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SUPER DÅ½EM Z BANÃ•NÅ®
ÃšterÃ½, 22 srpen 2017

Jak jsem slíbila, tak udÄ›lám. DÅ¾em jsem udÄ›lala, postup nafotila, a protoÅ¾e mnÄ› i mým známým super chutnal a je super
levný (! - v na&scaron;ich krajích dÅ™íve neuvÄ›Å™itelné), nabízím vám ho v&scaron;em ke zhotovení. Jo, je&scaron;tÄ› jsem
zapomnÄ›la - je i super jednoduchý :-))), to se povede snad lautr kaÅ¾dému...

Tak - co v&scaron;echno budete potÅ™ebovat:

cca kilo oloupaných hodnÄ› zralých banánÅ¯ - pÅ™ípadná Ä•erná místeÄ•ka vykrojte;
Å¾elírovací cukr - já pouÅ¾ila ten 4 : 1 - zcela to staÄ•ilo, banánky jsou samy o sobÄ› velmi, velmi sladká záleÅ¾itost;
jednu limetku;
trochu citronové kyseliny

Postup:

banány nakrájejte na koleÄ•ka,
zalijte vodou, aby byly jakÅ¾tak ponoÅ™eny, a nechte vaÅ™it;
omyjte a oloupejte limetku, vyjmÄ›te jadérka, asi tak jeden dva zelené prouÅ¾ky z limetky dejte do hrnce k banánÅ¯m,
stejnÄ› tak i duÅ¾inu z limetky - pokud moÅ¾no bez bílého obalu...
Po chvíli pak prouÅ¾ky kÅ¯ry vyjmÄ›te, zavaÅ™enina by byla hoÅ™ká!

je docela fajn do zavaÅ™eniny pÅ™ihodit nÄ›jaké pevnÄ›j&scaron;í ovoce - já pouÅ¾ila tÅ™i broskve

pÅ™ikládám i velmi jednoduchý návod, jak z broskví (nektarinek a podobného ovoce) Ä•istÄ› vyjmout pecku
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pokud bude ovoce rozvaÅ™eno, rozmixujte, trochu odvaÅ™te vodu, a pak pÅ™imíchejte dle návodu Å¾elírovací cukr.
PouÅ¾ila jsem ten 4 : 1 - protoÅ¾e, jak Å™íkám, banány jsou sladké aÅ¾ aÅ¾, takÅ¾e netÅ™eba je moc pÅ™eslazovat.

AÅ¾ bude "ka&scaron;e" hotová, pÅ™imíchejte dle návodu Å¾elírovací cukr a teÄ• uÅ¾ jen opatrnÄ› ochutnávejte, pÅ™ipadnÄ
tro&scaron;kou kyseliny citronové dolaÄ•ujte; a uÅ¾ je dílo hotovo, takÅ¾e &scaron;up &scaron;up s tím do skleniÄ•ek.

Zalít, zavíÄ•kovat, otoÄ•it víÄ•kem dolÅ¯ a po zchladnutí uklidit...

Je to super na lívance, palaÄ•inky, na bábovku, do jogurtu... A - které dobré ovoce dnes koupíte za 19,- KÄ• kilo?
d@niela
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