„Povedz mi čo ješ a ja ti poviem odkiaľ si.“

V súvislosti s tradíciami sa často orientujeme na ľudové kroje,
piesne, kultúrne podujatia, ale zabúdame, že jedlo tu má svoj
význam v každom čase. Neoodeliteľne dotvára atmosféru
a podporuje vnímanie rôznych podujatí. Tradičná strava je nielen
kultúrnym dedičstvom, ale sa môže stať aj konkurenčnou
výhodou, pretože pre ten ktorý región, sa stáva výnimočnou.
Veríme, že aj touto publikáciou vytvorenou v rámci projektu
spolupráce Kultúrne a gastronomické vizitky Liptova a Spiša
sme prispeli k zachovaniu tradícií, poukázali a zároveň
zviditeľnenili pôvodné hodnoty v stravovaní, pričom chceme
motivovať miestnych obyvateľov, aby využívali vlastný
potenciál v rozvoji gastronomických služieb v cestovnom ruchu,
priblížili menej známe jedlá mladším generáciám a vytvorili tak
nový pohľad na tradície. Zber materiálu a následné spracovanie
bolo spojené s ochutnávkami jedál pripravených podľa návodov
starých materí zo surovín, ktoré tvorili v minulosti základ ich
stravy – zemiaky, kapusta, múka.
Návštevou šikovných
kuchárok v oboch Miestnych Akčných Skupinách, spoluprácou
s múzeami, archívom Mgr. Agnesou Žifčákovou a etnografkou
PhDr. Ivetou Zuskinovou sa nám podarilo zaujímavo priblížiť
mnohé „zabudnuté“ prípravy chutných pokrmov, spôsoby
konzervovania
a uskladňovania
potravín.
Nešlo
len
o zozbieranie materiálov pre publikáciu, ale aj o živú realizáciu
s ukážkami, besedou a podujatiami sprevádzanými klasickými
zvykmi. Brožúra a videonahrávka s receptami budú slúžiť pre
zlepšenie propagácie a kvality služieb v našich regiónoch.
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Jedlá starých materí z Liptova a Spiša
Naše staré matky pripravovali pre svoje rodiny energeticky
a nutrične vyváženú stravu z prostredia, v ktorom žili
tradičnými postupmi. Jej základ tvorili zemiaky, strukoviny,
obilniny a zelenina. Dôležitou súčasťou bolo mlieko, maslo,
syry, bryndza. Zdrojom bielkovín živočíšneho pôvodu bolo mäso
z dochovaných zvierat, ale aj hydina a ryby. Doplnkom
stravovania bolo domáce ovocie, lesné plody, bylinky, orechy,
med, prírodné čaje a obilná káva. Súčasné moderné trendy
životného štýlu a stravovania čerpajú z generáciami overených
praktických skúseností a dobrých rád našich babičiek. Móda
rýchleho občerstvenia z polotovarov už nie je aktuálna, lebo
rýchle jedlo nemá dobrý vplyv na zdravie ľudí. Variť a jesť treba
pomaly, jedlo si máme vychutnať, a to nielen konzumáciu, ale aj
jeho prípravu. Keďže spoločné jedlo zbližuje, jeho príprava
a konzumácia by sa mala stať rodinným rituálom aspoň pri
určitých príležitostiach, pretože spoločné stolovanie skvalitňuje
komunikáciu, uľahčuje riešenie rôznych problémov, formuje
a utužuje vzťahy.
Jablká sú
dobrým domácim
prostriedkom na riadny beh
denného trávenia. Kto pred jedením
zje jedno surové, dobre umyté
jablko, pomáha si ním k trvalému
zdraviu. Je starodávnym receptom,
že pri zlom trávení pomáha
strúhané jablko.
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Ako sa kedysi jedlo
Až do 16. storočia sa jedlo dvakrát denne. Obedovalo sa
o desiatej hodine a večeralo okolo štvrtej popoludní, prípadne do
šiestej. Neskôr sa obed posúval na jedenástu hodinu a večera na
siedmu večer. Koncom 16. storočia sa objavilo pravidelné
stolovanie trikrát denne. V tomto období začali raňajkovať aj
chudobné vrstvy, aby mali dosť sily na prácu.
Spoločenské pravidlá z 15. storočia:
1) Nehádať sa a nešepkať, obrus vždycky čistý mať.
2) Nos do neho neutieraj a okolo seba nepľuj.
3) Soľ ber iba s nožom a na stole nikdy nespi, spievaj málo,
radšej nikdy.
4) Tiež si treba pozor dať a mastný nôž neoblizovať.
5) Pri stole sa v zuboch nešpáraj a telo si príliš neškrab.
6) A keď ešte pokrm v ústach máš, pohár k ústam radšej
neprikladaj.
Známe sú ponaučenia o neslušnosti opierania lakťov o stôl,
nebolo vhodné opierať sa ani o stenu, vyberať si v misách
najlepší kúsok. Rovnako fúkanie horúceho pokrmu, mľaskanie,
olizovanie lyžice svedčilo o nízkych mravoch. Najstarším
stolovacím a kuchynským náčiním je kuchynský nôž, ktorý bol
najskôr kamenný, neskôr bronzový a napokon železný. Jedlo sa
v bielych rukavičkách, pomocou troch prstov.
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Ako sa jedávalo v obciach na Spiši
V obciach nachádzajúcich sa v okolí mesta Levoča nebol život
jednoduchý, ale aj napriek tomu bol krásny. Gazdovia na svojich
poliach dopestovali všetko, čo ich rodiny potrebovali na svoje
živobytie. Okrem obilia, zemiakov a ľanu, každý gazda
dopestoval pre svoju potrebu napríklad aj šošovicu („ľenču“)
gazdiné na kapustniskách zasa fazuľu, kapustu, koreňovú
zeleninu a mak.
Čo všetko varievali ženy v domácnostiach?
Väčšinou to bola strava z múky a strukovín dopestovaných
na poli a v záhradkách.
Raňajky pozostávali z mlieka alebo bielej kávy (cigórie) a chleba
s maslom, slivkovým alebo šípkovým lekvárom. Nezabudlo sa
ani na zvyšky od večere, ktoré použili ráno na raňajky. V čase
poľnohospodárskych prác varievali na raňajky „papcun“ (kašu
z múky a vajec), prípadne halušky.
Obed v robotný deň pozostával obyčajne z jedného jedla. Len
niekedy, keď varili halušky, zužitkovali aj vodu, v ktorej sa
varili, ako polievku pridaním niekoľkých halušiek a sladkého
mlieka. Nedeľný obed bol trochu väčšieho rozsahu, obyčajne
bola polievka z hovädzieho mäsa alebo hydiny, potom sa k mäsu
zjedli uvarené zemiaky, prípadne, ak ešte bola, kyslá kapusta
a v lete uhorkový alebo hlávkový šalát.
Večeru gazdiné odbavovali obyčajne mliekom a chlebom so
slaninou alebo masťou, zvyškami od obeda alebo uvarili
„papcun“. V čase žatvy nebolo času variť obedy, a tak večere
bývali sýtejšie, varievali sa obyčajne halušky.
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V rokoch okolo konca druhej svetovej vojny varievali gazdiné
tieto jedlá:
„Halušky brindzové“ – postrúhané zemiaky zmiešali s múkou
a soľou, cesto dali na lopárik („deštku“) a lyžicou do vriacej vody
hádzali halušky. Posypali bryndzou a omastili škvarkami
z údenej slaniny.
„Haluški s kapustu“ – na uvarené halušky dali kyslú kapustu,
ktorú nedusili, ale len zaparili haluškovicou. Omastili škvarkami.
„Haluški s gruľami“ – medzi uvarené halušky zamiešali na
drobné kocky pokrájané uvarené zemiaky. Omastili škvarkami.
„Pľaskate haluški“ – z rezancového cesta natrhali trhance,
uvarili, pridali kyslú kapustu zaparenú haluškovicou. Omastili
škvarkami.
„Buhti na pare“ – z vykysnutého cesta vykrajovali pohárom
buchtičky, tieto na pare uvarili, posypali makom alebo
strúhankou, či škoricou. Omastili maslom.
„Pirohi s gruľami“ – z mäkšieho rezancového cesta hrnčekom
vykrajovali kolieska. Na ne naložili malú kôpku popučených
zemiakov, ochutených bryndzou, cibuľou a korením. Koliesko
prehli na polovicu a vidličkou stlačili okraje. Uvarené pirohy
omastili maslom.
„Pirohi s tvarohom“ – namiesto zemiakovej plnky dali tvaroh
ochutený cukrom a žĺtkom alebo pažítkou, bez cukru.
„Džatki“ – do napoly uvarených zemiakov nasypali hladkú
múku a nechali dovariť. Potom vodu zliali a tĺčikom dobre
premiesili („poštuhaľi“). Z hmoty robili drobné hrčky, ktoré
omastili masťou a škvarkami. Džatki potrebujú veľa masti.
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„Cikoški“ – zo zemiakového cesta urobili šúľance, uvarili,
posypali makom alebo strúhankou, omastili maslom.
„Gombofce“ – gule zo zemiakového cesta. Cesto rozvaľkali na
hrubšie, nakrájali na štvorce, do ktorých dali slivky, scelili.
Uvarené posypali strúhankou, omastili maslom.
„Rezanki s tvarohom (makom)“ – na uvarené široké rezance dali
tvaroh a omastili.
„Kuľaša“ – do rozvarených zemiakov za stáleho miešania sypali
po troške hladkú múku, až kým hmota nezhustla. Potom vyliali
na taniere a omastili maslom. K tomu patril hrnček cmaru alebo
kyslého mlieka.
„Ferľanka“ – do vriacej vody sypali za stáleho habarkovania
jačmennú múku, vyliali na taniere, omastili slaninou.
„Žufka“ – zemiaky na kyslo.
„Krupi“ – údené mäso varili vo vode, pridali krúpy, zeleninu
a zemiaky.
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Ľudové stravovanie v Liptove

