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Vítejte v muzeu másla v Corku. 
 
Musíme se omluvit za to, že výstava v muzeu je kompletně v angličtině. Tuto 
obtíž si uvědomujeme a aktivně se snažíme tuto situaci řešit. 
 
Mezitím doufáme, že tento vám leták přinese radost a poznatky v muzeu. 
Tento leták obsahuje překlad informačních panelů a popisů předmětů, které 
obklopují návštěvníka v muzeu. 
 
Navrhujeme začít návštěvu muzea videoprezentací v přízemí.   
 
Video "Od zelené ke zlaté" vypráví příběh oživení obchodu s máslem v Irsku v 
60. letech skrze značku Kerrygold. 
 
Video začíná krátkým popisem Irska v 50. letech - vesnický svět se zaostalou 
technologií a malou nadějí. I když zde bylo mnoho mléčných farem, odvětví 
nebylo sofistikované. Irské máslo nebylo na trhu uznáváno a často se 
prodávalo za nízké ceny ve směsi s jiným máslem. V roce 1961 irská vláda 
založila Irský mléčný výbor, který se měl s touto situací vyrovnat. Ve 
spolupráci s americkou reklamní agenturou Benton & Bowles vytvořila značku 
pro irské máslo Kerrygold. 
 
Video dále popisuje první prodej másla Kerrygold v Anglii, s televizí jako 
hlavní marketingovou metodou. 
 
Video dále mluví o vstupu Irska do Evropské unie v roce 1973. Irsko bylo 
unikátní v tom, že vyrábělo hodně mléka, ale mělo relativně nízkou populaci. 
To znamenalo, že většina másla v zemi byla exportována za garantované 
ceny se subvencí od EU. Tento příliv peněz umožnil modernizaci irské 
venkovské společnosti. 
 
Subvencovaní farmáři do 80. let produkovali máslo bez omezení trhu a byl 
zaveden nový systém kvót, navzdory protestům farmářů. To vedlo k 
racionalizaci mléčného průmyslu a redukci počtu výrobců másla. 
 
Irský mléčný výbor dnes prodává irské máslo po celém světě pod značkou 
Kerrygold. 
 
Přízemí kromě prezentace videa Kerrygold obsahuje mnoho informačních 
panelů; nástěnnou výstavku spousty obalů od másla, které se používaly na 
irském venkově v 50. a 60. letech a výstavu mnoha dalších souvisejících věcí, 
mnoho z nich je spojeno s tradiční ruční výrobou másla a krátké video 
zobrazující ruční výrobu másla na tradiční farmě Muckross. 
 
Naleznete zde i televizní marketingovou kampaň k máslu Kerrygold s názvem 
„Nevařte na Kerrygold“. 
 
 
Nahoře se nacházejí dvě galerie 
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Cork a burza másla 
 
Tato místnost pojednává o vzrůstu Corku jako střediska trhu s potravinami 
v 18. století a vzrůstu burzy másla v Corku v 19. století. 
 
Staré Irsko 
 
Tato místnost představuje důležitost mléka a mléčných výrobků v historickém 
Irsku. Je zde barel na máslo, starý přes tisíc let. 
 

 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

PŘÍZEMÍ 
 
 
Konzervované máslo 

 

Máslo se konverzovalo kvůli použití v teplém 
podnebí. Konzervované máslo bylo převáženo 
obchodníky z Corku do všech míst na světě, 
zejména pro použití na palubách lodí. Ghee, máslo 
se sníženou vlhkostí používané v indické kuchyni, 
se běžně prodává konzervované. 
 
Clover Queen 
Prodej značky Clover Queen na Antilských 
ostrovech dále pokračoval až do začátku dvacátého 
prvního století, tento obchod trval přes tři sta let. 
Toto máslo je slanější než máslo pro domácí trh a 
má oranžovou barvu. 

 
 
 
Výrobci smetany 

 

Výrobci smetany se používali v obráceném 
procesu, kdy se smetana vyráběla z másla 
po přidání mléka. Tyto exempláře pocházejí 
z Anglie, kde smetana vyráběná tímto 
způsobem byla levnější než kupovaná 
smetana. Výrobci smetany se v Irsku 
nepoužívali. 

 
 
Video v této části muzea dále pojednává o tradiční výrobě másla a moderním 
mlékárenském průmyslu v Irsku. Vystavuje se mnoho předmětů, které se 
používaly při tradiční výrobě másla, informační panely o industrializaci a 
mechanizaci výroby másla a o moderním výzkumu prováděném univerzitou 
v Corku. 
 

