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&bdquo;MÅ¯Å¾em se obejít bez poezie, bez muziky i bez umÄ›ní, mÅ¯Å¾eme Å¾ít bez svÄ›domí i bez srdce, obejdeme se i be
pÅ™átel ba mÅ¯Å¾em být i bez knih, ale civilizovaný Ä•lovÄ›k nemÅ¯Å¾e Å¾ít bez kuchaÅ™Å¯." Toto troufalé tvrzení je úvodem
nejstar&scaron;í dochované kuchaÅ™ské knize. Vyslovil je Atheneus, egyptský Å˜ek z Naukratisu, Å¾ijící koncem druhého a
poÄ•átkem tÅ™etího století v Å˜ímÄ›.
Proslul svým dílem "Deipnosofistes, neboli Banket uÄ•ených", jeÅ¾ je, co do stylu a &scaron;íÅ™e pojednaných témat, knihou
velmi velkorysou. Je dodnes spolehlivým pramenem pro v&scaron;echny, kteÅ™í se zabývají poÄ•átky kulináÅ™ského umÄ›ní.
je i dÅ¯kazem, Å¾e mezi kuchyní antickou a dne&scaron;ní existuje ne spornÄ› spojitost.
Ano pÅ™átelé, blíÅ¾í se k vám
dal&scaron;í kuchaÅ™ka - po tom pÅ™ekrásném a pÅ™evelice zábavném sledování va&scaron;ich kuchaÅ™ských záÅ¾itkÅ¯
zvolily znovu stejný obor - tedy jiÅ¾ zmínÄ›né vaÅ™ení. Tentokrát se bude soutÄ›Å¾it o kuchaÅ™ku
Dozvíte se v ní jak udÄ
a chuÅ¥ovky, Saláty, Polévky, Hlavní jídla z ryb, a plodÅ¯ moÅ™e, TÄ›stoviny a rýÅ¾e, Omelety a pizzy, Recepty pro
&scaron;koláky, PÅ™ílohy, Másla, marinády a omáÄ•ky, Dezerty vhodné po rybích pokrmech, i mnoho dal&scaron;ího:
- u kaÅ¾dého receptu je jeho energická hodnota i obsah cholesterolu, tukÅ¯, sacharidÅ¯ a bílkovin;
- suroviny, pouÅ¾ité vreceptech koupíte vÄ•eských obchodech, nejen na trzích u moÅ™e;
- v knize najdete i slovníÄ•ek cizích názvÅ¯ ryb, díky nÄ›muÅ¾ nakoupíte kdekoliv - a budete pÅ™esnÄ› vÄ›dÄ›t, kterou rybu si
nesete a co sní vkuchyni mÅ¯Å¾ete podniknout;
- dozvíte se, proÄ• jsou ryby a dary moÅ™e tak zdravé a jaké zdraví prospÄ›&scaron;né látky obsahují;
- najdete spoustu tipÅ¯ a úÄ•inných rad, &bdquo;jak na v&scaron;echny tyhle vodní potvory";
- v&scaron;e doplnÄ›no mnoÅ¾stvím návodných fotografií, které krok za krokem zachycují postup prací. Uvidíte, jak stáhnout,
vykuchat a naporcovat ryby, ale i jak servírovat kraby nebo krevety. KníÅ¾ka &bdquo;MoÅ™ská (nejen)
kuchaÅ™ka" vy&scaron;la v vydavatelství Smart Press s.r.o.,telefonické objednávky na tel: 608 265 336,
www.smartpress.cz. A teÄ• zadání soutÄ›Å¾ního úkolu:
Napi&scaron;te svÅ¯j (Ä•i pokud jste nÄ›Ä•eho &bdquo;exkluzivníh
svÄ›dky) záÅ¾itek s moÅ™skými potvorami. Z jejich lovu, pÅ™ipravování, Ä•i s "problémy pÅ™i konzumaci".
PÅ™ípadnÄ› d
následkÅ¯, které jejich styk s vámi uÄ•inily tehdy nezapomenutelným... Jako minule - máte na to mÄ›síc, kudlanky a
kudlánci ... tzn. 17. únor tr. je dnem &bdquo;poslední moÅ¾nosti". Své texty posílejte na redakci, stejnÄ› jako (máte-li)
pÅ™ípadné fotografické pÅ™ílohy. UPOZORNÄšNÍ - SoutÄ›Å¾ trvá do 17. 2. 2008. Prosím, texty posílejte na adresu: reda
zavináÄ• - kudlanka.cz díky, d@niela
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