Dames met Klasse

Het onderdeel Eet- en drinkgewoonten werd geschreven door Sophie Baré.

OPDRACHTEN

>>>>> EET- EN DRINKGEWOONTEN>>>>> OPDRACHT

Avondmaal
Hieronder vind je het menu van vandaag 3 april 1525

Aangezien ik Frans spreek, worden de meeste
documenten aan mijn hof in deze taal geschreven.
Maar dit kan voor jou geen probleem zijn. Ik heb de
moeilijkste woorden zelf al in het Nederlands gezet.
En als je de tekst luidop leest, herken je veel
moderne Franse woorden. Kan je dan nu dit tekstje
vertalen? Zo zal je begrijpen wat ik gisterenavond
gegeten heb. Maak ook een vergelijking met een
moderne maaltijd. ?
Mijn maaltijd is niet erg evenwichtig samengesteld.
Waarvan komt er bijvoorbeeld erg veel op de tafel
en waarvan eet ik nogal weinig? Hoe wordt het
vlees bereid?

'[…] Une épaule ou gigot(1) de moton rosty;
une longe(2) de veau ou cabry(3), si l'on en treuve;
ung chappon(4) rosty, deux pardrix(5), IIII poussins(6) ;
ung conis(7) ou levreau(8) & IIII pinjons ;
& pour boully II poiletz & II pinjons.
Et aucunes fois, ou lieu de pardrix, faisans, hérons(9) &
putoirs(10) selon qu'ilz se trouveront.
Autre chappon, ou bonne poulle, ou VI poulletz pour
mectre en pasté ;
piedz de bœuf, oreilles de porc & autres menus services ;
fruictz, oublies(11), fromaige selon la saison. […]'
[Bron : DE QUINSONAS, Matériaux pour servir à l'histoire de
Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, régente des Pays-Bas,
Delaroque Frères, 1860, p 291]
1 un gigot= een (lams- of schape)bout
2 une longe = een lende of ruggestuk
3 un cabri = een geitje
4 un chappon = een kapoen
5 une perdrix = een patrijs
6 un poussin= een kuikentje
7 un connin = een konijn
8 un levraut = een haasje
9 un heron = een reiger
10 un putois = een bunzing
11 une oublie = een soort wafeltje

Beschrijving feestmaal
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Op deze miniatuur uit 1504 staat mijn
leeftijdgenote Anne van Bretagne afgebeeld tijdens
één van haar feestbanketten. Beschrijf wat je ziet.

Klik op de foto om te vergroten

Bestek en schalen

Een mes is het belangrijkste eetgerief. Lepels vind
ik wel in de keuken, maar aan tafel gebruik ik ze
zelden. Deze vork heeft maar twee benen.
Waarvoor wordt die dan gebruikt?
Bij mij wordt voedsel opgediend in schalen en
kommen. Het materiaal waaruit deze voorwerpen
gemaakt werden vertelt je iets meer over de
rijkdom van de eigenaar. Verbind de juiste
begrippen met elkaar
Arm
Rijk

hout
tin
steen
zilver
leem
aardewerk
goud

Kruiden en specerijen

http://www.pienternet.be/damesmetklasse/opdr_eet_opdracht.html (2 of 3)10-10-2005 19:59:53

Dames met Klasse

Bij het klaarmaken van de gerechten gebruikt mijn
kokkin veel kruiden en specerijen. Ken je het
verschil tussen beide? Noem er vier van elk.
Op mijn tafel staat ook steeds een zoutvat want het
eten is niet echt fel gezouten. Hoewel de kokkin
weinig zout op de gerechten doet, is zout toch
belangrijk in de keuken. Waarvoor wordt het dan
nog gebruikt?
Een zoutvat zoals dit kom je enkel maar tegen op
de tafel van een heel rijke familie. Eigenlijk heeft
het naast het bewaren van zout ook nog een andere
functie. Welke? Tip: zoom ook eens in op het mooie
versieringen.

Drinken

Dit is een voorwerp dat alleen door de rijken wordt
gebruikt, en dan meestal nog enkel bij speciale
gelegenheden. Maar waarvoor dient het? Welk dier
staat er op de voet afgebeeld?
Ik drink zeker geen water, tenzij in uiterste nood!
Waarom?
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