 

Tisky nebo razítka na máslo se 
používaly jako dekorativní zdobení 
másla. Obvykle se používaly 
rostliny, například růže nebo 
ořech, ale některé tisky zobrazují 
krávy. 
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Informační panel 
 

FAKULTA VĚDY A TECHNOLOGIE POTRAVIN UNIVERZITY V CORKU 
 

Irská mléčná produkce se v 60. letech úspěšně prodávala po celém světě. To 
způsobilo rychlou expanzi irského mléčného průmyslu a potřebu rozšíření 
existujících vzdělávacích zařízení. Celková potřeba rozvoje nauky o 
potravinách v Irsku vedla k otevření nové fakulty vědy a technologie potravin, 
založené ministerstvem zemědělství na univerzitě v Corku v roce 1979. 
 
Od začátku 70. let se zvyšovaly nároky tohoto odvětví. Evropské strukturální 
fondy v letech 1989-93 pomohly v rozšíření univerzitních výzkumů v oblasti 
nauky o potravinách. Poslední příspěvek, univerzitní komplex pro vědu a 
technologii potravin, byl otevřen v roce 1993. 

 
 

Informační panel 
VĚDECKÝ VÝZKUM A VZDĚLÁNÍ 

 
V prvních desetiletích dvacátého století začal irský mléčný průmysl vykazovat 
známky budoucího úspěchu. Jeho důležitost v ekonomickém rozvoji 
svobodného Irska byla uznána v zákoně o univerzitním vzdělání v roce 1926. 
Pro budoucí rozvoj bylo nutno mít zkušené profesionály a z tohoto důvodu se 
zařízení pro výuku vědců, zabývajících se mléčným průmyslem, jevilo jako 
nezbytný krok na cestě kupředu. 
 
Zákonem z roku 1926 byla na univerzitě v Corku zřízena fakulta pro 
mlékárenství. Pro novou generaci vědců zabývajících se mlékárenstvím byl 
vybudován účelový institut, laboratoře, experimentální mlékárna, knihovna a 
posluchárny. Celkové náklady na tento projekt činily 50.000 liber. Byly získány 
i dvě farmy. 
 
Mladí muži a ženy, vycházející z této fakulty, hrají od 30. let životně důležitou 
úlohu v rozvoji irského mlékárenství a zpracování potravin. Díky svému 
výzkumu si fakulta získala mezinárodní věhlas. 
 
 Informační panel 

MECHANIZACE 
V průběhu druhé poloviny 19. století byly do procesu stloukání zahrnuty stroje 
poháněné zvířecí silou a vodou. Irští výrobci strojů vytvořili vylepšené 
poháněné stroje pro malé mlékárny a nově postavené výrobny másla, které 
se nazývaly mlékárny. V závěrečných desetiletích 19. století zmizely tradiční 
trhy pro prodej silně soleného másla.  
 
Družstevní a soukromé mlékárny začaly splňovat rostoucí nároky nových 
uživatelů. Farmáři, kteří dříve vyráběli máslo na prodej, nyní začali dodávat 
mléko do mlékáren, kde se máslo vyrábělo novými postupy, které vyhovovaly 
moderním chutím. Odvážné aktivity mužů jako byl Horace Plunkett vedly k 
založení družstevních mlékáren po celém Irsku. Do roku 1900 bylo v celém 
Irsku 190 mlékáren. 
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Ve výstavní skříni 

 

DŽBER 

 Tyto mělké dřevěné pánve se používaly k 

"usazování" mléka - tj. zvednutí smetany 

před sbíráním. Mohlo to trvat 24 až 36 hodin. 

Mléko se občas dávalo blíže k ohni, aby se 

proces urychlil.  

 
 
 

 

KAMENINOVÁ SBĚRNÁ PÁNEV 
Tato sběrná pánev byla vyrobena ve 
světově známém hrnčířství v County 
Fermanagh. Tento exemplář se datuje 
před rok 1890. Společnost přestala 
vyrábě t tento typ zboží ve 20. letech, 
protože tradiční výroba másla 
přestala bý t  běžná.                        

 
 

 
 

 

SBĚRAČ MLÉKA 

Jakmile se mléko usadí, smetana se sesbírá pomocí 
sběrače mléka. Perforace ve sběrači umožnila návrat 
mléka zpět do pánve. Ruční sbírání vyžadovalo 
značnou zručnost, kterou neměla každá domácnost. 

