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K vaÅ™ení mám vztah Å™eknÄ›me vlaÅ¾ný - to bude to nejsprávnÄ›j&scaron;í slovo. ObÄ•as se stane, Å¾e mÄ› zaujme nÄ›ja
recept a kdyÅ¾ se k tomu pÅ™idá i vhodná konstelace volného Ä•asu a chuti do vaÅ™ení -pak mÄ› tato Ä•innost i docela baví.
souÄ•asné dobÄ› beru vaÅ™ení jako nutnost, prostÄ› jak nakrmit hladové krky nÄ›Ä•ím dobrým.

Musím pÅ™iznat, Å¾e kdyÅ¾ se mi to podaÅ™í a moje dÄ›ti se olizují a mají boule za u&scaron;ima a manÅ¾el si pÅ™id
kuchaÅ™ské neumÄ›ní dme pýchou. I kdyÅ¾ ne vÅ¾dy v&scaron;e dopadne podle mých pÅ™edstav... Ach jo. NapÅ™íklad mi
nedÄ›li nebylo na stole zrovna posvícení - nepovedlo se mi rizoto. DÄ›ti si do svých talíÅ™kÅ¯ radÄ›ji pÅ™idaly kaÅ¾dý pÅ¯lku s
keÄ•upu, takÅ¾e to pak vypadalo spí&scaron; jako rajská polívka s rýÅ¾í, zeleninou a masem. A pohled mého muÅ¾e? Ten
hovoÅ™il za v&scaron;e... Ocenila jsem, Å¾e nerozpitvával nic pÅ™ed dÄ›tma, ale kdyÅ¾ mÄ› potom mezi Ä•tyÅ™ma oÄ•ima
"dokonalou kuchaÅ™inkou", docela jsme se oba pobavili. A tak jsem bafla pekáÄ• a odvezla &bdquo;pozÅ¯statky" k rodiÄ•Å¯m
a celý obsah vyklopila do misky na&scaron;emu psovi - obrovské BelinÄ›.
Hodná Belinka si pochutnala a tak rÄ•ení
&bdquo;ani pes by to neÅ¾ral" neplatilo, takÅ¾e jsem usoudila, Å¾e to zas nebylo tak hrozné. Ona Belinka má s mým vaÅ™en
opravdu bohaté zku&scaron;enosti a pojí nás dobré pÅ™átelství uÅ¾ od dob mých kuchaÅ™ských zaÄ•átkÅ¯. Mezi nÄ› patÅ™í
pekaÅ™ský pokus, kterým jsem chtÄ›la rodinÄ› osladit nedÄ›lní odpoledne. Vybrala jsem si docela sloÅ¾itý recept z Ä•asopisu
TÄ›sto, na to nÄ›jaký krém, k tomu Ä•erstvÄ› natrhané maliny a jahody a úplnÄ› navrch Å¾elé a ozdobit &scaron;lehaÄ•kou. Nic
jednoduchého pro hospodyni zaÄ•áteÄ•nici - a podle toho to i dopadlo.
Celá kuchyÅˆ vÄ•etnÄ› mÄ› zapatlaná, ale já hrdinnÄ
postupovala pÅ™esnÄ› podle receptu. UdÄ›lala tÄ›sto, uválela tenkou placiÄ•ku, vycpala jí dortovou formu, vloÅ¾ila na nÄ›kolik
minut do trouby, mezitím jsem si rychle pÅ™ipravila krém, umyla ovoce, nechala rozpustit Å¾elatinu... V&scaron;e se zatím
daÅ™ilo. TÄ›sto s dortovou formu jsem po nÄ›kolika minutách vyjmula z trouby a nalila do pÅ™ipraveného korpusu krém, opÄ›t
dala svÅ¯j výtvor zpátky do trouby a nechala chvilku péct. KdyÅ¾ jsem je&scaron;tÄ› nedodÄ›laný koláÄ• vytáhla podruhé,
stála nade mnou maminka a kroutila hlavou: &bdquo;Nevím, nevím - má&scaron; to nÄ›jaké Å™ídké, holÄ•iÄ•ko..." Nedbala
jsem jejích rad, naopak mÄ› lehce nakrklo, Å¾e mi chce radit a pomÄ›Å™ovat se s kuchaÅ™ským umÄ›ním profesionálÅ¯ z Kat
krému, který mÄ›l konzistenci husté omáÄ•ky, jsem suverennÄ› nasázela ovoce a v&scaron;e zalila vlaÅ¾nou Å¾elatinou. SvÅ¯
sladký výsledek jsem pak strÄ•ila do komory vychladnout a &scaron;la na zahradu spokojenÄ› popíjet kafíÄ•ko.
KdyÅ¾ jsem
Ä•tvrthodinÄ› vrátila, v&scaron;e vypadalo úplnÄ› jinak: nejen Å¾e krém neztuhnul, ale smíchal se s Å¾elatinou, v rozmÄ›klém
dortovém korpusu plavaly kousky jahod a malin v divné bíloÄ•ervené omáÄ•ce.... Vypadalo to fakt dost odpornÄ›. No,
staÄ•ilo vzít jen hluboké talíÅ™e nabÄ›raÄ•ku a zaÄ•ít servírovat. Rodina mÄ› samozÅ™ejmÄ› nepÅ™ekvapila, na koláÄ• nemÄ
a jejich pobavené obliÄ•eje ne&scaron;lo utajit. Nic naplat, vzala jsem svÅ¯j výtvor a &scaron;la za nejvdÄ›Ä•nÄ›j&scaron;ím
strávníkem na&scaron;í rodiny a v&scaron;e za stálého míchání jí nalila do lavóru. Belinka mi byla ten den opravdu
vdÄ›Ä•ná, nenechala ani drobeÄ•ek a pak mi oddanÄ› poloÅ¾ila svou urousanou hubu do klína a zamilovanÄ› na mnÄ› hledÄ›la
Å˜íkala jsem si v duchu, aspoÅˆ nÄ›kdo...
Jen teÄ•, kdyÅ¾ se na toho na&scaron;eho pÅ™erostlého oÅ™echa podívám, Å™
malou výÄ•itkou, jestli jsme tÄ›ch dietních chyb v jejím pÅ™ípadÄ› neudÄ›lali moc... Vzpomínám, Å¾e jednou se na ni &scaron;
podívat matÄ•ina kamarádka pejskaÅ™ka a pak Å™íkala máti: &bdquo;Ty, jestlipak ví&scaron;, Å¾e ten tvÅ¯j Ä•okl za pár dní
porodí?" Dodnes jsem se nedovÄ›dÄ›li, s kým to mÄ›la. A to jsme úplnÄ› prodrbali její okolí; vrhla jich tenkrát sedm, krásných,
nádherných a úplnÄ› Ä•erných. Ze v&scaron;ech nejvíc jsme podezírali sousedovic Bena, to je takový místní vob&scaron;ourník,
ale nikdy se nám to nepotvrdilo. No, nakonec jsme v&scaron;echna &scaron;tÄ›Åˆata v pohodÄ› rozdali..

Paula
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