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ÄŒtvrtek, 25 Ãºnor 2016

UÅ¾ pár dní se mi honí hlavou v&scaron;echno moÅ¾né, jen ne my&scaron;lenky na jídlo a na vaÅ™ení. NÄ›kde jsem potkala
chÅ™ipku a od té doby si dÄ›láme spoleÄ•nost. Jako spoleÄ•ník je tahle chÅ™ipka dost vyÄ•erpávající, nenechá mÄ› ani chvíli
odskoÄ•it si k nÄ›Ä•emu dÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ímu, uÅ¾iteÄ•nÄ›j&scaron;ímu, pÅ™ínosnÄ›j&scaron;ímu. Nutí mÄ› vÄ›novat se j
ka&scaron;li, teplomÄ›ru a vaÅ™ení Ä•aje. Pohlcuje ve&scaron;kerou mou fyzickou i du&scaron;evní kapacitu. (pozn. red.: Já
fakt nevím, jak je to moÅ¾né, ale asi se to od Florentýnky pÅ™eneslo na JiÅ¾ní MÄ›sto. Jsem na tom totiÅ¾ stejnÄ›&hellip;)

No jo, ale pravidelný Ä•tvrteÄ•ní Ä•lánek se s chÅ™ipkou nastÄ›hovanou aÅ¾ do postele napsat nedá. V takových chvílích
blahoÅ™eÄ•ím své posedlosti plánováním, protoÅ¾e díky plánu pÅ™edem vím, jaké budu v budoucnu potÅ™ebovat fotky a
recepty a díky plánu si je mÅ¯Å¾u nachystat jen tak mimochodem, pÅ™i vaÅ™ení bÄ›Å¾ných domácích jídel. A díky plánu jsem
na dne&scaron;ek nachystaná pÅ™edem, staÄ•ilo to jen silou vÅ¯le a s malou pomocí farmaceutického prÅ¯myslu poskládat
dohromady.
TakÅ¾e na webu KuchaÅ™ky pro dceru nejsou chÅ™ipkové prázdniny, ale opÄ›t si mÅ¯Å¾ete pÅ™eÄ•íst nový
Obsahuje podrobný návod, jak pÅ™ipravit výbornou a nadýchanou du&scaron;enou rýÅ¾i, se v&scaron;emi detaily a nákupním
doporuÄ•eními. Je urÄ•en pÅ™edev&scaron;ím tÄ›m, kdo se zatím spoléhají na rýÅ¾i ve varných sáÄ•cích a na podobné zbyteÄ
HlavnÄ› tím v&scaron;ím chci ale Å™íct, Å¾e vzdor plánÅ¯m a pÅ™edstavám se vÅ¾dycky po cestÄ› objevují pÅ™ekáÅ¾
neplánovaná zastavení. ÄŒím lépe je Ä•lovÄ›k pÅ™ipraven, tím ménÄ› je pak zaskoÄ•en a vyveden z míry. TakÅ¾e aÅ¾ vám
nÄ›Ä•em bude v kuchyni opravdu záleÅ¾et, tÅ™eba aÅ¾ si nÄ›kdy budete chtít pozvat domÅ¯ náv&scaron;tÄ›vu na jídlo, pama
Å¾e se zcela jistÄ› nÄ›kde nÄ›co pokazí. A Å¾e to je jen zkou&scaron;ka, jak si obstojíte. Proto zkuste uÅ¾ pÅ™edem myslet n
moÅ¾né problémy.

NevaÅ™te jídlo, které nemáte vyzkou&scaron;ené. NevaÅ™te víc chodÅ¯ najednou, neÅ¾ byl vá&scaron; dosavadní rekord.
Nenakupujte neznámé suroviny. NevaÅ™te v&scaron;echno na poslední chvíli, ale udÄ›lejte si pÅ™ípravu uÅ¾ den pÅ™edem.
NesnaÅ¾te se zároveÅˆ vaÅ™it a bavit náv&scaron;tÄ›vu&hellip; Plánování a pÅ™íprava pÅ™ispívá ke kuchaÅ™ské pohodÄ›
jako dobrá du&scaron;ená rýÅ¾e.
UÅ¾ijte si den!
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