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Velikonoce jsou prvním svátkem roku, který si do
sytosti užívám. A je to svátek, který vyloženě stojí za to vyzdobit celý dům, protože Velikonoce jsou
zároveň symbolem začátku jara. Zahradnická centra
prodávají krásné velikonoční dekorace a aranže, které nebývají ani nijak výrazně drahé, ale velikonoční
výzdobu zvládnete hravě i svépomocí. Třeba já si
z venku pokaždé přinesu pár jarních větviček s rašícími lístky a ozdobím je velikonočními sušenkami zavěšenými na pestrobarevných stužkách. (Mrkněte se
na stranu 26). A dávám si záležet i na tom, aby všude
po domě stály misky plné pastelově zbarvených pidivajíček. Taky mám slabost pro ozdobné velikonoční
girlandy (Můžete se nechat inspirovat mou girlandou
s roztomilými velikonočními zajíčky, viz strana 32.)
Když jsem byla mladší, velikonoční svátky byly
vždycky moc prima a doma jsme si užili spoustu zábavy a legrace. Vyráběli jsme nejrůznější velikonoční dekorace, barvili vajíčka a snědli během těch pár
dnů snad tunu čokolády (mnohem víc než po zbytek
roku). Moc ráda vzpomínám i na to, jak jsme s mou
nejlepší kamarádkou na prvním stupni základky každý rok nacvičily velikonoční představení pro své
rodiče. Vše jsme promyslely do posledního detailu, a to včetně parádních kostýmů (dokonce jsme
si dost extravagantně zdobily slamáky půvabnými
umělohmotnými kuřátky a barevnými vajíčky a nezapomněly jsme se vyzbrojit ani plyšovými zajíčky).
Vždycky jsme rodinnému publiku zazpívaly několik
jarních písniček a zarecitovaly básničky o jaru a pak
už jsme se ohromně těšily na velikonoční prázdniny –
na kopce velikonočních vajíček, výlet na ovčí farmu
(kde jsme byly úplně bez sebe z čerstvě narozených
sladkých jehňátek) a samozřejmě i na tradiční hledání
vajíček v zahradě.
Abyste věděli (a určitě si toho na stránkách
této knížky všimnete hned několikrát), miluju tradice a strašně ráda je udržuji. Měla jsem neuvěřitelně
šťastné dětství a zůstalo mi tolik úžasných vzpomínek, tak proč bych si stejné krásné věci nemohla
dopřávat i v dospělosti? Proč nepokračovat v báječných tradicích? Když tyto věci přinesly tolik štěstí
a radosti nám, tak určitě podobným způsobem zapůsobí i na druhé, nemyslíte?
Takže není ani divu, že právě Velikonoce mám
spojené s rodinou a nějakou parádní rodinnou „akcí“.
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A protože jsem už dospělá a mám ráda kreativitu,
snažím se vymyslet pokaždé něco nového, neotřelého a nečekaného. Jeden z mých starších nápadů se
dokonce ujal natolik, že se stal novou tradicí, které
říkáme „tajné velikonoční dárkování“. Všichni členové rodiny si před svátky vytáhnou z klobouku jméno
jednoho z nás a tomu pak pořídí nějaký velikonoční
dárek. Je to takový tajný, velikonoční Santa Claus
(nebo klidně Tajný Zajíček)! Díky tomu můžeme popustit uzdu své originalitě a fantazii – a neskončíme
s tunou čokolády, kterou by nedokázali sníst ani ti
největší jedlíci.
Třeba loni jsem dostala dřevěný truhlík s přenádhernou velikonoční výzdobou, v níž nechyběly malovaná vajíčka a jarní květiny. A dárce nezapomněl ani
na moji oblíbenou značku čokolády (kdyby vás to zajímalo, je to čokoládová tyčinka Wispa!). Byla to vážně
parádní variace na tradiční velikonoční vejce.
V naší rodině také rádi hrajeme nejrůznější velikonoční hry – dokonce u nás už několikrát proběhl
speciální velikonoční kvíz v týmech! A po zábavě pak
vždycky následuje opulentní velikonoční oběd, to
snad ani nemusím zdůrazňovat.
Nemůžu samozřejmě zapomenout na to, že velikonoční svátky začínají jedním z mých nejoblíbenějších dnů v celém roce – tzv. Lívancovým nebo někdy
taky Palačinkovým dnem! Úterý po Květné neděli
(někdy se říká i Šedivé úterý) je dnem, který klidně můžeme považovat za symbolický počátek jara.
Často právě v tento den pořádám doma neformální
večírek pro pár přátel, který je spojený s přípravou
a posléze samozřejmě i s konzumací palačinek. Náplně se dají donekonečna variovat a fantazii se meze
nekladou (o možnosti uspořádat soutěž v obracení
lívanců výhozem do vzduchu ani nemluvím).
Jarní měsíce jsou spojované se spoustou nejrůznějších dobrot, které si člověk může doma snadno
připravit a ozdobit je širokou škálou čokoládových
minivajíček a jiných čokoládových laskomin, které supermarkety v tomto ročním období nabízejí. K mým
absolutně nejoblíbenějším patří zejména hnízda s velikonočními vajíčky (najdete je na straně 29), brownies s velikonočními minivajíčky a vlastně jakékoli
čokoládové dezerty (samozřejmě včetně muffinů)!
Na jaře se prostě moje sladké pečení rozjíždí naplno
– a já a moje bříško jsme díky tomu v sedmém nebi!
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Uspořádejte výměnu
velikonočních vajíček
s přáteli nebo členy rodiny
(a vše domluvte nejlépe dva
týdny dopředu, aby měli dost
času na jejich zakoupení nebo
domácí výrobu).
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Umístěte po celém domě spoustu
roztomilých malinkých
plastových kuřátek.