Stravovanie obyvateľov Liptova bolo v minulosti založené
predovšetkým na domácich zdrojoch. Ľudia jedli to, čo si
dopestovali, prípadne dochovali vo svojich domácnostiach.
Hlavným zamestnaním obyvateľov regiónu bolo roľníctvo,
pastierstvo a chov dobytka.
V staršom období prevládali kašovité jedlá zo zrnín a obilnín
ako je proso, pšeno, pohánka, ovos, jačmeň. Konzumovali sa
s mliekom, so škvarkami, rastlinným olejom, ale aj so sušeným
ovocím a medom. Podstatné zvýšenie úrodnosti a tým aj
skvalitnenie stravovania nastalo v 19. storočí zavádzaním
striedavého obrábania pôdy, pestovaním zemiakov, zeleniny
a rozvojom ovocinárstva. Najúrodnejším územím Liptova bola
Liptovská kotlina, dnešné územie zatopené priehradou
Liptovská Mara.
Chov dobytka a oviec patrí v Liptove
medzi najstaršie formy zamestnania.
Vysokohorské salašníctvo sa rozšírilo až
po kolonizácii na valašskom práve, ktorá
dosiahla svoj vrchol v 16.-17. storočí.
Valaská kolonizácia bola prínosom nielen
v hospodárskej a ekonomickej oblasti, ale zanechala výrazné
stopy takmer vo všetkých oblastiach ľudovej kultúry Liptova.
Ovplyvnila aj ľudovú stravu produktmi z ovčieho mlieka a mäsa.
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Na spoločné stolovanie rodiny bolo aj v domácnostiach v Liptove
určené miesto pri stole v izbe. V staršom období bol stôl
umiestnený v kúte uhlopriečne oproti peci. Za ním v rohu boli
lavice na sedenie. Stôl a roh izby so stolom sa v ľudovom
prostredí oddávna považoval za kultové miesto. Pri stole platil
zaužívaný poriadok ustálený tradíciami, najčestnejšie miesto pri
stole patrilo hlave rodiny, gazdovi. Podľa tradičných noriem pri
stole sedávali len mužskí členovia rodiny, okrem gazdu, synovia
a zaťovia podľa veku.
Protipólom ku gazdovi v tradičnej rodinnej hierarchii bola
gazdiná. Jej postavenie v rámci rodiny určovala dôležitá úloha
spojená s prípravou jedla, rozhodovanie o výbere jedla
a vydávanie surovín na varenie. Dcéry a nevesty zvyčajne pri
jedení stáli pri stole. Nesedeli a jedlo si naberali lyžicou zo
spoločnej misy tak, že sa za ním naťahovali. Deti dostávali jedlo
do misiek osobitne a jedli sediac na lavičkách pri posteli alebo pri
peci. Rodina sa pri spoločnom jedle stretávala pri stole najmä
ráno a večer. Jedlo sa podávalo obvykle pre všetkých v jednej
veľkej nádobe – mise. Misy bývali drevené ročky, hlinené
a neskôr smaltované. Každý člen rodiny mal svoju lyžicu.
Z veľkej misy sa jedli husté jedlá (zemiaky, kapusta, kaša) tak, že
naplnená lyžica sa namočila v omastku alebo mlieku. Tekuté
jedlá sa naberali z veľkej misy drevenou naberačkou do malých
misiek. Do riedkych jedál sa namáčal chlieb, kabáče a placky.
Mäso sa vyberalo na drevený lopár, pokrájalo sa na kúsky a jedlo
sa položené na chlebe. Niektoré jedlá sa brali rukami, napríklad
varené alebo pečené zemiaky,
posúchy. Na pitie mlieka mal
každý člen rodiny svoj hrnček.
Voda sa pila z jedného hrnčeka,
ktorý bol postavený vedľa
nádoby s vodou.
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Hradná kuchyňa na Spiši
Bola miestom plným tepla, vôní, korenia
a tiež kvalitných surovín. Konzumovala
sa každá časť zabitého zvieraťa, v obľube
boli hlavy aj mozočky.
Zaujímavým jedlom bol bobor.
Zaužíval sa ako pôstne jedlo, keďže žil
vo vode a bol priraďovaný k rybám. Mlieko sa pilo sladké a ešte
teplé. Vajíčka sa používali od najrôznejších vtákov. Nazmar
nevyšli ani škrupinky, ktoré sa drvili v mažiari a pridávali
do jedál. Špecialitou boli kaše z kvetín z čerstvej ruže a kvetu
bazy, fialky, domáceho karafiátu. Nepohrdli ani levanduľou,
prvosienkou, či sedmokráskou. Huby si našli uplatnenie
v chudobnejších vrstvách.
Vaječná kaša (15. storočie) Vezmi dobré víno a med
a uvar to spolu s korením. Do toho roztlč vajce, pridaj
malú lyžičku múky a var.
Šišky z bieleho chleba (15.–16. storočie) Nastrúhaj biely chlieb
a preosej ho. Pridaj potrebné množstvo vajec, hrozienka, trošku
cukru, škoricu a šafran. Všetko dobre premiešaj. Cesto rozlož na
pekáčik, odkrajuj z neho nožom kúsky a tie vhadzuj do
rozpáleného masla. Osmažené posyp cukrom a jedz.
Víno bolo považované za obyčajný nápoj a bolo dovolené aj
počas pôstnych dní. Obľúbeným bola aj medovina. Pálenka
zvykla byť veľmi silná, avšak spočiatku slúžila len ako liek.
V našich zemepisných šírkach bolo víno drahé, a tak bolo
výsadou bohatých. Dedinčanom a chudobnejším vrstvám
ostávalo hlavne pitie piva.
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Strava vyšších spoločenských vrstiev
v Liptove
Časť
vidieckeho
obyvateľstva
tvorila zemianska vrstva, ktorá
historicky patrila k nižšej šľachte.
Zemianske rody vlastnili pôdu,
pasienky a lesy. Viaceré rodiny
sa radili
medzi významných
pestovateľov poľnohospodárskych
plodín a chovateľov dobytka. Okrem kvalitných potravín
z vlastných zdrojov ich stravu dopĺňala aj divina a ryby. Keďže
patrili k majetným a vzdelaným vrstvám naučili sa pripravovať
jedlo náročnými úpravami a s rôznymi prílohami. O vybavení
kuchýň a priestorov na stolovanie nám poskytujú podrobné
informácie súpisy inventárov z pozostalostí rodín. Často sú to
kvalitné, prevažne medené nádoby a kotlíky na prípravu jedál,
porcelánové jedálenské súpravy, servisy na kávu a čaj, karafy,
príbory, vzácne textílie na stolovanie. Tieto spoločenské vrstvy si
potrpeli na pravidlá a etiketu stolovania, ktoré boli publikované
aj v rôznych dobových kuchárskych knihách, ktorých súčasťou
boli aj nákresy úpravy stola a jeho výzdoba. Aj na našom území
bolo až do začiatku 20. storočia používané stolovanie na
francúzsky spôsob, pre ktorý bolo charakteristické, že na každý
chod sa prestieralo osobitne. Jedlo bolo na stole vo viacerých
servírovacích tanieroch terinách, omáčnikoch a stolovníci si
nakladali jedlo sami podľa chuti. Často domáca pani servírovala
polievku a domáci pán porcioval mäso. V tom istom období bola
zaužívaná aj novšia forma stolovania, kedy jedlá kompletne
pripravené na tanieri prinášalo služobníctvo, čo však
predstavovalo zvýšené náklady na obsluhujúci personál.
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Najjednoduchšie menu tvorili tri chody. Prvým boli polievky,
ryby, varené mäso. Druhým boli rôzne druhy a rôzne úpravy
hydiny, diviny, zeleniny, chlieb, ale aj sladké jedlá. Tretí bol
dezert, ktorý mal niekoľko častí, okrem zákuskov, tort, sa
podávali aj syry a ovocie.
V zemianskej a meštianskej
kuchyni patrilo prvé miesto
mäsovým
polievkam
a to
predovšetkým polievke varenej
z hovädzieho mäsa. V ľudovom
prostredí sa takáto polievka
varila len výnimočne. Hovädzí
dobytok
sa
choval
pre
hospodársky úžitok na mlieko
a keď sa chcel chovateľ zbaviť
nepotrebného kusu predal ho na jarmoku najčastejšie mäsiarovi.

Hovädzia polievka
Pripravíme si mäso a kosti na polievku, ktoré dobre premyjeme.

1.
2.

3.
4.

Zopár rád pre mladé gazdinky:
Ak chceme mať chutnú polievku, postavíme naraz do studenej
vody kosti aj mäso.
Ak chceme mať varené mäso chutné a šťavnaté, pridáme ho až
keď je budúca polievka teplá. Vtedy sa na povrchu mäsa zrazí
bielkovina a zamedzí unikaniu šťavy.
Dôležité je, že polievka nesmie silno vrieť, lebo sa zakalí.
Do polievky počas varenia nemožno dolievať vodu, lebo stratí
chuť.
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Keď polievka zovrie, objaví sa na jej povrchu pena, staré
gazdinky ju zbierali dolu, aby mali polievku čistú. Počas
pomalého vrenia sa však pena dokáže zraziť a polievku
nezamúti. Do polievky pridáme zeleninu – mrkvu, petržlen,
paštrnák, kaleráb, kvaku, zeler, cibuľu. Polievka sa osolí
a pridáme do nej niekoľko zrniek čierneho korenia, prípadne
trochu zázvoru. Keď je polievka uvarená, odstavíme ju zo
sporáka, zalejeme troškou studenej vody, aby sa ustála. Potom
ju precedíme. Do menšej časti polievky možno zavariť cestoviny,
alebo rôzne závarky. Ak je polievka mastná, pomocou lyžice,
alebo naberačky pozbierame z nej tuk, ktorý možno použiť
napríklad pri príprave mäsa, alebo omáčky. Najlepšie sa tuk
pozbiera, keď polievka vychladne a sadnutá masť vytvorí pevnú
vrstvu na povrchu.