 

 

CANNA 

Toto slovo se překládá jako "konev" a je jedním z 
mnoha náčiní používaných v mlékárenství. 
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ŽELEZNÁ MÁSELNICE 
Tato 20 galonová (90 litrů) máselnice byla jediným 

standardním typem používaným pro přepravu mléka 

do místní výrobny másla, známé v Irsku jako 

mlékárna. Plná máselnice měla značnou hmotnost a 

její přeprava vyžadovala zručnost. 

 
 

 
 
Informační panel 
 

FOLKÓR 
 
Aby nedocházelo k narušování výroby másla, byla vymyšlena bezpečnostní 
opatření a prostředky.  
 
Na ochranu dobytka byly v kravíně pověšeny kříže, zejména kříže sv. Brigity. 
Mlékárna byla vybudována mimo oplocené pozemky, např. kruhové pevnosti, 
které byly považovány za teritorium skřítků. Po stloukání byl na ocas krávy 
uvázán červený hadr, protože se věřilo, že červená barva má ochranné 
účinky. Dobytek byl kropen svatou vodou a jako prevence proti nemocem bylo 
pronášeno mnoho zaklínadel. 
 
Zaklínadla nebo modlitby byly pronášeny během stloukání, aby se přivolalo 
požehnání božstev. Tato zaklínadla byla směsí pohanských a křesťanských 
modliteb. Nejstarším zaznamenaným zaklínadlem byla modlitba k božstvu 
Goibniu, které bylo patronem výrobců másla v ranném období čtvrtého století. 
 
K výrobě rukojeti tlouku byly použity dva druhy dřeva a k rukojeti máselnice 
byla připevněna ratolest jeřábu jako ochrana proti magii. Sůl, tradiční 
ochránce proti zlu, se někdy přidávala do mléka nebo se nasypala na víko 
máselnice, aby zahnala skřítky. Půjčování máselnice nebo nádoby na mléko 
bylo zakázáno. 
 
V Tyrone se do ohně vkládaly kleště a pod máselnici byla položena koňská 
nebo oslí podkova. Věřilo se, že železo má ochranné účinky proti skřítkům. V 
Rossport, Co. Mayo se pod máselnici pokládalo rozžhavené železo pro štěstí. 
Jedním ze zvyků bylo použít ruku mrtvého muže (přednostně popraveného 
muže) k míchání mléka v máselnici. V Co. Mayo se pod máselnici pokládala 
ruka mrtvého novorozence, aby ochránila máslo. 
 
Kvůli štěstí se od všech osob v domácnosti, včetně návštěvníků, očekávalo, 
že se zúčastní stloukání. Pod máselnici se pokládal hořící uhlík, kvůli 
ochraně. Někdy se po stěnách roztíralo nesolené máslo jako ochrana proti 
nadpřirozeným silám. Během stloukání bylo zakázáno vynášet popel, vodu 
nebo oheň z domu. 
. 
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DŘEVĚNÉ STOLNÍ MÁSELNICE 
Dřevěné stolní máselnice se od jiných máselnic lišily 
tím, že se otáčel tlouk uvnitř, a nikoli celá nádoba. 
Máselnice byly vyrobeny z rovných fošen a jejich 
výroba vyžadovala zkušenou bednářskou práci.  
Máselnice měla pravoúhlé víko, které sloužilo k čištění 
tlouku, přístupu vzduchu a snadnému vyjímaní másla. 

 

 
 

 

SKLENĚNÁ STOLNÍ MÁSELNICE  Skleněné stolní nebo „domácí“ máselnice byly 
vyráběny pro domácí použití a byly vhodné pro výrobu 
malého množství smetany a mléka. Ruční klikou, která 
se podobala dnešnímu šlehači, se otáčely tlouky 
v máselnici. Výhodou skleněné máselnice bylo snadné 
čištění a oddělování smetany do másla a podmáslí se 
dalo sledovat. 

 

 

KRABICE NA MÁSLO 
Krabice na mléko, jako tyto exempláře od Lee Valley 
a Kingdom Creameries, se používaly zejména 
v polovině 20. století v Irsku. Máslo se z mlékáren 
posílalo v podobných krabicích. Obchodník mohl 
ukrojit tolik másla, kolik požadoval zákazník, 
vytvaroval jej pomocí lopatky a zabalil máslo do 
papíru, který nepropouštěl mastnotu. Upravené 
krabice na máslo se často používaly jako nábytek. 