Obarvěte či jinak ozdobte
vajíčka.

Upečte slavnostní pečínku,
popřípadě jste-li pozváni
na návštěvu, nabídněte
hostiteli, že i vy přinesete
něco k snědku. Třeba můžete
nachystat dezert nebo přílohu
k masu. (Viz strana 39, kde
najdete moje návrhy na
alternativní velikonoční
recepty).

Upečte nebo uvařte laskominy,
které tematicky ladí
s Velikonocemi.

Připravte velikonoční kvíz,
plánujete-li větší společnost
a máte-li rádi soutěžení.

Navštivte ovčí farmu
(a pokochejte se pohledem na
rozkošná, čerstvě narozená
jehňátka).

Vytvořte velikonoční dárkový
košík a věnujte ho přátelům
nebo klidně i sousedům.

Vyrobte nějaké parádní
velikonoční ozdoby a dekorace
(tipy najdete na straně 23).

Nakupte velikonoční vajíčka.

Nezapomeňte si pochutnat na
spoustě velikonočního pečiva.

JARO
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AMERICKÉ
LÍVANEČKY

PŘÍPRAVA: 5 minut
VAŘENÍ: 20 minut

STAČÍ na zhruba
10 lívanečků

20 J A R O

200 g hladké mouky
2 lžičky kypřicího
prášku
Špetka soli
1 lžíce krystalového
cukru
2 velká vejce
250 ml mléka
1–2 lžíce rostlinného
oleje na smažení
Na dokončení:
Řecký jogurt
Nakrájené banány
a čerstvé drobné
ovoce (moje oblíbené
jsou borůvky, maliny
a jahody)
Med
Čerstvá máta
Trocha moučkového
cukru, jestli jste
hodně na sladké
(a navíc pak lívanečky
vypadají vyloženě
neodolatelně)

Vím, že na Palačinkový den se nejčastěji smaží
palačinky (nebo klidně i francouzské crêpes), ale
já prostě miluju nadýchané americké lívance!
A všichni o mně už vědí, že si ty své obvykle
vyskládám na talíř a zasypuju je hromadou
nasekané čokolády, bohatě poliju čokoládovou
omáčkou a celou tu krásu ještě završím nějakým
efektním cukrovým sypáním. V této knížce vám
však nabízím lehčí a zdravější verzi tohoto receptu,
ale i s ní se dá jeden z mých nejoblíbenějších dnů
v roce parádně oslavit!

