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Anthimus (v různých verzích též Antimus, Antemus, Anthimius) byl byzantský lékař žijící na přelomu 5./6. století.                   
O jeho životě toho mnoho známo není. Byl významným byzantským hodnostářem a lékařem a jeho osud se podobá 
osudu lékaře Oribasia (po r. 320 - po r. 400), který byl díky svým politickým aktivitám rovněž přinucen odejít do exilu 
(v jeho případě ke Gótům sídlícím severně od Dunaje), kde se uchytil díky svému vzdělání a lékařským schopnostem. 
Obdobně Anthimus patřil za vlády císaře Zenoa (474-5 a 476-91) do tábora jeho tchýně a úhlavní sokyně Veriny a jejího 
bratra Basilisca. Osudným se mu stal neúspěšný pokus o zákulisní vyjednávání s vůdcem několika ostrogótských kmenů 
Theodorichem. Hodnostáři Marcellinus, Stefanus a Anthimus se pokusili informovat Theodoricha o získání kliky 
"přátel" uvnitř Konstatninopole, ale dopis byl zachycen císařovými lidmi. Spiklenci byli zatčeni, vyslýchání a odsouzeni 
k doživotnímu vyhnanství. Anthimus tehdy pravděpodobně odešel do služeb Theodoricha. 
Roku 476 sesadil Odoaker posledního západořímského císaře Romula Augustula. Reakce východořímského císaře se 

dostavila na podzim roku 488, kdy Theodorich vytáhl v jeho službách do severní Itálie, kde v bitvách na řekách Isonzo 

a Adda a dobytím Ravenny přinutil 2. února 493 Odoakera ke kapitulaci, za což byl odměněn královským titulem (493-

526). Anthimus byl pravděpodobně součástí Theodorichova dvora a snad již tehdy poskytoval svému pánu 

diplomatické služby. Každopádně po usazení v Ravenně, byl Anthimus vyslán (někdy po roce 511) ke dvoru 

Theudericha, jednoho ze čtyř synů franského krále Clovia. Ten po otcově smrti roku 511 získal do svého držení východní 

Galii (dnešní Belgie, Holandsko a severní Německo až k Wesseře) se sídlem v Metách. Další Anthimovy osudy nejsou 

známy. Neví se ani, zda v Galii zemřel nebo zda se vrátil do Itálie. 

Na základě těchto fakt lze dovodit, že list vznikl někdy v letech 511-526. Jazyk, jímž byl napsán, je vulgáta (hovorová 

forma latiny) se stopami řečtiny a několika odkazy na gótštinu a franštinu. Oficiální název zní Epistula Anthimi 

(Anthimův dopis), v literatuře však bývá také uváděn jako De observatione ciborum (O dodržování jídla). Transkripci 

jsem pořídil z rukopisu Codex sangalensis 762, což je kompilace deseti lékařských traktátů pocházející z počátku 8. 

století, z nichž anthimův je považován za nejvěrnější přepis původního díla kvůli neupravené latině a řadě gramatických 

prohřešků, zkratek apod. Text dopisu se totiž v dochovaných opisech dost podstatně liší – jak délkou, tak i zejména 

latinou, neboť v mladších opisech jsou pro lepší porozumění obvykle provedeny úpravy podle latiny soudobé. 

Originál dopisu se nedochoval a známe jej pouze z opisů v různých lékařských spisech. Celkem je jich známo deset: 

1) Stiftsbibliothek 762, St. Gallen, 8. století, strany 217–260; 2) British Museum 3107, Londýn, strany 3r–13r, 17. století, 

jde avšak o přesnou kopii rukopisu z 9. století vč. chyb a zkratek;  3) Staatsbibliothek L III 8, Bamberg, 9. století, strany 

72r–75r, zkrácená verze; 4) Stiftsbibliothek 878, St. Gallen, 9.-11. století, strany 352–365; 5) British Library, Ms. Harley 

4986, Londýn, 11. století, strany 51r–56v; 6) Bibliothèque Nationale 14935, Paříž, 11.-12. století, strany 104r–115v;            

7) Bibliothèque Nationale 6842 B, Paříž, 10. století, strany 75v–82v; 8) Bibliothèque Nationale 229, Paříž, 11.-12. 

století, strany 233–235, obsahuje však pouze úvod a kapitolu o chlebu; 9) Městské muzeum a galerie Vodňany č. 5,  

15. století, strany 96r–100r, text je však zapsán jako pliniův dopis císaři Titovi: Epistula Plynii Secundi ad Titum 

imperatorem; 10) Národní knihovna České republiky, XIV A 12, Praha, 15. století, strany 387r–390r, text je opět 

přisuzován Pliniovi. 

 
K transkripci ještě poznámku: Rukopis je psán ve středověku obvyklým „těsnopisem“ hojně užívajícím zkracování slov, 

z nejčastějších například: znaky - ; , x nahrazují část slova (n̄=non, ē=est, s=̄sunt, p̄=per, semp=semper, qđ=quod, 

tam̄=tamen, ēe=esse, q;=quae, s,=sed, manib;=manibus, ipsorx=ipsorum), ҏ=pro (ҏficit=proficit), qz=que, &=et 

(&iā=etiam). Pro mě osobně bylo překvapením, že písmeno „&“ (čti: „et“) se užívalo nikoli jen jako spojka „a“ (např. 

Laurin & Klement), ale bývalo normální plnohodnotnou spřežkou použitelnou kdekoli v textu, a to dokonce i pro dvě 

slova současně: ben&tam̄ (= bene tamen), což je asi jako kdybychom v češtině použili zápis: „jduqám“. Roztomilé. 

zdroj:  Codex sangalensis 762 (strany 217-260), Stiftsbibliothek, St. Gallen, 8. století 

Neznámé(?) regimen sanitatis vodňanského rukopisu č. 5, Julie Koldová, Masarykova univerzita, 2012 

 
Autorská práva: Budete-li potřebovat použít některou část mnou přeloženého textu pro vlastní publikační 

nevýdělečnou činnost, veďte prosím odkaz a informujte mne na e-mail: vaverka.fm@gmail.com. Děkuji. 

Roman Vaverka 
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INCIPIT  EPSL ANEMI UIR INLUS COM; ET 
LEGATARII AD GLORIOSISSIMUM THEUDO-
RICUM  REGEM    FRANCORUM·  

ATIO OBSERUATIONIS UEStrae pi&atis 
secundum  p̄cepta auctorum medicinalē ut potui 

uobis exponere ҏ futura generaliter ҏcuraui· Qm̄ prima 
sanitas hominum in cibis congruis constat·  Id̄ si bene 
adhibeti fuerint bonā digestionem corporis faciunt· Si 
aut̄ non bene fuerint cocti grauitatē estomacho & uentri 
faciunt· Etiā & crudus humoris generant & acedibas 
carbunculus & ructus grauissimus faciunt·  Exinde 
&iam fumus in capite ascendit Unde escotomaticus & 
caligines graues fieri solent·  &iam & uentris corruptilla 
ex ipsa indieriae fi&aut certe desursum p ore uomitus 
fit quando stomacus cibus crudus conficere n̄ potuerit· 

ZDE ZAČÍNÁ DOPIS ANTHIMA, VÝZNAČNÉHO 
HODNOSTÁŘE A VYSLANCE K NEJSLAV-
NĚJŠÍMU KRÁLI FRANKŮ THEODORICHOVI. 

nohé zásady podle učení lékařských autorů po 
vás budou do budoucna vyžadovat svědomité 

dodržování obecných opatření, protože zdraví člověka 
závisí především na vhodné stravě. To je, že bylo-li 
jídlo dobře připraveno, bude trávení tělu dobré, ale 
jestliže nebylo dobře uvařeno, bude tížit žaludek a 
břicho. Také produkuje nestrávené šťávy a působí 
překyselení, pálení žáhy a nejtěžší říhání. V důsledku 
toho stoupají do hlavy výpary, jejichž následkem 
mohou často nastávat mdloby a malátnost. Také uvnitř 
zkaženého břicha způsobují průjem nebo zvracení 
vzhůru skrz ústa, když žaludek není schopen syrové 
jídlo strávit. 
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Si autem bene praeparate fuerint cibi digestio bona & 
dulcis fi& & humoris boni nutriuntur·  In hoc &iā prima 
sanitas constat ita ut qui se taliter uoluerint obseruare 
aliis medicaminibus n̄ indigebunt· 

Bylo-li však jídlo dobře připraveno, trávení bude dobré 
a příjemné a šťávy budou dodávat výživu. O zdraví je 
především známo, že kdo se bude řídit těmito zásadami, 
nebude potřebovat žádnou medicínu. 

Similiter & de puto tantum oportit adhibere quantū cum 
cibis concordat C&erum si plus praesumptū fuerit & 
maxime frigido stomacho ipse infrigedatus nihil 
praeual&· Unde &iā corruptilla nascitur & illa q; 
superius diximus· Unū tamen exemplum suggerimus 
quomodo in fabrica domus pari&es si calcem & aquam 
quis tantum temperauit   quantum ratio poscit ut spissa 
sit ipsa mixtio ҏfecit in fabrica & tenit· Si aut̄ satis aqua 
missa fuerit nihil ҏficit sic & in cibis uel potu ratio 
deb& cognos· Ergo & sicut supra diximus prima sanitas 
ex cibis bene coctis & bene digestis constat 

Obdobně je zapotřebí užívat nápoje v množství 
odpovídajícím jídlu. Ostatně bude-li pito příliš mnoho                
a příliš studené, žaludek prochladne, ztratí účinnost,              
z čehož vzniká nevolnost a další nepříjemnosti, které 
jsem uvedl výše. Přesto uvedu jeden příklad: Když 
někdo staví zeď domu, měl by míchat vápno a vodu         
ve správném poměru, který je vyžadován, aby byla 
malta hustá, neboť pak je užitečná při zdění a tuhne. 
Ale když bude přidáno příliš mnoho vody, není 
užitečná. Takto při jídle a pití zkoušejte jejich 
vzájemný poměr, neboť jak bylo uvedeno výše, je 
známo, že zdraví vychází především z dobře připravené 
stravy a dobrého trávení. 

