Jedlé dárky
Svátky, malé oslavy nebo jen obyčejná návštěva u přátel. To vše jsou příležitosti, kam se
velké dary příliš nehodí, originalita je vítána a osobní charakter dárku je milou přidanou
hodnotou. Všechny tyto příležitosti vybízejí k vlastnoruční výrobě jedlých dárků. Nic vaše
blízké nepotěší tak, jako s láskou vyrobený a originálně zabalený pečený čaj, bylinkový sirup
z úrody vlastnoručně sklizené na zahradě, chutný dýňový kečup, případně od srdce věnované
domácí sušenky v krásném balení. Pro náročnější můžete zvolit výborné domácí těstoviny
v rustikálním kornoutu nebo sýrové tyčinky, a pokud je obdarovaný stejný nadšenec a rád
si něco vyrobí sám, nabízí se věnovat mu dekorativní sklenici se směsí na pečení. Každý
překvapený a nadšený úsměv vám pak bude dokonalou odměnou za vynaložené úsilí.
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Máslové sušenky
Tyto máslové sušenky jsou úžasně křehké a chutné, neskutečně variabilní a rozhodně potěší
každého. Hodí se babičce k svátku, jako pozornost kamarádce u kávy nebo jen tak pro radost
někomu, na kom vám záleží. Do základního těsta můžete přidat různé koření a dochucovadla
a sušenky tak obměňovat podle libosti. I co se týče samotného balení, je zde spousta prostoru pro
vaše vlastní nápady. A vzhledem k dostupnosti surovin je můžete dělat po celý rok.
Na těsto budeme potřebovat:
200 g změklého másla,
200 g moučkového cukru,
vanilkový cukr, 320 g hladké
mouky, jedno vejce.
Nezapomeňte si připravit nějaká
pěkná vykrajovátka a myslete
na to, že do těsta lze přidat
také skořici, perníkové koření,
citronovou kůru nebo třeba
kousky čokolády.
Všechny suroviny smícháme
a vypracujeme hladké těsto, které
necháme odpočívat v lednici.
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Když máme těsto
trochu ztuhlé,
vyválíme z něj asi
5 mm vysokou
placku, ze které
vykrajujeme
libovolné tvary
sušenek, třeba
s využitím
originálních razítek.
Sušenky přemístíme
na plech vyložený
pečicím papírem
a pečeme na 180 °C
dozlatova.
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Abychom mohli sušenky někomu věnovat, je třeba je pěkně zabalit. K tomu budeme potřebovat čtvrtku
barevného nebo potištěného papíru, lepicí pásku nebo kancelářskou sešívačku, celofán, ozdobný provázek,
špagátek nebo stuhu, nůžky, f ix nebo tužku.
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Máslové sušenky

Ze čtvrtky papíru
si ustřihneme úzký
proužek a dáme ho
bokem. Ze zbytku
vyrobíme přeložením
úzký obdélník, který
zatočíme a spojíme
lepicí páskou nebo
sešívačkou a získáme
tak váleček. Z celofánu
si vystřihneme
velký čtverec, který
prostředkem vsuneme
do válečku a získáme
tak prostor pro
sušenky, které sem
pak naskládáme na
sebe. Na úzký proužek
ustřiženého papíru
můžeme napsat
věnování, recept nebo jen
název sušenek a pomocí
provázku, kterým
zároveň balení uzavřeme,
ho pak připevníme
navrch válečku.
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Sušený bylinkový čaj
Bylinkový čaj je univerzální dárek, který potěší naprosto každého. Není nic jednoduššího než
natrhat na zahrádce nebo v květináči za oknem hrst bylinek, usušit je a spolu s hezkým pytlíčkem
vlastní výroby je někomu věnovat. Bylinky můžete vybírat jednodruhové – máta na osvěžení,
šalvěj na bolesti v krku, meduňka na klidný spánek nebo tymián pro uklidnění. Můžete je ale
také míchat do jednoduchých směsí – např. máta s citronovou trávou, šalvěj s tymiánem, fantazii
se meze nekladou. Tento čaj je nejlepší dělat z čerstvých bylinek, tak nezapomeňte využít situace
a trhejte je v létě.
Na bylinkový čaj
budeme potřebovat:
různé druhy bylinek – my jsme
zvolili šalvěj, mátu, rozmarýn
a lipii.
Bylinky umyjeme, svážeme do
svazečků a necháme dokonale
usušit na suchém a ideálně
tmavém místě. Po usušení
obereme lístečky ze stonků a na
přípravu čaje použijeme pouze
lístky.
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Abychom si mohli
vyrobit pytlíčky
na čaj, budeme
potřebovat:
obyčejný balicí papír
(my jsme zvolili
klasický přírodní,
ale vy můžete použít
i barevný balicí papír
s nějakým hezkým
vzorem), režný
špagátek, ozdobné
papírové pásky podle
vlastního výběru,
nůžky a černý f ix.
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Z balicího papíru si vystřihneme dlouhé obdélníky, ze kterých přehnutím získáme pytlíky. Po stranách je
oblepíme papírovou páskou, díky které můžeme vytvářet libovolně širokou obrubu. Na přední stranu pomocí
f ixy ozdobným písmem napíšeme nápis. Stačí označení „Bylinkový čaj“, ale také můžeme napsat, ze kterých
bylin se skládá, či přidat osobní věnování, třeba „Čaj pro maminku“. Pytlíky naplníme usušenými bylinkami
a uzavřeme provázkem nebo stuhou. Nahoře je ještě můžeme zajistit trochou pásky.
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