Staré gazdinky hovorili, že
dobrá hovädzia polievka
vyžaduje sedem korení:
čierne korenie, papriku,
zázvor, muškátový orech,
muškátový kvet,
šafran a soľ.
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Sviatočné dni našich predkov na Spiši
V tieto dni boli obedy slávnostnejšie ako počas roka. Vtedy obed
pozostával z prípitku, dobrej domácej upraženej klobásy, ktorú
podávali ako predjedlo, potom nasledovala mäsová polievka
s domácimi rezancami. Ako hlavné jedlo bola obyčajne pečená
hus či kačka, alebo pečené hovädzie, bravčové, či plnené teľacie
mäso. Ako prílohu k mäsu podávali varené zemiaky, hlávkový
alebo uhorkový šalát, cviklu, prípadne kyslú kapustu. Po
sviatočnom obede štedro nalievali pivo alebo víno. Mäso na
sviatky piekli v pekárniku, bolo veľmi chutné a chrumkavé.
Zákusky vtedy nezvykli piecť. Zastupovali ich dobré koláče
z pekárnika – makové, orieškové, lekvárové. Samozrejme
na veľké sviatky nesmeli chýbať
„gruľovníky“.
Gruľovníky z Dlhých Stráží:
Zamiesime cesto ako na koláče,
pridáme aj kúsok smetolu a smotany.
Kým cesto kysne uvaríme zemiaky,
ktoré prelisujeme a pridáme do nich
bryndzu, kúsok masla, trošku
čierneho mletého korenia a strednú
cibuľu, jemno roztretú. Zemiaky
s prísadami vymiešame. Vykysnuté
cesto rozdelíme na niekoľko dielov, každý diel ešte vymiesime
a položíme na tepšu, trošku roztlačíme a dáme naň primerané
množstvo zemiakovej hmoty. Túto obalíme cestom, na pekáči
roztlačíme na tenký posúšik, pomastíme rozšľahaným vajcom
a dáme piecť do rúry alebo do pekárnika.
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Na Vianoce sa tešili a aj dnes tešia hlavne
menšie deti. Ráno na Viľiju sa chodilo vinšovať
rodine a známym. Odmenou bol kúsok koláča.
Počas tohto dňa sa dodržiaval prísny pôst.
Pred štedrou večerou urobili v každej rodine
deťom stromik, ktorý bol zavesený na tragare.
Na ňom boli povešané cukríky, jabĺčka, figy a sviečky. Na
štedrovečernom stole nechýbali oplátky, bobaľky a koláče.
Mäsitý pokrm nikde nebol. Po večeri chodili väčšie dievčatá
spievať koledy po dedine. Na polnočnú svätú omšu prišli všetci.
Na prvý sviatok vianočný bolo zvykom nechodiť nikde po
návštevách.
Fašiangy boli pre staršiu mládež príležitosťou pre družnú
veselosť a zábavu. Cez fašiangy chodili dievčatá s kudzeľu do
kudzeľnej chyži. Tam si každý mládenec našiel tú svoju, ktorú po
dopradení odprevádzal domov.
Na posledné fašiangy začala tanečná
zábava a trvala až do utorka obeda.
V pondelok o pol noci nastal čas
koľedi. Vtedy každý mladý muž,
ktorý tancoval s dievčaťom, dostal
od nej koľedu (peniaze). V utorok
poobede mládenci chodili po dedine
zbierať pre seba slaninu a vajcia,
Fašiangy v spišskej obci Brutovce
z čoho
si
urobili
pohostenie
a tancovali pri harmonike ešte do polnoci, kedy sa fašiangová
zábava končila.
Na tretiu nedeľu pred Veľkou nocou (na Šmertnu nedzeľu)
mladšie dievčatá chodili po dedine s Marmorenou.
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Zo slamy si urobili šmertku, ktorú obliekli do
starších dievčenských šiat a spievajúc po
dedine dostávali vajíčka a slaninku.
Keď bol v dedine potok hodili do neho, alebo
ju zaniesli na pole obsiate oziminou a slamu roztriasli po poli,
aby bola lepšia úroda. Upražili si pankuh z vajec, mlieka, múky
a dali pražiť na panvicu.
Mládež sa najviac tešila na oblievačku na veľkonočný pondelok.
Mládenci veselo oblievali dievčatá, a to nie voňavkou, ale
poriadnym vedrom vody. Dievka, ktorú neobliali sa cítila
ukrivdená. Na druhý deň dievky oblievačku chlapcom vrátili.
Na veľkonočný utorok bola tanečná zábava. Mládenci dali za
oblievačku dievkam zahrac.
V sobotu
pred
Turicami
(Rusadľami)
mládenci stavali máje. Pred každý dom, kde
mali dievčatá, zasadili po dve mladé
briezky. Každý mládenec sadil máje pred
domom dievčaťa, s ktorým chodil. Máje boli
po dlhý čas ozdobou celej dediny.
Stavanie májov v obci Dúbrava

Najväčší vzruch v dedine spôsobovali svadby, na ktorých sa
zúčastňovala celá dedina. Veď v časoch do konca druhej svetovej
vojny sa obyčajne brali mladí len zo svojej dediny. Tancovalo sa
v niektorej väčšej domácej izbe, ktorú si braldian (ženích) vypýtal
na svadobný tanec. Neskôr bola v dedine postavená obecná
pastiereň, ktorá slúžila na svadobné tancovačky.
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Recepty z Liptova a Spiša
Gastronomické tradície sú sami o sebe hodnotou. Sú vzácne,
ojedinelé, výnimočné, charakteristické, typické, tradičné. Môžu
byť jedným zo zdrojov inšpirácií pre tvorbu zaujímavého
vidieckeho prostredia a zachovanie kultúrnej identity regiónov.
Návratom do minulosti hľadáme svoju vlastnú identitu.
Vzťah roľníka k pôde, či už bol zo Spiša alebo Liptova, nedovolil
nechať krajinu zarásť a spustnúť. Pokosené lúky s kopami
voňavého sena, pasienky s pasúcim sa dobytkom, malé políčka,
zvyky a tradície sú dones v týchto regiónoch odovzdávané
z generácie na generáciu.
Väčšinou sa jedával len jeden druh jedla, napríklad obilninová
kaša, suché zemiaky, varená kapusta, strukoviny, posúchy.
Takmer nikdy sa nejedlo mäso s prílohami. Bolo ho veľmi málo,
uvarené v polievke sa pokrájalo na lopári a každý dostal len
malý kúsok.
Akú delenú stravu mali naše staré matky?
Pri varení dodržiavali zásady, ktoré sú aj dnes základom zdravého
stravovania. V minulosti sa ľudia neprejedali, zvlášť ženy jedli len
do polosýta. Viac jedla dopriali mužom a deťom. Prípadný hlad pri
práci na poli a lúkach zahnali
zjedením drobného lesného ovocia,
alebo divo rastúcich plodín a bylín.
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Jedlá zo zemiakov
Zemiaky sa stali od svojho udomácnenia základnou
potravinovou zložkou stravovania ľudí ako na Spiši, tak aj na
Liptove. Pestovalo sa niekoľko odrôd zemiakov, ktoré mali svoje
pomenovania a odlišovali sa určitými znakmi. Lokálne názvy
odrôd zemiakov boli na Liptove napríklad jánovka včasné ružové
palajka žlté tlapkavé zemiaky, francúzska cigánka fialové zemiaky,
rožkula biela zemiaky vhodné na varenie, židovská švábka, čierne
rožky, zemiaky vhodné na pečenie, plešňa červené tvrdé zemiaky,
rapka, strapček biele zemiaky, škemra biele jamkavé, kartuška biele
s ružovými fliačkami.
Zemiaky sa stali od začiatku 19. storočia nepostrádateľnou
zložkou potravy. Na Liptove sa jedli ako hlavné jedlo samotné,
alebo s inými prílohami, napríklad s múčnou kašou čírom, alebo
so surovou kapustou. Používali sa na prípravu jedál, v ktorých
tvorili podstatnú časť (kuľaša, zemiaková baba), v iných pôvodne
čisto múčnych pokrmoch sa nimi nahrádzala časť múky
(halušky). Varené tlačené zemiaky sa pridávali do chlebového
cesta, čím sa šetrila nielen múka, ale sa zlepšila aj kvalita chleba.
Zemiaky sa používali aj ako plnka, kašou zo zemiakov
s praženou slaninkou a okorenenou kôprom sa plnili pirohy
z rezancového cesta, tiež koláče z chlebového cesta švábovníky.
Zo surových postrúhaných zemiakov sa pripravovala plnka do
liptovských drobov, zahusťovali sa nimi aj niektoré varené jedlá.
O častej konzumácii zemiakov sa v obci Žiar zachoval aj veršík :
„Švábku pod polievku, švábku v chlebe máme, švábku miesto
mäsa, švábkou zajedáme“.
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Zemiaky sú u nás jednou z najvýznamnejších plodín vo výžive
obyvateľstva. Slováci sa radia spomedzi krajín EÚ medzi
najväčších spotrebiteľov tejto hľuzovej zeleniny (okolo 80 kg
ročne na osobu!). Zemiaky nájdete aj v mnohých tradičných
slovenských jedlách – halušky, pirohy, lokše...
Tak sa stali jednou z hlavných zložiek výživy obyvateľstva
a vyslúžili si označenie „druhý chlieb“.
Dobré rady od babičky:
Aby sa sypké zemiaky nerozvarili, pridajte k nim počas varenia
trochu octu. Nové zemiaky sa ľahko očistia, keď ich najprv namočíme
do slanej vody. Uvarené zemiaky do šalátu čistíme a krájame až
vychladnuté. Inak môžu skašovatieť alebo nám šalát po pridaní
majonézy zhorkne. Zemiaková kaša bude hladká a nadýchaná, ak do
nej pridáte horúce mlieko a roztopené maslo. Zemiakové placky
ostanú po upečení krásne zlatožlté, ak do čerstvo nastrúhaných
zemiakov pridáte trochu horúceho mlieka.

Pirohy (Spiš)
Cesto: 1 kg hrubá múka (alebo
polohrubá), voda, soľ
Náplň (na slano): zemiaky,
čierne korenie, soľ, maslo,
cibuľka alebo bryndza
Náplň (na sladko): lekvár,
tvaroh, jablká, orechy, cukor,
maslo na poliatie
Príprava cesta 1: Múku preosejeme spolu so soľou, pridáme
vajce a vodu podľa potreby. Vymiesime vláčne cesto, ktoré
necháme na pomúčenej doske odležať. Rozvaľkáme ho na
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hrúbku 3 - 4 mm a rozrežeme na štvorce 5 × 5 cm alebo
vykrajujeme kolieska. Zemiaky uvaríme, rozpučíme, osolíme
a okoreníme čiernym korením. Zemiakmi naplníme cesto a na
okrajoch zlepíme. Varíme vo vriacej vode (osolenej), kým
nevyplávajú na povrch. Na masle opražíme dozlata cibuľku
a uvarené pirohy nimi polejeme.
Príprava cesta 2: V šupke uvarené zemiaky olúpeme
a pretlačíme. Pridáme soľ a hrubú múku, vypracujeme cesto,
ktoré na pomúčenej doske rozvaľkáme. Na jednu časť cesta
pokladieme kôpky plnky, ktorú pripravíme tiež z uvarených
pretlačených zemiakov, do ktorých pridáme bryndzu a posekaný
kôpor. Plnku prikryjeme druhou časťou cesta, ktoré okolo plnky
dobre popritláčame. Pokrájame ostrôžkou a uvaríme v osolenej
vode. Scedíme a polejeme pokrájanou rozškvarenou slaninou.