Nam si quis dicat homo in expeditione positus uel iter 
agens longum quomodo potest se talit̄ obseruare· 

Et ego suggero ubi focus est uel uacat q; praedicta sunt 
fieri debent·  Nā si necessitas exierit carnis uel alia 
crudiora manducare non ad nimi&atem sed partius· Sed 
quis plus quam ad antiquis dictū est·  Omnia nimia 
nocent· Nā & de puto si quis cabalicando & in labore 
festinendo amplius potū p̄sūmpserit commouendo se in 
equo uexabitur & in uentre peiora nascuntur quam de 
cibis· 

Pokud někdo namítá: „Jak to může člověk dodržovat na 

válečné výpravě nebo na dlouhé cestě?“,  

já radím, že tam, kde je ohniště a potřebný čas, mělo by 
to být povinné, neboť je-li někdo okolnostmi přinucen 
jíst maso nebo něco jiného v syrovém stavu, pak raději 
střídmě než příliš mnoho. Ale lépe to vyjadřuje 
pradávné rčení: „Všechno navíc škodí“. O pití platí, že 
pokud někdo ve spěchu před jízdou na koni nebo před 
prací vypije příliš mnoho, při jízdě na koni bude trpět a 
přepadnou ho horší bolesti břicha, než kdyby se najedl. 

Sed forte dicitur mihi quare gentes alias crudioris carnis 
manducant & sanguinolentas & sani sunt & lic&· nec 
illi omnino sani sunt quia ipsi sibi medicinas faciunt·  
Cū male sibi senserint ustulant se foco in stomacho & 
uentre & p alia loca quomodo caballe furias ustulantur·  
Tam̄ & inde reddo rationem 

Ale právě mi říkají: „Proč jsou jiné národy žívící se 

syrovým a krvavým masem zdravé?“ A když nejsou 
zcela zdrávi, sami sebe vyléčí - když se cítí špatně, pálí 
se ohněm na žaludku a břiše a na dalších místech tak, 
jako jsou páleni zdivočelí koně - z čehož vyvozuji: 

Illi unū cibū manducant sicut lupi nā non multus qz non 
abent nisi carnis & lactis·  & ipsud quod habuerint 
manducant Et uidentur esse sani de paucitate ciborum· 
Nā de potu est quando habent· est quando longo 
tempore non habent·  Et paucitas ipsa· uid&ur ipsis 
sanitatem praestarae· Nam nos qui diuersis cibis & 
diuersis diliciis & diuersis poculis nos agimus necesse 
habemus nos gubernare taliter ut non ҏ nimi&ate 
adgrauemur Sed magis parcius agentes sanitatem 
obtineamus· Si quis uero dilectatus fuerit cibū 
qualemcūque manducare· s& inprimo bene factum 

Oni se právě tak jako vlci živí jen jedním druhem 
potravy, spíše než různými, protože nemají nic než 
maso a mléko, a jedí, co mají, a zdají se být zdrávi díky 
skromnosti stravy. Někdy mají co pít a někdy po dlouhý 
čas ne, a tento nedostatek hojnosti se zdá být 
zodpovědný za jejich zdraví. Neboť my, kteří jsme se 
rozdráždili různými pokrmy a rozmanitými lahůdkami 
a rozličnými nápoji, si nevyhnutelně musíme počínat 
tak, abychom přespříliš neztloustli, ale větší střídmostí 
si udrželi zdraví, pokud kdos bude jíst jakkoli vybrané 
jídlo. Avšak dobře připravené jídlo by mělo být jedeno 
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cibum praesumat·  Et de aliis rebus parcius ita ut lucr& 
hoc quod primū accepit bene digerat·  Ҏpterea diligent̄ 
constat obseruare quae a nobis suggesta sunt Auxilio 
diuine maiestatis·  & dn̄i nr̄i ih̄u xp̄i a cuius longiorem 
uitam & praecipuam sanitatem· 

jako první a pak ostatní chody, protože to, co je přijato 
jako první, je přínosné a dobře stravitelné. Proto by 
měly být dodržovány naše rady s pomocí božího 
majestátu a našeho pána Ježíše Krista, z jehož 
laskavosti máme delší život a zejména zdraví.  

RATIO ERGO· Ratio ergo diuersorum ciborum 
quaemadmodū uti debeantur secundū precepta 
diuersorx auctorum ut potest intellectus noster habere 

UVEDU TEDY: Uvedu tedy seznam rozličných jídel, 
která by měla být užívána dle učení různých autorů a 
jimiž lze udržovat náš intelekt. 

SUGGERIM̄ IN PRIMIS PANENITEDŪ·  Panem 
nitidū bene fermentatū non azimū sed bene coctum 
comedendum nam si non bene leuatū fuerit grauat 
stomachum tamen fortior est ordeo melius nutrit sed 
non sic egeritur neque ipse neq; sucus eius uiro 
masclaris melius nutrit quidem & melius egeritur· 

NEJPRVE UVÁDÍME PŘÍPRAVU CHLEBA: Chléb 
má být připravován dokonale vykynutý, ne nekvašený, 
ale dobře upečený, protože takový chléb je lépe 
stravitelný, protože pokud nebude dobře vykynutý, tíží 
žaludek. Nicméně ječný je pevnější, lépe sytí, ale tolik 
nekyne, ani nechutná. Ovšem mužský chléb z prosa sytí 
a lépe kyne. 

DE ORDEI NATURA· Hordei natura humida & frigida 
& purgatoria sucus palearū hoc ut agnoscas ordeum n̄ 
frixū s, coq; in aqua & uidebis defluentem sucū 
copiosissimū·  

O POVAZE JEČMENE: Ječmen je povahou vlhký a 
studený a šťáva z plev má projímavé účinky. Toto 
vyzkoušíte tak, že nepražený ječmen povaříte ve vodě 
a uvidíte vytékat nejvydatnější šťávu. 

III DE CARNIBUS UACCINIS· De carnibus uero 
uaccinis uaporatas factas & in sodinga coctas utendū 
&iā & in iuscello ut prius exҏmatas· una unda mittat & 
sic in nittida aqua quantū ratio poscit coquantur ut n̄ 
addatur aqua & cū cocta fuerit caro mittis ac&ū 
acerrimū quantū media bucula & mittis capita porrorx 
& puledium modicum  Apii radicis uel finiculū & 
coquat in una hora & sic addis mel quantū medi&atē de 
ac&o 
Uel quis dulcedinem habere uoluerit·  & sic coquat lento 
foco agetando ipsa olla frequenter manib; & bene ius 
cum carnibus temper&ur & sic teri·  piper grana· L· 
costo et spicanarde per singula quantū medi&atē sol̄·  & 
cariofili quantū pinsat tremissis·  I·   
Ista omnia simul tritra in mortario bene fictile addito 
uino modico· & cum ben&ribolatū fuerit mittis in olla 
& agitas bene ita ut antequā tollatur de foco modico 
sentiat & remittat in ius uirtutem suam· 
Ubi tam̄ fuerit mel & sapa uel carenū unū de ipsis sicut 
superius contenit mittatur· & in bucculare n̄ coquat·  s& 
in olla fictile meliorē saporē facit· 

3. O HOVĚZÍIM MASE: Masa z krávy dušená a v 
rendlíku vařená by ovšem měla být podávána v 
omáčce. Nejprve bys je měl naložit do jedné vody, 
vyndat a pak vařit v odpovídajícím množství čerstvé 
vody, abys už vodu nemusel doplňovat. A když je maso 
povařeno, přidej půl misky nejostřejšího octa, hlavičky 
pórku a trochu máty, kořen petržele nebo fenyklu a vař 
jednu hodinu. Pak přidej tolik medu, kolik je polovina 
množství octa 
nebo jak to chceš mít sladké, a poté vař na mírném ohni 
promíchávaje často hrnec rukama, ať se omáčka s 
masem dobře prolne. Pak roztluč 50 kuliček pepře, 
vratič maří list a levanduli, z každého polovinu 
množství, a jeden drcený hřebíček.  
Všechno to společně dobře roztluč v moždíři a přidej 
trochu vína. A když to bude dobře rozdrceno, dej to do 
hrnce a dobře promíchej tak, že než to sundáš z ohně, 
trochu se to prohřeje a předá svou sílu do šťávy. 
Když bude med a svařený mošt či masový vývar, přidej 
jeden z nich, jak bylo uvedeno výše. A nebudeš-li vařit 
v kované míse, ale v hliněném hrnci, bude to mít lepší 
chuť. 

IIII DE UERUICE· Uerbicinas uero carnis & si 
frequenter utantur apte s̄ 

4. O VEPŘOVÉM: Masa z vepřů jsou docela vhodná k 
častému jedení. 
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Et in iuscello simplici & in assatura ut delonge a foco 
coquat Nā si ҏxima fuerit foco ard& caro deforis & 
deintus deuenit cruda & potius noc& quam iuu&· 
Sed ut dixi delonge & diutius quomodo uaporata sic 
deueniat·  & salis cū uino mixtus quando assatur cū 
pinna diffundatur· 

A to jednoduše v omáčce a na pekáči, aby mohla být 
vařena dál od ohně. Pokud totiž bude oheň blízko, maso 
se ošklivě spálí a pak přijde syrové a spíše škodí, než 
prospívají. 
Ale jak se říká: „(raději) dále a déle.“ Když je 
přineseno uzené a sůl smíchaná s vínem, potírejte si je 
při jídle pérem. 

V DE AGNIS· Agnelinas uero carnes aut de edis 
optime sunt qualit̄ uolueris aut uaporatas aut elixas in 
iuscello &iā & assas bonas sunt· 

5. O JEHNĚČÍM: Masa z jehňat nebo z vysoké jsou 
vpravdě nejlepší dobře rožněná, uzená nebo vařená ve 
vývaru a také jsou dobrá pečená. 

VI DE CERUI·  Ceruine uero carnes elixe & uaporate 
accipiuntur s; int̄dū utende 
Assa uero si de nouello fuerint ceruo bone s̄·  Nā si de 
u&usto ceruo grauioris sunt·  

6. O JELENÍM: Masa z jelenů vařená a uzená jsou 
docela přijímána, leč občas použitelná. 
Leč pečená, budou-li z mladého jelena, jsou dobrá, 
protože ze starého jelena jsou těžší. 

