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MAKOVÃ• VESNICE ARMSCHLAG
ÃšterÃ½, 29 srpen 2017

Kdo by neznal mák, vÅ¾dyÅ¥ patÅ™í mezi nejstar&scaron;í kulturní rostliny. Poprvé ho zaÄ•ali pÄ›stovat Mezopotámci pÅ™ed
sedmi tisíci lety, do Evropy se dostal v dobÄ› bronzové pÅ™ed Ä•tyÅ™mi tisíci lety. Patronkou lidí, kteÅ™í pracují s mákem, je s
Gertruda. Její svátek se slaví 17. bÅ™ezna. Podívejme se dnes do rakouského regionu Waldviertel pod &Scaron;umavou,
kde se mák pÄ›stuje uÅ¾ od roku 1250. KonkrétnÄ› do vesniÄ•ky Armschlag, která sama sebe oznaÄ•uje Mohndorf - maková
vesnice.

Mohndorf Armschlag bývala bezvýznamná stohlavá vesnice v lesnaté vrchovinÄ› v oblasti Waldviertel. Ony názvy tomu
pÅ™esnÄ› odpovídají. Armschlag znamená v pÅ™ekladu chudá dÅ™evorubecká víska. Waldviertel je lesní Ä•tvrÅ¥, Ä•ili lesnatý
hornatý region mezi &Scaron;umavou a Dunajem. Na nÄ›kolika stovkách hektarÅ¯ okolo Armschlagu se dnes pÄ›stují tÅ™i
druhy máku &ndash; univerzální evropský tmavý (modro&scaron;edý), vzácný bílý a jako tÅ™etí je typicky waldviertelský
&scaron;edý. Pouze modrý mák, který je oblíbený v ÄŒesku a na Slovensku, se zde nepÄ›stuje.

V Ä•ervenci se lány polí rozsvítí miliony Ä•ervených, rÅ¯Å¾ových a fialových makových kvÄ›tÅ¯. V tu dobu je moÅ¾né absol
nejen pÄ›&scaron;í výpravu po polních cestách, ale také placenou exkurzi s místním znalcem, nebo dokonce nasednout na
valník a nechat se traktorem provézt po Ä•arokrásných polích. JenÅ¾e - tahle krása je pomíjivá! Pole kvete obvykle dva
týdny a jednotlivé kvÄ›ty odkvetou za 24 hodin.

V záÅ™í makovice dozrají a po sklizni se poÅ™ádají doÅ¾ínky. Muzika, kroje, makové jídlo i pití k tomu patÅ™í. ProÄ• tom
Maková vesnice Armschlag zcela podlehla máku. Rakouský mák byl kdysi pÄ›stován ve velkém mÄ›Å™ítku. Roku 1934 se
dokonce waldviertelský modro&scaron;edý mák dostal jako komodita na VídeÅˆskou burzu. JenÅ¾e po 2. svÄ›tové válce
jeho pÄ›stování upadalo. Vinu na tom mÄ›la silná konkurence z ÄŒeskoslovenska a Polska. Nakonec Poláci niÅ¾&scaron;ími
cenami udolali Raku&scaron;any a po roce 1980 se mák pod &Scaron;umavou pÅ™estal prÅ¯myslovÄ› pÄ›stovat.

Ale pak koncem 80. let místní obÄ•an Johann Neuwiesinger pÅ™emý&scaron;lel, co udÄ›lat se skomírající vesnicí. Vsadil s
se svými sousedy na autentické turistické záÅ¾itky spojené s mákem. Za pomoci evropských dotací vybudovali nÄ›co mezi
skanzenem, muzeem, fungujícím zemÄ›dÄ›lstvím a rustikální obcí, ve které je radost Å¾ít, pracovat i vydÄ›lávat. Tematickou
turistickou atrakcí se bÄ›hem let stala nejen maková pole a muzejní expozice spojené s mákem, ale také prodejny
makových suvenýrÅ¯, prodej máku pro domácnosti, maková restaurace, maková pekárna a nakonec také
v&scaron;ech 35 tamÄ›j&scaron;ích obyÄ•ejných vesnických domÅ¯ a dvorÅ¯.

V hostinci Mohnwirt se nabízí kompletní makové menu. KromÄ› makových knedlíkÅ¯ a koláÄ•Å¯, nebo obligátních nudlí s
mákem si mÅ¯Å¾ete dát kapra, sumce, nebo dal&scaron;í druhy zdej&scaron;ích ryb podle sezony, - ale peÄ•ené v
máku. Dobrá je maková zmrzlina. Snad jen vídeÅˆský Å™ízek se v hospodÄ› servíruje bez máku.

