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VÝBORNÉ PERNÍČKY
500g hladké mouky
300g medu – rozehřát a smíchat s moukou
50g Hery-rozpustit a přidat k mouce s medem
4 žloutky
cca 150g moučkového cukru
1 balíček prášku do pečiva, 1 balíček prášku do perníku,
2 lžíce rumu – může být i víc
perníkové koření – buď koupené, nebo vlastnoručně
připravené: 10hřebíčků, 20kuliček nového koření, skořicedle chuti, lze více, trošku fenyklu, anýzu, badyánu. Vše
rozemlít a do těsta dát tak 2-3 lžičky).
Vše smíchat a podle potřeby ještě dosypat mouku, aby
bylo těsto hladké a nelepilo se. Těsto lze zabalit do igelitu
a ponechat v ledničce.
Pro pečení vzít část těsta, podsypat moukou a rozválet na
výšku asi 0,5 cm a vykrajovat tvary. Péct ve vyhřáté troubě
při cca 200 stupních Celsia, po vyndání z trouby hned
potřít rozšlehaným žloutkem (nebo i dobře rozšlehaným
vajíčkem s troškou rumu).
Bílková poleva
Asi polovina bílku, moučkový cukr, trošku citrónové šťávy, lžička horké vody
Smíchat a přidávat moučkový cukr až bude poleva dostatečně hustá. Když lžičkou trošku naberete a uděláte kapičku,
aby se moc neroztékala. A pak už jenom nazdobit.

JEMNÝ GROG
1 dl rumu
2 dl vína (červené nebo bílé)
3 lžíce krystalového cukru
Máslo, citron, rozinky, kousek skořice
2 hřebíčky, kousek badyánu
V hrnci rozpustíme máslo a nasypeme na něj cukr.
Na mírném ohni připravíme karamel, zalijeme
vínem a rumem a mícháme do rozpuštění. Když
začne směs vřít, přidáme do ní hrst rozinek a
ostatní koření a povaříme na mírném ohni tak
5 minut. Nápoj přecedíme, do hotového
vymačkáme trochu citronové šťávy, rozinky můžeme nechat v nápoji. Podáváme teplý s plátkem citronu.

PIKANTNÍ SÝROVÁ POMAZÁNKA
200 g taveného sýra
50 g másla
1 menší cibule
mletá paprika, sůl, pepř
Máslo utřeme do pěny, přidáme najemno nakrájenou cibuli, osolíme a
opepříme. Postupně přidáváme tavený sýr, mletou papriku a umícháme.
Mažeme přímo na pečivo. Dle vlastní fantazie dozdobíme.
ZAPEČENÉ JEDNOHUBKY S NIVOU
100 g másla
150 g nivy
Máslo utřeme s nivou, namažeme na pečivo nakrájené na kolečka, můžeme ozdobit půlkou vlašského
ořechu. Dáme zapéct do vyhřáté trouby.

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů
svůj jedenáctý rok. Jedná se o stejný systém, jako po mnohem
delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu
zdarma
odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000
míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o
hmotnosti více než 260 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu.
Odevzdejte je bezplatně na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny
dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
-

Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště.

-

Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za
kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší
než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit
si nový.

-

Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ můžete dokonce
pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými
zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí. Více o
projektu se dozvíte na www.jsemzpet.cz.

-

Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také již více než 1300 hasičských sborů po celé České
republice.

-

Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do
kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzdělávací a informační akce, při nichž můžete za
odevzdaný spotřebič získat dárek. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a
facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zprac
ování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké
domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005,
tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o
celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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