VII DE ENOCLEIS· Carnes de enoleis uero· & de 
capriolis & ipse congrue sunt quantum nouelle fuerint 
melioris sunt· 

7. O LANÍM: Masa z laně a ze srnce a samotná jsou 
docela vhodná. Budou-li z mladých, jsou lepší. 

VIII DE APRUNIS· Aprunis uero quantum recentioris 
fuerint Leuioris sunt s& elixe utende· & assature si 
fiunt ut longo de foco· & diutius quomodo cleuerbici 
nasinclicauimus·  
 
VIIII DE PORCO· De porco domestico & aelixae & 
assate quantū·  tamē recentior assunt tantū leuioris sunt 
& apte ad digestionem pr&erea de lūbis Porcelinas 
expedit assos manducare qz apte sunt & bene 
conficiuntur 
Ita ut sale in aqua & soluta cum pinnis quando assantur· 
tangantur & si durioris fuerint quando manducantur 
melius ē·  Sic tamen· ut in sale puro intingantur· Nā 
liquam̄ ex omni parte phibemus 

8. O VNITŘNOSTECH: Čím budou vnitřnosti čerst-
vější, tím jsou lehčí, ale jezte je vařené. Pokud je budete 
péci, tak daleko o ohně a pozvolna, jako vepřový 
rypáček. 
 
9. O PRASETI: Domácí prase je velmi lehce a 
přiměřeně stravitelné, s výjimkou ledvin, které se jí 
volně pečené tak, že se při pečení potírají perem 
namočeným do soli rozpuštěné ve vodě, protože jsou 
přiměřené a dobře působí. A jestliže budou k jídlu 
tvrdší, je lepší, aby byly obalované v čisté soli, neboť 
tak nebude ze žádné části vytékat šťáva. 

X DE LACTANT· Lactantis uero satis apti & congrui 
elixi uel in iuscello & assi in furno ut non grandis sit 
uapor & ne satis ustulentur sed magis aut deueniant 
quasi uaporati·  Et inde intingendo in oximelli simplici 
ad ora facto ut duas partes de mel & una pras de ac&o 
adhibeatur & sic coquat in uas fictile & sic intintin-
gantur carnis· ipse quando manducan̄t·  

10. O MLÉKU: Mléko je dosti přiměřené a vhodné 
vařené nebo v omáčce a pečené na vidlici tak, aby 
nebylo na velkém žáru a nepřipálilo se. Spíše ať dojde 
jakoby uzené v kouři. A proto ostrý dresink připravuj 
jednoduše hodinu, přidejte dva díly medu a jeden díl 
octa a takto vař v hliněné nádobě a při jídle si tím 
ochucujte maso. 

XI DE BUALIBUS· Bualibus uero qui tenerioris sunt 
sic apti sunt·  Caro ipsa sumatur elixa uel uaporata 
Et si delectatus fuerit quis quis assas· comedere potest· 
ut longius foco assantur tam̄ n̄ bene accipiunt·  

11. O BŮVOLÍM: Bůvolí, která jsou křehká, jsou 
vhodná. Maso nechť je bráno vařené či uzené. 
A bude-li někdo vybrán, aby ho upekl, ať ho peče déle 
od ohně. Přesto není dobře přijímáno. 
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XII DE CARNIS UACCINAE· Carnis uero uaccine uel 
bualine insalate n̄ sunt congrue nisi necessitas exierit ut 
sumantur quia pinguido de ipsis carnibus de sale defluit 
& deueniunt sicce ipse carnis & non bene conficiuntur· 

12. O KRAVSKÉM MASE: Nasolená masa kravská 
nebo bůvolí nejsou vhodná, nenastane-li nouze, 
poněvadž tuk z masa díky soli odteče, maso se vysuší a 
nepůsobí dobře. 

XIII DE LEPORIS· Leporis uero si nouelle fuerint & 
ipsi sumendi in dulci piper habentem parū cariofili & 
gingiber·  costo & spicanardi uel folio· 

13. O ZAJEČÍM: Pokud budou zajíci docela mladí, lze 
je naložit do sladkého pepře, trošky hřebíčku a zázvoru, 
vratiče mařího listu a snítky nebo listu smilky. 

XIIII DE LARDO· Lardo uero unde non est qualiter 
exire dilicias francorū tam̄ qualitē melius comedatur· 
ad hora expono Si assatum fuerit ad hora quomodo 
bradonis pinguamen ipsū defluit in foco & lardus 
deueniat siccus ut qui manducauerit leditur Nā non 
iuuatur·  & &iam malus humoris generat & indigesti-
onem facit 
Sed elixatū lardū & refrigeratum si manducatur melius 
iubat & uentrem constrictum temperat & bene degeri-
tur·  Sed bene deb& elixari certe si de pna plus deb& 
coqui de cute uero ipsa nihil p̄esumatur quia n̄ confici-
tur·  Frixū uero lardū penitus n̄ presumendū quia satis 
noc&· Pinguamen ipsius lardi quod in cibo icliquo 
supermissū fuerit uel super olera ubi oleū non fuerit non 
noc&· nam illa frictura peƞť̉ n̄ expedit· 

14. O SLANINĚ: Slaninu, ovšem nedobře stravitelnou, 
si však oblíbili Frankové, kteří ji lépe konzumují tak, že 
ji nechají hodinu odležet. Pokud bude hodinu pečena na 
jehle, tučné steče do ohně a slanina vyschne, takže 
tomu, kdo ji sní, uškodí, neboť neprospívá, vytváří 
příliš špatnou šťávu a způsobuje poruchy trávení. 
Ale pokud je slanina konzumována vařená a 
vychlazená, lépe pomáhá mírnit stahy žaludku a je 
dobře trávena. Je však nutno ji opravdu dobře povařit – 
masitá (šunka) musí být povařena více, než podkožní, 
kterou nejezte, pokud nebude dodělaná. Smažený 
vnitřek slaniny by se jíst neměl, protože dost škodí. 
Bude-li nadmíru tučného ze slaniny přimícháno 
do pokrmu nebo příliš oleje tam, kde olej nebude, 
neškodí, byť smažení vnitřku neprospívá. 

DE CRUDO· De crudo uero lardo quod solent ut audio 
domni franci comedere· Miror satis quis illis·  ostendit 
talem medicinā ut n̄ opus habeant alias medicinas qui 
sic crudū illut manducant quia benificium ipsius qz ita 
omnia uiscera quomodo medicam̄tū bonum· Et si qua 
uiscera sunt in uisceribus uel intestinis·  per ipso 
sanatur·  Et si lumbrici uel tineae adnate fuerint expellit 
hoc· Nam & uentrem temperat quod illis melius est p 
isto cibo sanioris aliis sunt Nā ut exemplū magnū dicať 
ut credatur q; diximus tota uulnera q; foris & in corpori 
nata fuerint uel de plaga facta Lardum crassum 
adpositum adsidue & purgat putridinem uulneris illius 
sanat· 
Sic enim & ad interiora uiscera poterat pdesse sicut 
superius diximus· 
Ecce quale beneficium in lardo crudo ut quod medici in 
medicam̄tis uel potionibus temptant sanare uel 
inplastris curare de laredo crudo franci sanantur· 

O SYROVÉ: Syrovou slaninu mají ve zvyku, jak 
slyším, jíst franští páni. Lze se dosti divit jejich 
vychloubání takovým lékem, že nepotřebují jiné léky, 
protože ji konzumují syrovou, která je prospěšná a je 
dobrým lékem pro všechny vnitřnosti. Pokud jsou 
vnitřnosti ve vnitřnostech nebo ve střevech, samy sebou 
se uzdraví. A budou-li postiženy žížalami nebo červy, 
budou tito vypuzeni, neboť zahřívá žaludek, díky 
čemuž je lepším pro zdravější jídlo, než ostatní. Jako 
velký příklad uvádíme a pokládáme, že zranění, jak 
jsme uvedli, které vrtá, vytvoří se v těle nebo je způsobí 
úder, vyléčí tlustá slanina trvale přiložená, jež vyčistí 
shnilost rány. 
Čili kdyby se dostala do vnitřností, mohla by být účinná 
tak, jak jsme uvedli výše. 
Hle, jaká dobrodiní se skrývají v syrové slanině, 
protože v lécích i nápojích léčí záchvaty a překrývá 
léčená zranění. Syrovou slaninou se léčí Frankové. 

XV DE CERUISA· Ceruisa bibendo uel medus & 
aloxinū·  quā maxime omnibus congruū est·  quia 
ceruisa qui bene facta fuerit beneficium prest& & 
rationem hab& & sicut tesane q; nos facimus·  

15. O PIVU: Pití piva nebo medoviny a kořeněné 
medoviny je nejvhodnější pro každého, protože dobře 
vyrobené pivo poskytuje prospěch a výživu stejně jako 
ječná polévka, kterou si připravujeme. 
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Tamen generaliter frigida est·  Similit̄ & de m&us bene 
factū ut mel bene habeat multū iubat· 

Nicméně obecně toto platí za studena. Medovina 
působí podobně dobře jako med - velmi pomáhá. 

XVI RENIS DE PORCO· Renis de porco paenitus n̄ 
expedit manducare 
Nisi latera ipsorū qz ipsa sunt congrua & bene 
digeruntur Nam renis de nullo animale manduc&ur· 

16. PRASEČÍ LEDVINKY: Vnitřky prasečích 
ledvinek není dobré jíst vzhledem k tomu, že jen jejich 
strany jsou vhodné a dobře stravitelné. Proto by neměly 
být pojídány žádné zvířecí ledvinky. 

XVII DE UENTRE· De uentre uero bouis uel ueruices 
auctoris iubant manducare p̄eterea illa q; sunt·  spissa 
sed elixa nā non assa· 

17. O ŽALUDCÍCH: Hovězí nebo skopové žaludky 
autoři přikazují jíst kromě těch, které jsou sice uvařené, 
nikoli upečené, leč tuhé. 

