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Nevím, jestli vÅ¯bec existuje domácnost, ve které by chybÄ›la kuchaÅ™ka. Tedy, pochopitelnÄ› ne Å¾ena u sporáku, myslím
kníÅ¾ku receptÅ¯. Dokonce jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ena, Å¾e i tam, kde "na vaÅ™ení moc nejsou", bývá rozliÄ•ných kuchaÅ™ek p
Schovávají se útrÅ¾ky receptÅ¯ z Ä•asopisÅ¯, kopírují ty z internetu a dost moÅ¾ná, Å¾e máte i se&scaron;itky s ruÄ•nÄ›
návody, v nichÅ¾ jsou maminkou Ä•i je&scaron;tÄ› babiÄ•kou zaznamenány rodinné relikvie - va&scaron;e nejmlsnÄ›j&scaron;í
recepty... Ov&scaron;em - je&scaron;tÄ› jsem se nesetkala s kníÅ¾kou, ve které by bylo opravdu detailnÄ› vysvÄ›tleno, JAK NA
TO, jak si poradit, kdyÅ¾ napÅ™. nemáte Å¾ádnou dobrou du&scaron;i - rádkyni - na dosah.
Díky kuchaÅ™ce, kterou vám
chci nyní pÅ™edstavit, se i &bdquo;dívky vaÅ™ícím kum&scaron;tem" nezasaÅ¾ené mohou stát milovanými - v&scaron;ak ne
nadarmo se Å™íká, Å¾e &bdquo;láska prochází Å¾aludkem". OstatnÄ› - Jana Zatloukalová, autorka vtipnÄ› podané a vskutku
návodné KUCHAÅ˜KY PRO DCERU, to sama zdÅ¯vodÅˆuje:
&bdquo;UÅ¾ si ani poÅ™ádnÄ› nevzpomínám, které jídlo bylo
repertoáru pÅ™i mé samostatné kuchaÅ™ské premiéÅ™e. Stála jsem v kuchyni s masem v ruce, s dost nepouÅ¾ívaným
sporákem pÅ™ed sebou a hladovým chlapem za zády. Byl to mÅ¯j první opravdový kousek krásného masa a já jsem
vÅ¯bec nemÄ›la pÅ™edstavu, jak ho mám nakrájet, natoÅ¾ jakým zpÅ¯sobem uvaÅ™it.
PÅ™edtím jsem hledala radu v jedin
o vaÅ™ení, kterou jsem mÄ›la po ruce. Smály se z ní na mÄ› obráz-ky náramných jídel - jenomÅ¾e pÅ™i bliÅ¾&scaron;ím prÅ
jsem okamÅ¾itÄ› zjistila, Å¾e recepty jsou pro mne, bez-branného kuchaÅ™ského zaÄ•áteÄ•níka, naprosto nepouÅ¾itelné. Ve
v&scaron;ech se pÅ™edpokládala znalost kuchaÅ™-ských základÅ¯, tedy toho, co si dÅ™íve kaÅ¾dá dívka osvojila je&scaron;
doma. AÄ•koli je tato doba dávno pryÄ•, tahle kníÅ¾ka pÅ™imÄ›la mne, pomÄ›rnÄ› uspokojivÄ› se chovající dceru, pÅ™ipadat
rebelka. Jsem snad jediná, kdo se neúÄ•astnil dÄ›ní u mámy v kuchyni? U kaÅ¾dého receptu jsem se zarazila u slov
&bdquo;... a duste, dokud není maso mÄ›kké", &bdquo;...upeÄ•te dozlatova," Ä•i &bdquo;...vaÅ™te do zmÄ›knutí." JenomÅ¾e p
jaké teplotÄ› a jak dlouho se má maso vaÅ™it, natoÅ¾ jak mám poznat, Å¾e je hotovo, o tom kníÅ¾ka podivnÄ› mlÄ•ela.
Te
nerovný souboj pochopitelnÄ› nedopadl v mÅ¯j prospÄ›ch. Po nÄ›kolika dal&scaron;ích, podobnÄ› skonÄ•iv&scaron;ích
experimentech, mÄ› tohle tápání ale pÅ™estalo bavit (toho zmiÅˆovaného chlapa je&scaron;tÄ› dÅ™ív). A tak ve mnÄ› vzplálo
odhodlání pÅ™ijít na to, jak to v kuchyni vlastnÄ› funguje."
A tak se pro autorku posléze vaÅ™ení stalo koníÄ•kem a za mno
kuchyÅˆských experimentÅ¯ se stále Ä•astÄ›ji zaÄ•aly objevovat úspÄ›chy; na trnitou cestu, která k nim vedla, ale
nezapomnÄ›la. KdyÅ¾ její prvorozená dcerka tÄ›Å¾ce onemocnÄ›la a musela dlouhodobÄ› leÅ¾et v nemocnici, Jana vyuÅ¾ila
který tam trávila s ní, a zaÄ•ala pro ni sepisovat kuchaÅ™ku, aby ji podobných problémÅ¯ ve vzdálené budoucnosti
uchránila. Malá Lucinka nakonec svÅ¯j boj prohrála, ale Jana kuchaÅ™ku dokonÄ•ila.
Z kníÅ¾ky pÅ¯vodnÄ› urÄ•ené jen její
dceÅ™i, udÄ›lala kamarádku pro v&scaron;echny dívky, které, stejnÄ› jako kdysi ona, pro&scaron;ly kuchyní svých matek
takÅ™ka nepoznamenány. Obsahuje 185 vyzkou&scaron;ených receptÅ¯, které jsou tak návodné, Å¾e opravdu nehrozí, aby
novopeÄ•ená kuchaÅ™inka neuspÄ›la...
A nyní velký pozor, kudlanky a kudlánci! VYPISUJI SOUTÄšÅ½: vyhrajte tuto báje
kuchaÅ™ku jako dárekod nakladatelství Smart Press napi&scaron;te pÅ™íhodu (vzpomínku) ze zaÄ•átkÅ¯ svého kuchaÅ™en
nejzajímavÄ›j&scaron;í Ä•i nejvtipnÄ›j&scaron;í budou vybrány a jejich autorky/autoÅ™i odmÄ›nÄ›ni.

OstatnÄ› - podívejte se, co vás v&scaron;echno v oné kuchaÅ™ce Ä•eká...

KníÅ¾ka &bdquo;KuchaÅ™ka pro dceru" v nejbliÅ¾&scaron;ích dnech vychází ve vydavatelství SmartPress s.r.o.,telefonické
objednávky na tel: 608 265 336, objednávky a ukázky z knih jsou moÅ¾né také pÅ™es www.smartpress.cz.
UPOZORNÄšNÍ - SoutÄ›Å¾ trvá do 20. 12. 2007. Prosím, texty posílejte na adresu: redakce - zavináÄ• - kudlanka.cz díky,
d@niela Pokud se chcete zúÄ•astnit soutÄ›Å¾e, prosím o registraci a pÅ™ihlá&scaron;ení (nejste-li dosud zaregistrováni).
Výherci budou kontaktováni na svÅ¯j e-mail. ZúÄ•astnit se mohou osoby star&scaron;í 18 let a s adresou pro doruÄ•ení na
území ÄŒR.
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