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У статті, підготовленій на основі польових матеріалів автора, проаналізовано комплекс повсякденних страв су-
часних  нащадків  чеських  переселенців,  які  мешкають  у  с.  Новгородківка  Мелітопольського  району  Запорізької 
області. Встановлено чинники, що сприяли залученню нових продуктів до раціону колоністів і запозиченню ними 
окремих технологій приготування їжі (природно-географічне середовище, характер господарської діяльності, між-
етнічні взаємовпливи тощо).

Ключові слова: Запорізька область, чеські переселенці, повсякденна їжа, міжетнічні взаємовпливи.

В  статье,  подготовленной  на  основе  полевых  материалов  автора,  проанализирован  комплекс  повседневных 
блюд современных потомков чешских жителей с. Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области. 
Установлены причины, повлиявшие на введение новых продуктов в рацион бывших колонистов и заимствование ими 
отдельных технологий приготовления еды (природно-географическая среда, характер хозяйственной деятельности, 
межэтническое взаимовлияние и т. д.).

Ключевые слова:  Запорожская  область,  чешские  переселенцы,  повседневная  еда,  межэтническое  взаимо-
влияние.

In  the article, based on auctorial  field materials,  it  is presented  the analysis of ordinary dishes’  complex of present-day 
descendants of Czech immigrants residing in the village of Novhorodkivka (Melitopol District, Zaporizhzhia Region). The 
authoress determines the factors that were instrumental in attracting new products to the colonists’ diet and their borrowing of 
separate cooking technologies (natural-geographical milieu, nature of economical activities, interethnic interactions, etc.).

Keywords: Zaporizhzhia Region, Czech immigrants, ordinary meal, interethnic interactions.

Важливе місце в системі харчування будь-
якого  народу,  поряд  зі  способами  заготівлі 
продуктів,  харчовими  заборонами,  прийома-
ми збереження та споживання їжі, посідають 
типи страв, їх основні компоненти і техноло-
гія приготування.

Система  повсякденного  харчування  су-
часних нащадків чеських емігрантів, які осе-
лилися 1869 року в Мелітопольському повіті 
Таврійської губернії і заснували колонію Че-
хоград (нині – с. Новгородківка Мелітополь-
ського району Запорізької області), з одного 
боку,  зберегла  традиційні  складові  (маркери 
етнічної ідентифікації чехів), з другого, – на-
була нових елементів, зумовлених природно-
географічним  середовищем,  особ ливостями 
побуту  та  характером  господарської  діяль-
ності  колоністів,  а  також  міжетнічними  вза-
ємовпливами, що виникли на основі спільно-

го проживання чехів з представниками інших 
національностей.

Метою  цієї  публікації  стало  дослідження 
комплексу  повсякденних  страв  чехів  Мелі-
топольщини,  з’ясування  особливостей  спосо-
бів  приготування  їжі,  визначення  її  основних 
продуктових  складників.  Джерельну  базу 
становлять польові матеріали автора, записа-
ні  від  чеських  респондентів  протягом  2000, 
2011–2013 років у м. Мелітополі та с. Новго-
родківка Мелітопольського району Запорізь-
кої області. 

Відповідно  до  класифікації,  прийнятої  на-
прикінці ХХ ст. вітчизняними та зарубіжними 
науковцями (Л. Артюх, Т. Гонтар, Б. Логошо-
ва, Т. Арістова, І. Амір’янц та ін.) 1, повсякден-
ну  їжу  чехів  Мелітопольщини  умовно  можна 
поділити  на  страви  з  рослинних  інгредієнтів 
та з продуктів тваринного походження. Перша 
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група має дві підгрупи: страви з овочів та зер-
нових. Другу групу складають м’ясні, молочні 
та рибні наїдки. Окремо розглядають напої.

До  страв  з  продуктів  рослинного  похо-
дження насамперед слід віднести різноманітні 
каші  із цілого або дробленого зерна злакових 
круп’яних культур: пшенична, пшоняна, ячна, 
перлова,  кукурудзяна,  гречана  й  рисова.  Для 
їх приготування в окріп (рідше молоко) виси-
пають промиту крупу, додають сіль і проварю-
ють. Ступінь в’язкості каші залежить від кіль-
кості води та часу термічної обробки. Зокрема, 
традиційною  чеською  стравою  з  круп’яних 
культур є нáдівайна – пшоняна (або рисова) 
каша із сухофруктами 2. Пшоно і сушку викла-
дають у каструлю троьма шарами, пересипаю-
чи кожен цукром. Крізь них роблять невеликій 
отвір, у який вливають суміш окропу та верш-
кового масла. Залишають кашу «томитися» в 
духовці протягом 40 хв. Подають нáдівайну 
порізаною на шматочки. 