XVIII DE UULUE· Vulua porcina & ipsa optima ē sed 
elixa· 

18. O DĚLOZE: Prasečí děloha je nejlepší, ovšem 
vařená. 

XVIIII DE SUMEN· Sumen porcino & ipsut bonum est 
& frixū et elixū·  

19. O VEMENU: A prasečí vemeno je velmi dobré 
smažené a vařené. 

XX DE UACCA· De uacca tenera uenter elixus 
congruus est Lardū uero in fartalia missū int̄dum 
permittimus comedere 

20. O KRÁVĚ: Kravské vole je dobré smažené a 
vařené. Avšak slaninu je povoleno jíst jen však občas 
přimíchanou do nádivky. 

XXI DE FECATO· De ficato porcino frixo penitus n̄ 
expedit nec sanis nec infirmis Sicni tamen si uolunt sic 
manducent inciso bene in graticula ferrea quae hab& 
latas uirgas ungiet de oleo aut de uncto & sic in subtilis 
carbonis assent ita ut crudas tro sint & calentes ipso 
manducent cū oleo & sale & coriandro minutado 
desuper· 

21. O JÁTRECH: Vnitřek smažených prasečích jater 
není vůbec lehký, ani zdravý, ani posilující. Pokud vám 
však chutná, jezte jej, v tom případě léčí. Dobře jej 
nařežte na železný rošt s širokými pruty, mastěte, 
olejujte nebo potírejte tukem a takto pečte na jemných 
uhlících, ať je křupavý. A jezte jej horké s olejem a solí 
a posypaný kousky koriandru. 

XXII DE AUIB;· De auib; uero hoc ē de fassianus 
pastas & ansaris qz pascuntur pectus illorum congruū 
est Tamen qui tantum carnem albam habent ipsa magis 
expediunt· Nam posteriora ipsorū non presumantur 
quia grauat stomachū quia non est illa sagina naturalis 
sed adiecta· 

22. O PTÁCÍCH: Z ptáků zmíním jen bažanta a husu, 
jejichž prsa jsou vhodná, protože sytí. Nicméně ti, kteří 
mají hodně bílého masa, víc uvolňují. Stehýnka by se 
jíst neměla, protože tíží žaludek, anžto nejsou stravou 
přirozenou, leč přídatnou. 

XXIII DE GALLINIS· Galline uel pullus pinguioris 
qui non tam̄ saginantur congrui sunt Ita ut hiuerno 
tempore ante biduo occidantur Nā stiuis diebus ante 
sera tantū qui capriati facti melius comeduntur Maxima 
pectora ipsorx & ascellas qz ista melioris humoris & 
sanguinem bonā nutriunt· Nam posteriora omnium 
auium bonis quidem hominibus apta sunt & omnia· nā 
auctoris ista q; sunt precipua membra in diuersa genera 
ad ueros diliciose uiuentes & diuersa cibora sum̄tes· 
pipsis exposita ē ista ratio p̄terea illis qui infirmioris 
sunt corpore· Nam inter diuersa bona commixta in 

23. O SLEPIČÍM: Slepice nebo tučná kuřata, která však 
nejsou vykrmená, jsou vhodná tak, aby byla v zimním 
čase zabita dva dny předem a v létě před řadou několika 
dní. Kdo jí odleželé maso, zejména prsa a podpaží, činí 
lépe, protože lépe vyživuje šťávy a krev. Ze všech 
ptačích mláďat, která jsou pro lidi vhodná a zdravá, 
hledají autoři mezi zástupci různých druhů ty, které 
jsou vskutku chutné k oživení a požívání v rozmanitých 
pokrmech. Prospěšní jsou ti, kteří se projevují 
švitořením, kromě těch, kteří mají slabé tělo. Neboť 
jestliže bude při snídani mezi různými dobrými 

231 

232 

233 



 
8 

 

prandio si unū cibus non congruus & crudior fuerit illa 
alia bona dissipat & n̄ bonā digestionem permittit 
uentrem habere Supra scriptas uero aues in iuscello 
bene cocte congrue sunt & si uaporatae ad ora occise 
ben&am̄ cocte apte &iā & asse ut longe in foco cautius 
assenť·  

přimícháno jedno jídlo nevhodné a syrové, ostatní 
dobrá příjdou vniveč a břichu nebude umožněno dobře 
trávit. Výše uvedení ptáci jsou ovšem vhodní dobře 
uvaření v omáčce. Pokud budou uzení hodinu po zabití, 
dobře uvaření a také dlouho opatrně pečení v ohni, také 
budou vhodní. 

XXIIII DE PAUONIBUS· De pauonibus uero si fuerint 
illi maxime qui sunt senioris ante v aut vi dies 
occidantur & caprient bene quia tales carnes abent aut 
in uino misso aut singulatim In iuscello cocti sumentur 
ita ut cui delectat mel modicū & piper mittat in ipso 
iuscello postea cū coctū fuerit· 
Minoris uero pauonib; uel tenerioris ante una hora die 
aut biduo occidanť 

O PÁVECH: Jestliže budou pávi, obzvláště ti, který 
jsou stáří, zabiti před pěti nebo šesti dny a dobře 
odleželí, mají měkké maso, jež bude vařeno vmícháno 
do vína nebo samostatně v omáčce tak, aby do omáčky 
bylo přidáno přiměřeně vybraného medu a pepře, s 
nimiž potom bude vařeno. 
Ale menší pávy zabíjejte jen jeden nebo dva dny 
předem. 

XXV DE AGRESTIBUS AUIBUS· De agrestibus uero 
auib; turtoris quidem quia saginantur in domū scitur ab 
omnibus grauioris sunt quia miseras carnes habent &· 
melancolicum humorū generant nisi forte ҏ desiderio 
aliquis int̄dū sumat In campis uero qui nascuntur 
elleborx erbā que latine dicitur sitri ipsu manducant & 
persecuntur sicut auctoris nostri dicent Quod si quis 
adp̄henderit agrestem turturem & de illa herbam ipsam 
contigerit manducasse & aliquid de ipsa comederit 
grandem periculū patitur Et usq; proxime mortem 
hominē addicit 
Ita ut agnoscens aliquis put&· uenenū se ab alico 
accepisse in tatū ut & corruptillam uentris nimia 
obsequatur aut certe uomitus Ita ut partem facies 
constringat· 
Ita ut & ego in tempora mea ҏbaui in ҏuintia mea in 
uilla duo rustici· 
Sic ad ora captū comederunt & ita illis contigit & unus 
illorum sanguinem deiuso pruduxit nimium & pericli-
tatus est usq; ad mortem 

25. O POLNÍCH PTÁCÍCH: O polních ptácích 
hrdličkách, které jsou krmeny v domě, věz, že všechny 
jsou těžší, protože mají bídné maso a plodí 
melancholické šťávy, leda že po nich zrovna občas 
někdo zatouží, je možno. V polích, kde roste bylina 
čemeřice, která se latinsky nazývá sitri, ji jedí a 
vyhledávají, jak uvádějí naši autoři. Poněvadž chytne-
li někdo polní hrdličku, která tuto bylina pozřela, a sní 
ji, utrpí velkou zkušenost a přivede se tak až na pokraj 
smrti, jako když se nějaký neznalec otráví pozřením 
něčeho natolik zkaženého, že bezprostředně následuje 
velká žaludeční nevolnost nebo skutečné zvracení, až 
se tváře stahují.  
Toto jsem si kdysi ověřil ve svém kraji: Dva venkované 
na statku ji hodinu po chycení snědli a tak se jim 
podařilo, že jeden z nich krvavou hostinu příliš 
prodlužoval a dopracoval se takřka až k smrti.  
 

REMEDIUM· Remediū ergo istius rei uinū u&us & 
oleum tepidū assidue dare illis bibendo ut possit illū 
uenenū contemperare· 

LEK: Lékem bylo v tom případě staré víno a vlažný 
olej, které jim bylo neustále dáváno pít, aby bylo možné 
zmírnit onu otravu. 

XXVI DE STURNELLIS· De sturnis adserent auctoris 
cicutam erbā plus amare & comedere quas alias herbas· 
Unde contigit illis cūistis ad grauitatem pducere· 

26. O ŠPAČCÍCH: Špačci podle autorů milují a jí 
bolehlav více než jiné rostliny, pročež obsahují tíživé 
látky. 

XXVII DE CRUIS· Carnes uero de gruis int̄dū ҏ desi-
derio qz & ipse nigras carnes habent & melancolicā 
homorx generant 

27. O JEŘÁBOVI: Maso jeřába se někdy jí při smutku, 
poněvadž má černé maso a produkuje melancholické 
šťávy. 
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XXVIII DE PERDICES· Perdices bone sunt maximae 
pectora ipsorx coctas nā assas p̄terea illis congrua sunt 
qui fluxum uentris patiuntur uel desentericis Ut elixe 
bene sint in aqua pura sine ulla conditura & si potest 
fieri nec sale mittendū nec oleom· nisi unum fasciculū 
de coriandro & coquat cum ipso pectus tantum 
comedať si potuerit sine sale si n̄ uero intingat in sale· 

28. O KŘEPELKÁCH: Křepelky jsou dobré, zejména 
jejich prsa - vařená, nikoli pečená. Zejména vhodné 
jsou ty, které mají nafouklé bříško jako při úplavici. Ty 
nechť jsou dobře uvařené v čisté vodě bez jakýchkoliv 
přísad. A budeš-li moci, nepřidávej sůl ani olej, nejvýše 
snítku koriandru, a vař samostatně. Prsa by měla být 
jedena hodně, pakliže nejsou nasáklá solí. Pokud ne, 
ochucujte si je v soli. 

XXVIIII DE COLŪBE· Colūbe agrestis non sunt 
congrui· De domesticis· uero colūbis· pipionis ipsorum 
apti & boni & sanis & infirmis & cocti & assati maxime 
cum assant de salemoria len&angantur· 

29. O HOLUBECH: Holubi polní nejsou vhodní. Ale 
domácí holubi švitořiví jsou vhodní, dobří, zdraví a 
lehcí, vaření a pečení – nejvíce pečení a předem 
povaření ve slané vodě tak, že se mírně dotýkají. 

