Kudlanka

Å IKOVNÃ• MAMINKA-KUCHAÅ˜INKA
Sobota, 20 prosinec 2008

Ahoj Danielko a v&scaron;echny Kudlanky, hned jak jsem si doÄ•etla zadaní vánoÄ•ní soutÄ›Å¾e, musela jsem se rozesmát pÅ
vzpomínce na roky dávno minulé... Jako mladá, Ä•erstvÄ› vdaná a nezku&scaron;ená kuchaÅ™ka jsem se dala do
vánoÄ•ního cukroví, a jak jinak, neÅ¾ ve velkém. Pamatujete si je&scaron;tÄ› doby dávno minulé, kdy k nám na trh
pÅ™icházely ruzné novinky v podobÄ› "dochucených" margarýnÅ¯?

Tak já - hlaviÄ•ka &scaron;etÅ™ivá - nakoupila za pár korunek kila "novinky" a dala se s chutí do pÅ™ípravy tÄ›sta.... a prot
jsem v tu dobu byla na mateÅ™ské a Ä•asu bylo dost, zvládla jsem pÅ™ipravu asi &scaron;esti druhu tÄ›sta na druhý den.
Ráno jsem se s chutí dala do peÄ•ení, s úsmÄ›vem, a paneÄ•ku - jak mi to &scaron;lo to od ruky.... No, a protoÅ¾e kdyÅ¾ peÄ•
tak neochutnávám - tak nebyl v niÄ•em problém, výsledné cukroví bylo krásné voÅˆavé, pravé vánoÄ•ní.
Su&scaron;enky
jsem hezky skládala do krabiÄ•ek a nejoblíbenÄ›j&scaron;í exmanÅ¾elovy (ach jo, tehdy je&scaron;tÄ› manÅ¾elovy) vanilkové
rohlíÄ•ky jsem mu nechala na stole, aby mohl v noci po pÅ™íchodu z práce hned zaÄ•erstva ochutnat. To bylo radosti po
návratu z práce, hned zasedl ke stolu a &scaron;el ko&scaron;tovat.
Jaké bylo mé pÅ™ekvapení, kdyÅ¾ se rozesmál a
pÅ™ivolal mÄ› k ochutnávce. VonÄ›ly krásnÄ›, ale byly SLANÉ. A tak &scaron;la celodenní práce sousedovic slepicím a já od
té doby nekoupím nic ,co neznám a zásadnÄ› uÅ¾ OCHUTNÁVÁM :-) PÅ™eji v&scaron;em Kudlankám klidnou a pohodovou
pÅ™ípravu vánoc a jen a jen sluníÄ•kové dny...

Veronika P.S. Tenhle Ä•láneÄ•ek se "zatoulal", dostal se mi totiÅ¾ do "nevyÅ¾ádané po&scaron;ty" - protoÅ¾e pisatelka má
"extra" adresu.Nebylo to tedy její vinou... Tak ho dávám aÅ¾ nyní, do soutÄ›Å¾e této... nevadí, Å¾ejo?
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