До  кашеподібних  страв  належать  також 
наїдки  з  товченого  або  молотого  зерна.  При-
міром, манна каша (кáше крýпічна) або кисіль, 
який готують на молоці з додаванням ваніль-
ного цукру. 

Борошняні  страви  із  зернових  продуктів 
представлені  в  раціоні  чехів  різноманітними 
супами з використанням макаронних виробів, 
виготовлених вдома: дрóбена, кáпана, кúсела, 
флíчкова, нýдлова пóлiвки. 

Дрóбена пóлiвка (або дрóбенка) за рецеп-
турою подібна до української затірки. Для тіс-
та замішують яйце  і столову ложку борошна. 
Круту  суміш  перетирають  пальцями  в  дрібні 
грудки і кидають в окріп (або м’ясний бульйон) 
з картоплею та засмажкою (цибуля і морква). 
Якщо  хочуть  отримати  грудки  одного  роз-
міру, використовують кулінарну тертку, крізь 
яку  ложкою  видавлюють  тісто.  Схожий  спо-
сіб  приготування  має  суп  з  дрібними  галуш-
ками  –  кáпана пóлiвка,  але  тісто  для  нього 
ділять за допомогою маленької ложки. 

Для  приготування  кúселки (або  кúсела 
пóлівка) в юшку з картоплею доливають ско-
лотин  або  сироватку.  В  окремому  посуді  за-

мішують  сметану,  кілька  жовтків  і  незначну 
кількість  борошна.  Грудки  суміші  кидають  у 
суп,  проварюють  кілька  хвилин.  До  готової 
страви додають кріп та подрібнені варені яйця. 

Щоб  зварити  флíчкову пóлiвку,  тісто 
розкачують  дерев’яною  качалкою  (вáлечек) 
у  пласт  (плáцек)  і  ріжуть  на  квадратики 
(флíчкi).  Підсмажують  їх  на  олії  (волéй)  до 
набуття  рожевого  відтінку,  заливають  куря-
чим бульйоном або подають до нього в окре-
мому посуді.

Із пшеничного тіста готують також локши-
ну  (нýдле).  Круто  замішану  суміш  з  яєць  та 
борошна розкачують у пласт, який ріжуть на 
смужки завдовжки 30–40 см. Потім їх пере-
сипають  борошном  і  залишають  для  проси-
хання  в  прохолодному  приміщенні.  Відварю-
ють локшину в бульйоні з курки (цілої).

До  борошняних  варених  страв  слід  відне-
сти  кнéдлики  –  кульки  з  дріжджового  або 
прісного тіста, відварені у воді чи приготовлені 
на пару. 

Для  простих  кнедликів  використовують 
борошно, яйця, молоко (або воду), сіль 3. Тіс-
то гарно вимішують  і ділять на 4–5 частин. 
Кожній  надають  форму  ковбаски,  ріжуть  і 
опускають  шматки  в  окріп.  Готові  кнедлики 
проціджують  та  перемішують  з  картоплею 
(підсмажена  з цибулею на  смальці  або  олії), 
копченим окостом або салом. Інколи кнедли-
ки подають з кислою капустою. Для цього її 
трохи  проварюють,  віджимають  рукою  або 
проціджують  крізь  друшляк  (цедяк).  До-
дають  до  неї  трохи  холодного  смальцю  (або 
топленого масла)  і сирої, подрібненої цибулі. 
Отриману  суміш  ставлять  на  теплу  водяну 
баню  (на  5–10  хв),  після  чого  змішують  з 
кнедликами. 

Різновидом  кнедликів  у  чехів  Меліто-
польщини є трганцí та шкубанцí (від чеськ. 
trhat, škubat – рвати, скубти). Назва страви 
безпосередньо пов’язана зі способом її приго-
тування: тісто (окрім уже названих інгредієн-
тів, до його складу входить відварна товчена 
картоп ля)  не  ріжуть,  а  рвуть  ножем.  Готові 
трганцí й шкубанцí, як і в попередній страві, 
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Розвідки та матеріали

змішують  з  капустою,  окостом  або  шматоч-
ками копченого сала.