XXX DE PASSARIS· Passaris qui in pari&ibus 
nutriunt pullus ipsorx bene assos elisos presumere· 

30. O VRABCÍCH: Vrabce, kteří ještě živí svá 
mláďata, je dobré jíst pečená nebo vařená.  

XXXI DE FICITULAS· Ficitulas·  & ipsas bonas & apti 
sunt uel alia genera aucellorū qui albas carnes abent uel 
alias aues teneras prusumantur· 

31. O LEJSCÍCH: Lejsci jsou dobří a vhodní, i jiné 
druhy ptáčků, které mají bílé maso. Nebo jezte jiné 
křehké ptáky. 

XXXII DE ANETIS· An&is & ipsi tenerioris sunt 
int̄dum prusumentur pectus illorx·  

32. O KACHNÁCH: Kachny jsou jemnější. Občas 
jezte jejich prsa. 

XXXIII DE AUIS· Auis q; dicitur tarda bona est poto 
hic non habere sicium uero qđ de gallinas uel pullos 
tenerior magis fiat quam durior ut de ouo plus mittatur 
Nam si durior fuerit non digeritur s; corruptilla uentris 
generat·  Si autem tenerior fuerit & conficiť & bonʼ hum̄ 
generat· 

33. O PTÁCÍCH: Pták, který se nazývá drop, je dobrý, 
ale čistotu nemá. Pokrm připravený ze slepice nebo z 
kuřete by měl být spíše měkčí než tvrdší, třeba 
přimícháním vejce, neboť jestliže bude tvrdší, 
nesnadno se tráví, ale působí břišní obtíže. Pokud avšak 
bude měkčí a udělaný, plodí dobré šťávy. 

XXXIIII DE AFRATU· Afratus grece quod latine 
dicitur spumeo quod de pullo fit & de albumen de oua· 
si multū album̄ ouarū mittatur ita ut quomodo spuma 
sic deueniat opus ipsut afratu quod desup iuscello facto 
& in egroario in gauata conponatur quomodo monticlos 
& sic gauata ponitur in carbonis & sic uapore ipsius 
iuscelli coquat ipsut afratu Et sic ponitur in medio 
missorio grauata ipsa & supfunditur modicū mero & 
mel & sic cum clocloar uel nouola manducatur tenera· 
tam̄·  solimus & de pisce bonū in ipsa opera admiscere 
aut certe de pectenis marinis q; & ipsi optimi sunt & 
satis aput nos abundant·  & de ipsos puros pectenis fient 
sferae niueae· 

33: AFRATUS: Afratus (soufflé) řecky, zatímco 
latinsky se tomu říká spumeo (pěna), se sestává z kuřete 
a vaječného bílku. Pokud je vmícháno hodně bílku, 
pěna se změní v dílo afratu, který vytvoří výše 
uvedenou směs. Ta se vloží do misky upravena jako 
kopeček, miska se umístí do uhlíků a takto žár ze směsi 
uvaří afratus. Misku položte doprostřed tácu, přelijte 
trochou vína a medu a takto nechť je to jedeno lžící 
nebo útlou dřevěnou špachtličkou. Často se do tohoto 
díla přimíchává dobrá ryba anebo mořské hřebenatky, 
které jsou nejlepší, protože jsou dosti hojné. A čistě 
z hřebenatek budou jako sněhové koule. 

XXV DE OUA GALLINARUM· Oua gallinarum 
quantū plus quis uoluerit praesumat sorbilia tam̄ & sale 
modicū mittendū·  Et si ieiunus quis accipiat quanta 

35. O SLEPIČÍCH VEJCÍCH: Kdo zamýšlí pozřít větší 
množství slepičích vajec, měl by je nicméně vysrknout 
uvařená naměkko a zamíchaná s trochou soli. Jestliže 
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potuerit ad uirtutem ҏficit corporis melius quā alter 
cibus & sanis hominibus· & infirmis Ita tem̄ fiant ut in 
tepida aqua mittantur·  uel maxime in frigida & sic 
coquant lento foco· aut in carbonis paulatim caleficiat· 
illa aqua sic penetrat intus Nam si in feruenti aqua 
misserint album̄ coacolat & mediolū illut tarde sentit 
deuenit intemperatū & qui sic acciperit noc&· Nā sicut 
superius dixi ita fuerint facta bene conueniunt·  Et 
tamen semper coctas agitat cum spatula· 
Tamen recentiora oua meliora sunt· 

jich někdo hladový vypije hodně, prospěje tím 
tělesnému zdraví lépe než jiným jídlem a posílí se. Aby 
se tak stalo, vloží se buď do teplé vody, nebo raději do 
studené, a takto se vaří na volném ohni nebo se na voda 
pomalu zahřívá uhlících. Takto bude teplo pronikat 
dovnitř, neboť budou-li vhozena do vřelé vody, bílek se 
srazí a střed se zvolna zakalí. V nemírném množství 
škodí tomu, kdo je pozře. Neboť praví-li se výše, jak 
budou upravena, dobře se hodí, avšak žloutky vždy 
míchejte lopatkou. 
Nicméně čerstvější vejce jsou lepší. 

XXVI DE DURA OUA· Dura uero oua aut ex casu 
quomodo in enpisa ponuntur meliolū tam̄ p̄sumatur· Nā 
album̄ duro facto non conficitur penitus·  sed corrup-
telā generat uentri; & n̄ iuuat·  s& magis noc&; cauendv̄ 
ergo omnino albumina ouarū; &iā sorbilia facta· plus 
congrua s̄ corporib; sicut auctores docent 

36. O VEJCÍCH NATVRDO: Natvrdo uvařená vejce, 
ježto v útrobách tíží, lze jíst jen občas a umírněně, 
neboť bílek uvařený natvrdo uvnitř sice netíží, ale 
působí břišní obtíže a neprospívají - spíše škodí. 
Vystříhejte se tedy zcela natvdo vařených vaječných 
bílků, neboť středy vajec uvařené naměkko jsou pro 
tělo vhodnější, jak učí autoři. 

XXXVII DE ANSARIS· Ansarina uero oua sani 
homines comedunt·  Tam̄ & ipsa plus sorbilia·  Nā & 
ipsa si dura fuerint· illū album̄ grauiter noc& 

37. O HUSÍCH: Husí vejce upravují lidské zdraví, 
avšak nejvíce při vypití, poněvadž budou-li uvařená 
natvrdo, jejich bílek silně škodí. 

XXXVIII DE FASIANINA· Fasianina oua bona sunt·  
s, meliora·  gallinatia· 

38. O BAŽANTÍCH: Bažantí vejce jsou dobrá, ale 
slepičí jsou lepší. 

XXXVIIII DE PISCIBUS· De piscium ratione quae in 
his partib; sunt·  Tructa & pca aptiores sunt ab aliis 
piscibus· 

39. O RYBÁCH: O prospěšnosti ryb, které jsou v 
těchto krajích: Pstruh a okoun jsou vhodnější než jiné 
ryby. 

XXXX DE LUCIUM· Lucius piscis & ipse bonus 
ȯpera uero qui de ipso fit spumeo albumen de oua sic 
miscat ut modice tenerū·  sit quam durū & cūmixtum 
non noc& cutem uero isicii ipsius quomodo fricxum 
fuerit penitus non manduc&ur qz grautē noc&· 

40. O CANDÁTOVI: Candát je dobrý; avšak na 
způsob, kterým nebude škodit: Zpěň vaječný bílek a 
míchej tak, aby byl trochu měkčí, spíš než tvrdý, a 
smíchej. Budou-li šídlatky smažené, jejich kůži nejezte, 
poněvadž těžce škodí. 

XLI DE ESECAE· De aesece uero quando recens fuerit 
comedatur·  Si de plures dies fuerit grauat stomacū·  
pra&erea si salsi sunt grauis sunt·  & malus humores 
nutriunt· 

41. O ŠÍDLATKÁCH: Šídlatky jezte, budou-li čerstvé. 
Budou-li několik dnů staré, tíží žaludek. Jsou-li 
nasolené, jsou těžké a živí špatné šťávy.  

XLII DE PLATENSE· Platinsis uero uel solere uniū 
genus est· quod bone & congrue aelixe in sale & oleo 
q; &iā & infirmis satis conueniunt· 

42. O PLATÝZOVI: Platýz je jeden druh mořského 
jazyka, který je dobrý a vhodný vařený v soli a v oleji. 
Dosti se hodí k posílení. 

XLIII DE ANGUILE· Anguilae uero quod in glarea 
aspera uel in saxosis locis nascuntur melioris sunt quam 

43. O ÚHOŘOVI: Úhoři, kteří žijí na hrubém štěrku 
nebo na skalnatých místech, jsou lepší než ti, kteří žijí 
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illae qui in limosis locis uel lutosis nascuntur· asse ita 
ut cappellentur partes & sic in bridos assentur aptioris 
sunt quam elixe ita ut in salemoria tangantur dum assant 
ut malor durior fiat ipsa caro 

na kalných nebo bahnitých místech. Pečte je stažené a 
nakrájené na kousky a takto pečení na jehle jsou 
vhodnější než vaření ve slané vodě. Pokud se při pečení 
budou vzájemně dotýkat, maso zle ztvrdne. 

XLIIII DE TRUCANTI·  Trucanti illi minuti pisciunculi 
assi uel frixi apti sunt ҏ fastidio· 

44. O PSTROUŽCÍCH: Pstroužci, nepatrné rybičky, 
pečení nebo smažení jsou vhodní při nechutenství. 

XLV DE TECUNIS· Tecunis dicuntur esse filii esocum 
tamen ipsi boni sunt & sanis & infirmis elixi in sale & 
oleo· 

45. O TECUNIS: Mláďata štik se nazývají tecunis. Jsou 
dobré a zdravé a vařené v soli a v oleji posilují. 

XLVI DE CRACATIU· De pisce cracatiu caro fortior 
est sani homine possent manducare· 

46. O KRAKATICI: Maso ryby krakatice je tuhší. 
Jedeno dovede léčit lidi. 

XLVII DE NAUPRID· Naupridas uero nec nominare 
nec sanis nec infirmis hominib; quia malam carnem 
habent & melancoliam ita ut grauis & malas humoris & 
sanguinem nigrū nutriunt & causas malas generant· 

47. O MIHULI: Mihule, jež má špatné maso, ani nesytí, 
ani nelečí, ani netiší a způsobuje trudomyslnost tím, že 
tíží a živí škodlivé šťávy a černou krev a působí zlé 
pálení. 

