HAVÍŘSKÁ BAŠTA
PRACOVNÍ LIST
Vcházíte do Příbrami přelomu 19. a 20. století. V té době tu žili z větší části horníci
a bánští úředníci. Ti první obývali nejčastěji malé chaloupky na Březových Horách
a v okolí, ti druzí žili zpravidla v měšťanských domech v Příbrami. Podle toho se lišil
i způsob jejich života, vybavení jejich domů, kuchyní a zejména jejich strava.
Pojďte s námi nahlédnout do hornické i měšťanské domácnosti.


Prohlédněte si vybavení hornické a měšťanské kuchyně, v čem se nejvíce liší (všimněte si
použitých materiálů, množství a rozmanitosti například jídelního nádobí …)
Jakou nádobu použil havíř a jakou měšťan, když se chtěl napít?
Můžete je i namalovat
Havíř

Měšťan
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Na panelu mezi recepty jsou ukázky jídelníčku tehdejších obyvatel Březových Hor
a Příbrami. Všimnete si nejvýraznějších rozdílů?
Jaké suroviny převládaly při přípravě hornických jídel a kde byly získávány?
Víte, že: V chudých rodinách, kde nebyly peníze na maso, občas jedli i veverky, vrány či
jiná drobná zvířata.


Stejně jako dnes i tehdy si lidé rádi život osladili.
Sladkost v chudé chalupě a ve městě však vypadala jinak – pro děti havířů to mohly být
třeba lívance s lesním ovocem, pro děti z města nějaká cukrovinka od cukráře.
Perník dnes známe hlavně jako sladkost, slavnostní ozdobné pečivo. V minulosti se však
používal i k jiným účelům … K čemu?
Čím vším si tehdy prostí lidé „sladili“?

Víte, že: Cukr se prodával v homolích, protože ve vlhku běžných spíží by i sypký cukr
rychle ztvrdnul.

Co je to „TRAGANT“? Víte, kdo s ním pracoval, a k čemu ho používal?


Oblíbeným nápojem havířů unavených po šichtě bylo pivo.
Co všechno je k výrobě piva potřeba?

Víte, že: Chmel dává pivu mimo hořké chuti také trvanlivost.
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Běžnou součástí hornické stravy byla tzv. brynda nebo cikorka, náhražka pravé kávy. Lidé
ji s nalámaným chlebem snídali, brali jako oběd na šichtu nebo jí přikrmovali malé děti.
Víte, z čeho si tento nápoj připravovali?


z těsta vyráběné figurky na hraní
ovoce z receptu na kompot v ovocné kuchařce
surovina, z níž se vyráběly homole
litinová deska na pečení placek
hmota na cukrářské ozdoby
postní jídlo, jeden z chodů štědrovečerní večeře

Tajenka: tradiční havířské jídlo
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