Твáрогові кнéдлики за набором продуктів 
(сир, борошно, яйця, сіль, цукор) 4 і технологі-
єю приготування схожі на українські «ліниві» 
вареники.  З  крутого  тіста  формують  кілька 
ковбасок, ножем ділять їх на шматки. Опуска-
ють сирні кнедлики в підсолений окріп і варять 
близько 5 хв. Заправляють готову страву мас-
лом або сметаною.

Розвалóвані  (від  чеськ.  rozvalovat  –  роз-
качувати) та схáзенi (від чеськ. scházet – на-
громаджуватися)  кнéдлики  готують  на  пару. 
Однак  у  першому  варіанті  страви  до  основ-
них  інгредієнтів  (борошно,  яйця,  вода,  сіль) 
додають  дві  столові  ложки  горілки  або  са-
могону,  у  другому  –  дріжджі  5.  Тісто  ділять 
на  10–12  частин,  кожну  з  яких  розкачують 
у  пласт  діаметром  20–25  см.  Зверху  на  цей 
пласт  викладають  шкварки  із  цибулею,  по-
тім  загортають  його  в  рулет  (зáвін).  Готові 
кнедлики намагаються не придавлювати, щоб 
шари  тіста  не  злиплися.  Водночас  тушкують 
свинячі гомілки (прáсачi кóлiнкі). До бульйо-
ну додають сіль, цибулю, лавровий лист, чор-
ний молотий перець. Коли м’ясо майже готове, 
зверху  на  нього  викладають  порізану  карто-
плю; ще через деякий час на неї – кнедлики 
(бульйон  покриває  лише  м’ясо  та  овочі).  Ка-
струлю з наїдком залишають у духовці (або на 
тихому вогні) на 20–25 хв. Варто наголосити, 
що розвалóвані кнéдлики мають також іншу 
назву – дaмф нýделн (від нім. dampf nudeln – 
тісто  на  пару),  що  свідчить  про  запозичення 
цієї  страви  від  мешканців  німецької  колонії 
Найдорф,  яка  колись  розміщувалася  непода-
лік Чехограда. 

Вагоме  місце  в системі  харчування  чехів 
посідає хліб (хлéба). Селяни завжди ставили-
ся до нього з великою пошаною, як до символу 
добробуту та гостинності. Про хліб у Новго-
родківці кажуть: «Jak se zacházi s chlebem, tak 
zacházi s lidmi» («Як поводишся з хлібом, так 
поводишся з людьми»). Крихти хліба ніколи не 
викидали, а віддавали птиці або худобі. Хліб 
частіше ріжуть, ніж ламають. Не дозволяєть-

ся залишати в хлібині ножа, нарізати її з різних 
боків або перевертати «підошвою» догори. 

До початку 1970-х років, коли в Новгород-
ківці з’явилася державна пекарня 6, селяни ви-
пікали хліб удома. Спеціальних днів для цього 
не було, пекли за потреби. У великих родинах, 
де було багато дітей і працювали наймити, тіс-
то  для  паляниць  нерідко  замішували  щодня 
(окрім неділі та днів великих релігійних свят). 

Невід’ємною  складовою  хліба  були  дріж-
джі.  Їх  готували  так:  півлітрову  банку  листя 
та шишок хмелю заливали двома літрами води 
і  проварювали  20–30  хв.  Для  покращення 
якості продукту до відвару додавали 5–6 го-
ловок  цибулі.  Окріп  відціджували,  остуджу-
вали і замішували з борошном та дріжджами 
від попереднього виготовлення. Після того як 
опара  двічі  «підходила»,  до  неї  додавали  ви-
сівки  або  кукурудзяну  дерть.  Тісто  ретельно 
вимішували й ділили на кілька частин. Викла-
дали  їх на сито  і  залишали просихати. Готові 
дріжджі  зберігали  в  прохолодних  приміщен-
нях у мішечках, пошитих із тканини. 