Omne uero genus pisciū comedatur recente Nam si 
oluerint satis grauiter possunt nocere· 

Všechny druhy ryb však jezte čerstvé, protože pokud 
olejnatí, mohou dosti těžce škodit. 

XLVIII DE PECTENIS· Pectenis uel hostria pectenis 
optima· Caro elixe facti & assati In testo suo & opera 
inde fiat & congrauis sunt & sanis & infirmis·  Sed 
tamen· & ipse si recentis fuerint· 

48. O HŘEBENATKÁCH: Hřebenatky nebo ústřice - 
maso hřebenatek je nejlepší vařené a pečené ve vlastní 
skořápce, což stojí za námahu. A jsou vhodné a zdravé 
a posilující, nicméně jen pokud budou čerstvé. 

XLVIIII DE HOSTRIA· Hostria uero necesse hab& ҏ 
desiderio pmittere int̄dū qz frigida sunt & fleumatica 
tamen si assata fuerint quomodo sunt clausa in tecta sua 
aptiora sunt· Cruda uero qui comedent uel expondolo 
pora manduc& quod ē callosum & illud qđ in giro 
pendit· fublatū Ostria uero si olent & quis manducauerit 
alterū ueninum opus n̄ habent· 

49. O ÚSTŘICÍCH: Ústřice si lze občas dovolit, pokud 
po nich zatoužíte, jsou však chladné a sliznaté. Ovšem 
budou-li pečeny uzavřené ve své skořápce, jsou 
vhodnější. Kdo je pojídá syrové nebo odleželé a je tomu 
přivyklý, ten jejich účinky ocení. Pokud kdos sní 
ústřice, které zapáchají, laskavý účinek se nedostaví. 

L· INCIPIT DE OLERIBUS DE MALBA· Malba b&a 
porrus congrua s̄ semp & stibo & hiberno· Caulis uero 
maelantemporie 
Nā stiuis diebus melanconicis sunt· 

50. ZDE SLÉZEM ZAČÍNÁ ČÁST O ZELENINĚ: Ze 
zeleniny jsou sléz, řepa, pórek vhodné vždy při dešti a 
v zimě. Ve zlém čase ovšem stonek, neboť deštivé dny 
jsou trudomyslné. 

LI DE LACTUCE· Lactuce uno more sunt pr&erea si 
ad hora collecta manducantur Si aut̄ fuerint biduo aut 
triduo si forte ҏ desiderio accipiantur·  Intuba uero bona 
sunt & cruda & elixa· & sanis & infirmis· 
Cruda uero una die exsucent ad sole & sic mandu-
centur· 

51. O SALÁTU: Saláty ztmavnou, pokud nebudou 
snědeny do hodiny po sebrání. Jestliže to však bude dva 
nebo tři dny, budou-li pevné, jezte je, pokud toužíte. 
Čekanky jsou vskutku dobré syrové i vařené a léčí a 
posilují. Syrové je však na jeden den naložte do soli a 
takto jezte. 
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LII DE NAPIS· Naui boni sunt elixe in sale & oleo 
manducentur· siue cū carnibus uel laredo cocti ita ut 
ac&um ҏ sapore in coctura mittatur 

52. O TUŘÍNU: Tuříny jsou dobré povařené v soli a 
v oleji. Měly by se jíst vařené s masem nebo se slaninou 
tak, že během vaření má být přidán ocet pro ochucení. 

LIII DE PASTANACIS· Pastanace bone sunt bene 
elixe & conmixte·  a&iam urinas ҏuocat si enim frixe 
comeduntur primo in calda perdurent· 

53. O PASTIŇÁKU: Pastiňáky jsou dobré dobře 
povařené a rozmíchané. Snědené mají močopudné 
účinky. Pokud budou jedeny smažené, měly by hlavně 
zůstávat horké. 

LIIII DE ASPARAGI· Asparagi uero satis boni sunt & 
domestici & agrestis & urinas ҏuocant si in calda 
illorum apii radicem admixtā uel fenucula radices· 
Coriandro modicum ad ora missū·  uel in̄ta cū uino ipsa 
calda bibatur & asparagi uero non debent nimium 
elixare Nā pdent uirtute & saporem nisi fortioris sint· 
& in sale & oleo comedantur 

54. O CHŘESTECH: Chřesty domácí a polní jsou dost 
dobré a vyvolávají močení, jestliže je v hrnci smícháte 
s kořenem celeru nebo kořenem fenyklu. A popíjejte k 
tomu teplé víno s trochou čerstvého koriandru nebo 
máty. Chřesty však příliš dlouho nevařte, protože 
pokud nejsou pevné, mají špatný charakter a chuť. A 
upravujte je v soli a oleji. 

LV DE APIUM· Apium uero coriandrū & an&um uel 
porrionis in omni ciborū·  cocturam miscuntur ita ut 
porri modico p̄durent·  

55. O CELERU: Celer, koriandr a kopr nebo pažitka by 
měly být přimíchávány do všech vařených jídel s tím, 
že pažitka je vhodná vždycky. 

LVI DE COCURBT· Cocurbitas uero rariter 
p̄sumendas & ipsi frigides s̄ nisi sanis hominibus· Tam̄ 
aput nos & febricitantibus iugiter sine frigore 
offerimus· Deligatas cocurbitas elixe bene in sale & 
oleo conmixtas ad contemperandas febris faciunt· 

56. O DÝNÍCH: Dýně by se měly jíst jen zřídka, 
poněvadž jsou chladné, jestliže nejste zdraví. Ale 
pokud nás trápí lehká zimnice, podávejte je bez 
vychlazení. Lahodné dýně dobře povařené ve slané 
vodě smíchané s olejem příjemně voní a snižují 
horečku. 

LVII DE CUCUMERIS· Cucumeris enī &si hic n̄ sunt 
tam̄ quando fuerint sem̄ illorx qđ intus est manduc&ʼ 
congruum est pr&erea ad reniū uitia sicut & semen & 
de cucumere in aliquibus confectionibus ҏ reniū uitia 
iusser̄ auctores mitti· 

57. O OKURKÁCH: Okurky zde věru nejsou dostupné, 
ale pokud přeci jen budou, žvýkejte jejich semeno, 
které je uvnitř. Mimo to jsou vhodné při nemocných 
ledvinách, stejně jako semena okurek v konfetách – 
lécích, které na nemocné ledviny doporučují autoři 
knih. 

LVIII DE MELONIS· Melonis uero si bene maturi 
fuerint & ipsorx abintus maxime interiora cum semine 
quod est mixtū melior est quam si purum manduc&ur· 
Nam si pusca ut alia faciunt & puleiu admixtum sic 
comedantur satis conuenit Nam qui uitia renium habent 
uel uissice non conuenit pusca qz inimicum est satis 
satis ac&o crudo renibus et uissice & aepati non p&it·   

58. O MELOUNECH: Pokud bude meloun dobře zralý 
a vnitřek je vyplněn semenem, je lepší jíst jej čistý, 
poněvadž je jimi promíchán. Pokud je sliznatý, bude 
vhodné jej upravit příměsí máty. Pro toho, kdo má 
zkažené ledviny a vnitřnosti, není sliznaný vhodný, 
poněvadž čerstvý ocet je nepřítelem jemných ledvin a 
vnitřnosti a břicho se neuvolní.  

LVIIII DE ATRIPLICIS· Atriplicis olera· bona sunt & 
sanis & infirmis· 

59. O LEBEDÁCH: Zelené lebedy jsou dobré, léčí a 
mírní. 
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LX DE RADICIS· Radice uero sanis uel fleumaticis 
apte sunt Nā si ad hora collecta fuerint grauare solent·  

60. O KOŘENECH: Kořeny, i sliznaté, jsou zdravé a 
vhodné. Budou-li nasbírány jen hodinu předem, 
obvykle tíží. 

LXI DE ALIUM· Alium bonum ē & fleumaticis uel qui 
stomachū frigidum habent Et in uia longa maxime 
bonum est·  facit &iam ad aquas diuersas Qui aut̄ 
uitiosus renis habent partius utantur· 

61. O ČESNEKU: Česnek, i sliznatý, je dobrý pro toho, 
kdo má studený žaludek, a na dlouhé cestě je nejlepší. 
Dělají se z něj také rozličné nálevy. Leč kdo nemá 
zdravé ledviny, měl by jej užívat střídmě. 

LXII DE CEPE· Cepae humerose sunt·   62. O CIBULI: Cibule jsou vodnaté.  

LXIII DE ASCALONIA· Ascalonia uero meliora 63. O ŠALOTCE: Ovšem šalotka je lepší. 

INCIP DE LECUMINIBUS 
LXIIII DE TISANE· Tesinas que de ordeo fit qui scit 
facere bone sunt & sanis & febricitantibus· fit &iam de 
ordeo opus bonum qđ nos greci dicimus alfita Latine 
uero polenta·  Gothi uero barbarice fenea· magnum 
remedium cū uino caledo temperatum & de ipsa rae· 
coclear plenum & sic admixtum bene bibatur paulatim 
& ieiun& satis stomachum defectū & pascit· 
Facit aut̄ & ad desentericus mirific& cū uinū puro 
calefacto· & sic admixtū ieiunus accipiat· Uel nocte p̉ 
pullorum cantus· uel quando delectat ̉fuerit infirmus ita 
ut cū hoc acceperit aliut cibo continuo n̄ accipiat usq; 
dum istut digerat·  Selemus dare de hoc ipsut 
febricitantibus· cum aqua pura tepida· Non spissū s& 
rarum factum· Conuenit ergo & in tempore ieiuniorum 
in quadragesimo accipere hoc   Primitus cū calda quia 
& confortat stomachū & pascit· 

ZDE ZAČÍNA ČÁST O ZELENINĚ 
64. O JEČNÉ POLÉVCE:  Ječnou polévku lze vyrobit 
z ječmene, který dělá dobře, léčí a snižuje horečku. Z 
ječmene též bude dobrý pokrm, který my Řekové 
nazýváme alfita, latinsky ovšem polenta (krupice) a 
Gótové po barbarsku fenea - velký lék s vínem 
přiměřeně teplým, dostatečně uvařený a dobře 
smíchaný se takto pomalu pije a dosti pomáhá při 
žaludečních obtížích a sytí. 
Úžasně účinkuje a na úplavici s trochou čistého vína, 
když se zahřeje a pak se vmíchá a podává nalačno buď 
noc po kohoutím zakokrhání, nebo když ji bude mít 
nemocný rád a tak s tímto přijímaným pokrmem stráví 
i následující pokrm odmítaný. Máme ve zvyku ji často 
podávat s čistou teplou vodou těm, kteří trpí horečkou. 
Dělejte ji ne hustou, ale řídkou. Je tedy vhodné ji v čase 
půstu v čtyřicetidenní přijímat nejprve s teplou vodou, 
protože tak to posiluje žaludek a systí. 