Kuľaša (Spiš)
Umyté zemiaky na drobno
pokrájame a dáme variť až do
rozvarenia do osolenej vody.
Rozvarené zemiaky dobre
rozmiešame a roztlačíme na
kašu, ktorú zahustíme trochou
hrubej múky.

Necháme slabo povrieť a odstavíme. Zemiakovú kašu kuľašu
(na Spiši sa jej hovorí aj „anjelské jedlo“) rozotrieme na tanier
a omastíme spraženou slaninou alebo maslom s upraženou
cibuľou. Keď nechceme jesť mastnú kašu, môžeme ju
konzumovať s kyslým mliekom alebo prevarenou šťavou z kyslej
kapusty.
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Džatky z Brutoviec (Spiš)
Na prípravu cesta potrebujeme:
zemiaky, hladkú múku, škvarky
alebo tvaroh, maslo (na sladko).
Dáme variť zemiaky, ktoré osolíme.
K zemiakom tesne pred dovarením,
nasypeme na povrch hrubú vrstvu
hladkej múky a necháme ešte
dovariť. Potom vodu scedíme.
Zemiaky s múkou podusíme čím
nám vznikne hustá hmota. Po
čiastočnom vychladnutí šúľame na
dlaní džatky. Buď odtrhujeme malé
kúsky cesta, alebo robíme dlaňami
guľôčky. Tie zalejeme spraženými
škvarkami a trasením premiešame.
Aby sa nám cesto nelepilo na ruky, môžeme si ich pomastiť
bravčovou masťou. Ak sa vám vidia tieto dva spôsoby náročné,
tak máme ešte jeden tip – jednoducho rozotrite cesto po plytkom
tanieri a polejte masťou so škvarkami. Zapíjame čerstvým alebo
kyslým mliekom. Sladký variant tohto jedla: dáme do nich
tvaroh a omastíme rozpusteným maslom. Tiež zapíjame
mliekom.

Štirc (Liptov)
Očistené a umyté zemiaky na
drobno pokrájame a dáme variť až
do rozvarenia do osolenej vody.
Rozvarené zemiaky
miešame
a postupne roztlačíme na kašu,
ktorú zahusťujeme hrubou múkou.
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Do kaše si vložíme drevenú habarku, nasypeme kôpku múky
a necháme dobre
povrieť.
Pomocou drevenej varechy
vymiešame kašu, ktorú necháme vychladnúť. Zo stuhnutej kaše
vykrajujeme lyžicou kúsky, ktoré
dávame na vymastenú
panvicu, kde ich opečieme a na každý kúsok dáme spraženú
slaninku s cibuľou a kôpku bryndze.

Šúľky s bryndzou (Liptov)
Pripravíme si mäkké cesto z hladkej múky, soli a vody. Suroviny
dobre rozmiesime, vytvarujeme valček, ktorý pokrájame na
menšie kúsky. Každý kúsok na pomúčenej doske šúľame do
tvaru dlhého tenkého šúľka. Šúľky uvaríme v osolenej vode,
scedíme, dáme na misu dobre posypeme bryndzou a omastíme
spraženou slaninou s cibuľkou.

Chudobnica s bryndzou – zemiakové placky (Liptov)
Zemiaky očistíme a postrúhame na strúhadle. Primiešame soľ,
majorán, štipku čierneho korenia, roztlačený cesnak na škvarky
spraženú slaninu, upraženú cibuľu a trochu polohrubej múky.
Všetko dobre premiešame a na panvici alebo v rúre na plechu
pečieme malé placky. Na upečenú placku dáme kôpku bryndze.

Zemiakové droby (Liptov)
Očistené
a
umyté
zemiaky
postrúhame, pridáme na slaninke
opraženú
cibuľu,
roztlačený
cesnak, hrubú aj hladkú múku,
trochu korenia, majorán, soľ
a vajíčko. Všetko dobre spolu
premiešame a pomocou lievika
natlačíme do dobre umytých čriev. Naplnené uzavrieme
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drievkom, popicháme ihlicou a dáme upiecť na masti vo
vyhriatej rúre.

Lokše s makom (Liptov)
V šupke uvarené zemiaky očistíme, ešte
teplé prelisujeme alebo postrúhame,
posolíme a s múkou vymiesime. Cesto
sformujeme do valca a pokrájame na
kolieska. Na pomúčenej doske kolieska
rozvaľkáme na placky, ktoré postupne pečieme na horúcej platni.
Hotové z obidvoch strán potrieme rozpusteným maslom
a posypeme mletým makom zmiešaným s cukrom.

Jedlá z kapusty
Smetisko (Liptov)
Jedno z najrozšírenejších a najobľúbenejších kapustových jedál
v Liptove. V jeho príprave sa vyskytujú miestne odchýlky.
Pokrájané očistené zemiaky uvaríme v osolenej vode, scedíme
a presypeme do nádoby, kde sme predtým na spraženej slanine
s cibuľou osmažili vyžmýkanú kyslú kapustu. Všetko dobre
premiešame. Konzumujeme s kyslým mliekom, alebo švábovicou
(vodou), v ktorej sa varili nové zemiaky bez klíčkov a do ktorej
sa pridalo trochu mlieka a ochutíme korením a octom.
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Kapustník – meteník (Liptov)
Zmiešame
asi
jeden
kilogram
polohrubej múky s dvoma lyžičkami
soli, práškom do pečiva, 3 lyžicami
bravčovej masti a asi piatimi hrsťami
pokrájanej kyslej
kapusty. Všetko
spolu premiešame a s pridaním smotany alebo mlieka
zamiesime hustejšie cesto. Nakoniec pridáme spraženú slaninku
s cibuľou a dobre premiesime. Rukou namočenou v teplej vode
cesto roztlačíme
na masťou vymastený plech (uvedené
množstvo múky postačí na dva plechy). Kabáč po upečení na
jednej strane rozkrojíme na štyri časti a pomocou lopatky
obrátime a necháme dopiecť. Kabáče s kapustou bývali veľkou
pochúťkou pre deti i dospelých. Jedávali sa ráno alebo večer,
nosili ich do práce – do poľa aj do lesa. Jedli sa namiesto chleba.
Vedeli ste, že niekedy muži v lete raňajkovali dvakrát?
Muži odchádzali skoro ráno kosiť lúky. Pred odchodom zjedli
kúsok chleba, slaniny a cibuľu, aby vládali robiť. Skutočné
raňajky, varené jedlo im doniesla žena na lúky, keď prišla aj
s deťmi, s jedlom pre rodinu na celý deň.

Kyslá kapusta podľa starých receptov je významnou
potravinou pre naše zdravie. Je bohatá na vitamíny
a minerálne soli, ktoré práve potrebuje naše telo.
Podporuje trávenie, čistí krv a lieči aj niektoré žalúdočné
neduhy. U detí je dobrým liekom proti hlístam. Nevarená
kapustnica pomáha pri nedostatku žalúdočnej kyseliny,
keď ju pijeme na lačný žalúdok. Kapusta odvádza
chorobné šťavy z nášho tela a rozmnožuje krvnatosť.
23

Jedlá z múky
Cestoviny boli v ľudovom stravovaní veľmi obľúbené.
Pripravovali sa z jačmennej jarčenej múky. Jedávali sa ako hlavné
jedlo halušky, šúľance, rezance, pirohy, fliačky šífliky, posypané
rôznymi posýpkami – bryndzou, tvarohom, kapustou, lekvárom,
makom. Obľúbené boli aj ako vložky do polievok, alebo sa
konzumovali len zaliate mliekom. Z jačmennej múky sa
pripravovali rôzne riedke a husté kaše. Z hladkej múky sa varila
múčna kaša čír, z jačmenného šrotu šrotová kaša, z krúp krúpová
kaša. Kupované kukuričné zrno sa mlelo v mlynoch
a z kukuričnej múky kukuričianky sa s obľubou varili husté
kukuričné kaše. V obchode sa kupovali suroviny na prípravu
vzácnejších kaší z ryže a krupice rízkaše a grískaše, ktoré sa varili
v mlieku.
Zo pšeničnej múky sa piekli koláče. Boli vzácnou pochúťkou a na
stole sa objavovali len vo sviatočné dni, pri významných
rodinných udalostiach, či vzácnych pracovných príležitostiach.
Najjednoduchšie koláče boli „posúchy“ a „posúšiky“, ktoré sa
piekli z chlebového cesta pri pečení chleba. Plnili sa rôznymi
plnkami – zemiakmi, kyslou kapustou, jabĺčkami, hruškami,
strúhanou mrkvou, bryndzou. V Žiari matky piekli deťom
pletenáky bébe. Tvarovali ich z chlebového cesta do podoby
bábiky a posýpali makom. Na platni sporáka sa piekli prázdne
posúchy, ktoré sa potierali maslom alebo posýpali cukrom.
Prázdne koláče bez plnky pečené na plechu sa nazývali kuchne.
Pletený čistý koláč posypaný makom bol barches. Pletený koláč
s hrozienkami sa nazýval vianočka a obvykle ho piekli na
Vianoce. Štrúdle alebo záviny bývali plnené najrôznejšími
plnkami, a to podľa ročného obdobia. V lete a v jeseni sa záviny
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plnili aj hubami, mäkkým podhubím z hríbov a sladkou
kapustou. Medzi najobľúbenejšie plnky patril mak, lekvár,
tvaroh, mletý ďumbier, škorica s cukrom. Sladké pečivá „fánky
a šišky“ v dolnom Liptove krapne, z kysnutého cesta sa pražili na
bravčovej masti, alebo na loji, najmä na fašiangy. Na Veľkú noc
okrem iných koláčov sa piekli aj koledáky. Na svadbu sa chystali
radostníky a výchytky.

