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SOUTÄšÅ½NÃ• POVÃ•DKY - I. a II.
StÅ™eda, 05 prosinec 2007

ZaÄ•ínáme se soutÄ›Å¾ními pÅ™íbÄ›hy. Ty krat&scaron;í budou po dvou, del&scaron;í extra... UÅ¾ se moc tÄ›&scaron;ím, jak
v&scaron;ichni poÄ•teme, jak si pozvedneme svá obÄ•as hodnÄ› hodnÄ› nabouraná ega, kdyÅ¾ se nám "povedlo" nÄ›co
opravdu nezapomenutelného. A pro vás ostatní: berte to jako pobídku - lovte ve svých vzpomínkách, pÅ™ípadnÄ›
vzpomínkách svých blízkých. Nádherná kuchaÅ™ka stojí za to!

Do dne&scaron;ka obÄ•as dávám doma k lep&scaron;ímu svoji historku ze svých kuchaÅ™ských zaÄ•átkÅ¯.
Miluji
&scaron;vestky v jakékoliv podobÄ› a úpravÄ›. Jednou - pÅ™ed 17 lety (?) - jsem dostala chuÅ¥ na &scaron;vestkový koláÄ• ano, takový ten, co pekla babiÄ•ka... Hmmmm Na&scaron;la jsem si v kuchaÅ™ce recept, uplácala kynuté tÄ›sto, ve své malé
kuchyÅˆce (která byla zároveÅˆ pÅ™edsíní) jsem zapnula troubu a pekla. KrásnÄ› to vonÄ›lo - troubu jsme mÄ›li hned vedle
vstupních dveÅ™í na chodbu. MÅ¯j novopeÄ•ený manÅ¾el - hrdý na &scaron;ikovnou Å¾enskou - nenápadnÄ› otevíral dveÅ™
s nimi sem a tam, aby se vÅ¯nÄ› &scaron;vestkového koláÄ•e pÄ›knÄ› rozvonÄ›la celým domem a v&scaron;ichni vÄ›dÄ›li, co m
doma za poklad... No a výsledek? Krásný, vzhledný, voÅˆavý koláÄ•!! Jíst to ov&scaron;em ne&scaron;lo, nevím jestli jsem
o&scaron;idila tÄ›sto, nebo ho moc vysu&scaron;ila - &scaron;el celý v jednom kuse sundat z plechu, vzít do ruky a
&scaron;lo s ním mávat a mávat. MoÅ¾ná, Å¾e bychom ho mohli i na nástÄ›nku pÅ™idat...

TeÄ• uÅ¾ to umím s.tin

Tady vam nabizim jeden priklad, kterak se ucit varit "the hard way":
Bylo mi sestnact a moji tehdejsi zivotni lasce asi
sedmnact, kdyz jeho rodice odjeli na vikend a on me pozval k sobe domu. Rozhodli jsme se, ze jako spravni dospelaci si
uvarime - rozumej ja uvarim - a ze prej chce rejzi, protoze omacka a maso od jeho maminky je v lednici.

A tak jsem vzala kilovku rejze, nasypala do rendliku s vodou - a cekala. Samozrejme ze rejze bublala a pribejvala... kdyz
jsem uz pouzila vsechny hrnce a kastroly a tenhle "Hrnicku var!" porad nechtel ustat v nekoncici produkci nechutny,
mazlavy (a posleze i smradlavy, protoze pripaleny) rejze, vzdala jsem to, vypnula sporak a zacla faze "zahlazovani stop".

Obe psiska, ktera tam s nami kempovala, byla prezrana rejze, my uz jsme ji nemohli ani cejtit, takze vetsina ji nakonec
skoncila v popelnici; ale toho drhnuti!

Byl to zkratka krasnej romantickej vikend a tu moji &bdquo;zivotni lasku&ldquo; uz jsem pak nikdy vic nevidela...

ceskymo
UPOZORNÄšNÍ - SoutÄ›Å¾ trvá do 20. 12. 2007. Prosím, texty posílejte na adresu:
díky, d@niela
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