LXV DE FAUA· Faua uero integra cocta bene & in 
iuscello & in oleo conditura uel sale melius congrua· 
Quia illa faua fresa quia grauat stomachum· 

65. O BOBECH: Boby ovšem dobře a důkladně uvařte 
ve vývaru a v oleji. Boby naložené do soli jsou 
vhodnější než čerstvé, poněvadž ty tíží žaludek. 

LXVI DE PISUM· Pisum si bene coxerit·  ut omnino 
liquiscat conditum oleo & sale bonū est &iam· & 
renibus congruum   Si aut̄ crudū fuerit penitus nec sanis 
suadeo comedere· qz facit inflationis grauis & degerie 
malas & corruptilla uentris· 

66. O HRACHU: Bude-li hrách dobře rozvařený tak, že 
úplně teče, chutně voní a je dobře osolený, je také 
ledvinám vhodný. Jestliže avšak bude uvnitř syrový, 
nedoporučuje se ho jíst, poněvadž bude nadýmat, tížit, 
špatně se trávit a zkazí břicho. 

LXVII DE LENTICOLA· Lenticula uero & ipsa bene 
lauata & bene· aelixa in aqua pura ita ut illa prima calda 
fundatur·  Et alia calda missa cum ratione satis & sic 
coquat lente in carbonis Ita ut cum cocta fuerint ac&um 
modicū mittatur pro sapore & addatur·  ibi species illa 
q; dicitur rusiriaco pulueris factos quantum cocliar 

67. O ČOČCE: Čočka by měla být dobře namočená a 
dobře uvařená v čisté vodě tak, že se první horká vylije 
a druhá studená přimíchá, což bude dostatečné. Vařte 
pomalu na uhlících, a když se bude vařit, přimíchejte 
kvůli chuti trochu octa. Přidejte několik plných lžic 
byliny, jež se nazývá rusiriaco, rozdrcené na prášek. 
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plenus & spargat sup lenticula dum in foco est & 
comixcat bene toll& de foco & manduc& Tam̄ oport& 
ҏ sapore oleū mittere gremiale 
Dum coqu& in secunda aqua mitti cocliar bonū plenum 
& coriandrum unum aut duos cum radicibus suis non 
minutatum s, integrum & modicum de sale ҏ sapore 
faciendū·  

Posypte tím čočku, dokud je na ohni, dobře zamíchejte, 
sundejete z ohně a jezte. Přesto je žádoucí pro chuť i 
zápach klína, přihodit během vaření ve druhé vodě 
jednu nebo dvě plné lžíce koriandru i s kořeny, ne na 
kousky, ale vcelku. A přidejte pro chuť i trochu soli. 

LXVIII DE CICER· Cicer si bene coxerit ut omnino 
liquiscat conditū sale & oleo bonū &iam renib; 
congruum· si aut̄ crudiuum fuerit penitus nec sanis 
suadeo comedere quia facit inflationes grauissimas & 
indegerier malas & corruptilla uentris· 

68. O CIZRNĚ: Pokud bude cizrna dobře rozvařená 
tak, že úplně teče, chutně voní a je dobře osolená, je 
také ledvinám vhodná. Jestliže avšak bude uvnitř 
syrová, nedoporučuje se ji jíst, poněvadž bude 
nadýmat, velmi tížit, špatně se trávit a zkazí břicho. 

LXVIIII DE FASIOLŪ·  Fasiolū bonū ē &iam sucus ut 
bene coquat·̉  

69. O FAZOLÍCH: Dobře uvařené fazole, i sušené, jsou 
dobré. 

LXX DE ORIZA· De oriza enim & ipsa bene cocta 
facit nam si crudior fuerit noc& facit enī oriza & ad 
desentericus ut bene coquatur & sic comedatur &iam & 
elixa in pura aqua ita quando incipit coque bene aqua 
illa exculætur & sic mittantur lactis capruni· & ponatur 
illam in carbonibus & coquat lente ut unū corpus 
deueniat 
Ita ut sine sale & oleo comedatur caleda & non frigida 

70. O RÝŽI: Rýže má být dobře uvařená, protože 
pokud bude syrová, škodí. Dobře povařená a snědená 
rýže účinkuje při úplavici. Vařte ji v čisté vodě, a když 
začne být dobře uvařená, slijte vodu, rýži smíchejte s 
kozím mlékem, hrnec postavte do uhlíků a pomalu 
vařte, až se to spojí. 
A takto, bez soli a oleje, jezte teplé a nikoli studené. 

LXXI DE MILIUM· Milium uel panicium ipsam 
rationem prope habent quomodo & de oriza dictauimus 
maxime ad desentericus Et milium in calda pura primo 
p̄dur&ur & quando incipit frangere granū coquatur in 
aqua & sic lactis caprini mittantur & sic coquant lente 
quomodo de oriza diximus· 

71. O JÁHLECH: Jáhly nebo proso mají podobný 
účinek, jak bylo řečeno o rýži, zejména na úplavici. 
Jáhly, které nejprve předem ztvrdly v horké vodě, 
budou po rozdrcení zrn vařené ve vodě a smíchány s 
kozím mlékem a tímto způsobem pomalu uvařeny, jak 
jsme si řekli o rýži. 

LXXII DE LUPINI· Lupini natura quidē calidi & 
fortissime sunt·  s, cocte leuioris & frigidioris s̄ & ege-
runtur· 

72. O BOBECH: Vlčí boby jsou sice přirozenosti teplé 
a nejsilnější, ale vařené jsou slabé a studené a projímají. 

LXXIII DE CICER· Cicer album & nigrum molliunt 
urinā ҏuocant·  & nutriunt quidem id quod in illis 
carnosū est quod uero dulci fuerit ҏuocat urina & 
egeritur· 

73. O CIZRNĚ: Černá a bílá změknutá cizrna 
podněcuje a vyživuje moč, je-li masitá, protože bude-li 
sladká, podněcuje močení a projímá. 

LXXIIII DE RELIQUA LEGUMINA· Reliqua 
legumina si coctiua fuerint quando necesse est comđ·  
Nam si crudiua satis grauissime nocit· 

74. O OSTATNÍ ZELENINĚ: Ostatní zelenina by se 
měla před jídlem nutně povařit, protože syrová 
extrémně zatěžuje. 

LXXV· DE LACTIBUS· De lactis uero si desentericus 
caprunus qui fiunt cum p&ras rotundas scandentis in 

75. O MLÉCE: Pokud má někdo úplavici, rozpalte 
v ohni kulaté kameny a vložte je do kozího mléka mimo 
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foco & sic missas·  in lacte sine foco cum bullierin sub 
lactis illis qotalis sublatis de pane cocte candido & bene 
firm̄tato bucellas cappellatas & minutas in ipso lacte 
missas in carbones lento coquat in ulla tam̄ nam non 
eram̄ & sic cum bullierit bucellas illas p̉ infunderint 
cum coclear manducentur & sic melius expedit qz cibus 
iste pascit Nā si puri lactis ipsi bibiti fuerint contra 
perexunt & uix stant in corpore· 

oheň. Když začne bublat, přelijte mlékem nadrobený 
bílý chléb zbavený kůrky a opražený v dobře upevněné 
pánvi (jakékoliv, jen ne měděné). Rozmíchejte ho v 
mléce a pomalu vařte na uhlících. Když začne bublat, 
pánev slijte a poté nechť to sní lžící. Takto tento pokrm 
prospívá lépe, protože sytí, neboť bude-li pito čisté 
mléko, způsobí průjem a stěží zůstane v těle. 

LXXVI ITEM· De lactibus uero sanis hominibus· Si 
quis crudis lactis uult bibere mel habeant admixtum uel 
uinum Aut medus & si non fuerit aliquid de istis poculis 
sale mittatur modicum & non coacolat intus in 
hominibus· Nam si purum acceptum fuerit aliquib; 
coacolat intus in aepar & in stomacū sol& grauit̄ ledere 
si tam̄ quomodo mulgitur contra calidum bibitum fuerit 
si taliter non noc& 
Tamen & ipso si admixtum fuerit· mel modicum aut 
uinum melius accipitur & si aut in ius uult quis facere 
& in p̄sentia sua aut capra aut ouis mulgatur Ita ut uas 
ille fictile sit & bene scaldatur·  ut quomodo mulgitur 
non refrigerit sed caledum bibatur Pr&ea & tisicus sic 
expedit ita dum cal& seu uacinum seu caprunum lacte 
sic bibatur & statim supinus se ponat ut diutius circa 
pulmonis operitur cū mel mixtum & calefactū sic 
melius iubat· 

76. TEDY: Mléko je pro lidi zdravé. Pokud si někdo 
přeje pít čerstvé mléko, měl by do něj přimíchat buď 
med, víno nebo medovinu. A pokud některé z nich v 
nádobách nebude, přidejte trochu soli a nebude se 
lidem v útrobách srážet, neboť bude-li přijímáno čisté, 
bude sraženina v játrech a v žaludku způsobovat vážné 
poškození. Naproti tomu, čerstvě nadojené mléko 
neublíží, bude-li pito teplé. 
Taktéž pokud bude přiměřeně smícháno s medovinou 
nebo vínem, bude lépe přijímáno. A pokud z něj někdo 
bude chtít udělat polévku, má-li vlastní kozy či ovce, 
nechť ho nadojí takovým způsobem, že keramická 
nádoba je dobře vychlazená, a takto nadojené nechladí, 
ale vypije teplé. Kromě toho takto prospívá 
postiženému tuberkulózou. Kravské nebo kozí mléko 
nechť je pito, dokud je teplé, a hned se položte na záda, 
aby plíce mohly nerušeně pracovat. Lépe pomáhá s 
přimíchaným medem nebo medovinou a ohřáté. 

