V pátek 27.3.2015 uspořádalo ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ ŽEN
OTASLAVIC zájezd do MUZEA TVARŮŽKŮ V LOŠTICÍCH.
Od obecního úřadu v Otaslavicích odjelo v ranních hodinách 32 nadšenců na
prohlídku Muzea tvarůžků v Lošticích. Obloha byla sice zatažená, nálada
v autobuse ale panovala výborná. Díky rychlé a bezpečné jízdě našeho řidiče - pana
Oty Kabilky, jsme do Loštic dojeli dříve a mohli si tak jako první návštěvníci dne
prohlédnout muzeum tvarůžků. Úžasná paní průvodkyně nás seznámila s historií
výroby této světově proslulé pochoutky.
„Tvarůžky jsou výchozí surovinou i způsobem výroby natolik spojeny s mlékem a
vesnickým životem, že nebude možné nikdy určit chvíli, kdy se poprvé objevily na
jídelníčku. I nejstarší zprávy je uvádějí jako běžné jídlo, jak Kuxova zmínka z roku
1452, tak soupis pozůstalosti z Olomouce z roku 1583, kde se poprvé objevuje
pojmenování tvarůžky. Olomoucké trhy, anebo olomoučtí obchodníci pak doplnili
název na olomoucké tvarůžky, i když velká většina se vyráběla v okolních obcích
jako „selské tvarůžky“.
Na přelomu 17. a 18. století pak postupně vystupují z archivních pramenů zprávy,
potvrzující pevné místo tvarůžků na dobovém jídelníčku. Např. v roce 1601 se v
Hradečné u Uničova kopala studna, studnařům se platil 1 zlatý za 1 sáh do hloubky
a 2 kopy tvarůžků…. apod.
Tvarůžky slavily úspěch také ve světě. Na světové výstavě ve Vídni v roce 1872 se jim
dostalo velkého ocenění. Železnice pak protkaly celou Evropu a tím otevřely
olomouckému tvarůžku nové trhy.“
Velký zájem byl o nákup tvarůžkových specialit, a to jak v podnikové prodejně, tak i
tvarůžkových zákusků v místní cukrárně. Obědová tvarůžková meníčka v přilehlé
restauraci završila příjemné dopoledne.
Na zpáteční cestě jsme navštívili prodejnu Mlékárny Otinoves, kde byla pro
účastníky zájezdu připravena malá ochutnávka vyhlášeného výrobku – plísňového
sýru Niva. A opět následoval nákup kvalitních mléčných výrobků. Domů jsem se
vrátili v odpoledních hodinách, trochu unaveni, ale spokojeni z příjemně prožitého
dne. Zájezd byl účastníky hodnocen jako velmi zdařilý.

