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V SOBOTU DO VELOCAFE V KROMÄšÅ˜Ã•Å½I!
StÅ™eda, 07 bÅ™ezen 2018

Pokud to máte poblíÅ¾, vÅ™ele vás tam odpoledne mezi Ä•tvrtou a sedmou zvu, respektive doporuÄ•uju, abyste se pokochali
tÄ›mi nejluxusnÄ›j&scaron;ími vÅ¯nÄ›mi, které pÅ™ivedla na svÄ›t nesmírnÄ› &scaron;ikovná Iva TrhoÅˆová. Ano, ta, jejíÅ¾ kní
plnou receptÅ¯ na nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í dobroty &bdquo;RUCE V MOUCE&ldquo;, nakladatelství uÅ¾ po nÄ›kolikáté dotiskuje
(inu, bestseller), tam bude mít autogramiádu, a pÅ™i té pÅ™íleÅ¾itosti...

Je mezi námi málo tÄ›ch, kdo nezkusili nÄ›co uvaÅ™it Ä•i upéct. S vÄ›t&scaron;ím Ä•i men&scaron;ím úspÄ›chem. Je to
záleÅ¾itost nad jiné dÅ¯leÅ¾itá, dokonce bych Å™ekla, Å¾e bez dobrého jídla není dobrý vztah. V&scaron;ak jistÄ› znáte pÅ™
"Láska prochází Å¾aludkem". RovnÄ›Å¾ podle super rady jedné Francouzky, která návod na udrÅ¾ení dobrého vztahu mezi
muÅ¾em a Å¾enou shrnula do vÄ›ty &bdquo;Milé Å¾eny, nakrmte tu bestii, a ona dá pokoj&ldquo;, doporuÄ•uju se ve vaÅ™en
peÄ•ení co nejvíce zdokonalovat.
S Ivu&scaron;kou Kudlanka navázala kamarádský vztah, takÅ¾e vám budeme moci
obÄ•as nabídnout nÄ›jaký z jejích receptÅ¯ a pÅ™edev&scaron;ím! cenných rad. ProtoÅ¾e samotný recept je sice fajn, ale ty "ra
triky" a jejich zdÅ¯vodnÄ›ní je ta pravá tÅ™e&scaron;inka na dortu.
Jako první vybíráme recept na CHÅ˜UPÁÄŒKY - neb
jedny z mnoho bájeÄ•ných rohlíkÅ¯. VÅ™ele je doporuÄ•uju a vÄ›Å™ím, Å¾e budete doma oslavovány (i oslavováni, tedy, poku
peÄ•ení ujme muÅ¾). ChÅ™upáÄ•ky jsou jako pírko &ndash; buclaté a lehouÄ•ké jako vánek. Na povrchu chÅ™upavé, vevnitÅ
mÄ›kounké, pÅ™íjemnÄ› slané.
Suroviny: 230 g vody 15 g cukru 50 g másla 450 g hladké mouky 1,5 lÅ¾iÄ•ky soli
(tj.7&ndash;8 g) 18 g Ä•erstvého droÅ¾dí na provalování: 100 g másla 50 g hladké mouky ZmÄ›klé máslo promícháme s
moukou. Postup: Z vody, cukru, droÅ¾dí a nÄ›kolika lÅ¾ic z odváÅ¾ené mouky vymícháme kvásek a necháme ho asi 20
minut kynout. (Vody dáme nejprve 210 g, pozdÄ›ji pÅ™i zadÄ›lání tÄ›sta je moÅ¾né po tro&scaron;ínkách pÅ™idat &ndash; tÄ›
by mÄ›lo být pÅ™íjemnÄ› tvárné, ale ne mÄ›kounké.) PÅ™idáme zbytek surovin, z vejce pouze dvÄ› lÅ¾íce (zbytek schováme
potÅ™ení peÄ•iva pÅ™ed peÄ•ením) a umícháme tÄ›sto, které necháme asi 45 minut odpoÄ•inout v lednici. Pak ho rozválíme
rozetÅ™eme na nÄ›j pÅ™ichystanou mÄ›kkou smÄ›s másla a mouky (aÅ¾ k okrajÅ¯m, které necháme nenatÅ™ené) a sloÅ¾ím
tÅ™etiny. OtoÄ•íme o 90°, opÄ›t sloÅ¾íme na tÅ™etiny a tento balíÄ•ek vloÅ¾íme do mísy a zakryté uloÅ¾íme na 45 minut do
Vychlazené tÄ›sto opatrnÄ› rozválíme (spí&scaron; krat&scaron;ími tahy, tÄ›sto se nemá protrhnout a máslo vytéct) a
poskládáme jako poprvé &ndash; na tÅ™etiny, otoÄ•ené o 90°znovu na tÅ™etiny a opÄ›t dáme na 45&ndash;60 minut chladit.
TÅ™etí rozválení a poskládání je stejné, jako dvÄ› pÅ™ede&scaron;lá a po posledním 45&ndash;60 minutovém odpoÄ•inku v
lednici uÅ¾ mÅ¯Å¾eme tÄ›sto rozválet ke zpracování. TÄ›sto rozvalujeme radÄ›ji více natenko.
Z tÄ›sta nakrájíme trojúheln
které srolujeme za stálého popotahování vrchního cípu, aby bylo na rohlíku vrstev co nejvíce. Rohlíky uloÅ¾íme na plech,
necháme vykynout, potÅ™eme roz&scaron;lehaným vejcem a prudce upeÄ•eme (250 °C 10minut, 200 °C 5&ndash;8minut;
kaÅ¾dá trouba peÄ•e jinak). ChÅ™upáÄ•ky jsou dost návykové a pokud je bude va&scaron;e rodina vyÅ¾adovat Ä•astÄ›ji,
mÅ¯Å¾ete si u&scaron;etÅ™it Ä•as zadÄ›láním a zpracováním dvojité dávky tÄ›sta. ÄŒást vyválených a smotaných chÅ™upáÄ
pak mÅ¯Å¾ete ihned, bez kynutí, uloÅ¾it na tácku zmrazit do mrazáku.

Zmrzlé je sesypete do sáÄ•ku a dobÅ™e uzavÅ™ete. V pÅ™ípadÄ› potÅ™eby je uÅ¾ jen necháte pozvolna rozmrznout i n
mimo lednici a upeÄ•ete.

xxxxxx

Iva TrhoÅˆová je bájeÄ•ná a pohodová Å¾enská. Proto se jí také povedla tak úspÄ›&scaron;ná kníÅ¾ka.
PÅ™ipravit domácí peÄ•ivo není sloÅ¾itá vÄ›c. Nechte se autorkou provést svÄ›tem peÄ•ení z kvásku i z droÅ¾dí.

V knize najdete v&scaron;echny potÅ™ebné informace: Jak si pÅ™ipravit kvásek, jak se o nÄ›j starat, jaké pomÅ¯cky a
suroviny k peÄ•ení pouÅ¾ít. Inspirujte se fotografiemi lahodného peÄ•iva a vyzkou&scaron;ejte její recepty. Na kváskový chléb,
kváskové peÄ•ivo, chleby s droÅ¾dím, bagety, rohlíky, Å¾emle a bulky, placky, pizzy nebo kynuté sladkosti.
A Å¾e neví
http://www.kudlanka.cz
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si na peÄ•ivo namazat nebo k nÄ›mu pÅ™ikusovat? I na to autorka myslela...
rukám :-)))d@niela
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hodnÄ› &scaron;tÄ›stí vám i va&scaron;im
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