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Å½EMLOVKA NA NEJRÅ®ZNÄšJÅ Ã• ZPÅ®SOBY
StÅ™eda, 11 Å™Ã-jen 2017

Tohle je vlastnÄ› vzpomínání; víc vzpomínání, neÅ¾ Å¾e bych vám chtÄ›la jen nabídnout recept na jedno z
nejjednodu&scaron;&scaron;ích jídel. Nevím jak vy, ale mne "zemlbába" provázela dÄ›tstvím i mládím, stejnÄ› jako jsem ji
pak v nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích variacích pÅ™edkládala svým dÄ›tem.

Je to jídlo lahodné, nasytí (není problém ho udÄ›lat opravdu hodnÄ›), a v neposlední Å™adÄ› není drahé. I kdyÅ¾, co já vím
jsem ji hodnÄ› dlouho nepekla :-)))) Vzpomínám, Å¾e super Å¾emlovka byla z loupákÅ¯, tvarohu a jablek. Tady na JiÅ¾ním
MÄ›stÄ› je kolem plno opu&scaron;tÄ›ných zahrad, to byl nejspí&scaron; ten dávný starý Chodov. Na procházkách s dÄ›tiÄ•kam
jsem bÄ›hem Ä•asu objevila mnoho zapomenutých a vÄ›t&scaron;inou uÅ¾ zplanÄ›lých stromÅ¯, jablka, hru&scaron;ky,
&scaron;vestky, a pÅ™i tro&scaron;e hledání i nÄ›jaký ten keÅ™ - rybíz, angre&scaron;t. Je to uÅ¾ ale dávno, jo, dávno tomu,
nÄ›kterých tÄ›ch místech jsou teÄ• uÅ¾ novostavby... Ale kdyÅ¾ bylo Lence kolem 5 - 6 a Robert byl úplný skÅ™ítÄ•e, tak se d
tro&scaron;e snahy vrátit z procházky s ta&scaron;kou nÄ›jakého toho ovoce. Tohle trvalo hodnÄ› dlouho, snad tÄ›ch
deset, patnáct let, takÅ¾e nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í varianty Å¾emlovky nebyly Å¾ádným problémem. Byly nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í
obmÄ›ny - se &scaron;vestkama, meruÅˆkama, rybízem... jednodu&scaron;e jakékoliv ovoce je v ní bájeÄ•né. Navíc sem tam
je&scaron;tÄ› rozinky, vajíÄ•ka, navrch mÅ¯Å¾e být sníh... nakonec tÅ™ebas nastrouhat Ä•okoládu... A i sám základ se dá mÄ›n
z veky, z vánoÄ•ky, z rohlíkÅ¯ - nápadÅ¯ nebylo nikdy moc. Jéje, to vám byla mnohdy lahoda.

Ov&scaron;em to bych nebyla já, abych neexperimentovala: Lenka navrhla, já udÄ›lala - Å¾emlovku na slano... Nojo,
urÄ•itÄ› vás nÄ›jaký ten pÅ™ípadný postup napadl - místo jablek kousek nÄ›Ä•eho "od masa", místo tvarohu kus nÄ›jakého toho
sejra... Jo, vÅ™ele doporuÄ•uju. UÅ¾ jsem Å¾emlovku hodnÄ› dlouho nejedla, jak to teÄ• pí&scaron;u, docela jsem na ni dos
chuÅ¥! PÅ™i té pÅ™íleÅ¾itosti bych se vás ráda zeptala, jestli máte nÄ›jaké ty rodinné obmÄ›ny tohoto babiÄ•kovského jídla.
Napi&scaron;te, urÄ•itÄ› se to bude zas hodit i jiným (a já si urÄ•itÄ› taky vyberu) :-))) d@niela
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