 

 
 

 

MECHANICKÁ ODSTŘEDIVKA 
Pokročilá mechanická odstředivka byla vynalezena ve 

Švédsku v roce 1878 a zahájila industrializaci výroby 

másla. Fungovala na ruční pohon, ale další verze 

mohly být poháněné. Proces odstřeďování, který byl 

kvalifikovaným ručním procesem trvajícím 36 hodin, 

mohl být mechanizován, rozšířen a dokončen za méně 

než hodinu. 
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KOVOVÁ SBĚRNÁ PÁNEV 
Sběrná pánev, jako tento exemplář, 
vyrobená firmou Cooke Bros., 67 
Patrick Street, Cork, 1898, se 
použ íval k oddě lování smetany od 
mléka. Proces zvedání smetany trval 
od 24 do 36 hodin. Smetana se pak 
sbírala ručně. Stejně jako všechny 
sběrné pánve má tato pánev větší 
šířku než výšku, což poskytuje větší 
povrchovou plochu na sběr smetany. 

 
 

 
DŽBÁN A ŠKOPEK 

Výroba másla byla 
náročná a vyžadoval 
zručnost. Udržení 
správné teploty bylo 
jedním z mnoha 
faktorů, které mohly 
ovlivnit výsledek tohoto 
procesu. Jednou z 
používaných věcí byla 
tato kombinace džbánu 
a škopku. Ve džbánu 
byla uložena smetana, 
která se pak vložila do 
škopku studené vody. 

 

 

 

 

 
 

MÁSELNICE S TLOUKEM 
Máselnice s tloukem je nejtradičnější máselnice 
používaná k výrobě másla. Stloukání se provádělo 
stlačováním smetany pomocí tlouku. Tvar tlouku i 
máselnice se region od regionu lišil. Vybroušený 
povrch naznačuje, že tato máselnice se později 
používala jako domácí ozdoba. Tlouky neměly tak 
velkou výdrž a tento exemplář je reprodukce, s 
laskavým svolením irského zemědělského muzea ve 
Wexfordu. 
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PRACOVNÍ STŮL NA MÁSLO 
Pracovní stůl na máslo byl vynalezen v 70. letech 19. 
století. Používal se k vytlačení vlhkosti z másla po 
stloukání smetany. Ve stejnou dobu se přidala sůl, 
která absorbovala zbývající vlhkost. To byla nezbytná 
součást procesu výroby másla, protože bakterie 
obsažené ve vlhkosti by mohly způsobit rychlé 
znehodnocení másla. Podobný pracovní stůl na máslo 
se používal ve větších mlékárnách. 

 
 
 

Ve výstavní skříni 
 

 

PRKÉNKA NA MÁSLO 
Prkénka nebo lopatky na máslo se používaly 
k tvarování másla po opláchnutí. Na informačním 
panelu věnovanému výrobě másla jsou vidět v akci. 

 
 

 

PRÁCE S MÁSLEM 
Toto zařízení se používalo k vytlačení zbytkové 
vlhkosti po stloukání. Nadměrná vlhkost v másle by 
způsobila jeho rychlé zkažení. 
 

                     
Valivé nebo “přetáčivé” máselnice se používaly od 80. 
let 19. století. Smetana se stloukala otáčením 
máselnice rukojetí, což bylo vylepšení vodorovné 
sudové máselnice. Byly přidány vzduchové ventilu a 
očko, na spodní straně máselnice byla zátka pro odtok 
podmáslí. Tento exemplář byl vyroben firmou Listers & 
Co. z Dursley, Gloucestershire v Anglii. 
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ZKOUŠEČKA VLHKOSTI V MÁSLE 
 
Irské máslo nemůže mít více než 16% vody. 
Zachování tohoto standardu byla nedílnou 
součástí výroby másla v mlékárně. Máslo 
byl zváženo, zahřáno pro odstranění 
vlhkosti a zváženo znovu.  
 

