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CHLEBA NEBO BUCHTA? NEBO CO VLASTNÄš?
PondÄ›lÃ-, 18 leden 2021

Bylo to pÅ™esnÄ› podle receptu. KvÃ¡sek z droÅ¾dÃ-, cukru, mlÃ-ka, mi nejen krÃ¡snÄ› vykvetl, ale bohatÄ› pÅ™etekl. MÄ›l js
vyhrÃ¡no a byl jsem na sebe pyÅ¡nej, protoÅ¾e recepis Å™Ã-kÃ¡, Å¾e kdyÅ¾ se vyvede kvÃ¡sek, tak pak uÅ¾ to je srandiÄ•ka
blbeÄ•ky. Pak uÅ¾ to totiÅ¾ jde ancvaj:

- mouka, kmÃ-n, olej, 10 minut vÅ¡echno patlat, a upatlanÃ½ pak pÅ¯l hodiny nechat pod utÄ›rkou;
- pak upatlat bochan a zase pÅ¯l hodiny pod utÄ›rku;
- pak hodit na vymaÅ¡tÄ›nej plech;
- a koneÄ•nÄ› do vyhÅ™Ã¡tÃ½ trouby na 280Â°C na 15 minut (to se mi nepovedlo pÅ™esnÄ› podle receptu, moje trouba mÃ¡ s
jen do 275Â°C), ale neÅ¡Å¥;
- po 15ti minutÃ¡ch stÃ¡hnout troubu na 200Â°C a pÃ©ct jeÅ¡tÄ› 45 minut.

Byl jsem napjatej, udÄ›lal jsem si vedle trouby posezenÃ- s pivem a s cigÃ¡rama, pustil k tomu rÃ¡dio, tÃ©mÄ›Å™ jsem ani nedu
a hodinu jsem Ä•ekal na tu libou vÅ¯ni peÄ•enÃ½ho chleba.
VÅ¯nÄ› se nedostavila, jen jsem furt cejtil smrad z droÅ¾dÃ-, i kdyÅ¾ jsem si po patlÃ¡nÃ- pazoury dÅ¯kladnÄ› umyl.
StejnÄ› jsem to droÅ¾dÃ- furt cejtil, ale to mi nÃ¡ladu nekazilo.
VÅ¡ak on sviÅˆÃ¡k nakonec urÄ•itÄ› zavonÃ-.
Je to pÅ™eci boÅ¾Ã- dar.
No, nezavonÄ›l.
KoneÄ•nÄ› cinkla trouba, Å¾e jako je hotovo.

A vytÃ¡hl jsem cosi jako buchtu, zvenÄ•Ã- pÅ™ipÃ¡lenou.
Ne, Å¾e by se to nedalo jÃ-st, to se dÃ¡, ale s voÅˆavym chlebem s kÅ™upavou kÅ¯rkou to mÃ¡ hodnÄ› mÃ¡lo spoleÄ•nÃ½ho.
Tak teÄ• nevim.
BuÄ• je blbej recept, nebo je blbÃ¡ trouba, nebo jsem blbej trouba jÃ¡.

Ale kvÃ¡sek se mi povedl nÃ¡dhernÄ›, takÅ¾e jsem mÄ›l uÅ¾ skoro vyhrÃ¡no.

ZdravÃÅ¡ikulka NÄŒ
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