Для  виготовлення  хліба  використовува-
ли  суміш  пшеничного  та  житнього  борошна 
грубого помелу (кóвова мóука). Якщо хотіли 
отримати  кращу  якість  хлібобулочних  виро-
бів,  борошно  просіювали  крізь  шовкові  сита. 
Продукт вищого ґатунку (без висівок) назива-
ли ємна (або глáдка) мóука. Тісто для хліба 
(вода,  борошно,  дріжджі)  замішували  в  спе-
ціальних  дерев’яних  коритах  (нéцкi),  де  воно 
кілька разів «підходило». Деко (плех), яке вмі-
щувало три-чотири великі хлібини, змащували 
смальцем або олією. 

Узимку  чеські  селяни  випікали  хліб  у  бу-
динку, влітку – у спеціальних печах (пекáрна, 
трóвба)  надворі  або  в  літній  кухні.  Готовий 
хліб,  круглий  за  формою,  був  близько  40  см 
заввишки. Верхня частина хліба (окраєць) на-
зивалася кýрка.

З появою державних пекарень, чехи почали 
надавати  перевагу  купованому  хлібу.  Незва-
жаючи на те, що хліб домашнього виробництва 
поступово зник із широкого вжитку, мешканці 
Новгородківки й нині до неділі або свят печуть 
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різноманітні  пшеничні  пироги  з  начинками 
(бýхти) або кулінарними присипками (бýхти 
посúпані),  рулети  (штрýдли)  та  солодкі  бу-
лочки з родзинками (бýлечка прáздна) 7. 

Для  пирогів  господині  вчиняють  дріж-
джове, м’яко замішане здобне тісто, до скла-
ду  якого  входять  молоко  (тепле),  сметана, 
яйця, цукор, дріжджі, борошно, сіль. Опара 
тричі  «підходить».  Бýхти  начиняють  сма-
женою  капустою,  сиром  з  родзинками,  ма-
ком, розпареним у молоці з цукром. Склад-
нішу  рецептуру  мають  бýхти посúпані: 
формують  кілька  великих  коржів  (нерідко 
мажуть їх фруктовим повид лом) та виклада-
ють зверху суміш з ванільного цукру, густо-
го холодного жиру (пряжене масло або сма-
лець), борошна та яєць.

Зауважимо, що поряд з печеними борош-
няними  виробами  існували  й  смажені.  На-
самперед це вдóлки – коржі, які випікали на 
сухій  сковорідці.  Досить  часто вдóлки  були 
замінником хліба, тому про них кажуть: «Dĕlá 
se  třeba,  když  není  chleba»  («Робити  треба, 
коли нема хліба»). Тісто для цієї страви замі-
шували як на хліб, але потім різали на кілька 
частин і розкачували окремі коржі. Смажили 
вдóлки  з  обох  боків.  Готовий  виріб  мазали 
рідким  смальцем  або  олією.  У  скрутні  роки 
коржі з пшеничного борошна випікали тільки 
напередодні неділі або свят. Про це, зокрема, 
свідчить поширена в Новгородківці народна 
пісня:  «Hrách  a  kroupy  to  je  hloupý,  /  to  my 
máme každý den. / Ale vdolky z bílé mouky, / 
sotva  jednou za týden» («Горох та крупи – це 
дрібниця, / це ми маємо кожного дня. / Але 
вдóлки з білого борошна, /  їмо лише раз на 
тиждень»).

До  смажених  борошняних  страв  нале-
жать  також млинці  (лíванце),  солодкі  пишки 
(кóблігі, або кóблішкі) 8 – прості або начинені 
сиром з родзинками, повидлом, маком, свіжи-
ми абрикосами або яблуками із цукром. 

Оригінальну  рецептуру  мають  пишки,  на-
чинені  шматочками  відварного  м’яса  молодих 
півників  або  голубів  (нáдєвка).  М’ясо  ви-
кладають  на  змащену  сковорідку,  заливають 

рідким  тістом  (борошно,  молоко,  яйця,  сіль) 
і  смажать  з  обох  боків.  Існує  й  інший  спосіб 
приготування:  кожен  шматок  м’яса  вмочають 
у тісто, викладають на сковорідку й обсмажу-
ють з усіх боків.