 
 
 
Informační panel 
 

VÝROBA MÁSLA NA FARMĚ 
 
Tradiční výroba másla probíhala tak, že se nalilo mléko do mělkých nádob. 
Tyto se ponechaly na chladných místech v domě, aby se zvedla smetana. 
Smetana se pak sebrala a vložila do máselnice, ve které tloukla, dokud se 
smetana nerozdělila na máslo a podmáslí. Po ukončení stloukání se máslo 
nejdříve opláchlo, pak osolilo kvůli konzervaci a následně vytvarovalo bloků, 
které se podávaly nebo zabalily do barelů pro přepravu a prodej. 
 
Kvalita másla se velmi lišila, zejména pokud v jeden čas dávala mléko pouze 
jedna kráva. Často k tomu docházelo na malé farmě, ale na větších mléčných 
farmách byla kvalita mléka trvalejší. Máslo se při stloukání občas nevytvořilo a 
tato událost byla připisována nadpřirozeným silám. 
 
Informační panel 
 

BEDNÁŘSTVÍ 
 

Máslo, maso, pivo a whisky z regionu Cork se převáželo lodí na dlouhé 
vzdálenosti ve všech druzích klimatu. Protože tyto rychle se kazící komodity 
vyžadovaly odborně vyrobené dřevěné sudy, bylo ve městě Cork vždy 
zaměstnáno velké množství zkušených bednářů nebo výrobců sudů. 
 
Existovaly tři druhy bednění. První, nazývané mokré bednění, představovaly 
vodotěsné sudy pro ukládání a přepravu kapalin, např. Portského vína, piva a 
whisky. Suché bednění zahrnovalo výrobu sudů pro pevné komodity, jako 
máslo, mléko a ryby. Sudy na máslo se obvykle vyráběly z buku a byly 
staženy dřevěnými obručemi. Koncovým výrobkem procesu, který se nazýval 
bílé bednění, byla rovnostranná nádoba, jako například jednoduché 
máselnice, škopky a bečky na máslo, které jsou k vidění ve výstavních 
skříních v tomto muzeu. Tyto předměty obvykle vyráběli běžní tesaři ve 
vesnických oblastech, nikoli zkušení bednáři. 
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Informační panel 
 

IRSKÝ MLÉČNÝ CHOV 
 

PŘIROZENÝ CHOV 
 

Předkové dobytka v Kerry pocházejí z doby tisíce let staré. Přirozený irský 
dobytek, většinou černé barvy, byl docela rozšířen v hrabství Kerry a 
západním hrabství Cork v 18. století. Dobytek z Kerry, zvaný “kráva chudáků”, 
měl dobrou pověst krávy na mléko. Bylo to také extrémně odolné zvíře. 
Dobytek z Kerry stále existuje v malých stádech, která jsou aktivně 
zachovávána. 
 
Skot z Dexteru je pravděpodobně kříženec dobytka z Kerry a z anglického 
Severního Devonu. Jejich barva je černá, červená nebo šedohnědá a  
celkově jsou těžší. Dobytek z Kerry a Dexteru má pozoruhodnou imunitu na 
tuberkulózu. 
 
V 50. letech minulého století se dominantním chovem na irských mléčných 
farmách stal fríský dobytek a významně nahradil tradiční chovy. 
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PRVNÍ POSCHODÍ 
 
Toto poschodí má dvě galerie, jedna se zabývá rozvojem města Cork jako 
mezinárodního obchodního střediska v první dekádě 18. století a pozdějším 
rozvojem burzy másla v Corku a druhá se zabývá máslem a irskou kulturou 
před tisíci lety. 
 
Velká mapa v chodbě představuje detail z holandské mapy z 18. století 
zobrazující proces výroby másla a obchodování v Irsku. Holandští obchodníci 
kupovali irské máslo pro domácí spotřebu a prodávali holandské máslo. 
 
Výstavní skříně obsahují materiál ze staré burzy másla, model tradičních 
máselných cest, bečku rašelinového másla starou přes tisíc let a čtyřstěnnou 
nádobu pití, zvanou mether. 
 
 

CORK A BURZA MÁSLA 
 

Informační panel 
 

 
VZNIK TRHU S MÁSLEM V CORKU 

 
Ve 20. letech 18. století byly v Irsku přijaty zákony na regulaci trhu s máslem. 
Cork a další irská města musely mít budovy, ve kterých bylo možno vážit 
všechno máslo na prodej. Všechny sudy s máslem musely být označeny nebo 
oznámkovány podle hmotnosti. Do poloviny 19. století byli v Corku jmenováni 
úředníci, kteří dohlíželi na vážení másla. 
 
