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U mého manÅ¾ela v rodinÄ› dodrÅ¾ují spoustu tradic, které se týkají jídla. Zejména Ä•as vánoÄ•ní je tradiÄ•ními kulináÅ™ským
pÅ™ímo protkán - myslím, Å¾e se nejedná o pÅ™íli&scaron; velkou nadsázku, kdyÅ¾ napí&scaron;i, Å¾e se v MedvÄ›dovic ro
kaÅ¾doroÄ•nÄ› od &Scaron;tÄ›drého dne k Silvestru projedí. U nás doma to bývalo jiné - na &Scaron;tÄ›drý den jsme s bratrem
vyhlíÅ¾eli hladovÄ› z okna ono slibované zlaté prase.
Teprve pozdÄ›ji, kdyÅ¾ uÅ¾ jsme byli star&scaron;í a bylo nám zÅ™ejmé, Å¾e zlatá prasata jsou nedostatkové zboÅ¾í
tajnÄ› z pÅ™edem poschovávaných zásob ... k veÄ•eÅ™i pak byl kapr a bramborový salát. Na prvý svátek vánoÄ•ní byl k obÄ›d
zbytek kapra a bramborového salátu, a stalo-li se, Å¾e mámÄ› pÅ™i výrobÄ› kapra a bramborového salátu ujela ruka, na
druhý svátek vánoÄ•ní byl k obÄ›du - svÄ›te, div se - kapr a bramborový salát.
Co v&scaron;echno jedli na vánoce u
MedvÄ›dÅ¯ doma, popisovat nebudu, protoÅ¾e bych se dnes vÅ¯bec nedostala do postele - a navíc to pro mÅ¯j pÅ™íbÄ›h není
podstatné. Podstatné je, Å¾e na &Scaron;tÄ›pána se vÅ¾dycky dÄ›lala krÅ¯ta... A o této krÅ¯tí tradici bych Vám dnes chtÄ›la
vyprávÄ›t...
Na&scaron;e první spoleÄ•ná zima, kterou jsme s MedvÄ›dem trávili spolu coby Ä•erstvÄ› zamilovaný pár, byla
více neÅ¾ mrazivá. Na první svátek vánoÄ•ní, poté, co mi bramborový salát lezl i u&scaron;ima, odjela jsem slavit ke své
budoucí tchýni. Na rozdíl od Prahy tam bylo v&scaron;ude na ulicích bílo a neÅ¾ jsem do&scaron;la od autobusu, mÄ›la jsem
úplnÄ› promoÄ•ené boty i kalhoty.
Na zvonÄ›ní mi nikdo neodpovídal, ale vzadu na zahradÄ› jsem zahlédla nÄ›jaký podezÅ™
pohyb - kdyÅ¾ jsem tam pÅ™i&scaron;la, naskytla se mi docela netradiÄ•ní podívaná: v&scaron;ichni Ä•lenové MedvÄ›dovy
rodinky krouÅ¾ili systematicky po zahradÄ› a lyÅ¾aÅ™skými hÅ¯lkami píchali do kupek zmrzlého snÄ›hu.
&bdquo;Co to dÄ
zeptala jsem se zvÄ›davÄ›. &bdquo;Hledáme krÅ¯tu, která má být zítra k obÄ›du," znÄ›la odpovÄ›Ä•. Tchýni se zkrátka
neve&scaron;la krÅ¯ta do mrazáku, tak ji vystrÄ•ila ven, zahrabala do snÄ›hu a zapíchla k ní klacík. JenÅ¾e nepÅ™edpokládala
Å¾e pÅ™es noc napadne dal&scaron;ích tÅ™icet Ä•ísel, klacík zmizí pod nánosem snÄ›hu a Å¾e snáze by se na&scaron;la jeh
v kupce sena, neÅ¾ zmrzlá drÅ¯beÅ¾ pÅ™ikrytá kÅ™upavou bílou peÅ™inou.
KrÅ¯ta se nena&scaron;la a tudíÅ¾ jsme ji m
(O pár mÄ›sícÅ¯ pozdÄ›ji sníh roztál, krÅ¯ta vykoukla v celé své kráse a putovala rovnou do popelnice.)