Recept na „kuch“ z Torysiek
(Spiš)
3 kg hrubej múky, 2 kg výberovej
múky, 1 kg cukru, droždie, 1
škatuľka sušeného mlieka, 2 - 3 l
mlieka, 1 ks masla, 2 vajíčka, mak.

Ako na to: z trošky mlieka, cukru a droždia urobíme kvások.
Keď podkysne tak ho vlejeme do misky s múkou a ostatnými
ingredienciami. Pridáme mlieko a cesto miesime jednu hodinu,
necháme vykysnúť. Po vykysnutí ho dáme na dosku a rukami ho
roztiahneme po doske. Na cesto vysypeme mak s cukrom a kraje
cesta začneme „prehýnať“ do stredu koláča. Takto nám vznikne
bochník, ktorý „prevrátime“ do okrúhleho vymasteného plechu,
aby „pozliepaná“ strana bochníka bola na jeho dne. Plech
vymastíme hrubou vrstvou margarínu. Pred upečením „kuch“
potrieme vajíčkom. Pečie sa v „pekarňiku“ na žeravých uhlíkoch
hodinu. Po vychladnutí ho obrátime a potrieme medom
a posypeme práškovým cukrom. Symbolizuje radosť, prosperitu,
šťastie, bohatstvo a zdravie. „Kuch“ zo Spiša je jedinečnou
špecialitou pri oslavách. Na Slovensku sa s ním inde nestretnete.
Pre gazdinky pripomíname nutnosť dostatočne veľkého plechu,
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pretože tento koláč má po upečení úctyhodné rozmery (vysoký
20 cm a jeho obvod je takmer 50 cm). Upiecť chutný „kuch“ si
vyžaduje skúsenosť, zručnosť a kumšt.

Pascha z Torysiek (Spiš)
1 kg výberovej múky, mlieko, droždie, kryštálový cukor, vajíčko,
tvaroh, vanilkový cukor.
Ako na to: z mlieka, cukru a droždia urobíme kvások. Keď
podkysne, tak ho vlejeme do misy s múkou a ostatnými
ingredienciami. Pridáme primerané množstvo mlieka, aby cesto
bolo vláčne. Celú masu miesime 1 hodinu. Po vykysnutí cesta ho
vyklopíme na dosku, kde ho ešte premiesime a valčekom ho
roztiahneme. Potom ho naplníme tvarohom, ktorý si dochutíme
podľa vlastného želania. Nakoniec celú masu „uzatvoríme“
pozliepaním cesta smerom do jeho stredu, aby nám vznikol
bochník, ktorý premiestnime na vymastený okrúhly plech.
Paschu pred upečením potrieme vajíčkom a do stredu koláča
vložíme pohár, ktorý nám vytvorí otvor. Po upečení
a vychladnutí pohár opatrne vyberieme.

Pochúťka pre deti

„posipanki“

Upečený “kuch“ pokrájame na kocky a vložíme ho do misky.
Následne ho zalejeme zmesou z rozvarených sušených sliviek.
K rozvareným slivkám pridáme cukor, sirup a touto hustou
kašou kocky zalejeme a zľahka všetko premiešame.
„Posipanki“ servírujeme do misiek, môžeme ich ozdobiť
šľahačkou a nastrúhanou čokoládou.
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Halušky (Spiš)
Očistené zemiaky postrúhame na
strúhadle a trošku osolíme. Pridáme
polohrubú múku tak, aby vzniklo
cesto (nesmie byť riedke ani veľmi
tvrdé). Do väčšieho hrnca dáme variť
vodu, do ktorej pridáme aj soľ. Kým
nám zovrie voda, pokrájame slaninu

... s kyslou kapustou

na kocky a dáme spražiť do hneda. ... s bryndzou
Bryndzu pomiešame so smotanou.
Z cesta berieme na haluškovú doštičku
a nožíkom hádžeme malé halušky do
prichystanej vriacej vody. Halušky
varíme 5 minút, keď plávajú na vrchu,
začneme ich vyberať pomocou sita
alebo dierkovanej varechy na misu. Po
opláchnutí ich pridáme k pripravenej bryndze so smotanou alebo
zmiešame s kyslou kapustou. Na záver vlejeme trochu vody,
v ktorej sa halušky varili a pridáme slaninku.
Rada: Keď chceme mať jemné halušky, okrem vody primiešame
1 surové vajce a ½ - 1 dl kyslej smotany (podľa množstva cesta)
a osolíme.

Polovina – liptovské halušky
Príprava halušiek je v oboch regiónoch
taká istá. Avšak na Liptove sa osobitne
varí v osolenej vode niekoľko zemiakov
pokrájaných na drobné kocky, tie sa
scedia a zmiešajú s haluškami.
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Ťahaná štrúdľa (Liptov)
Príprava cesta: použijeme rovnaké
množstvo hladkej a polohrubej
múky. Do nádobky dáme trochu
teplej vody, v nej rozpustíme
guľôčku masla, pridáme jeden
žĺtok a trochu soli, rozšľaháme
a zamiesime s múkou.
Cesto vypracujeme na voľnejšiu
konzistenciu dvíhaním a udieraním o dosku. Vypracované cesto
podsypeme hrubou múkou, prikryjeme zohriatou nádobou
a necháme odpočívať. Pripravíme si plnku podľa výberu:
jablkovú, tvarohovú, makovú, orechovú. Stôl prikryjeme čistou
plachtou, posypeme celú jej plochu hrubou múkou a do stredu
položíme pripravené cesto. V kastróliku si rozpustíme trochu
masla a natrieme si ním ruky, ktoré vložíme pod cesto. Potom
ho rovnomerne ťaháme zo všetkých strán po celej ploche stola až
k okrajom. Keď máme cesto vytiahnuté visiace kúsky otrháme.
Cesto pofŕkame maslom, posypeme kryštálovým cukrom
a miesto, kde budeme klásť plnku posypeme strúhankou. Plnku
kladieme na jeden okraj cesta po celej jeho šírke. Z toho istého
okraja začneme pomaly zvinovať závin dvíhaním plachty až
pokiaľ nemáme zvinuté celé cesto a vytvarujeme závin do
podkovy. Pečieme vo vyhriatej rúre, aby sa urobila kôrka na
štrúdli, pred dopečením teplotu znížime.
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Chlieb bol na Spiši bežnou potravou pre
chudobných i bohatých. So zvyšujúcimi sa
nárokmi a bohatstvom sa samozrejme pieklo
viacero druhov chleba: chlieb jačmenný, ražný,
pohánkový, z ryže, oblátkový, perníkový, žemľový. Používal sa
aj chlieb dvakrát pečený – tzv. suchár ochutený anízom. Chlieb sa
nelámal, ale krájal. Krajce sa opekali, alebo sušili na hrianky.
Každá gazdiná pekávala chlieb pre svoju domácnosť
v pekárniku, a to po 6 až 10 chlebov naraz, podľa veľkosti pece.
Bolo dobrým zvykom, že každej návšteve na Spiši ponúkli
odkrojiť si z chleba so slovami: „Otkrajce sebe hľeba.“ Chlieb si
ľudia vážili ako Boží dar.
V mnohých dedinách Liptova bol na prelome 19. a 20. storočia
chlieb v súčasnej podobe ešte neznámy. Piekli sa len placky
z nekysnutého cesta z ovsenej a jačmennej múky, ktoré mali
rôzne pomenovanie poplamky, podplameníky. Piekli sa na okraji
pece, v lete na kapustnom liste, aby neprihoreli. Zo zvyškov
chlebového cesta, čo sa oškrabalo z koryta, sa robili kabáče, na čo
čakali deti pri peci, matka im posúchy po upečení pomastila
a posolila. Domáci chlieb sa piekol len na veľké sviatky alebo na
osobitné príležitosti, napríklad v Liptovskej Lúžnej sa piekol
chlieb len dvakrát do roka – na Vianoce a v lete k senným
robotám.
Aké cesto urobíš, taký budeš mať chlieb.
Aká gazdiná, taký chlieb. Hostia sa chlebom vítajú.
Bez chleba sa na cestu nevyberaj. Chlieb patrí na stôl.
Keď ti spadne chlieb na zem, zdvihni ho.
Obchody sa dobre daria s chlebom vo vrecku.
Omrvinky zo štedrovečerného chleba čarovnú moc mávajú.
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Mäsové špeciality z Liptova
Mäso sa na stole objavovalo len príležitostne a na sviatky.
Čerstvé mäso napríklad hovädzie sa varilo len výnimočne,
napríklad pri nútenej porážke kravy. Vtedy si každý v dedine
podľa nepísaného pravidla kupovanie zo škody kúpil trochu mäsa.
Bravčové mäso bolo z domácich zakáľačiek, najčastejšie solené
a údené. Gazdovia sa snažili spracovať aj vnútornosti, aby nič
nevyšlo nazmar. Napríklad pľúca sa nasolili do súdka a na
Vianoce sa z nich varila polievka kyseľ. Z ostatných vnútorností
sa robili jaternice. Sadlo salo od čriev sa špeciálne upravovalo.
Skrútili ho do plachtičky, posolili, zviazali motúzikom a nechali
zaúdiť. Pridávalo sa do rôznych pokrmov pri varení, ktorým
dodávalo špecifickú príchuť. Z obrezkov mäsa zriedkavo robili
klobásky a na sviatky nechali zaúdiť zadné aj predné šunky
šoudra. Niekde sa mäsové výrobky pri zakáľačkách nerobili,
črevá plnili len zemiakovou plnkou a namiesto tlačenky švankesu
sa robil tomáš. Plnkou z rožkov, upraženého pokrájaného mäsa
a krupice sa naplnil bravčový žalúdok. Pochúťkou bola uvarená
krv, upražená na masti z čriev. Najviac konzumovaná baranina
a jahňacina sa konzervovala aj na dlhší čas solením do súdkov.
Zo solenej baraniny sa pripravovala polievka na slano aj na
sladko. Slané baranie mäso, najmä lopatky, sa zvyklo údiť.
Zavesilo sa do podstrešia, kde sa voľne údilo dymom
vychádzajúcim z otvoreného ohniska a peci v dome. Hydina sa
jedávala málo, pretože patrila medzi zdroje príjmov domácnosti.
Sliepka na polievku sa varila len chorému, prípadne ju kmotra
doniesla rodičke - do kúta šestonedielke. V niektorých dedinách
bol rozšírený chov husí, ktoré sa rezali na začiatku zimy.
Konzumovali sa čerstvé, vtedy bola významným produktom
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husacia masť získaná pečením, alebo sa v mrazoch zavesili do
podstrešia, kde sa uchovali v zamrznutom stave dlhšie, prípadne
ich aj zaúdili. Ryby sa jedli len v dolnom Liptove v dedinách pri
Váhu, najviac údené na Vianoce.