Ve velké míse smíchejte suché přísady a uprostřed udělejte důlek. V jiné míse
nebo ve vyšší nádobě rozšlehejte vejce v mléce a pak tekutinu vlijte k suché
směsi. Promíchejte, aby se vše spojilo – pár hrudek nevadí, hlavně dávejte
pozor, abyste těsto nepřemíchali.
Rozpalte velkou pánev na středním plamenu a přidejte do ní půl lžíce
rostlinného oleje. Papírovou utěrkou rozetřete olej po dnu celé pánve, a pak
naběračkou nalijte do středu pánve tolik těsta, aby se utvořil lívaneček
o průměru zhruba 12 cm.
Dopřejte lívanci dost času, aby se pořádně osmažil (nesnažte se ho otočit příliš
brzy!). Počkejte, až se na povrchu objeví pár bublinek a horní strana vypadá
skoro suchá – trvá to zhruba 2–4 minuty. Obracečkou lívanec otočte a smažte
druhou stranu přibližně další 2 minuty tak, aby byl lívanec na obou stranách
osmažený pěkně dozlatova.
Přesuňte lívanec na plech, vložte do mírně teplé trouby a pusťte se do smažení
dalších lívanečků. Usmažené lívance pokládejte na sebe. Než vlijete novou
dávku těsta do pánve, vždy vytřete dno papírovou utěrkou pokapanou olejem
(jestli se vám zdá dno pánve příliš suché, přilijte do ní pár dalších kapek oleje).
Podávejte ochucené kopečkem jogurtu a ovocem, které můžete dosladit
medem. Vršek palačinky ozdobte snítkou máty a dokonalé dílo můžete
korunovat lehkým popraškem moučkového cukru.
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BA
si u toho můžete pustit i nějaký oblíbený ﬁlm, proč
ne?). Je to báječný (a levný) způsob, jak se vidět
s přáteli a ještě u toho něco kreativního vytvořit. Na
velké události, jako jsou narozeniny nebo svatba, je
většinou potřeba velké množství dekorací a nejrůznějších papírových ozdob, ale menší slavnosti (jako
právě Velikonoce) tak opulentní výzdobu mít rozhodně nemusí.
Svou velikonoční výzdobu ráda doplňuji i kouskem živé přírody. Přinesu si z venku pár rozkvetlých
větviček z nejrůznějších stromů a keřů a naaranžuji
je do velké vázy nebo džbánu. Pak větvičky ozdobím
několika malovanými vajíčky nebo klidně sušenkami s cukrovou polevou, které navléknu na barevné
stužky (recept najdete na straně 26). A na stůl nikdy
nezapomenu dát pár talířků s nějakou tradiční velikonoční dobrotou.
Velikonoční výzdoba domova ale neznamená jen
papírové či jiné dekorace a ozdoby, ale (hlavně) také
všechny ty lahůdky, které máme s tímto svátkem spojené. A samozřejmě že nesmíme zapomenout ani na
slavnostně prostřenou velikonoční tabuli. Každý rok
si vyberu nějakou barevnou paletu a té se držím i při
prostírání stolu – koupím pěkné papírové ubrousky,
papírové slánky a klidně i velikonoční běhoun a nezapomínám ani na ﬂitry, které ležérně poházím po
ubruse. Jeden rok jsem dokonce v obchodě objevila
falešný „trávový“ běhoun na stůl, a musím říct, že to
bylo právě na Velikonoce to pravé ořechové. A nikdy
nezapomínám (a vy to taky nedělejte) na čerstvé jarní květiny! Jaro s sebou přináší jedny z nejkrásnějších,
nejvoňavějších kytek, které vypadají úplně božsky,
když je jednoduše naaranžujeme třeba jen do skleniček od marmelád (inspiraci na dokonalou jarní kytici
najdete na straně 35).
Oslavy Velikonoc nám přinášejí perfektní možnost dodat svému domovu kouzelný dotyk jara, na
který po dlouhých zimních měsících už všichni nedočkavě čekáme, takže si do sytosti užijte všech těch
krásných pastelových barviček a hlavně se dobře
bavte! A rozhodně nezapomeňte na čokoládová velikonoční vajíčka…
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Velikonoční dekorace domova nám dovoluje pohrát
si s pastelovými barvami a přinést do našich příbytků
o něco rozmarnější, hravější styl než v jiných ročních
obdobích. Já světlejší odstíny barev a „čerstvý“ styl
jarní výzdoby vyloženě zbožňuju. Obvykle jednu část
domova vyhradím pro výraznou, nepřehlédnutelnou
velikonoční „výstavku“ a zbytek domu dozdobím už
jen tu a tam a spíše decentně. Když jde o interiérovou výzdobu, myslím, že je prima být neotřele kreativní a trochu víc extravagantnosti nikdy neškodí!
Proč si třeba nepřipomenout Alenku v říši divů a jít
po jejích stopách?
V posledních letech se spousta ﬁrem a webových stránek zaměřila na tematiku Velikonoc, a tak
je každým rokem snazší pořídit si nějakou pěknou
dekoraci. Nabídka bývá opravdu široká – a to ve
všech směrech. Pořídit si úžasné velikonoční kousky
není vůbec těžké – a navíc se dají koupit za rozumnou cenu. A když hledáte inspiraci, k dispozici jsou
webové stránky jako například Pinterest, kde najdete
množství báječných, inspirativních nápadů, a to nejen
na výzdobu domova, ale věnují se třeba také velikonočním tabulím nebo přípravě sladkostí. Já na těchto
stránkách dokážu strávit celé hodiny, a dokonce pak
skutečně chvíli věřím, že bych opravdu zvládla vyrobit i tu sochu obřího velikonočního vajíčka z proutí!
Většinou si ale vystačím s dekoracemi z papíru.
Třeba papírové vějíře a vějířky dokážou vyrobit (a pověsit) i ti méně zruční, a přitom vypadají úchvatně
a stojí pár korun. Moc se mi líbí také jarní girlandy.
Třeba závěsy z nejrůznějších papírových bambulí jsou
nádherné, ale musím se přiznat, že na jejich výrobu
jsem si ještě netrouﬂa (i když jsem na internetu už
pár návodů zhlédla). Zato mám vyzkoušenou výrobu
stejně efektních, ale podstatně jednodušších girland,
takže se nebojte, že o něco přijdete. Podívejte se na
stranu 32, kde najdete roztomilou „zajíčkovou“ girlandu – nejsou ty chlupaté zaječí ocásky fakt k sežrání?! Jestli vás výroba dekorací láká, proč třeba
nezorganizovat večírek s kamarádkami a nevyrobit
si nějaké ozdoby společně? Stačí nachystat nějaké
prima občerstvení a vrhnout se do tvoření (a klidně
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KVĚTINOVÉ ARANŽE
Když po domě rozmístíme v kterémkoli ročním
období nádherné květiny, je to dokonalý
způsob, jak do svých domovů přinést kousek
přírody, elegance a barevnosti. Právě na jaře
kvete spousta mých oblíbených květin a dají se
z nich naaranžovat ty nejkrásnější kytice. Já
vyloženě „ujíždím“ na hyacintech, které božsky
voní, ale v tomto období miluju i tradiční
narcisy a tulipány. V květinářstvích nabízejí již
hotové jarní kytice, ale snad ještě hezčí je
(a není to ani nijak obtížné), když si do větších
váz, džbánků nebo klidně i malých sklenek
naaranžujeme vlastní kytice, kterými pak
ozdobíme okenní parapety, stolky a krbové
římsy. Aby nám kytky vydržely co nejdéle,
neměli bychom zapomínat především na dvě
věci: než je umístíme do vázy, je vhodné jim
zastřihnout stonky a pak bychom měli
květinám pravidelně obměňovat vodu.
A abyste se mohli cítit jako opravdové
floristky, přidávám i pár tipů na samotné
květinové aranže.
Výběr květin:

