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Moje babiÄ•ka razila heslo, Å¾e"Ä•lovÄ›k mÅ¯Å¾e bejt blbej, ale musí si vÅ¾dycky vÄ›dÄ›t rady". Tak jsem byla vychována a ta
vychovávala svoje dÄ›ti. Pro pÅ™ípad, Å¾e by mÄ› pÅ™ivedly do blázince, nebo rovnou na krchov (protoÅ¾e dÄ›tiÄ•ky vzorov
koÄ•iÄ•ky rozhodnÄ› nebyly), aby se dovedly o sebe postarat a nebyly odkázány na cizí lidi. Aby se v budoucnu kluci
nemuseli oÅ¾enit s nÄ›jakou satórií jen proto, Å¾e umí vaÅ™it.
Tak jsem je systematicky uÄ•ila v&scaron;emu dÅ¯leÅ¾itému pro Å¾ivot, tedy uvaÅ™it, uklidit, vyprat si - a tak dále.
Netu&scaron;ila jsem, Å¾e je vlastnÄ› vychovávám k tomu, Å¾e se snad neoÅ¾ení vÅ¯bec. TakÅ¾e milé dÄ›vy, jak uÅ¾ jsem
nÄ›kolikrát psala: krmte ty bestie dobÅ™e, jinak se nevdáte. Nevím, jestli je to pÅ™ímo láska - ale &bdquo;nÄ›co, co je pro
vdavky nutné" jim rozhodnÄ› Å¾aludkem prochází.
KdyÅ¾ Ä•as oponou trhnul, padly závory na hranicích a mé dÄ›ti vyrazily
svÄ›ta. Ten mÅ¯j mlad&scaron;í se jednoho léta vydal do Francie, kde se uchytil u jedné vinaÅ™ské rodiny pÅ™i Ä•esání vína.
ChtÄ›la bych podotknout, Å¾e povÄ›sti, jak jsme se tu za komárÅ¯ flákali a jak se tu nemuselo dÄ›lat - se nezakládají na
pravdÄ›. Ano, byla urÄ•itá skupina lidí, která se rozhodnÄ› nesedÅ™ela - a mám pocit, Å¾e jsou to poÅ™ád ti samí - ale lid obe
dÅ™el aÅ¾ se z nÄ›j kouÅ™ilo. Proto synek vychovaný fabrikou, ve které se vyuÄ•il (a kde se s dÄ›lnickou tÅ™ídou rozhodnÄ›
nemazlil), udivoval Francouze svou pílí a pracovitostí. Navíc, i kdyÅ¾ neumÄ›l francouzsky ani slovo, má ten dar, Å¾e se
domluví s kýmkoli - tÅ™eba i s MarÅ¥anem, bude-li to nutné.Mj. tento dar se u nás v rodinÄ› dÄ›dí. Navíc mÄ›l to, co tu máme
v&scaron;ichni, ale neváÅ¾íme si toho - Francouzi to nazývají "Charme Slavonique". Nakonec to dopadlo tak, Å¾e nebydlel na
ubytovnÄ›, nýbrÅ¾ s majiteli vinice v jejich domÄ›. A samozÅ™ejmÄ›, Å¾e s nimi i jedl. Jednou rodina ode&scaron;la na veÄ•er
tím pádem se nevaÅ™ilo. Viktor byl vyzván, aby si prostÄ› "nÄ›co vzal". Synkovi se zastesklo po domovÄ› a protoÅ¾e tam mÄ›l
haldy kvalitní zeleniny a to i takové, kterou vidÄ›l poprvé v Å¾ivotÄ›, rozhodl se pro své od dÄ›tství zamilované jídlo - tedy
francouzské brambory.
Postup v&scaron;ichni znáte. Pokrájíte oloupané brambory, zeleninu, osmahnete cibulku a
v&scaron;echno smícháte spolu se smetanou, ve které jsme roz&scaron;lehali vajíÄ•ka. Osolíme, okmínujeme, okoÅ™eníme a
dáme péci. PotoÅ¾e ho tenkrát pÅ™epadl opravdu velký stesk po domovÄ›, udÄ›lal si oblíbené jídlo do nejvÄ›t&scaron;ího
kastrolu, který tam na&scaron;el. Do takového, ve kterém by se mohlo pohodlnÄ› vykoupat men&scaron;í slÅ¯nÄ›. Jídlo se
povedlo, syn se nacpal k prasknutí a tÄ›&scaron;il se, jak si bude alespoÅˆ dal&scaron;í den debuÅ¾írovat... Ale nebylo tomu
tak. KdyÅ¾ se ráno probudil a hodlal si dát bohatýrskou snídani, na&scaron;el kastról prázdný a doslova vyle&scaron;tÄ›ný nezbyl tam ani atom lahodné krmÄ›. Mezitím se pÅ™itrousila do kuchynÄ› rodina vinaÅ™e a pÄ›la ódy na vynikající jídlo, které t
noci tak pÅ™ekrásnÄ› vonÄ›lo... ááách, a Å¾e prostÄ› neodolali. A co Å¾e to je?
Nu, s francouzskými bramborami ve Fran
to má stejnÄ›, jako se &scaron;panÄ›lskými ptáÄ•ky ve &Scaron;panÄ›lsku a ruskými vejci v Rusku. KdyÅ¾ jim tedy sdÄ›lil, Å¾
pÅ™eci bylo jejich národní jídlo, tedy &bdquo;Francouzské brambory", dost se podivili. Av&scaron;ak jídlo mÄ›lo takový
úspÄ›ch, Å¾e je musel uvaÅ™it rodinÄ› je&scaron;tÄ› nÄ›kolikrát a oni ho pozdÄ›ji i zaÅ™adili do svého repertoáru. PÅ™edklád
náv&scaron;tÄ›vám, které hodlají oslnit - (coÅ¾ se jim pokaÅ¾dé povede). Ov&scaron;em ne jiÅ¾ jako brambory francouzské nýbrÅ¾ jako "Pommes du Terre Tchéques" - tedy "brambory Ä•eské". Alena PuntíÄ•ková UPOZORNÄšNÍ - SoutÄ›Å¾ trvá do
12. 2007. Prosím, texty posílejte na adresu: redakce - zavináÄ• - kudlanka.cz díky, d@niela
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