Místní prodejci v Corku byli o krok napřed. V roce 1769 začali obchodníci 
dohlížet na vážení a hodnocení másla. Zavedli jedinečný systém kontroly 
kvality, který vytvořil mezinárodní věhlas másla z Corku. Od roku 1769 bylo 
máslo z Corku kontrolováno podle stupňů v jednom z nejvíce inovativním a 
přísně uplatňovaném kontrolním systému kvality v Evropě. 
 
To byl začátek největšího trhu s máslem na světě. Díky zkušenostem 
místních lidí bylo máslo baleno tak, že mohlo cestovat do celého světa ve 
všech klimatických podmínkách. Každý sud byl prohlédnut předtím, než 
odešel farmáři a byl prohlédnut znovu po návratu, zda byl řádně zabalen. 
Inspektoři hlídali na nábřeží, aby zabránili zasílání falešných sudů. 

 
Informační panel 
 

JAK FUNGOVAL TRH S MÁSLEM V CORKU 
 
I když vládní kontrola nad vážením a hodnocením másla skončila v roce 
1829, mnoho výrobců stále posílalo své máslo na trh do Corku. Síť 
obchodníků s máslem vyplácela farmáře předem a poskytovala jim „firkins“, 
jak se říkalo značeným sudům dodávaným na trh s máslem. Prodejci másla v 
Corku také platili daně z másla, které bylo přiváženo do města a fungovali 
jako zástupci farmářů při jednání s obchodníky. 
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Aby trh s máslem mohli využít i návštěvníci ze vzdálených oblastí, byl otevřen 
ve dne i v noci. Trh byl rozdělen do čtyř částí, A, B, C a D. Inspektoři trhu 
každé ráno losovali, kterou část prozkoumají ten den. Tak se zajistilo, aby 
žádný farmář ani prodejce nemohl vědět, který inspektor půjde kontrolovat 
jejich máslo. To zabránilo úplatkářství. 
 
Trh s máslem v Corku také reguloval cenu různých druhů másla vstupujících 
na trh. Kupující musel koupit různé druhy másla, aby se vyprodaly i méně 
kvalitní druhy. Každý den v 11 hodin ráno výbor obchodníků stanovil ceny 
másla pro ten den. 
 
 

 
Informační panel 
 

 
CESTY MÁSLA 

Do konce 18. století byla okolo hranic hrabství Cork vybudována široká síť 
horských stezek a cest. Ty byly téměř výhradně používány farmáři a 
obchodníky, kteří prodávali máslo na trhu v Corku. Cesty byly často velmi 
obtížné. Zpáteční cesta do hrabství Kerry mohla v 18. století trval týden. Muži 
v otevřených kárách čelili nepřízni počasí a nežádoucí pozornosti loupežníků, 
z toho důvodu často cestovali v malých konvojích.  
 
Cesty másla představovaly životně důležitou komunikační tepnu mezi výrobci 
másla a trhem v Corku. Vláda ve 20. letech 19. století financovala různé 
projekty na zkrácení existujících cest spojujících Cork s odlehlými regiony 
v hrabstvích Kerry, Tipperary a Limerick. Nová cesta z Listowelu v hrabství 
Kerry do města Newmarket v hrabství Cork, dokončená v roce 1829, zkrátila 
silniční vzdálenost mezi městy Listowel a Cork ze 102 na 66 km (164 na 106 
km). Cesta z Corku do Killarney před rokem 1827 trvala dva dny; po roce 
1827 okolo sedmi hodin. 
 

 
 
Informační panel 
 

ÚPADEK A UZAVŘENÍ 
 
Změna chutí, upadající trhy a nová technologie do konce 19. století významně 
snížily důležitost trhu s máslem v Corku. Zahraniční zákazníci si nyní díky 
chlazení mohli vychutnat čerstvé máslo, holandské umělé máslo (směs másla 
a margarínu), francouzské míchané máslo a jemně solené máslo, které 
začaly nahrazovat silně solené máslo z Corku na zahraničních trzích. 
Elegantní balení, menší a přesnější hmotnosti, lepší barva, textura a chuť, to 
byly atributy, které preferovaly britští spotřebitelé. Tradiční máslo z Corku 
v sudech „firkins“ samozřejmě nemohlo tyto požadavky splňovat, zatímco 
většina kontinentálního másla ze 70. let 19. století je téměř vždy splňovalo. 
 