Повсякденні  овочеві  страви  чехів  можна 
умовно поділити на рідкі, густі (варені, смаже-
ні або тушковані) та сирі. Для їх приготування 
використовують  різноманітні  овочі:  капусту 
(зéлі), огірки (окýрки), картоплю (брáмбора), 
гарбузи  (кабáк),  квасолю  (фáзоле),  горох 
(грах), цибулю (цибýле), часник (чеснéк), ка-
бачки, помідори, перець.

Серед  традиційних  рідких  овочевих  страв 
слід виділити зéлнячку та чéсничку. 

Для зéлнячки в юшку, де вариться картоп-
ля,  кидають  подрібнену  капусту.  Наприкінці 
термічної  обробки  у  відвар  додають  сметану, 
кріп  та  кілька  збитих  яєць.  Деякі  господи-
ні  підсилюють  смакові  якості  та  калорійність 
супу дрібними галушками.

Для чéснички в окропі відварюють картоп-
лю. Наприкінці в суп додають часник, пряже-
не масло та сухарі.

З  1950-х  років  чільне  місце  серед  рідких 
овочевих  страв  чеської  кухні  зайняв  укра-
їнський  борщ.  Про  його  вагоме  значення  в 
повсякденному  раціоні  місцевих  мешкан-
ців  свідчить  запозичене  ними  українське 
прислів’я: «Чепуха – вареники, святе діло – 
борщ!».  Для  приготування  м’ясного  відва-
ру  використовують  переважно  яловичину 
(говьєзі мáсо)  або  свинину  (прáсачі мáсо) 
з  кісткою.  Основними  інгредієнтами  борщу 
традиційно є капуста, буряк, картопля, морк-
ва, цибуля, квасоля. Узимку, коли закінчуєть-
ся свіжа капуста, вживають кислу (ретельно 
промивають її холодною водою). Засмачують 
борщ  смальцем  або  олією.  Для  покращення 
смакових якостей готової страви додають до 
неї сметану. 

Основним  компонентом  густих  овочевих 
наїдків чехів є картопля. Її використовують у 
таких  стравах,  як  товчена  картопля  з  капус-
тою  (кóчічі танец,  або  картóшкова кáше 
зе зéлєм),  картопляні  котлети  (брáмборові 
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Розвідки та матеріали

котлéти),  картопляний  салат  (брáмборак, 
або брáмборові сáлат) тощо. 

Для  приготування  страви  з  оригіналь-
ною  назвою  кóчічі танец  (від  чеськ.  kočičí 
tanec – котячий танець) кислу капусту злегка 
проварюють, додають холодний жир (смалець 
або пряжене масло) і подрібнену сиру цибулю. 
Водночас відварюють картоплю, мнуть її тов-
качем і змішують з капустою.

Для брáмборових котлéт через м’ясорубку 
пропускають  відварену  картоплю  зі  шкіркою 
та сиру цибулю. Додають сире яйце, 1–2 сто-
лові ложки борошна, перемішують. Готову су-
міш  розкачують  ковбаскою,  ділять  її  ножем. 
Шматкам  надають  форми  котлет,  підсмажу-
ють їх на будь-якому жиру. 

Досить простим у приготуванні є брáмборак: 
з відвареної картоплі знімають шкірку, дрібнять 
її, додають олію, сіль, перець. Деякі господині 
кладуть у цей салат солоні огірки, а у весняний 
та літньо-осінній період – петрушку. 

Оригінальною овочевою стравою є ршéпа – 
тушкований буряк. На сковороду, змащену олі-
єю, викладають перемелений відварний буряк 
та засмажку (морква, цибуля на олії). Додають 
сіль, цукор та м’якоть помідорів (узимку – то-
матну пасту) 9. Потім суміш тушкують.

До густих овочевих страв слід також відне-
сти  голубці  (зáвіни, або голубцú)  та  фарши-
рований  перець.  До  м’ясного  фаршу  додають 
сире яйце, відварну перлову крупу (або рис) і 
обсмажену цибулю. Готову суміш загортають 
у  проварене  капустяне  листя  або  начиняють 
нею перець. Тушкують овочеві заготовки в со-
усі з томату, смаженої моркви та цибулі. У піс-
ні дні страви готують без м’яса. 

Поширеними  наїдками  з  сирих  овочів  є 
квашена  капуста  і  солоні  огірки.  Заправля-
ють  їх  сирою  подрібненою  цибулею  та  олією. 
Встановлено,  що  з  1920-х  років  чехи  почали 
солити помідори, а з 1950-х – кавуни. Олію в 
Новгородківці завжди виробляли із соняшни-
ку. Використовували в їжу також відходи від її 
виробництва – макуху.