V makovém obchodÄ› koupíte makový olej, makovou kosmetiku, makové pálenky, makovou Ä•okoládu, makové peÄ•ivo,
makový alkohol a dal&scaron;í zajímavosti. Za vidÄ›ní stojí sbírka dvou tisíc mlýnkÅ¯ na mák, kterou uvidíte ve stodole vedle
hostince. JistÄ› máte nÄ›který z onÄ›ch zde vystavených kouskÅ¯ doma, nebo ho pouÅ¾ívá va&scaron;e maminka Ä•i babiÄ•k

Mák upotÅ™ebíte doma pÅ™edev&scaron;ím v knedlících, lívancích, plnÄ›ných ta&scaron;tiÄ•kách, závinech a tÄ›stovinách
NejznámÄ›j&scaron;ím makovým jídlem v Rakousku jsou tzv. calty z lesní Ä•tvrti neboli sladké plnÄ›né placky.

Tady máte na nÄ› recept:
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Na tÄ›sto potÅ™ebujete 1/2 kg brambor C (varný typ),
1/2 kg hladké mouky,
1/2 kg hrubé mouky,
1/3 kg másla,
1/4 kg zakysané smetany,
4 Å¾loutky,
lÅ¾iÄ•ku soli
a lÅ¾iÄ•ku prá&scaron;ku do peÄ•iva.

NáplÅˆ vyrobíte z 3/4 kg mletého máku, 1/4 kg cukru, 1/10 kg rozpu&scaron;tÄ›ného másla, 1/3 l mléka, 4 cl
tuzemského rumu, lÅ¾íce vanilkového cukru, lÅ¾íce medu a lÅ¾íce povidel.

Brambory uvaÅ™íte, rozmaÄ•káte, smícháte s ostatními ingrediencemi, vypracujete tÄ›sto a rozdÄ›líte ho na 30 kusÅ¯. Vyplníte
je pÅ™ipravenou makovou náplní. Tip od kuchaÅ™ek z Armschlagu zní, Å¾e náplÅˆ se dobÅ™e balí do tÄ›sta, pokud byla
vychlazená v lednici. Hotové bochánky peÄ•eme pÅ™i teplotÄ› 180 stupÅˆÅ¯ z kaÅ¾dé strany 10 minut.

NejvÄ›t&scaron;í spotÅ™ebu máku na svÄ›tÄ› mají dvÄ› zemÄ›. Nejvíce se ho zkonzumuje v Afghánistánu, kde se z nÄ›ho
vyrábí heroin a opium. Druhá je ÄŒeská republika, kde se jí jako zdravá pochutina v mnoha kuchyÅˆských úpravách.

"Maková turistika dává práci na&scaron;im zemÄ›dÄ›lcÅ¯m i ve sluÅ¾bách a díky tomu se nám podaÅ™ilo zastavit
vylidÅˆování vesniÄ•anÅ¯ do mÄ›st," Å™íká Rosemarie Neuwiesingerová. Vesnici Armschlag nav&scaron;tíví kaÅ¾dý rok pÅ™
Ä•tyÅ™icet tisíc turistÅ¯, pÅ™edev&scaron;ím z Dolního Rakouska.
"Pomalu se zvy&scaron;uje i poÄ•et náv&scaron;tÄ›v
ÄŒeska, z ÄŒech nejÄ•astÄ›ji pÅ™ijíÅ¾dÄ›jí organizované zájezdy. KaÅ¾dý rok také zasíláme vzorky na&scaron;eho máku d
pÅ™íslu&scaron;ných laboratoÅ™í, kde ovÄ›Å™ují, Å¾e neobsahuje více neÅ¾ povolené mnoÅ¾ství drogy pro potravináÅ™
uvádí Rosemarie Neuwiesingerová. "AÄ•koliv si tedy z na&scaron;eho máku nikdo neuÅ¾ije nic jiného, neÅ¾ výteÄ•nou
chuÅ¥, zpoÄ•átku na&scaron;eho pÄ›stování se nám tu a tam pokusil nÄ›kdo sklidit Ä•ást úrody v domnÄ›ní, Å¾e z makovic
získá opium."

Mák setý (Papaver somniferum) obsahuje opium, morfium, heroin a kodein. Proto ho také lidstvo pÄ›stovalo po tisíciletí.
Dnes je v EvropÄ› aÅ¾ na výjimky zakázáno opium z máku získávat, nebo mák pro tyto úÄ•ely vÅ¯bÄ›c pÄ›stovat. Povoleno
je pouze potravináÅ™ské vyuÅ¾ití. Surové opium obsahuje 24 druhÅ¯ alkaloidÅ¯. Nejvíce je v nÄ›m 10-12 % morfinu, který je
základem pro výrobu Ä•istého morfia. Jméno má po Morpheovi, antickém bohu spánku. Dal&scaron;í alkaloidy jsou
pÅ™edev&scaron;ím narkotin (5-6 %), kodein (0,1-1 %) a papaverin (0,1-0,4 %).
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