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Láskyplný
LEDEN

Mrzí vás, že už je po svátcích? Nesmutněte a hýčkejte si láskyplnou 
atmosféru. Za dveřmi je totiž Valentýn, a to je příležitost začít přemýšlet 

nad dárky pro své milované…

Troubu rozehřejte na 180 °C. Vejce a žloutky dejte do mísy, rozšlehejte, přidejte mléko, rozpuštěné máslo 
a rozmíchejte ho. V jiné míse promíchejte mouku, cukr, vanilkový cukr a prášek do pečiva. Do tekuté směsi 
postupně vmíchejte sypkou směs. Formu na muffiny vymažte tukem nebo vyložte papírovými košíčky. Těsto  
do formiček naplňte vždy asi 1 cm pod okraj. Dejte do trouby a pečte asi 25 minut dozlatova. Po upečení  
muffiny nechte chvíli ve formě, poté je vyndejte a nechte zcela vychladnout na mřížce. Mezitím si z moučko- 
vého cukru a citronové šťávy rozmíchejte polevu a muffiny s ní potřete. Nakonec je ozdobte cukrovými srdíčky.

          JeMNé MuffiNy

Na těsto:
* 425 g hladké mouky
* 250 ml mléka
* 200 g cukru 
* 125 g másla
* 2 vejce
* 2 žloutky
* 1 vanilkový cukr
* 3 lžičky prášku do pečiva
* tuk na vymazání formy
   nebo papírové košíčky
Na polevu:
* 180 g moučkového cukru
* 3 lžíce citronové šťávy
* cukrová srdíčka ozdobu

budete  potřebovat
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Z kávových zrnek můžete připravit nejen lahodný 
nápoj, ale můžete je použít také jako zajímavý 
materiál pro tvoření. Vyrobte z nich třeba voňavé 
stromečky nebo závěsné srdíčko. 

inzerce

Čím ještě překvapit a potěšit kávičkáře? Naservírujte 
k ranní kávě i veselé ponožky s motivem kávy 
– o dobrou náladu na celý den je postaráno. 

Dedoles, veselé ponožky, materiál: 70 % bavlna, 
28 % polyamid a 2 % elastan, cena od 189 Kč.

 Více na www.dedoles.cz

VoňaVé stroMečky

Na stromeček budete kromě kávových zrnek 
potřebovat polystyrenovou kouli nebo kužel, 
tyčku nebo klacík, nůž, univerzální lepidlo 
nebo tavnou pistoli, hnědou akrylovou barvu, 
štětec, květináček nebo šálek, aranžovací 
hmotu, provázek, krajku, stužky, suchý mech, 
dekorativní písek apod. na dozdobení.

Polystyrenovou kouli nebo kužel nejprve natřete 
nahnědo a když barva zaschne, postupně na ně 
nalepujte kávová zrníčka. Lepte je pěkně těsně 
vedle sebe. Pokud chcete, můžete je doplnit 
i dalším vhodným kořením či přírodninami. 
Nechte lepidlo důkladně zaschnout a pak můžete 
nainstalovat kmínek. Nejprve ho nožem na obou 
stranách seřízněte do špičky a pak ho zapíchněte 
z jedné strany do polystyrenové koule nebo kuželu 
a z druhé strany do aranžovací hmoty vložené do 
květináčku nebo vhodného šálku. Povrch aranžovací 
hmoty v květináčku zakryjte suchým mechem nebo 
jiným vhodným materiálem. •

Pro MiLoVNíKy KáVy