Фрукти  (груші,  яблука,  сливи,  абрикоси, 
айву, вишні, черешні, персики) й садові ягоди 

(малину, смородину, аґрус) споживають сири-
ми та начиняють ними пироги. 

М’ясні  страви,  які  з  другої  половини 
ХХ  ст.  вживали  майже  повсякденно,  чехи 
готують переважно з курятини, свинини, яло-
вичини, менше – з баранини, рідко – з кони-
ни.  Людину,  яка  займається  забоєм  худоби 
називають різником (ржезнíк), але зазвичай 
більшість чоловіків у селі можуть самостійно 
заколоти свиню. Тварині намагаються влучи-
ти в серце, щоб зручніше було збирати кров, 
яку використовують у кількох видах м’ясних 
страв. 

М’ясо (ціла курка або гуска, свинячі ребер-
ця, стегна, яловича філейна м’якоть з кісткою), 
як правило,  варять в окропі. На бульйоні  го-
тують рідкі овочеві страви, а м’ясо додають до 
гарнірів  –  різноманітних  каш  або  відвареної 
товченої картоплі. 

До  м’ясних  страв  традиційної  кухні  чехів 
Мелітопольщини слід віднести печеню (пéченi 
мáсо) та котлети (котлéти). 

Для приготування печені невеликі шматки 
м’яса  викладають  на  деко,  підсолюють  і  по-
сипають  кільцями  цибулі.  Для  котлет  через 
м’ясорубку  пропускають  свинину  або  ялови-
чину,  цибулю  та  кілька  сирих  картоплин.  До 
фаршу додають сіль, яйце і незначну кількість 
молока  або  сметани.  Отриману  суміш  ділять 
на купки, викладають їх на деко. Обидві стра-
ви готують у духовці.

Для  приготування  домашньої  ковбаси 
(масáкі)  відварне  м’ясо  пропускають  через 
м’ясорубку  або  дрібнять  за  допомогою  ножа; 
змішують  зі  шматочками  сала  з  шиї  твари-
ни  (лáлох),  додають  сіль,  інші  спеції,  час-
ник.  Набивають  м’ясну  суміш  за  допомогою 
шпрíцни 10  в  ковбасну  оболонку  (свинячу 
кишку) завдовжки близько 50 см, зав’язують 
її в колечко. Перед вживанням масáкі прова-
рюють 4–5 хв. 

Кров  тварин  використовують  для  таких 
страв,  як зáбіячка та íтрніце. Для зáбіячки 
кров смажать з молоком, цибулею та лáлохом, 
сіль і перець додають за смаком. Для íтрніце 
в окропі проварюють сало та свинячі нутрощі 
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(печінку,  серце,  легені,  язик),  пропускають  їх 
через  м’ясорубку.  У  м’ясній  юшці  відварюють 
перлову крупу, водночас смажать кров. Змішу-
ють усі  інгредієнти (фарш, кров, кашу), дода-
ють сіль, перець, часник і трохи м’ясної юшки. 
Готову суміш набивають у ковбасну оболонку. 
Перед вживанням проварюють близько 5 хв. 

Свиняче  сало  здебільшого  перетоплюють 
на смалець (сáдло) або солять (слáнiна). Сві-
жий смалець мажуть на хліб, на ньому печуть, 
смажать. Для приготування бутербродних мас 
(млéті шквáрки)  смажені шматочки сала або 
жирного м’яса пропускають через м’ясорубку, 
додають сіль та часник.

Рибних  страв,  характерних  для  традицій-
ної кухні з етнічної території, у чехів небагато. 
Зазвичай рибу (переважно морську – бички, 
камбалу, калканів, пеленгас тощо) смажать, а 
потім  тушкують  в  овочевому  соусі  (омáчка): 
цибуля, морква, борошно, помідори (томатний 
сік або паста). Популярною рибною стравою є 
солоний  оселедець,  порізаний  на  шматочки  і 
заправлений олією та сирою цибулею.