LXXVII DE BUTERO· Similit̄ & de butero recentem 
si acceperit tisecus s, but̄ ipsum sale nec penitus non 
habeat Nam si abuerit sale peius exterminat· 
Si purum & recentem & mel modicum admixtum fuerit 
sic linguat cata modicum & supinus se ponat Tam̄ 
d&isecus diximus esse aptum quos non longo tempore 
obtinuerit causa nā si uulneratus fuerit pulmo· & 
purulenta excreant nec illis congruum 

77. O MÁSLE: Obdobně pokud čerstvé máslo přijme 
kdos postižený tuberkulózou, nechť to není máslo 
solené ani slané uvnitř, neboť bude-li slané, zhorší se 
mu vykašlávání. 
Bude-li čisté, čerstvé a smíchané s malým množstvím 
medu, nechť rozumně mluví málo a položí se na záda. 
Pro řečeného postiženého, jehož příčina netrápí dlouho, 
je přesto vhodné k jídlu, neboť kdyby byl raněn v 
plicích a vykašlával hnis, nebylo by vhodné. 

LXXVIII DE OXYGALA· Oxigala uero grece· quod 
latine uocant melca· qđ ac&auerit·  auctores dicunt 
sanis hominibus ēe aptum· quia non coacolant in uentre 
tamen & ipsud aut mel admixtū aut quando fuerit oleum 
gremialē·  

78. O OXYGALE: Oxygala je řecké slovo, jež v latině 
zní melca čili zkyslé mléko, o němž autoři říkají, že je 
zdravým lidem užitečné, protože se v těle neukládá. 
Nicméně samotné nebo smíchané s medem, pokud 
bude, působé zápach klína. 

LXXVIIII DE CASEUM· Caseū quantum dicent non 
solū infirmis & sanus grabat maxime aepaticus uel 
reniū uitia habentes & qui splen&ici sunt & qui coaco-
lator in renibus Et lapides exinde generant· 

79. O SÝRU: Sýr, jak se říká, není jen slabý, ale také 
tíží - obzvláště ty, kteří mají potíže s játry, ledvinami 
nebo slezinou, protože se usazuje v ledvinách, což 
způsobuje kámen. 
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LXXX DE CASEUM· Caseum uero recentem & dulce 
qđ non sit salsum sanis congruum ē 
Tamen quod omnino recentū fuerit in mel intingere 
bonum est· 

80. O SÝRU: Sýr čerstvý a sladký, tudíž nesolený, je 
pro zdraví vhodný. 
Ale přestože bude zcela čerstvý, je dobré jej namáčet 
do medu. 

LXXXI DE CASEUM ASSUM· Caseum uero assum 
uel elixum qui manducauerit alterum ueninum non 
opus hab& quia exsucata alia pinguido lapides puras 
efficitur Sed ne elixum quia amissa alia pinguedine 
similit̄ ut salis deuenit·  Nam ut credict quis elix& 
caseum· & tollat & demittat illū refrigerare·  & omnino 
quomodo lapis aut salis sic deuenit· Similiter & 
assatum intus ingressum quid potest ҏdesse nisi lapides 
puras ingenerare 

81. O JEDENÍ SÝRA: Kdo bude jíst sýr pečený nebo 
vařený, laskavý účinek z toho mít nebude, protože tím 
z (tvarožnaté) šťávy vzniknou čistě tučné kameny. Ale 
vařený ne, protože tím ztrácí tučnost, stejně jako 
přichází o slanost, protože, jak se domníváme, kdo vaří 
sýr, vyndá ho a zavěsí, aby vychladnul, zcela tím zbaví 
kámen soli. Podobně se může v průběhu pečení ukázat, 
nevytvoří-li se čisté kameny. 

LXXII DE SIMELA· Simela uero & ipsa grauis·  &iam 
sanis ҏ necessitate desenterie qui sanguine ҏducunt ut 
illis fiat ita ut in lactis caprunis coquat in carbonis 
quomodo buter sic fiat· 

82. O PŠENIČNÉ MOUCE: Pšeničná mouka je sice 
těžká, kromě toho však léčí naléhavost úplavice těm, 
jimž způsobuje krvácení. Nechť se jim připraví v kozím 
mléce vařeném na uhlících. Takto budiž učiněno i 
s máslem. 

LXXXIII DE CITONIA· Citonia bona & optima 
maxime desentericis qui longo tempore sanguine 
ҏducunt Ita incisa in cruce elixentur bene in uas fictile 
in aqua pura dulce & sic manducentur & alter assi bene 
sub cinere diutius fuerint·  

83. O CITRÓNU: Citrón je dobrý a nejlepší obzvláště 
na úplavici, která dlouho způsobuje krvácivost. Žvýkej 
ho a jez křížem rozříznutý a dobře povařený v čisté 
oslazené vodě v hliněné nádobé, až bude rozvařený. 

LXXX DE MELA· Mela bene matura in arbore q; 
dulcia sunt bona sunt·  Nam illa acida n̄ s̄ congrua· Nam 
dulcia sanis & infirmis·  Et pera dulcia & bene in arbore 
maturata·  Nam dura & ac&a grauiter nocent· 

84. O JABLKÁCH: Jablka na stromech dobře zralá a 
sladká jdou dobrá, jelikož kyselá nejsou vhodná, 
protože sladká léčí a posilují. Sladké a dobré je v pravý 
čas sbírejte ze stromů, neboť tvrdé a kyselé silně škodí. 

LXXXV DE PRUNA· Pruna & ipsa maturata bene & 
dulce· Perseca uel dulcida omnino in arbore maturata  

85. O ŠVESTKÁCH: Švestky jsou dobré zralé a sladké. 
Broskev či meruňka zcela zralé na stromě. 

LXXXVI DE CERESIA· Ceresia aut diuersa alia 
genera pomorum· Si in arbore maturata fuerint congrua 
sunt·  si autem collecta cruda & per dies aliquos 
admollierint 
Illud ad putridinem conputamus· n̄ ad maturitatem & 
qz dū manducant·  P&redus homoris intus generant· 

86. O TŘEŠNÍCH: Třešně i mirabelky nebo jiné 
rozličné druhy ovoce jsou vhodné, když budou na 
stromě dozrávat. Pokud se však sbírají nazralé a o 
několik dní později než se má, budou nahnilé nebo ne 
zralé, pročež po jídle produkují uvnitř hnilobné šťávy. 

LXXXVII· DE MORA· Mora siue domestica siue 
siluatica maxime congrua sunt sanis & infirmis & ipsa 
omnino matura in suo arbore aut in rubo· 

87. O MORUŠÍCH: Moruše domácí i lesní jsou 
obzvláště vhodné, léčí a posilují, ale pouze zcela zralé 
na stromě nebo na keři. 

LXXXVIII DE FICAS· Ficus bone s̄ s, et ipsas maturas 
omnino· 

88. O FÍCÍCH: Fíky jsou dobré, leč zcela zralé. 
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LXXXVIII DE CASTANIA· Castania elixa bene apte 
sunt uel assas Nam cruda n̄ bene degeruntur· 

88. O KAŠTANECH: Kaštany jsou vhodné dobře 
uvařené nebo upečené, neboť syrové se nedobře tráví. 

LXXXVIIII DE AUELLANAS· Auellanas grauant si 
in aliqua confectione cū alias species miscantur 

89. O LÍSKOVÝCH OŘECHÁCH: Lískové ořechy 
tíží, nejsou-li na konfetách smíchány s jinými druhy. 

XC· DE AMIGDOLA· Amigdolas bona sunt pr&eria 
si amarioris fuerint epaticis congrua sunt· 
Sed in tepida missas cortix ipsa purg&ur & sic mandu-
cantur· It̄ & tribulata bene sine cute in melli obtimo 
tisicus congrua s̄ uel in cattarro quando incipit matu-
rare· 

90. O MANDLÍCH: Mandle jsou dobré, nebudou-li 
hořké, jsou pro játra vhodné. 
Ale jejích slupky rozpuštěné v teplé vodě a žvýkány 
mají pročišťující účinky. Rovněž dobře rozdrcené bez 
slupky a naložené v medu jsou nejvhodnější proti kašli 
i kataru, když začínají dozrávat. 

XCI· DE PISTACIA· Pistatia uero & ipsa bona & apta 
sunt· 

91. O PISTÁCIÍCH: Pistácie jsou věru dobré a vhodné. 

XCII·  DE DACTALI· Dactali & ipsi boni s s& n̄ 
frequenter quia solent facere inflationem & capitis 
dolorem si satis conmixti fuerint 

92. O DATLÍICH: Datle jsou dobré, ale ne často, 
protože způsobí oteklost tváří a bolest hlavy, pokud jich 
bude snědeno mnoho. 

XCIII·  DE CARCAS· Carcas bonas & aptas pr&erea 
ad cattarrum incipienti ita ut diutius in ori masticentur·  
& quibus faucibus exasperantur & qui raucam uocem 
habent bonas s̄ manducare· 

93. O RAKYTNÍKU: Plody rakytníku jsou dobré a 
vhodné. Když se v ústech déle požvýkají, předcházejí 
začínajícímu kataru. A pro ty, které bude dráždit v krku, 
a budou chraptět, jsou dobré rozžvýkané. 

XCIIII·  DE UUA PĀS· Uua passa similiter ipso generi 
de uuas dulcis & albas·  umfacium de uua cruda fit 
dulcis· explicit hm·  

94. O VINNÝCH HROZNECH: Obdobně pokrmy z 
vinných hroznů se připravují z hroznů sladkých a 
bílých. Nezralost čerstvých hroznů se snadno rozvine v 
sladkost. 
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