Pečená jahňacina
Stehná z jahňaťa vykostíme, prešpikujeme údenou slaninou,
strúčkami cesnaku a potrieme soľou. Mäso
dáme do
vymasteného pekáča, zalejeme mliekom, prikryjeme vrchnákom
a dáme piecť do rúry. Mlieko sa vstrebe do mäsa a dodá mu
jedinečnú chuť. Pred dopečením pekáč odokryjeme, aby sa
jahňacina pripiekla. Podávame so zemiakmi a šalátom
z nakladanej zeleniny.

Baranina s tymianom na zelenine
Baranie mäso zo stehna posolíme, potrieme
cesnakom a tymianom, prešpikujeme údenou
slaninou a dáme piecť. Asi v polčase pečenia
obložíme mäso rôznou koreňovou zeleninou
nakrájanou na hranolčeky, podlejeme vývarom
a necháme dopiecť. Hotové mäso sa konzumuje
s varenými a opečenými zemiakmi alebo s knedľou.

Baranina s fazuľou
Bielu veľkú fazuľu premyjeme a namočíme do vody, po
napučaní ju uvaríme. Baraninu z prednej časti odblaníme,
vykostíme a pokrájame na väčšie kúsky. Očistíme niekoľko
cibúľ, pokrájame a usmažíme na masti, pridáme mäso, posolíme,
okoreníme, podlejeme vodou a dusíme na polomäkko. Potom
pridáme väčší paradajkový pretlak, pokrájané strúčiky cesnaku
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a podlejeme pohárom bieleho vína. Podusíme, pridáme uvarenú
fazuľu a ešte všetko spolu dobre povaríme.

Údená baranina
Baranie stehno dôkladne osolíme, vtrieme doň
lyžicu
práškového cukru a necháme ho v chlade za častého obracania
niekoľko dní odležať. Potom ho osušíme a vyúdime. Vyúdené
zavesíme na suché a chladné miesto.

Šunka – šoudra
Bravčové stehno dobre posolíme, potrieme roztlačeným
cesnakom a necháme do v chlade za častého obracania najlepšie
v drevenom korýtku odležať. Potom ho osušíme a vyúdime.
Vyúdené zavesíme na suché a chladné miesto. Šoudra bola
v minulosti najkvalitnejšou mäsovou lahôdkou a konzumovala
sa pri sviatočných príležitostiach v studenom alebo teplom stave.

Jahňacie stehno so zeleninou a brusnicovou omáčkou
Pripravíme si marinádu na mäso: 1 – 1/5 l vody, v ktorej
uvaríme koreňovú zeleninu – mrkvu, petržlen, zeler, pridáme
bobkový list, celé nové korenie 1- 1,5 dl octu. Nálev necháme
vychladnúť a vložíme do neho mäso na dobu 24 hodín. Mäso
pokrájané na plátky osušíme, naklepeme, rýchlo opečieme na
horúcom oleji a vyberieme na teplý tanier. Vo výpeku opražíme
cibuľu, vložíme mäso, pridáme sladkú papriku, korenie, soľ,
podlejeme 2 dcl červeného vína. Postupne pridáme aj vodu
z marinády a rozmixovanú zeleninu. Dusíme do mäkka,
nakoniec pridáme 3 dcl brusnicového kompótu, necháme povrieť
a zahustíme hladkou múkou. Ako príloha je vhodná knedľa.
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Polievky zo Spiša a Liptova
„Polievka bývala od starodávna začiatkom a hlavnou časťou našich
obedov a to nielen pri jednoduchých a každodenných obedoch, ale i pri
slávnostných a sviatočných hostinách.“
Terézia Vansová

Lohadza s mäsom
Aj v ľudovom prostredí sýta polievka tvorila základ celodenného
jedla. Na prípravu lohadze dáme variť do vody umyté údené
bravčové mäso. Asi po polhodine pridáme premyté jačmenné
krúpy a keď sú polomäkké, pridáme očistenú a pokrájanú
polievkovú zeleninu mrkvu, petržlen, paštrnák, kaleráb, kvaku.
Nakoniec pridáme na kocky pokrájané očistené zemiaky a spolu
dovaríme. Podľa chuti posolíme.

Kyslá polievka s ťapkami
Do rozriedenej šťavy z kyslej kapusty
dáme variť umyté údené mäso.
Pridáme očistenú celú cibuľu, zrnká
čierneho korenia, trochu mletej
červenej papriky. Keď je mäso
uvarené, vyberieme ho a do polievky dáme variť niekoľko
očistených celých zemiakov. Pripravíme si cesto z postrúhaných
zemiakov a múky, vyvaľkáme ho na tablici, pokrájame na pásy
a trháme z neho kúsky, ktoré uvaríme vo vriacej osolenej vode.
Uvarené premyjeme v studenej vode a podávame s polievkou.
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Mrvienka s bryndzou
V osolenej vode uvaríme na
kocky
pokrájané
zemiaky.
Pripravíme si tvrdšie cesto
z múky,
vajíčka
a malého
množstva vody. Prstami ho
namrvíme na malé hrčky, ktoré
zavaríme do polievky. Po
uvarení odstavíme z piecky
a pridáme rozmrvenú kvalitnú bryndzu.

Polievka z kyslej kapusty so slepou kurou
Trocha kyslej kapusty spolu so šťavou zalejeme vodou a dáme
variť. Osobitne uvaríme na drobné kocky pokrájané očistené
zemiaky, ktoré po uvarení aj s vodou, v ktorej sa varili, vlejeme
do hrnca s kapustou. Pripravíme si hustejšiu zápražku na
slanine s cibuľou, pridáme mletú sladkú papriku, popražíme,
zalejeme studenou vodou a vlejeme do polievky, ktorú
dochutíme a necháme povrieť.
Pripravíme si cesto na slepú kuru, ktorá kedysi v Liptove
nahrádzala mäso v kapustnici. Rožky pokrájané na kocky slabo
pokropíme mliekom, pridáme soľ, mleté korenie. Na pokrájanej
slanine uškvaríme cibuľku a pridáme k navlhčenému pečivu,
primiešame 1 – 2 vajíčka a nakrájanú petržlenovú vňať. Do cesta
pridáme toľko hrubej múky, aby sa nelepilo a tvarujeme malé
buchtičky, ktoré zavaríme do polievky. Necháme povrieť
a uvarené vyberieme z polievky, aby veľmi nezhustla. Pri
podávaní jedla, slepú kuru dáme do taniera a zalejeme
kapustnicou.
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Spišská „mačanka“ z Draviec
300 ml šťava z kyslej kapusty,
700 ml vody, 25 g sušené huby,
200 g šampiňóny, 250 ml sladká
smotana, 1 – 2 PL hladká múka,
200 g údená krkovička, 50 g údená
slanina, 1 ks cibuľa, 1 strúčik cesnak, soľ, čierne korenie

Ako na to: najprv si urobíme cibuľový základ s hríbmi. Na
bravčovej masti opečieme cibuľu a na záver pridáme hríby,
krátko osmažíme. Všetko zalejeme kapustovou šťavou
zmiešanou s vodou, pomer závisí od kyslosti šťavy. Necháme
krátko povrieť asi 4 minúty. Polievku zahustíme smotanou
a múkou, necháme prevrieť, pridáme pretlačený cesnak.
Na panvici posmažíme cibuľu na slaninke a pridáme na malé
kocky pokrájané údené mäso, najlepšie kolienko a pridáme
do chutne uvarenej naporciovanej polievky na záver.
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Terminologický slovník liptovských regionálnych pomenovaní
Božie milosti – jemné pečivo
Buchtíky – halušky v polievke
Cmar – mliečna tekutina, ktorá zostala zo smotany po zmútení
masla
Čír – múčna kaša
Demikát – diétna nezaprážaná polievka
Droby – črevá plnené zemiakovou plnkou
Džgance – rezance, halušky
Fánky – jemné vyprážané pečivo
Fučka – zemiaková kaša
Gandze – rezance
Gríska – krupica
Grískaša – kaša z krupicovej múky
Grula – zemiak
Guľaša – zemiaková kaša
Kabáč – posúch
Kapusniarka – šťava z kyslej kapusty
Kapustník – posúch s kapustou
Koledák – okrúhly veľkonočný koláč
Kukuričianka – kaša z kukuričnej múky
Kuľaša – zemiaková kaša
Kúchon – prázdny koláč bez plnky
Kýška – kyslé mlieko
Kyseľ – polievka
Lohadza – krúpy
Loházka – polievka
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Terminologický slovník spišských regionálnych pomenovaní
Apatéka – lekáreň
Falatki – kúsky, zákusky
Frištik – raňajky
Gbol – asi 60 litrov
Gruľe – zemiaky
Karalab – kaleráb
Kermeš – odpust, hostina
Kudzeľna hiža – izba, v ktorej ženy a dievky priadli ľan
Kuľaša – múčne jedlo
Ľenča – šošovica
Mageran – majorán
Pagáč – posúch pečený obyčajne v pekárniku
Tepša – plech na pečenie

