
Mustang MasterChef – opět jsme tu
skvělý nedělní oběd pro rodinu máte s naším pořadem zaručen

Trochu v naší kuchyni potemnělo a začali jste nám chybět. To bychom však rádi

okamžitě napravili. Přijměte tedy pozvání na další díl naší velkolepé kulinářské show –

Mustang MasterChef. Prokázali jste se jako mimořádně zdatní kuchaři a tak se opět

posuneme o level dál. Věříme, že s naprostou hravostí zvládnete další výzvu v podobě
neopakovatelného gurmánského zážitku. Vydáme se cestou gulášové polévky a rajské

s těstovinami a to už za báječný nedělní oběd stojí. Světoznámí kuchaři „Škrabka“

Frenkáč a „Mikrovlnka“ Zipák se na vás, vaše kuchyně a vaše kuchařské dovednosti již
nemohou dočkat. Začínáme tuto neděli 25.4.2021 v 10:30 a roztopíme vaše plotny do

běla.

Potřebné suroviny naleznete níže. Rodiče určitě požádejte o svolení, zda se můžete programu účastnit a poproste je o pomoc

s nákupem surovin a případnou asistencí u vaření.

Začínáme tuto neděli 25.4. v 10:30 a očekávaná délka vaření je asi 2 – 2,5 hodiny. Bude potřebný počítač/notebook/tablet s

připojením na internet, mikrofonem, reproduktory a kamerou, který budete mít k dispozici v kuchyni, abychom se vzájemně
viděli a slyšeli. Odkaz na Google Meet zveřejníme na našich oddílových stránkách cca o 15 minut dřív.

suroviny na vaření:

Polévka gulášová

1/2 balení mletého masa
1 větší cibule
2 větší brambory
3 stroužky česneku
2 masové bujóny
hladká mouka
mletá paprika
mletý kmín
majoránka
olej
sůl 
pepř

Hlavní chod Rajská s těstovinami

2 cibule
1 a 1/2 balení mletého masa
2 velký nebo 3 malé rajské protlaky
3 masové bujóny
1 balíček těstovin
tmavá jíška
bobkový list
celý pepř
nové koření
cukr
ocet
sůl
pepř

Množství je odhadované pro 4 osoby středně velkých jedlíků, pokud máte v rodině víc/méně strávníků nebo ze
zkušenosti víte, že je toto množství pro rodinu málo/moc, upravte si ho dle potřeby. Pokud jste zvyklí do
zmiňovaných jídel dát něco navíc, připište si to na nákupní seznam.

Požádejte rodiče o svolení a poproste je o pomoc s nákupem a asistencí u vaření.

Světoznámí šéfkuchaři „Škrabka“ Frenkáč, „Mikrovlnka“ Zipák se na vás těší již tuto neděli 25.4.2021 v 10:30.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Frenkáče – 736 266 473 nebo na roland.kusebauch@gmail.cz

Nezapomeňte fotky vámi uvařených a co nejlépe naservírovaných jídel poslat na Discord ještě v průběhu neděle.