Вагоме  місце  в  харчуванні  чехів  посідає 
молоко  (млíко)  та  кисломолочні  продукти: 
кисляк (сéдлі млíко), сироватка (сирóватка), 
сир  (твáрог),  сколотини  (пóмаслi),  ряжанка, 
молозиво (бýбланiна), масло вершкове та пря-
жене (пршéжатi мáсло).

Здебільшого  вживають  коров’яче  молоко 
(рідше  –  козяче).  Парним  молоком  з  хлібом 
(інколи  намазаним  повидлом)  можуть  посні-
дати.  Свіжою  сироваткою  або  кисляком  за-
пивають картоплю чи кнедлики. Сир, сметану 
та  вершкове  масло  використовують  для  при-
готування випічки. Ряжанку в Новгородківці 
почали готувати лише з 1950-х років. За міс-
цевими  рецептами,  молоко  парять  у  духовці 
близько двох годин; коли воно остигає, дода-
ють закваску (сметану), розливають у склянки 
й залишають у теплій духовці. 

Для отримання молозива змішують молоко 
першого  та  другого  удоїв  після  отелення,  до-
дають  до  нього  яйця  (1  яйце  на  1  л  молока), 
сіль, цукор,  ваніль  або корицю. Потім  суміш 
запікають у духовці. 

Оригінальним молочним десертом є снєж-
ки.  До  киплячого  молока  додають  цукор, 
ваніль  та  збиті  яєчні  білки  з  цукром.  Готову 
страву (прохолодну) розливають у тарілки.

Серед  напоїв  домашнього  виробниц-
тва  найпоширенішим  залишається  компот 
(вóдварка)  із  сушених  або  свіжих  фруктів. 
Святковим  напоєм  вважається  кава  (кáва). 
У  скрутні  роки  її  замінювали  прúпсом 
(пршúпс, пршúпсек)  зі  смаженого  ячменю 
або  борошна.  Про  запозичення  останнього 
напою з побуту німецьких селян можемо ді-
знатися з книги О. Клауса «Наши колонии. 
Опыты и материалы по истории и статистике 
иностранной колонизации в России». Автор, 
зокрема, зазначає, що саме в німецьких коло-
ністів Півдня Російської імперії кава заміню-
валась узваром з пересмаженого ячменю або 
жита під назвою «прибс» 11.

З 1970-х років особливе місце серед чесь-
ких напоїв посіла бузá – солодкий, слабоал-
когольний  напій,  який  вживають  переважно 
влітку. Назва та рецептура 12 свідчать про його 
запозичення від кримських татар. Встановле-
но, що деякі чеські родини з Мелітопольщини 
перебували в тісних родинних стосунках із че-
хами Кримського півострова 13, які своєю чер-
гою мали тривалі міжетнічні контакти з крим-
ськими татарами. 

Пиво та горілка завжди були для чехів по-
купними напоями. У 1909 році чеський публі-
цист А. Полак після перебування в Чехограді 
з жалем зазначав у журналі «Світозор» (Пра-
га, 1909 р.), що в колонії «грошей на пиво та 
горілку щорічно розходується до 2000 карбо-
ванців», – набагато більше, ніж на утримання 
місцевої бібліотеки 14. 

Самогон – міцний спиртний напій домаш-
нього виробництва – масово почали гнати не 
раніше 1950-х років. Отримували його шля-
хом  перегонки  спиртовмісної  маси  через  са-
моробні апарати. Брагу одержували в резуль-
таті  бродіння  цукрового  розчину,  зернових, 
буряків або фруктів. Самогон на основі пло-
дів фруктових дерев (абрикос, слива) назива-
ли сливóвіца. Вживали його в натуральному 
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Розвідки та матеріали

вигляді,  використовували  для  приготування 
борошняних варених та печених страв. 

З  наливок  робили  вишнівку.  Скляну  єм-
ність  щільно  наповнювали  промитими  виш-
нями,  засипали  цукром  і  залишали  бродити 
протягом  двох  місяців  в  освітленому  сонцем 
приміщенні. Готова наливка мала щільну, тягу-
чу консистенцію насиченого бордового кольору.

До алкогольних напоїв належало також до-
машнє  вино,  вироблене  з  винограду,  води  та 
цукру (1 кг цукру на 3 л води). 