Viete čo je Kochkunst?
Takto pomenoval vydavateľ Prvej kuchárskej knihy v Slovenskej
reči Ján Babilon v roku 1870 umenie prípravy a servírovania jedla
– kuchárske umenie.
Terézia Vansová napísala pri vydaní
svojej Kuchárskej knihy (r. 1914):
„Zachovajte si, že kuchyňa je pre
udržanie ľudského zdravia omnoho
dôležitejšia než apatéka. A poriadna
kuchyňa je známkou dokonalej
domácnosti
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Ovocie v kuchyni našich starých mám
Dôležitou súčasťou ľudovej stravy v minulosti bolo ovocie.
Keďže sa pestovalo málo kultivovaných ovocných stromov,
zbierali sa aj plody divorastúcich jabloní – plánok. Odkladali ich
v jeseni na pôjd do truhly, kde zamrzli, po rozmrznutí boli vraj
veľmi chutné. Jabĺčka piekli v peci alebo na platni sporáka,
dávali ich aj do súdka pri tlačení kapusty, ktorej dodávali dobrú
chuť. Ovocie sa prevažne sušilo, potom sa konzumovalo
priamo, alebo sa pridávalo do polievok a omáčok. Keď v jeseni
nedozreli slivky alebo iné ovocie, dávali ich do sena, aby tam
pomaly dozrievali. Významným doplnkom ľudovej stravy boli
lesné plody, ktoré boli nielen potravinou, ale aj liekom. Zbierali
sa aj plody divorastúcich krov a drevín, šípky, trnky lieskové
orechy, kalina, hloh a iné. Okrem rôznych známych čajových
bylín sa zbierali listy lesnej jahody a maliny, repík, vyhľadávané
boli korene horca a listy žeruchy proti žalúdočným nemociam.
Dôležitým doplnkom ľudovej stravy boli aj rôzne voľne rastúce
rastliny využívané ako koreniny a tiež huby.
Správne zásady a rady pri zaváraní ovocia:
1. Zaváranie ovocia potrebuje veľkú čistotu. Poháre umyjeme
horúcou vodou, pridaním sódy, vypláchneme čistou vodou
a vytrieme suchou handrou.
2. Očistené, umyté ovocie vrstvíme do pohárov, aby nebolo
v nich prázdneho priestoru, zalejeme vychladnutým
cukrovým roztokom.
3. Nálev: na 1 liter vody dávame asi 25 – 50 dkg kryštálového
cukru (podľa kyslosti ovocia) a varíme asi 15 minút.
4. Zakryjeme pergamenovým papierom a každý pohár pevne
oviažeme špagátom.
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5. Poháre vložíme do plechového hrnca, na dno dáme vrstvu
sena a poháre omotáme senom alebo slamou, aby sa
nedotýkali. Zalejeme studenou vodou a zaparujeme 8 až 30
min od začiatku varu podľa druhu ovocia.
6. Zavárané ovocie schováme v suchej chladnej miestnosti.
Dobrá rada od babičky: Čím pomalšie vodu zohrievame, tým má
ovocie krajšiu farbu. Keď vodu rýchlo zohrejeme, ovocie vystúpi
v pohároch nahor. Kvôli príchuti môžeme primiešať do nálevu rum,
škoricu, vanilku, citrón.
Tipy na menej známe a zaujímavé zaváraniny







Baza: pre zlepšenie chuti môžeme pridať citrónovú alebo
pomarančovú kôrku alebo škoricu.
Drienky: zrelé drienky nasypeme do pohára, zalejeme
nahusto vareným cukrom a sterilizujeme asi 15 minút.
V ľudovom liečiteľstve sa používajú na liečenie vysokých
horúčok a pri tráviacich ťažkostiach.
Jarabina: v roztoku (1 l vody + 80 dkg cukru) varíme
jarabinu, až napoly zmäkne. Potom necháme stáť 12 hod.
Bobuľky dáme do pohára a zalejeme cukrovým roztokom
a sterilizujeme.
Zelené orechy: v júni alebo začiatkom
júla natrháme zelené orechy, keď
nemajú ešte tvrdú škrupinu. Stopky a
okvetie
odrežeme
a 5×
ich
poprepichujeme ihlou alebo nožíkom.
Dáme ich do vody a močíme aspoň 14
dní (vodu každý deň meníme). Následne ich varíme asi ½
hod. Potom orechy vyberieme do studenej vody,
vychladnuté necháme vysušiť na site. Pripravíme si
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roztok: na 1 l vody dáme 60 dkg cukru, po vychladnutí
ním zalejeme orechy. Takto to opakujeme 4 dni (zlejeme –
rozvaríme – vychladnutý nalejeme na orechy). Na 5 deň
do neho pridáme vanilku, celú škoricu, klinčeky a orechy
v ňom varíme ešte 10 min. Ochechy dáme do pohárov
a zalejeme sukrovým roztokom, sterilizujeme 10 min.
Dobrá rada od babičky: Aby nám poháre pri príprave zaváranín
a marmelád nepraskali, nalejme si do kastróla studenej vody, do ktorej
postavíme poháre. Vodu zohrievame a tým sa prehrejú aj poháre.

Miešané ovocie v rume
Jahody, maliny, ríbezle, čerešne, marhule, hrušky, ktoré prv
uvaríme vo vode, aby zmäkli, melón atď. dáme do pohára
a vrstvíme cukrom (cukor – ovocie – cukor). Cukru pridáme
toľko, koľko váži ovocie a zalejeme rumom a hneď uzavrieme.
Egreše a jablká nemiešajme, aby nenastalo kyslenie. Takto si
môžeme naložiť: slivky, čerešne, jahody, višne, marhule,
brusnice, duly, hrozno, tekvicu.
Lekvár varíme na miernom ohni,
aby si podržal peknú farbu, stále
ho miešame, aby neprihorel, čím
by stratil chuť a farbu. Cukor
dávame kryštálový obyčajne len
polovicu z váhy šťavy a to až keď
je šťava zhustnutá, lebo by sa pripálil, čím by šťava ohnedla.
Trik: prepasírovanú šťavu z ovocia osladíme predpísaným
množstvom cukru, dobre rozmiešame a necháme stáť do
ďalšieho dňa, kedy masu varíme na miernom ohni, vo veľmi
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malých množstvách. Aby sme predišli tvoreniu plesne, navrch
vychladnutej hmoty dáme vrstvu cukru.

Ovocné syry
Očistené, umyté ovocie nakrájame na kúsky zalejeme vodou
a varíme tak dlho až sa rozvarí na kašu, ktorú pretlačíme cez sito.
Na 1 kg ovocia pridáme 25 – 100 dkg cukru, pri stálom miešaní
varíme v menších nádobách tak dlho, až do nej pichnutá varecha
nepadne na dno. Penu pozbierame. Keď už celkom zhustla dáme
ju na lesklý biely papier a sušíme na kachliach viac dní. Krájame
ho nožom namočeným v horúcej vode a uschovávame
v sklenených nádobách v suchej miestnosti. Robí sa z jabĺk,
hrušiek, sliviek, jahôd a iného ovocia.

Šťava z malín alebo ríbezlí
Naoberané
maliny
potlačíme,
ríbezle
rozmixujeme
a nalejme
do
veľkého
skleneného pohára. Nedávame až po hrdlo, ale len do ¾ výšky
nádoby. Pridáme 2 lyžice kryštálového cukru, zamiešame
a pohár prikryjeme štvorcom celofánu alebo mikroténu, do
ktorého prepichneme dierky a upevníme gumkou na hrdle fľaše.
Postavíme na svetlé slnečné miesto a necháme niekoľko dní
kysnúť. Ovocie máme vykysnuté vtedy, keď sa šťava oddelí
v spodnej časti nádoby. Šťavu precedíme a pretlačíme cez ľanovú
utierku. Na 1 liter šťavy dáme ½ kg kryštálového cukru, ktorý
pomaly rozpúšťame na miernom teple a postupne uvedieme do
varu. Dávame pozor, aby nám spenená šťava nevykypela, počas
vrenia sa pena stratí a vtedy je šťava hotová. Horúcu nalejeme do
fliaš, ktoré pevne uzavrieme zatváracím vrchnákom a dobre
zabalíme do deky, kde šťavu necháme pomaly chladnúť 24
hodín.
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Konzervovanie ovocia
Mnohé druhy ovocia nevydržia veľmi dlho čerstvé. Aby sme
zachránili ovocie pred rozkladom, musíme zamedziť baktériám
ich životné podmienky.
Ovocie konzervujeme:
 Zaváraním v cukre, liehu, vínovom octe, alebo zaparovaním
 Prípravou marmelád, lekvárov, pást a huspenín
 Prípravou ovocných vín a štiav
 Sušením
Keď zavárame ovocie do husto zvareného cukru, neskazí sa, ale
je to nákladné. Ovocie je veľmi sladké a stráca svoju prirodzenú
chuť. Sterilizáciou na vysoký stupeň ničíme vitamíny, ktoré telo
potrebuje. Marmelády keď sú dosť husto zvarené, nepodliehajú
skorému rozkladu. Ak pridáme k zaváranému ovociu trochu
liehu alebo rumu, tak sa kompót nekazí. Na ich prípravu
kompótov vyberáme bezchybné ovocie. Pripravujeme ich deň
pred upotrebením, aby celkom presiakli cukrovým sirupom
(napríklad figový, dulový, melónový, mrkvový).

ale ohybné
vrecúškach.

