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Vaření
online program 5. oddílu Hvězda

Ahoj, nadále pokračujeme v online programu, jehož téma na tento týden je vaření. Připravili
jsme si pro vás návod na výrobu pomazánky, Pardál si zahrál na Babicu a společně s
Earlem natočili video návod na přípravu smažáku a pak další chutné aktivity.

Do pátečního poledne prosíme o vyplnění krátkého dotazníku na zpětnou, abychom mohli
dále vylepšovat program pro vás: https://forms.gle/xLoSV4JZKct8RUNm9

Videonávod na přípravu smaženého sýru s hranolkami
Video, jak připravit smažák nalezneš na: https://youtu.be/9W4HxLylhb4

Návod na přípravu česnekové pomazánky

Suroviny na 4 porce:

➔ sůl
➔ 200g eidam sýr nebo Gouda
➔ 5x stroužek česnek - rozetřený nebo jemně

nastrouhaný dle chuti
➔ pepř mletý bílý
➔ 200g pomazánkové máslo přírodní či

česnekové
➔ 150g majonéza nebo zakysaná smetana, cca
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1. Sýr nastrouháme do misky na jemném struhadle, přidáme pomazánkové máslo,
majolku nebo zakysanou smetanu (můžeme zkombinovat), česnek, dle chuti sůl a
pepř a vše dobře promícháme.

2. Pomazánku necháme v chladnu alespoň hodinu proležet. Pak mažeme na
pečivo, dozdobíme dle chuti čerstvou nebo sterilovanou zeleninou, bylinkami,
hroznovým vínem, vlašskými jádry, vejcem, uzeninou…

Tipy na snadné loupání česneku a další pomazánky naleznete na:
https://www.recepty.cz/recept/cesnekova-pomazanka-se-syrem-2-157996

Uvařte si něco dobrého

Pokud tě recept zaujal, zkus si najít oblíbené jídlo a společně s rodiči jej uvařte:
https://www.vareni.cz/?utm_medium=footer&utm_source

Výzvy ke zdravé výživě

➔ Na týden si odpustím nezdravé dobrůtky a bonbóny
➔ Každý den sním kus ovoce
➔ Vyberu si jeden den v týdnu a budu si zapisovat co jsem za celý den snědl, poté si

vyberu 3 suroviny a zjistím odkud pochází, zda se vyrábí v ČR nebo se dováží
➔ Vyberu si jedno své oblíbené jídlo z fast foodu/stánku/…

● najdu si na něj recept a pokusím se ho uvařit
● porovnám cenu nákupu a cenu hotového jídla

➔ Najdu informace o značce Fairtrade a co znamená, podívám se, jestli nějaké takto
označené výrobky máme doma

To je  pro tento týden všechno. Pokud máte nějaké nápady, jak vylepšit online program,
neostýchejte se a dejte nám vědět, budeme rádi za každou zpětnou vazbu.

5. oddíl Hvězda
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