Отже, незважаючи на яскраву  етнічну  ін-
дивідуальність, комплекс повсякденних страв 
нащадків  чеських  переселенців,  котрі  жи-
вуть  у  с.  Новгородківка  Мелітопольського 
району  Запорізької  області,  зберігає  багато 
загальнослов’янських  елементів.  Серед  бо-
рошняних страв це – хліб, «ліниві» вареники 
(твáрогові кнéдлики), затірка (дрóбенка); 
серед овочевих – голубці (зáвіни); серед сало-
м’ясних  –  смалець  (сáдло);  серед  кисломо-
лочних  продуктів  –  кисляк,  сироватка,  сир, 

сколотини, молозиво, масло тощо; серед напо-
їв – узвар, пиво, горілка, вишнівка. 

Щільне  міжетнічне  спілкування  чехів  з 
представниками  всіх  національностей,  які 
мешкають у межах Запорізького регіону, при-
звело до взаємного збагачення  їх раціону но-
вими стравами, такими як борщ, розвалóвані 
кнéдлики  (дaмф нýделн),  прúпс,  бузá.  Роз-
ширення  асортименту  продуктів  відбулося  за 
рахунок  нових  городніх  (перець,  баклажани, 
помідори, кабачки, гарбузи, насіння соняшня-
ку) та круп’яних (рис, гречка, ячка) культур.

На сучасному етапі інновації в системі хар-
чування  чехів  Мелітопольщини  полягають 
передусім у впровадженні ними в процес при-
готування  їжі  великої  (електричні  плити,  ду-
ховки, мікрохвильові печі) та малої (блендери, 
електром’ясорубки, мультиварки тощо) кухон-
ної  побутової  техніки,  використанні  кулінар-
них рецептів, узятих з професійної літератури, 
джерел  Інтернету  та  запозичених  у  закладах 
громадського харчування.

1 Артюх  Л. Народне харчування україн-
ців та росіян північно-східних районів Украї-
ни / Л. Артюх. – Київ : Наукова думка, 1982. – 
109 с.; Артюх Л. Українська народна кулінарія.
Історико-етнографічне дослідження / Л. Ар-
тюх. – Київ : Наукова думка, 1977. – 154 с.; Гон-
тар Т. Народне харчування українців Карпат / 
Т. Гонтар. – Київ : Наукова думка, 1979. – 138 с.; 
Этнография питания народов стран зарубежной 
Азии: опыт сравнительной типологии / Б. Ло-
гошова, Т. Аристова, И. Амирьянц. – Москва :  
Наука, 1981. – 254 с.

2 200 г пшона або рису, 200 г сушки, 100 г цукру.
3 1 яйце, 100 мг молока (або води), 300 г борош-

на, щіпка солі.
4 100 г сиру, 1 яйце, 200 г борошна, щіпка солі. 
5 100 мг молока, 1 яйце, 200–250 г борошна, 

10 г дріжджів.
6 Новини // Серп і молот. – 1968. – 20 серпня. – 

С. 4.
7 1 кг борошна, 0,5 л молока, 100 г масла (або 

сметани), 150 г цукру, 2 яйця, 25 г дріжджів, пів 
чайної ложки солі. 

8 600 г борошна, 300 мг молока (можна кисле), 
20 г дріжджів, 1 яйце, 2 столові ложки цукру, пів 
чайної ложки солі.

9 0,5 кг буряку, 200 г цибулі, 2–3 морквини, 
150 мг олії, 3–4 помідори (або 50 г томатної пасти).

10 Шпрíцна – металевий циліндр, який має з 
одного кінця вузький отвір для проходження фар-
шу, з другого – поршень (тлóукач), що забезпечує 
подачу м’ясної суміші; рух поршня здійснюється 
руками.

11 Клаус  А. Наши колонии. Опыты и материалы 
по истории и статистике иностранной колони-
зации в России / А. Клаус. – Санкт-Петербург : 
Тип. В. В. Нусвальта, 1869. – Вып. 1. – С. 51.

12 11 кг пшона на 10 л води; дріжджі, цукор.
13 с. Пушкіне (Цареквич) та с. Олександрів-

ка Красногвардійського р-ну, с. Макарівка (Та-
бор) Первомайського р-ну, с. Лобанове (Богемка) 
Джанкойського р-ну АРК.

14 Архівні наукові фонди рукописів та фоно-
записів Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського, ф. 57, 
од. зб. 17, арк. 13.
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