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náPad na víkend

www.praktickazena.cz

Tušili jste, že je něco takového možné? Jsme rádi, že vám můžeme představit 
pohádkovou krásu vyřezávaných melounů.

meloun     
  s reliéfem páva



KOUZLA  
ze zeleniny a ovoce
knížka luďka Procházky obsahuje 
kromě informací o nožích a dlátkách 
spoustu návodů krok za krokem, od 
květů z ořezávátka, po složité motivy.  
k zakoupení v e-shopu na adrese  
www.carving-studio.eu za 290 kč.

PostuP  
krok za krokem 

co budete potřebovat
Pro úplné začátky možná stačí dobrý ostrý nožík. ale byla by škoda, kdyby vás špatné 

nástroje odradily už na začátku, takže kvalitní nástroje nepodceňujte. Pomoci vám 
mohou i knížky, kterých je k tématu celá řada, autorem těch českých – např. Čarujeme se 

zeleninou 1 a 2 a kouzlíme s ovocem a melouny – je Luděk Procházka.

stolování není jen o chutích, ale také 
o požitcích oka – krásně upravené jídlo 
jinak chutná. kromě toho je vyřezávání 
a vykrajování ovoce a zeleniny úžasnou 
činností. 
určitě jste už někdy zkusili tvořit 
rádýlkem vlnkované okraje, „růžičky“ 
z ředkviček nebo mrkvové kvítky. 
ovšem vyřezávání tvarů a ornamentů 
z ovoce nebo zeleniny podle 
kulinářského olympijského vítěze 
luďka Procházky posunuly prostou 
přípravu jídla na umění. Přesto si 
nemyslete, že takové umění není 
pro vás. Máte šanci se ledacos 
naučit. v kurzech, které jeho czech 
carving studio pořádá, začnete 
od jednoduchých zeleninových květů, 
které se naučí každý, a pokračovat 
můžete až k melounovým květům. 
„to, jak se vám bude dařit, může dost 
ovlivnit kurz, kde se snažím vysvětlit 
nejen motivy, ale především správnou 
techniku řezání. a pak nezbývá než jen 
řezat,“ říká luděk Procházka. „důkazem je 
několik účastníků kurzů, kteří se po několika 
měsících od prvního pokusu zúčastnili 
i soutěží v tomto oboru.“ stejně tak se 
nemusíte bát, jak byste se na kurzu 
„vyjímali“ mezi všemi těmi profesionály 
z řad kuchařů, cukrářů a barmanů. 
Podle luďka Procházky jsou to právě 
lidé mimo gastronomický obor, kteří 
často vytvoří nejlepší výrobky. 

www.praktickazena.cz



nářadí a PoMůcky: thajský nůž, zeleninové nože, 
speciální dlátka na plastiky (nejsou nutná)

2.  naznačený motiv obřízneme thajským a následně 
zeleninovým nožem. řezy musí jít proti sobě, abychom  
se nedostali moc hluboko do dužiny.

4.  thajským nožem začneme seřezávat plasticky hla-
vu, krk a tělo. vše by mělo být po stranách zakulace-
né (zejména krk a tělo)

1.  nožíkem si naznačíme hrubý obrys páva. raději zna-
číme o pár milimetrů na každé straně více do strany.

3.  zeleninovým nožem ořežeme opatrně slupku. ne-
cháme si ji jen na místech, kde budou pírka.

5. Jemným thajským nožem děláme pírka tak, aby po 
kraji vynikal kontrast slupky.

www.praktickazena.cz



6.  obdobně uděláme i pírka na ocase. tvar je 
trochu jiný.

8.  kmen nebo skálu nařízneme nahrubo zeleninovým 
nožem. dotvoříme, thajským nožem a dlátky na plastiky.

10.  ze žlutého melounu vyřízneme korunku. zbytek 
můžeme využít na paprsky u slunce.

7.  naznačíme si nohy a opatrně obřízneme, aby čás-
tečně vystouply.