Systém přísné kontroly kvality, který byl dřívějším znakem úspěchu trhu 
s máslem v Corku, se stal překážkou, kterou bylo nutno změnit. Do roku 
1884, kdy byl výbor obchodníku nahrazen Radou správců, tradiční trhy 
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s máslem v Munsteru již ztratily velké zázemí, protože v okolních městech 
prudce vzrostly trhy s čerstvým máslem. Mechanizované výrobny másla, 
zvané mlékárny, se staly základem pro nové mlékárenské sdružení, které 
rovněž začalo konkurovat mléku. Poslední ranou trhu s máslem v Corku byla 
rostoucí dostupnost chlazení čerstvého másla. Přesto trh v Corku dokázal 
přežít do prvních desetiletí 20. století a nakonec zavřel své brány v roce 1924. 
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PŘÍSTAV V CORKU 
 
Přístav v Corku je nejhezčí přirozený přístav na severní polokouli. Do roku 
1800 byl jedním z nejdůležitějších transatlantických přístavů v Evropě. 
Většina britských konvojů plujících do kolonií v Novém světě a Západní Indii 
nakládala jídlo a další dodávky v Corku. Komodity jako máslo, solené hovězí 
a vepřové maso, portské, látku na plachty a střelný prach byly převáženy 
z Corku na americké a západoindické plantáže. 
 
Vytvoření a udržování tohoto trhu značně zvýšilo bohatství regionu Cork. Na 
konci 18. století se v Corku vařilo a destilovalo největší množství alkoholu a 
vyrábělo nejvíce střelného prachu v Irsku, byla zde největší továrna na 
plachty v Evropě a největší trh s máslem na světě. 
 
Máslo, vyrobené v mnoha severních hrabstvích Irska se velmi rozšířilo skrze 
přístav v Corku. Zákazníci ze vzdálených zemí, například z Austrálie nebo 
Jižní Afriky, se v průběhu 18. a na začátku 19. století seznámili se značkovým 
máslem z Corku.  
 
 

 
Informační panel 
 
 

RAŠELINOVÉ MÁSLO 
PŘÍRODNÍ CHLADNIČKA NEBO POHANSKÝ RITUÁL? 

 
V období let 200 – 1800 v Irsku se máslo balilo do speciálních nádob a 
pohřbívalo do rašelinových močálů. Tento poněkud kuriózní zvyk nebyl nikdy 
uspokojivě vysvětlen. Jelikož neexistovaly umělé konverzační prostředky ani 
chlazení, uložení másla do rašelinového močálu zachovalo máslo po delší 
dobu. Během letních měsíců bylo mléka a mléčných výrobků dostatek. Ale 
v zimním období mohlo být mléko vzácné. Díky konzervačním účinkům 
rašeliny mohlo být v létě vyrobené máslo, uchováno pro hubenou sezónu.  
 
Je však také možné, že šlo o pohanský rituál. Pohřbívání másla do 
rašelinových močálů mohlo mít za důvod uspokojení nadpřirozených sil. 
V průběhu minulého století byly do určitých jezer a potoků na západě Irska 
vhazovány kousky másla. Nato byl do vody hnán dobytek ve víře, že to 
obnoví jejich zdraví. 
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Máslo z rašeliny bylo baleno do košíků nebo do speciálních dřevěných beden. 
Bylo často žluklé a páchlo po česneku. Máslo zpracované touto cestou mělo 
pravděpodobně osobitou chuť, kterou však staří Irové mohli preferovat. 
 
 

STARÉ IRSKO 
Informační panel 
 

 
STARÝ IRSKÝ BOJOVNÍK 

 
Pro staré Iry byly krádeže dobytka kočovnými bandami nebo nájezdy na 
dobytek každodenní skutečností. Byla to chování společnosti, ušlechtilé 
jednání králů, které bylo akceptováno bez otázek. Nájezdy na dobytek byly 
měřítkem bojovníka. 
 
Mezi starodávnými bojovníky byly nájezdy na dobytek povinností i výsadou. 
Mladí bojovníci a králové měli prokázat svou sílu v nájezdech na dobytek. 
Nový král mohl vyplenit země svých tradičních nepřátel. Tato dobrodružství 
jsou předmětem největších irských epických příběhů, jako Táin Bó Cúalnge 
(“Cooleyho nájezdy na dobytek”). 
 
