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JAKPAK JE DNES U NÃ•S DOMA?
NedÄ›le, 15 leden 2017

U nás doma jest tuÄ•no, tlusto, buc buc buclato. A to jsem prosím Å¾ádné vánoÄ•ní cukroví nepekla, jen jsem si jednou
koupila asi Ä•tvrtkilový balíÄ•ek, který jsem pak nostalgicky vyzobala... Ale kdyÅ¾ se teÄ•, poté, co jsem zoufalá slezla z váhy,
nad cifrou zamý&scaron;lím, musím konstatovat, Å¾e i to zdravé jídlo mÅ¯Å¾e zpÅ¯sobit docela slu&scaron;ný váhový
ná&scaron;up.

Kdybyste vÄ›dÄ›li, co skvostných výmluv já si dovedu vymyslet... NapÅ™íklad to staré a omleté: "tlustý budou hubený, hube
budou studený" - ano, to si Å™íkám, kdyÅ¾ obloukem obcházím v&scaron;echno, co kolem mne ka&scaron;le a kýchá a
smrká. Já, díky roÄ•nímu promoÅ™ení antibiotiky a právÄ› té zdravé stravÄ› (o které vám je&scaron;tÄ› napí&scaron;u), se
zatím drÅ¾ím.
Tedy, drÅ¾ím se zuby nehty, spí&scaron; ale pevnÄ› jednou rukou vodítka. V souÄ•asné situaci jsem totiÅ¾
ráda, kdyÅ¾ mÅ¯j pÅ™emilej Kayo mne táhne a vleÄ•e - vodítko je napjaté a já ho mám jako dal&scaron;í obranu proti
pádu na led. SnaÅ¾ím se samozÅ™ejmÄ› chodit radÄ›ji po trávÄ›, tedy po zasnÄ›Å¾eném trávníku, neboÅ¥ zdej&scaron;í cest
cestiÄ•ky jsou jednolitý led, pÅ™ípadnÄ› hrbolaté ledovi&scaron;tÄ›.
KaÅ¾dou chvilku (bÄ›hem psí venÄ•ící doby) sly&scaro
ten zoufalý výkÅ™ik, obÄ•as provázený dutým Å¾uchnutím. Doposud se, co já vím, sice kaÅ¾dý nÄ›jak zvednul a posléze po s
odvrávoral domÅ¯, ale on ten natluÄ•ený zadek a otÅ™esená hlava, to není zrovna pravé oÅ™echové, zvlá&scaron;tÄ›, pokud
uÅ¾ Ä•lovÄ›k není zrovna puberÅ¥ák.
Ale zpátky k mému novému zdravému stylu v jídle:
- pÅ™ímo jsem si zamilovala rajský salát. Ale - já si ho dÄ›lám ponÄ›kud jinak: Nakrájím si na docela drobno plnou velkou
mísu rajÄ•at, malinko je posolím, tro&scaron;ku pocukruju, pokapu lehce olivovým olejem a pokropím dobrým balsamikovým
octem. Pak tu kejdu zamíchám a blaÅ¾enÄ› sním.

- zkou&scaron;ela jsem pít smoothie, ale pÅ™i&scaron;la jsem na to, Å¾e je zbyteÄ•nost to Å™edit vodou - takÅ¾e si rozmixuj
tÅ™i jablka, do toho dejme tomu jedno dvÄ› kaki churma... a jaká je to dobrota...

- taky, od nedávné doby, co jsem si koupila líný hrnec - crock pot - si vaÅ™ím zeleninu. Koupím dva pytlíky mraÅ¾ené zeleniny
(ano, sebekriticky uznávám, Å¾e bych mÄ›la koupit Ä•erstvou, oÄ•istit, nakrájet... ale jsem líná), na nÄ› poloÅ¾ím dvÄ› kuÅ™ec
stehýnka, zaliju pár lÅ¾icemi vody - a zapnu. Je to fantastická polévka a té zeleniny pak mám dvÄ› (bájeÄ•nÄ› ochucené)
misky.

- Taky mám ráda domácí luÄ•inu, takÅ¾e si pÅ™ekapávám jogurt, pak ho "osladím" kvantem nakrájeného zeleného jakékoliv bylinky se mi pod nÅ¯Å¾ pÅ™ipletou - a k tomu chleba Dr. Popova - Psyllium. Jo, taky lahoda!

A tak bych mohla pokraÄ•ovat. No Å™eknÄ›te, je na tom nÄ›co &scaron;patného? Ale ano, pÅ™iznávám, já vím, je na tom
&scaron;patné "kolik" - protoÅ¾e bych mÄ›la tyhle a dal&scaron;í dobroty jíst v mnoÅ¾ství, jaké se prezentuje v luxusních
restauracích: na velkém talíÅ™i malý nazdobený kopeÄ•ek - a ne misku....
KaÅ¾dopádnÄ›, dvÄ› z mých pÅ™edsevzetí pln
km od&scaron;lapu s Ä•oklem a minimálnÄ› 15 minut jsem výkonná &scaron;lapka v obýváku. Tedy, ne v Perlovce, ale
pÅ™ed televizí na elipticalu. Ach jo.... d@nielaco jí chutná a tak asi uÅ¾ nikdy nezhubne
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 24 June, 2018, 04:04