Dal&scaron;í zima,
to uÅ¾ jsme s MedvÄ›dem bydleli spolu, byla o poznání mírnÄ›j&scaron;í. Ve snaze dostát krÅ¯tí tradici a pÅ™esvÄ›dÄ•it tchýni
svém (neexistujícím) kuchaÅ™ském umÄ›ní, vybrala jsem zvíÅ™e vÄ›t&scaron;í neÅ¾ velké, které slibovalo, Å¾e nasytí dostat
poÄ•et zájemcÅ¯. RovnÄ›Å¾ se mi neve&scaron;lo do mrazáku, tak jsem ho vystrÄ•ila na balkon.
Na &Scaron;tÄ›pána ráno
jsem se probudila a první na co mi padl zrak, byla okna vedoucí na zahradu. MalíÅ™ mráz odvedl dobrou práci a okenní
tabulky posel Ä•etnými umÄ›leckými výtvory. Není nic hezÄ•ího neÅ¾ leÅ¾et v teplé posteli a pozorovat jak venku za oknem mr
&bdquo;Sakra, krÅ¯ta!" vzpomnÄ›la jsem si. PozdÄ›. O nÄ›kolik hodin pozdÄ›ji, poté, co na zmrzlé krÅ¯tÄ› marnÄ› demonstroval
svou sílu v&scaron;ichni MedvÄ›dí muÅ¾i, dva noÅ¾e vypovÄ›dÄ›ly sluÅ¾bu a krÅ¯ta nebyla ani o píÄ• nakrojenÄ›j&scaron;í ne
zaÄ•átku, bylo jasné, Å¾e se druhý svátek vánoÄ•ní bude muset obejít bez ukrutnÄ› zatvrzelé drÅ¯beÅ¾e i tento rok.
Loni jsm
vánoÄ•ní svátky trávili s MedvÄ›dem sami a tak jsme si koupili jen takovou malou krÅ¯tiÄ•ku, která se ve&scaron;la do
mrazáku. Abychom zase nedopadli jako rok pÅ™edtím, MedvÄ›d ji vyndal vÄ•as, dal ji rozmrazit do dÅ™ezu (do toho, co se
nikdy nepouÅ¾ívá) a pÅ™ikryl ji odkapávaÄ•em na nádobí. JenÅ¾e nakonec to v&scaron;echno dopadlo jinak, protoÅ¾e jsme
poslední chvíli dostali pozvání ke sváteÄ•nímu stolu k pÅ™íbuzným a na na&scaron;i milou krÅ¯tu nedo&scaron;lo.
BohuÅ¾e
také nedo&scaron;lo vÄ•as nám, Å¾e by tedy bylo vhodné ji nÄ›jakým zpÅ¯sobem zpracovat - ano, prostÄ› jsme na ni
zapomnÄ›li. A nevzpomnÄ›li jsme si, dokud nám to nezaÄ•alo v kuchyni t"ak nÄ›jak zvlá&scaron;tnÄ›" zapáchat. KrÄ•ili jsme
nosy a pÅ™emý&scaron;leli, odkud ten puch vychází - nÄ›jakou dobu to v&scaron;em trvalo, neÅ¾ jsme byli schopni lokalizovat
epicentrum smradu (jak jste asi pochopili, v kuchyni pÅ™íli&scaron; mnoho Ä•asu netrávíme :-) To uÅ¾ byla krÅ¯ta v takovém
stavu, Å¾e putovala za svou pÅ™edchÅ¯dkyní do popelnice.
Jen psi se za na&scaron;ím domem je&scaron;tÄ› pár dní zálib
otáÄ•eli...
TakÅ¾e jak je vidÄ›t, máme uÅ¾ svou vlastní vánoÄ•ní tradici - kaÅ¾dým rokem vyhodíme jednu krÅ¯tu do popeln
to sice historka o vaÅ™ení, protoÅ¾e k vlastnímu vaÅ™ení jsem se vlastnÄ› nikdy nedostala; ale pokud se mi letos povede pok
do dal&scaron;ího levelu a pÅ™ijde i na vlastní zpracování zvíÅ™eny, budu vás informovat - i to bude dozajista historka
k popukání. Sandra
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