Jednoduchý spôsob konzervovania ovocia je
sušenie v peci, na sporáku, v rúre, na slnku.
Jadrové ovocie sušíme olúpané, neolúpané
a pokrájané na štvrtinky. Kôstkoviny sušíme
celé. Slivky sú vtedy dostatočne usušené, keď
v nich môžeme s kôstkou voľne pohybovať.
Dobre vysušené jablká a hrušky nie sú krehké,
a nelámu sa. Uschovávame ich v platených
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Údenie
Údenie a s týmto spojené morenie, vysaje z mäsa vodu a záživné čiastky
a urobí ho suchším, ťažšie stráviteľným, štipľavejším a dráždivejším.
Robíme to pre jeho dlhšie udržanie. Takéto pokrmy nie sú súce pre
osoby slabého žalúdka. Kto má dobrý žalúdok, nech ich neje ako riadny
pokrm, ale len niekedy na podráždenie žalúdka a to najlepšie
s rastlinnými prívarkami, napríklad uvarené v kapuste.
Korenenie
Koreniny pridávame do pokrmov,
aby dráždili hrtan a žalúdok a tak
pripravovali dobrú chuť na
jedenie, napomáhali tráveniu,
vyvíjali v nich rozmanitosť, lebo
celkom inej chuti bude jedlo, keď
sa podáva raz kyslé, inokedy s paprikovou šťavou. Toto je veľmi vážna
vlastnosť korenín, lebo zabraňujú, aby sme náš každodenný pokrm
nezunovali.
Koreniny sú tým potrebnejšie, čím trpkejší, nechutnejší alebo tučnejší je
niektorý pokrm a čím slabší je náš žalúdok. Pri silných, dráždivých
jedlách nie sú potrebné
dobrému žalúdku. Najlepšia
a najvšeobecnejšia korenina je
kuchynská soľ.
Koreniny nesmieme
zneužívať, lebo by to
malo nemilé následky
na naše zdravie.
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Čo si mysleli naši predkovia
o nápojoch
Najčastejšie konzumovaným nápojom v roľníckych rodinách,
kde chovali kravu, bolo mlieko. Pilo sa sladké, ale častejšie kýška
kyslé mlieko, z ktorej sa zobrala smotana. Pil sa cmar nápoj, ktorý
zostal po mútení masla.
Nápoj z kyslého mlieka na horúce dni: v ½ litri kyslého mlieka
dobre rozmiešame šťavu z 1 citróna a dobre osladíme cukrom.
VODA: je najdôležitejšou čiastkou našej dennej stravy. Pitnú
vodu nenechajme stáť neprikrytú, lebo veľmi ľahko sa infikuje
prachom, baktériami a výparmi z ľudského tela. Vodu
načierajme napochytro z prameňov a nie z otvorených studní,
a to čistými nádobami. Ak je voda nečistá, zlá a zapríčiňuje
mnohé neduhy, tak ju prevaríme, necháme vychladnúť, pridáme
trošku citrónovej šťavy a len potom ju pijeme.
PIVO: v miestach, kde je zlá voda a ľudia
slabého žalúdka vysilení môžu používať
miesto vody pivo, ale len veľmi mierne. Pivo
je dobré. Keď obsahuje potrebné množstvo
sladu achmeľu. Slad robí pivo záživným,
chmeľ posilňuje žalúdok a podporuje trávenie. Dobré pivo je
čisté, nie mútne, husté a netvorí navrchu žltú, ale ľahkú, bielu
tenkú penu.
VÍNO:
obveseľujúci
nápoj,
ale
nie
bezpodmienečne potrebný na udržanie si
zdravia a života. Jeho účinok na človeka je
omamný a opojný.
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V nemocniciach ho však používajú ako posilňujúci liek pre
chorých. Každodenné požívanie vína často otupuje jeho liečivé
účinky. Keď ho zneužívame, kazíme si zdravie a skracujeme si
život.
PÁLENÉ NÁPOJE: sú čisté otravy pre naše zdravie,
neposilňujú, ani neobčerstvujú. Zaťažujú bystrosť
mysle a myšlienkový chod. Spôsobujú ochablosť,
klesanie síl, ospanlivosť, ničia nervy a privodia
celkovú omrzenosť. Stále požívanie liehovín
zapríčiňuje v neskorších rokoch chradnutie pečene. Na
sviatky a pri významných rodinných udalostiach sa
pili aj alkoholické nápoje. Pili sa aj kupované vína, ale
častejšie sa doma pripravovali z rôznych plodov a plodín, zo
šípok, trniek, bazy, chabzdy, z kyslých jabĺk, zo žita. Pálenka sa
len zriedkavo konzumovala v čistom neriedenom stave.
Obľúbené bolo hriatô s cukrom upáleným na karamel, ochutené
rascou, škoricou alebo klinčekmi. Škvarkavá bola pálenka na
upraženej slaninke, rozriedená a ochutená cukrom. Pila sa teplá
hlavne v zimnom období na fašiangy a tiež na zohriatie pri
domácej zakáľačke.
KÁVA: požívaná v hojnej miere škodí nášmu
zdraviu. Avšak zmiešaná s mliekom je
neškodná. Miesto zrnkovej kávy sa varí
chutnejšia obilná káva, ktorá je zdravšia
a veľmi výživná najmä pre deti. Praží sa
najmä pšenica a jačmeň, predáva sa pod
menom žitná káva. Káva bola veľmi
obľúbená, pili ju hlavne nemajetní ľudia,
ktorí nemali mlieko a brali si ju od smädu muži k celodennej
práci na pole, do lesa.
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Nosili ju v špeciálnych plechových fľaškách. Káva sa
pripravovala zo žita, ktoré sa pražilo na plechu alebo v osobitnej
panvici na šporáku až do zhnednutia. Vychladnuté sa mlelo na
ručnom mlynčeku. Pri varení sa do žitnej kávy pridávala
kupovaná Cigória, Melta, Enrilo. Majetnejšie rodiny žitnú kávu
miešali s kupovanou zrnkovou kávou. Mleli ju v pomere jedna
ku trom. Káva sa pila obvykle len čierna, často aj nesladená. Len
v nedeľu sa robievala biela káva s mliekom a cukrom.
KAKAO: patrí medzi luxusné nápoje
a obľúbené pochúťky. Požívame ho buď
vo vode alebo v mlieku. Niektoré
gazdinky pri varení v mlieku roztrepú do
kakaa žĺtok a pridajú nepatrné množstvo
mletej škorice, ktorá dodá dobrú chuť.
ČAJ: poskytuje príjemnú zmenu v nápojoch. Pridávame k nemu
cukor, smotánku a mlieko; z liehovín rum, koňak, slivovicu.
S obľubou sa pije čas s citrónom, s malinovou šťavou, alebo
s dobrým bielym alebo červeným hroznovým vínom. Lesný čaj
pripravujeme zo sušeného jahodového alebo černicového lístia.
Pili sa aj čaje zo sušených bylín – lipového kvetu, materinej
dúšky, jahodového a malinového listu, trezalky, repíka. Tieto
byliny sa navzájom miešali. Pri chorobe sa pil čaj sladený
malinovým sirupom – „zaftom“.
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Občerstvujúce nápoje
Citrónová sódovka
Prevaríme 10 litrov vody, ktorú necháme
vychladnúť. Primiešame do nej 1 kg cukru, 5 dcl
octu, 4 ks citróny pokrájané na kolieska (môže
byť aj pomaranč). Nápoj zakryjeme plátnom
a necháme stáť 10 dní v teplej miestnosti. Potom
vodu precedíme a nalejeme do fliaš, do každej
dáme 1 lyžicu cukru a zazátkujeme.

Zeleninový nápoj
Povaríme 2 veľké hrste zeleného špenátu
a 1 hrsť zeleného petržlenu. Odvar
scedíme, zmiešame, potom do neho
vytlačíme pomarančovú šťavu a môžeme
aj osladiť. Nápoj osviežuje aj posilňuje.

Výborné žalúdkové horké
Do 1 litra liehu (80%) namočíme na
24 hod 1 dkg žltého posekaného
horca, 1 dkg „hlístnika“ (zemežlč),
1dkg bieleho posekaného ďumbiera,
potom scedíme. Uvaríme 1 liter
čiernej zrnkovej kávy (min z 5 dkg) a tiež scedíme. Za horúca
v nej rozpustíme 30 dkg cukru a 4 balíčky vanilkového cukru
a zase scedíme. Kávu zmiešame s liehom a necháme 1 deň stáť.
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Spracovanie zeleniny
Zeleninové lečo
Očistíme papriky, ktoré zbavíme jadierok a vnútorných častí,
dobre umyjeme a pokrájame na rezance. Paradajky umyjeme
a pokrájame na menšie časti. Do hrnca nalejeme olej a vložíme
pokrájanú papriku. Za stáleho miešania ju necháme zmäknúť
a pridáme paradajky. Dobre premiešame a necháme povariť, až
pokiaľ nám aj paradajky nezmäknú. Nepridávame soľ ani
koreniny. Horúcu zeleninovú zmes naložíme do fliaš, ktoré
pevne uzavrieme viečkom alebo zatváracím vrchnákom a dobre
zabalíme do deky, kde ju necháme pomaly chladnúť 24 hodín.
Z takto pripraveného polotovaru veľmi rýchlo
navaríme jedlo. Na masti upražíme nakrájanú
cibuľu, pridáme na kolieska pokrájanú klobásku,
popražíme a z pohára vylejeme zavarenú
zeleninu. Povaríme a nakoniec pridáme vajíčka.
Podľa chutí posolíme a okoreníme.

Paradajková šťava – na prípravu polievok a omáčok
Paradajky umyjeme, pokrájame na menšie kusy a dáme variť do
hrnca. Dávame pozor aby nám neprihoreli a častejšie ich
miešame. Keď sú rozvarené, necháme ich trochu ochladnúť
a rozmixujeme ich. Rozmixovanú hmotu precedíme cez husté
sito, aby sme zachytili jadierka a kožky. Precedenú paradajkovú
masu nalejeme do hrnca, uvedieme do varu a necháme vrieť
podľa vlastného uváženia, či chceme hustejšiu, alebo redšiu
šťavu. Horúcu nalejeme do fliaš, uzavrieme viečkom, zabalíme
do deky a necháme pomaly chladnúť 24 hodín.
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Zásady pre šťastné bývanie, dobrú rodinu:


Mať v dome, alebo byte priestor,
kde sa zmestí stôl
a sú pri ňom miesta pre všetkých členov rodiny,
prípadne aj pre niekoľko hostí.


Miesto na stolovanie musí byť pekne upravené
s čistým obrusom.


Kuchyňa má byť zariadená účelne a vybavená potrebným
náradím a inventárom na prípravu jedla a stolovanie.


Predovšetkým v rodinách s deťmi by nikdy nemala byť kuchyňa
studená bez navareného jedla a chladnička prázdna.


Dobrá gazdiná má vždy hotové nejaké varené jedlo,
ktoré môže v krátkom čase ohriať a servírovať.
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Každá práca si vyžaduje veľa trpezlivosti a skúsenosti,
platí to nadovšetko aj pri varení.
Najšikovnejšia gazdiná neuvarí chutne,
keď svoju povinnosť koná len z akejsi nevyhnutnosti,
a nie s úmyslom, aby pripravila svojej rodine
chutné jedlo.


Zopár dobre mienených rád:
K dobre a chutne pripraveným jedlám treba
času, trpezlivosti a dobrej vôle.


Smutné je to u mnohých našich gazdiniek,
že práve varenie neberú si vážne,
veď od dobrého, záživného varenia
veľmi závisí naše zdravie.


Každá žena musí vedieť,
kedy a ktoré jedlo má postaviť,
aby bolo načas pripravené, keď manžel a deti
už sedia okolo stola,
pretože „ láska ide cez žalúdok.“
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