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Domácí máslo – jak na něj? A vyplatí se?
Máslo atakuje hranici
60 Kč. Doma vyrobené
stojí téměř stejně.

Plzeňsko – Ceny másla v
obchodech rostou snad
každý den. V polovině září
překročila průměrná cena
hranici 54 korun. Ta si ale
nezadá s Plzeňským krajem,
kde je kostka másla nej-
dražší v Česku. Cena se zde
vyšplhala nad 60 korun.
V srpnu obyvatelé Plzeň-

ska zaplatili necelých 54
korun, o měsíc později už o
šest korun více. Ještě horší
pohled je na meziroční
srovnání, v polovině loň-
ského září stál v kraji čtvrt
kilogram másla mírně přes
38 korun. Za to mohou
podle Jaroslava Šímy, před-
sedy Krajské agrární komo-
ry, hlavně obchodníci: „Ze-
mědělci cenu určitě neo-
vlivňují, mléko stále prodá-
vají kolem 8,50 koruny za
litr. Cena je vysoká zejména
kvůli obchodníkům, kteří
využívají vysoké poptávky
tuku. Navíc nepřiměřeně
zvýšili marže, ty dříve činily
asi 20 procent hodnoty vý-
robku, dnes jsou na 40 pro-
centech.“
Kdo nechce nakupovat u

obchodních řetězců, může
využít menších prodejců,
kteří většinou nabízejí pro-
dukty lokálních výrobců.
Farmářský obchod v cen-

tru Domažlic nabízí v sou-
časné době máslo, které
dodává domažlická mlékár-
na. „V současné době, kdy je
na trhu nedostatek tradič-
ního másla, je i u nás zájem
o toto máslo větší, než bý-
val, ale v poslední době se

stabilizuje,” uvedli v obcho-
dě. Prodejna nenabízí máslo
klasicky v hranaté čtvrtki-
lové podobě, ale balené v
hrudkách. Aktuální cena je
259,90 koruny za jeden ki-
logram. Dodavatel, jehož
máslo farmářský obchod v
Domažlicích nabízí, dodává
podle obsluhy několika
partnerům a produkuje
máslo také pro své zaměst-
nance.
Naskýtá se otázka, zda

není levnější další alterna-
tiva – domácí výroba? Pře-
mýšlí o tom i Ivana Krza-
nowská z Klatov, která zís-
kala recept od své kama-
rádky. Ta se k domácímu
máslu odhodlala poté, co
viděla v obchodě, že máslo
stojí v akci 56 korun. „Říkala
mi, že svým synům, kteří
jsou vybíraví, hodně chutná
a její manžel prý už ani jiné
nechce. Dělala ho ze smeta-
ny na šlehání, která musí
mít minimálně 30 % obsahu
tuku, pak se jen šlehá a slé-
vá podmáslí. Když je vše
dost tuhé, tak se hrouda
vyndá a udělají se kostky,“
popsala kamarádčin recept
Krzanowská.
Redaktoři Deníku se roz-

hodli otestovat, zda se do-
mácí máslo vyplatí více. Ze
tří smetan v hodnotě 53,70
Kč, jsme vyrobili kostku o
váze přesahující 300 gramů.
Je však nutné myslet na to,
že se při 20minutovém šle-
hání spotřebuje trocha
elektřiny, voda, ve které se
musí máslo proprat, a celý
proces trval téměř hodinu.
Finanční rozdíl je ve srov-
nání minimální, výsledný
produkt je ale bez dochuco-
vadel a 'chemie'. (tep, dl, jk)

Vyrobte si vlastní máslo
● Na výrobu domácího másla potřebujete: šlehač ne-
bo mixér, misku, utěrku nebo plátýnko a vychlazenou
smetanu s 33 % tuku. My jsme použili 3 smetany o
objemu 630 mililitrů.
● Smetanu stačí jen vyšlehat. Po několika minutách
šlehání vznikla hustá šlehačka, poté asi 15 minut tr-
valo, než se přešlehala a začaly se v ní tvořit hrudky.
● Za dalších přibližně 10 minut šlehání zůstala v misce
samostatná pevná část másla, od kterého se oddělilo
podmáslí.
●To jsme přelili do další misky překryté plátnem.
● Máslo jsme poté několikrát vyždímali a propláchli v
ledové vodě, aby ztuhlo a získalo tvar.

