
CIFROVANÉ SRDIEČKO

Kto by nepoznal pocit “motýľov v bruchu”, keď sa zamiluje. Láska je jeden z najsilnejších
ľudských citov. Milovanému človeku dáme aj vlastné srdce na dlani. Či už metaforicky,
alebo ako medovníkové srdce kúpené z lásky na jarmoku. Krásne zdobené cukrovou
polevou, ružičkami a nápisom “milujem ťa”. 

Medovníky sa zaručene spájajú s Vianocami, ale keď sa zamyslíme, zistíme že na každom
trhu, či festivale sa nájde aspoň jeden remeselník, ktorý predáva krásne zdobené
medovníky s rôznymi nápismi. Sú obľúbeným suvenírom, ktorý si radi prinesieme domov a
možno aj darujeme milovanej osobe. 

Jedno z najstarších remesiel na našom území, ktoré malo aj samotný cech v mnohých
mestách bolo medovnikárstvo. Svoj vrchol dosiahlo v 17. a 18. storočí. Dokonca sa toto
remeslo dedilo z pokolenia na pokolenie. 
Samotným umením bolo urobiť medovníkové cesto. Každý majster medovnikár si do neho
pridal vlastnú, tajnú ingredienciu, ktorá urobila jeho medovníky jedinečnými. 

Zaujímavým zvykom v minulosti bolo, že keď sa v rodine narodilo dievčatko, zapravilo sa
medové cesto, ktoré sa potom uchovalo v kamenných sudoch až do dňa jej vydaja – vtedy
sa z neho na svadbu upiekli medovníky. Hovorí sa, že medovníky z takto vyzretého cesta
patrili k najchutnejším.
Ďalším zvykom v minulosti bol predaj medovníkov na jarmokoch. Tam sa často vybral otec
rodiny. Domov z jarmoku zvykol žene doniesť napríklad drevenú varešku, synovi
vyrezávaného koníka a dcére práve medovník.
Darčeky v podobe medovníkového srdiečka majú dlhú tradíciu. Už v minulosti mládenci na
jarmokoch vo veľkom kupovali zdobené srdiečka a darovali ich svojej milej na znak lásky. 

Medovníčky bolo možné kúpiť ozdobené nielen cukrovou polevou, ale aj zdobené
špeciálnymi maľovanými nálepkami alebo zrkadielkami. 
Nálepky na medovníky vyrobené technikou farebnej tlače sa objavili až v 20.storočí. Mali
rôzne veľkosti, tvary a farby. Na medovníčky sa tieto nálepky lepili cukrovou vodou. Okrem
nálepiek sa ale lepili na medovníky aj malé zrkadielka. Takýto darček zvyčajne nebol na
zjedenie, aj keď by si na ňom pochutnala nejedna dievčina. Zdobené srdce bolo znakom
lásky a odkazom mládenca pre dievčinu, že o ňu má záujem. 



CIFROVANÉ SRDIEČKO

Vyfarbi, vystrihni a nalep!