Jak na to:

1 Poměřte si stonek s výškou vybrané vázy.
Osvědčeným pravidlem je zkrácení stonku
tak, že je dvakrát „vyšší“ než váza. Když si
však pro kytku zvolíte nižší kulatou vázu nebo
skleničku, je vhodnější květinu zkrátit tak, aby
se květ ocitl ve výšce hrdla nádoby, a vlastně
tak kopíroval kulatý tvar vázičky.

2 Seřízněte stonek v úhlu 45˚, to umožní
květině nejlépe absorbovat vodu, a odstraňte
ze stonku všechny listy, boční výhonky či
pupeny, které budou ponořeny ve vodě (tak
zabráníte zahnívání vody).

3 Uchopte jeden stonek a začněte květiny
aranžovat do kytice – střídejte květiny
se zelení. Držte stonky ve dlani naplocho
a pomocí palce a ukazováčku přidržujte
jednotlivé stonky na místě. Při přidávání
dalších snítek nezapomínejte kytici otáčet,
tím bude pugét úhlednější a vyváženější.

4 Než umístíte kytici do vody, přidejte do
tekutiny výživu rostlin, kterou zakoupíte
v každém květinářství. A pak nezapomeňte
vodu ve váze kontrolovat a doplňovat –
některé květiny, např. tulipány, bývají hodně
„žíznivé“.

5 Chcete-li kytice někomu věnovat, vždy ji
mějte ve váze s vodou až do poslední chvíle.
Pak kytici zabalte do obyčejného balicího
papíru a opatrně převažte.
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Dejte pozor, aby váha kytice vázu
nepřevrhla. Když si nejste jisti, položte
na dno pár kamínků, aby byla nádoba
stabilnější. Když chcete použít skleněnou
vázu, můžete kamínky na dně zakrýt
vrstvou mechu – vypadá to moc pěkně.

JARO

Když květiny kvetou zhruba ve stejnou dobu, existuje
velká pravděpodobnost, že k sobě ladí i barevně. Jestli
si však nebudete barevností jisti, držte se vždycky
tří či čtyř klasických jarních odstínů (tedy zelené,
bílé, žluté a lehce extravagantnější růžové). A kytici
můžete obohatit klidně i o nějakou zeleň navíc nebo
o pár jarních větviček. Rozkvetlé větvičky si nosím
domů v této roční době docela často a zdobím jimi
domov při nejrůznějších příležitostech (viz moje
výzdoba velikonoční tabule na straně 24–25). Když
zatoužíte po narciskách nebo tulipánech, kupujte je
v okamžiku, kdy nejsou ještě úplně rozkvetlé, protože
tak si jejich krásu užijete déle a můžete pozorovat
všechny fáze květu už od poupěte. Na jaře obchody
nabízejí i cibuloviny v květináčích, např. hyacinty,
frézie a botanické narcisy, které nám mohou domov
ozdobit na velmi dlouhou dobu – a navíc ho i nádherně
provoní!