Historie domácí výroby másla: od tluček až po moderní odstředivky
Rokycansko/Klatovsko –
Máselnice, tedy upravená
nádoba, v níž se smetana
stloukala na máslo, se v
rolnických hospodářstvích
běžně používala až do polo-
viny 20. století. Dnes už na
ni narazíte jen v muzeích.
Například v expozici Mu-

zea dr. Bohuslava Horáka v
Rokycanech je vystavená
soudková máselnice z pře-
lomu 19. a 20. století z Ka-
menného Újezdu. „Je zho-
tovená bednářským způso-

bem z dužinek, stažených
dvěma železnými obručemi,
se dny vsazenými na obou
stranách. Nahoře je obdél-
níkový otvor zakrytý víč-
kem. Soudek je upevněný v
podstavci. Otáčením kliky se
uvnitř máselnice točí hřídel
se čtyřmi lopatkami, ve
kterých jsou kruhové otvo-
ry,“ uvedla za muzeum
Martina Merglová Stránská.
Vznikají hrudky másla a sy-
rovátka se pak vypustí.
Desítky historických má-

selnic má ve sbírkách v ex-
pozici lidové architektury v
Chanovicích klatovské Vlas-
tivědné muzeum Dr. Hosta-
še. Technologicky nejstarší
jsou tzv. „tlučky“, které si
lidé byli i většinou schopni
vyrobit doma. „Princip je
jednoduchý, máslo, respek-
tive mléko, se v nich stlou-
kalo tloukem s proděravě-
lým pístem. Pak přišly má-
selnice rotační nejrůznějších
typů, soudkové, kbelíkové,
později i skleněné, ve vel-

kostatcích se používaly vel-
ké sudové máselnice pohá-
něné třeba i motory. Větší
byly rovněž máselnice ko-
lébkové, což byla vlastně
dřevěná kolébka, ve které se
mléko stloukalo přeléváním
při kolébání. Vrcholem do-
mácí výroby másla pak byly
odstředivky, kovové s ple-
chovými pozinkovanými
nástavci, těch máme ve
sbírkách více,“ uvedl správce
chanovického skanzenu Li-
bor Kodýdek. (naš, dav)

EXPONÁTY.Klikovámáselnice
z rokycanskéhomuzea (vlevo)
a tzv. „tlučka“ z chanovického
skanzenu. Foto: Deník

Chtěli bychom touto cestou poděkovat domácí hospicové péči

DOMOV PLZEŇ

S jejich pomocí jsme mohli mít mého tatínka, pana Josefa Urbana, 
v péči až do jeho poslední chvíle a mohl odejít důstojně, 

obklopený svou rodinou, což pro nás všechny hodně znamená. 
Děkujeme za slova útěchy, pohlazení i odbornou pomoc. 

Byli pro nás velkou psychickou oporou v nelehkých chvílích. 
Sestřičky byly velice obětavé, empatické, 

ochotné pomoci kdy to bylo třeba. 
Mají náš hluboký vděk a úctu. 

Děkuji za celou naši rodinu. Eva Pecháčková

Oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, 
že nás dne 22. září 2017 navždy opustil ve věku 66 let 

náš drahý manžel, tatínek a dědeček, 
pan

Alois NĚMEC

Poslední rozloučení se koná v pátek 29. září 2017 
v 10,00 hodin v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni.

Děkujeme za tichou vzpomínku.

Za rodinu manželka Anastázie Němcová.

Dne 26. září 2017 tomu bylo 22 roků
od úmrtí našeho tatínka,

pana

Břetislava NOVÁČKA
z Třemošné

Vzpomínají děti s rodinami.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách 
stále zůstáváš....

Dnes, 29. září 2017, uplynulo 10 smutných let, 
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,

tatínek a dědeček, pan

Julius LUKÁČ

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš...

Dne 30. září 2017 uplynou 4 smutné roky, 
co nás náhle opustil pan

Václav LUKŠÍK z Tlučné

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Rodina.

Vzpomínejte na ty, které jste 
měli rádi, zapalte jim svíčku 
na našem novém webu.
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