9.  dočistíme ještě od zbytků a ještě více podřízneme. 
tělo ale musí na melounu držet, nelze podřezat vše.

11.  korunku připevníme za pomocí párátka. Postačí 
jen malá část.

www.praktickazena.cz Meloun vydala jako speciální elektronickou publikaci Praktická moderní žena 
© Sanoma Media Praha 2013 • Návod slouží k osobnímu užití, nikoli pro komerční účely!



Aktuální informace o předplatném  naleznete na www.predplatne-casopisu.cz

předplatné

 PRAKTICKOU ŽENU:
• jednoduše přímo na  
 www.predplatne–casopisu.cz
• jednoduše posláním e-mailu  
 na pz@send.cz
• jednoduše telefonicky na 225 985 285

 CHUŤ A STYL:
• jednoduše přímo na  
 www.predplatne–casopisu.cz
• jednoduše posláním e-mailu 
 na chutastyl@send.cz
• jednoduše telefonicky na 225 985 225

zájemci o návody ve formátu PdF si také stahují

�

www.praktickazena.cz

červenec 2013 cena 59 Kč/2,89 €
předplatné 39 Kč/1,95 €

Květináčky
baví nejen děti

Citrusové léto
pro lenošení v trávě

Udělejte si krásné album 
z prázdninové dovolené

WHOOPIE PIE: americké sušenky, které nás dostaly! 

Háčkované
letní šatičky
Dvoje pro vás a jedny pro dceru

NOVÁ
AUTORKA
z konkurzu

Scrapbooking
krok za krokem

Přírodní
MATERIÁLY JSOU HIT
� Vytvořte si kobereček z motouzu

� Pletený koš na dřevo z papíru
� Kulatý provázkový lustr

SLAMĚNÝ 
JEZEVČÍK 

OD BLANKY 
WEISGÄRBEROVÉ  

LAKOMÉ
Z  VILÉMOVA

krok za krokem str. 22

NOVÝ SERIÁL 
VYŠÍVANÁ DEKA
Nora Wasserbauerová 
pro vás každý měsíc 
připraví jeden blok. 
Začínáme...

TVOŘENÍ 
s Art Home
NA STR. 52

07_01_cover.indd   1 22.05.13   17:11

AUSTRALSKÝ DEZERT

}

Ochutnejte slavnou delikatesu Pavlova

Grilování
TO NEJLEPŠÍ 

Rozpalte to od předkrmu
+ MARINÁDY A PŘEHLED GRILŮ

Rebarbora Meruňky Mozzarella

� Recenze
     RESTAURACÍ A KUCHAŘEK

� Cestování s chutí
     PO ITÁLII A VIETNAMU

� Krok za krokem
     KREATIVNÍ CYKLODORT, 
     DOKONALÝ BURGER

� Manželský souboj
     KDO VAŘÍ CHUTNĚJI?

Naše menu

Krok za krokem 
na str. 22

Nemáte moc 
času, její sezóna 
je krátká! Tak 
pečte a zavařujte 
s námi.

Dodají vám elán 
a mají málo kalorií. 
Tak se do nich 
pusťte s našimi 
recepty.

Italský lahodný 
sýr, se kterým se 
dají v kuchyni 
dělat pravá kouzla.
Pochutnáte si! 

Avokádo
CO S NÍM? 

Rady, tipy 
a recepty

VAŘÍME 
pro rodinu
NAŠE ZKUŠENOSTI 
Jak si poradit, aby 

všem chutnalo

Mlsná kočka 
vaří pro děti

Zasvěťte své ratolesti 
do radosti z vaření
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ČERVEN 2013 / 35 Kč / 1,60 € www.chutastyl.cz

S LÁSKOU VAŘIT, S LÁSKOU JÍST

35 Kč

JEN ZA

chut 06 titulcena.indd   12 27.05.13   15:36

3způsoby jak si předplatit
jen za 39 Kč jen za 29 Kč