 
 „každý muž, který má štít na svou ochranu a který je připraven k bitvě, se 
musí zúčastnit nájezdu“ 
 

 
Informační panel 
 

DOBYEK, MLÉKO A STAŘÍ IROVÉ 
 
Mléko a mléčné výrobky vždy byly nezbytnou součástí jídelníčku Irů. Krávy 
měly pro staré Iry velice speciální význam. Nic jim nesmělo bránit v produkci 
mléka. Většina mladých býčků, s výjimkou býků na chov a tažení pluhů, byla 
pravděpodobně zabita při narození. Telata byla pečlivě oddělována od krav, 
aby většina mléka mohla být spotřebována.  
 
Léto, kdy krávy produkovaly solidní množství mléka, bylo důležitým obdobím 
v zemědělském cyklu starých Irů. Letním jídlem bylo mléko, sýr a mléko 
vařené a ochucené medem. Ovesná kaše a chuťové přísady z ovsa smíchané 
s máslem, mlékem a medem se jedly po celý rok. 
 
Dojivá kráva byla považována za cenný zdroj. Ve středověké irské literatuře 
byli světci a děti ušlechtilého původu křtěni mlékem. Ve společnosti bez měny 
bylo kravské mléko měřítkem hodnoty. Bohatství jednotlivce se měřilo počtem 
krav, které vlastnil. Hodnota a reputace krále nebo válečníka byla měřena 
jeho schopnostmi a odvahou krást mléčná stáda nepřátel při nájezdech a ve 
válce. 
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DŘÍVĚJŠÍ VÝROBA MÁSLA 
 
Ve starém Irsku se krávy dojily v létě na horských pastvinách. Byly zde 
stavěny provizorní mlékárny, zvané „“booleys” (z irského buaile, místo pro 
mléko). Krávy se dojily v těchto booleys a mléko se zpracovávalo na máslo a 
sýr. Tradice, kdy dobytek byl v létě hnán na horské pastviny, se nazývala 
„transhumance“. Tato tradice přetrvala v Irsku a v Evropě do dvacátého 
století. 
 
Ve své nejzákladnější formě stloukání másla vyžadovalo potřepání smetany. 
V roce 1946 byla na místě farmy v Lissue, hrabství Antrim, objevena 
máselnice z devátého století. Její středová železná obruč držela alespoň dva 
železné prstence. Lana, navlečená na tyto prstence, mohla umožňovat 
zavěšení máselnice ze střechy budovy. Stloukání pak mohlo probíhat tak, že 
se máselnicí houpalo dopředu a dozadu. 
 
Ve starém Irsku se vyrábělo lehce slazené máslo (gruiten) a čerstvé máslo 
(Im ur). Čerstvé máslo se jedlo v letních měsících, ale v zimě mohlo být 
luxusním zbožím. 
 
  
Informační panel 
 
 

TÁIN 
 

KRÁDEŽE DOBYTKA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA 
 
Pro obyvatele středověkého Irska byly krádeže dobytka národní kratochvílí. 
Téměř stejný čas, který byl věnován péči o dobytek, byl věnován přípravám 
výprav které je měly ukrást. Obě tyto funkce se spojily ve vytvoření kočovných 
komunit zvaných creaghts. Členové těchto komunit se potulovali krajinou a 
shromažďovali stáda krav, které doprovázely irskou armádu na jejich 
taženích. Stádo produkovalo mléko na tvaroh, máslo a sýr, a tyto komodity 
uspokojovaly potřeby armády. Do konce sedmnáctého století se k těmto 
kočovným bandám připojilo velké množství obyvatel Ulsteru.  
 
Potenciální zloději si vychutnávali moment překvapení, zejména když oběť 
sama kradla v jiném teritoriu. Shánění nechráněného dobytka mohlo často 
vypadat jako snadný úkol. Ale bezpečný návrat domů s kořistí byl často velmi 
obtížný. I dobrý začátek útěku zloděje mohl být zmařen stády dobytka. Zloději 
riskovali chycení, uvěznění a možná i smrt. 
 
Ti odvážnější kradli na území o rozloze stovek mil. Toirrdhealbhacg O 
Conchobhaor, král Connachtu v letech 1106 až 1156, provedl ne méně než 
23 velkých nájezdů na dobytek v letech 1111 až 1154. Jeho nájezdy se 
odehrávaly hluboko v zemi nepřítele. Pro všechny irské krále nemohl být 
lichotivější nekrolog, než ten, že provedl více nájezdů na dobytek, než 
kterýkoliv jeho soupeř. 


