
 

 

 

 

 

 

 

NAŠE RODINNÉ STŘÍBRO 

 

 

VYKRAJOVÁTKA, DÓZA A KUCHAŘKA BABIČKY ALŽBĚTY 

 
 

Naše rodinné stříbro jsou vykrajovátka a plechová dóza na cukroví a kuchařka mojí babičky Alžběty 
Soukupové z Bohutína. Narodila se 19. 11. 1913 jako nejstarší za tří dcer bohutínského mlynáře Kleinerta 
a zemřela 28. 5. 2015 v nedožitých 102 letech.  
 
Už jako malé děti jsme chodily se sestrou babičce před Vánoci ujídat pečlivě nazdobené vánoční cukroví, 
které ukládala do této plechové dózy.   
 
Milovala jsem tu vůni a chuť vanilky a citrónové kůry z babiččiných vanilkových rohlíčků, Masarykovo 
cukroví, pracny, košíčky...  Ještě dnes ta krabice voní po cukroví.  
 
Slepované linecké cukroví tolika tvarů, o jakých si koncem osmdesátých let mohly hospodyňky nechat 
jenom zdát. Formičky na vykrajování vyráběli dráteníci, putující od vesnice k vesnici počátkem 20. století. 
A naše babička je měla jako rodinné stříbro pečlivě uložené v komoře v překrásně zdobené truhličce, 
kterou nám vyndávala jen před Vánoci na pečení a hlídala si je, abychom je vrátili v pořádku zpět.  
 
Voní takto i kuchařka, kterou si babička psala na internátní měšťanské škole ve Velkém Meziříčí, kde ji 
rodiče platili školné. Jsou zde sepsané recepty datované od 6. 9. 1927, které se tamní žačky učily 
připravovat vč. finančního rozpisu s náklady na oběd pro 1 osobu. Můžeme se tak dočíst, kolik v této době 
stály jednotlivé potraviny a porovnat s dnešními cenami. Průměrná cena oběda vč. polévky, hlavního jídla 
s přílohou a dezertem vyšla na 3-5 Kč.  
 
Koncem kuchařky si babička zaznamenávala i recepty mladší. Mým nejoblíbenějším byl recept na dort 
s čokoládovým krémem, který nám babička pekla každý rok k narozeninám až do svých 98 let, kdy jsem 
se svou sestrou slavila třicáté narozeniny. Každý rok upekla pro svá dvojčata - vnoučata dva dorty a my 
jsme si je směly už i jako děti nazdobit 
podle své fantazie.  
 
Vždy budu vzpomínat na svoji babičku 
s láskou a vděčností, co mne nejen 
o pečení naučila, za její střídmost 
v životě, za chvíle porozumění, 
za chvíle vzpomínek na své mládí. 
Ráda jsem poslouchala její vyprávění...  
 
 
Lucie Knížková 
RC Pampeliška Březnice 
Středočeský kraj 

 


