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Tohle je sice pár let staré, ale následující recept se vám urÄ•itÄ› bude líbit. Jedná se o &scaron;kvarkové placky,
ponÄ›kud neobvykle vyrobené&hellip; Jo, prostÄ› zkou&scaron;ím recepty jídelní trochu jinak. Sem koneÄ•nÄ› taky línej jako
kaÅ¾dej chlap. Má vnuÄ•ka KaÅ¥a je má velice ráda. Tedy ty placky. K jejich výrobÄ› jsou potÅ™eba &scaron;kvarky &ndash;
ale ty koupené mi nejedou, jednak jsou tvrdé a drahé a vÅ¯bec. Tak jsem zkusil si je vyrábÄ›t sám a tady máte
vyzkou&scaron;enej návod.

Nakrájím sádlo bez masa na kostky, klidnÄ› 2x2 cm, dám do porcelánové Ä•i jiné misky (tÅ™eba zapékací, musí mít víko)
a vrazím to na 4 minuty do mikrovlnky. Vyndám, rozdÄ›lím slepené kostky, podleju lÅ¾ící mléka smíchaného s vodou
(dÅ¯leÅ¾itá je ta voda, sádlo se nezakalí) a znova na 4 minuty zpátky.
ÄŒas je nutno vyzkou&scaron;et podle
va&scaron;í trouby, pÅ™eÅ¾enete-li to, tak místo &scaron;kvarkÅ¯ máte tvrdý hoÅ™ký nechutný kreker. Proces &scaron;kvarko
je velice rychlý, srovnám-li ho s klasickou výrobou, tak fakt na tohle bacha. Ov&scaron;em, kdyÅ¾ se natrénovanÄ› trefíte, tak
získáte manu nebeskou, krásnÄ› nadýchané &scaron;kvarky, mÄ›kouÄ•ké, rÅ¯Å¾ové, voÅˆavé. VÄ›t&scaron;ina se jich sní tak
jak jsou, vymaÄ•kané, trochu poprá&scaron;ené pálivou paprikou a ochucené Ä•esnekovou solí. Je to jídlo urÄ•itÄ› dieteticky
naprosto nezdravé, ale je-li podáváno teplé, v blízkosti nálevního pultu, tak to nemá naprosto chybu. V kaÅ¾dé
lep&scaron;í hospodÄ› získáte nehynoucí obdiv, to vám zaruÄ•uji.

Ale to jsem nÄ›jak odboÄ•il. Ty, které se vám podaÅ™í zachránit, a nesníte-li je vy sami, tak nakrájejte Ä•i posekejte na
men&scaron;í kousky, potÅ™ebujete jich asi tak 15 dkg. Zkusil jsem mletí na masovém strojku s velkými dírami, ale není to
ono, vypadá to pak dost fabricky. A kdo má ten strojek potom mejt&hellip; Jo, a pak: koupím krabici &bdquo;ÄŒeské
buchty&ldquo; a pÅ™ipravím dle návodu. NepÅ™idávám do tÄ›sta olej, ale trochu teplého sádla z tÄ›ch &scaron;kvareÄ•kÅ¯.
V závÄ›reÄ•né fázi vmíchám do tÄ›sta ony &scaron;kvarky a nechám vykynout. VytvoÅ™ím placky, nahoÅ™e je natÅ™u
&scaron;tÄ›teÄ•kem rozmíchaným Å¾loutkem s tro&scaron;kou vody a tam nasypu hrubou sÅ¯l. No, a pak na plechu vyloÅ¾ené
peÄ•ícím papírem je upeÄ•u do zlatohnÄ›da. Vynikající je horkovzdu&scaron;ná trouba, kde celou dávku udÄ›lám najednou.
Naprosto vynikající Å¾rádlo (jiný výraz pro to prostÄ› neexistuje ) pro malé i velké.

Vzpomínám, Å¾e KateÅ™ina si je k patnáctinám poruÄ•ila místo dortu; dala je na vál, do kaÅ¾dé placky zapíchla svíÄ•ku a
dort holt taky, i kdyÅ¾ dost netradiÄ•ní. No a co, v&scaron;echny ty její sezvané kámo&scaron;ky to sblajzly fantasticky
rychle. Navíc pÅ™i tom tloukly pyskem, proÄ• Å¾e jim to doma neudÄ›lají taky. Tak jsem dal kaÅ¾dé recept.
KoneÄ•nÄ› to n
sloÅ¾ité, aby to ta mladá majitelka dÄ›ravého pohlaví nezvládla sama. KateÅ™ina se uÅ¾ tenkrát pou&scaron;tÄ›la i do dost
odváÅ¾nÄ›j&scaron;ích jídelních kreací. ObÄ•as nÄ›co zmrvila, koneÄ•nÄ› kdo ne. Kdo nic nedÄ›lá, nic nezkazí a v Å¾ivotÄ› se
hodí.
FRANTA BOU&Scaron;KA
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