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Pořady o vaření nás obklopují skoro všude a jejich protagonisté se předhánějí ve způsobech,

jak  zaujmout  diváka  natolik,  aby  zůstal  civět  zrovinka  na  ten  jejich.  Příprava  obyčejné

bábovky tak může na různých kanálech a v různých vysílacích časech vypadat úplně jinak. 

(civilně)

Milé  dámy,  vítám  vás  co  nejsrdečněji  u  sledování  našeho  kurzu  Vaření  pro  začínající

kuchařky.  Dnes  se naučíme  přípravu  zcela  jednoduchého  zákusku.  Jedná  se o  hrnkovou

bábovku. Nejdříve rozmícháme dvě  vejce v hrnku mléka a půl  hrnku oleje, pak postupně

přidáme dva hrnky mouky, prášek do pečiva, hrnek cukru krupice a vanilkový cukr. Všechno

promícháme v těsto. Múžeme si těsto rozdělit na dvě porce a do jedné přidat kakao. Do formy

předem vymazané olejem a vysypané moukou nalijeme nejdříve světlé a poté tmavé těsto.

Proto taky mramorová bábovka. V troubě pečeme 40-45min při 200°C. Když se budeme chtít

přesvědčit, zda je bábovka upečená, vpíchneme do ní špejli  a zkontrolujeme, jestli jsme ji

vytáhli suchou. Dobré chutnání. 

(sladce) 

Ahojky, ahojky, ahojky! Pusinky! Dneska se naučíme nejlepší mňamku na světě. Váš miláček

se bude olizovat až za ušima. Hádejte co! Samá voda, samá voda, samá voda... Která jste

řekla  bábovku?  Ano,  no  ano!  Správně!  Dnes  si  upečeme  bábovičku.  Nebojte  se,  je  tak

jednoduchá,  že ji  zvládne i  malé  dítě,  (šibalsky,  šeptem)  někdy dokonce i  chlap.  Hihihi.

Takže:  vezmeme hrníček...  Hezoučký,  že  ano? Hrníček  cukru,  hrníček mléka,  prášek  do

pečiva, půl hrníčku oleje a dva, pozor - dva! hrníčky mouky. Sypeme, sypeme, sypeme, no

není  to  krása?  Jako snížek… Přidáme dvě  vajíčka,  no  podívejte  se  na ten  žloutek,  jako

sluníčko! Tohle vajíčko určitě snesla zdravá a spokojená slepička. Pusinky, vždycky kupujte

jenom BIO! Abychom byly krásné, musíme být zdravé. Když si budeme do bříšek posílat

jedy a konzervanty a éčky a prostě samé tyhlety škodlivé fujtajblíky, budeme jaké? Budeme

fuj! A mícháme, míchy míchy mích! Tak. Ještě vanilkový cukřík, klidně celý sáček. To je

vůně,  jako  o  vánocích,  ach  jo...  Teď  můžeme  těstíčko  nalít  do  formičky,  pozor,



nezapomeneme  ji  vymazat  olejíčkem  a  potom  vysypat  moukou  -   kdybychom  na  to

zapomněly, byla by bábovička na co? Ano, správně, na vyhození! Pečeme na dvě stě stupínků

přibližně třičtvrtě hodinky. Až budeme chtít vědět, jestli už je na papkání, píchneme do ní

špejličkou. Když je špejlička suchá, sláva, máme hotovo! Přeju vám a všem vašim zlatíčkům

báječné pochutnání a páček miláček příště! 

(naštvaně)

Vy se chcete učit vařit, ženský, jo? Jako fakt, jo? Jste se posraly, ne? Na co? Ne, fakt, na co si

myslíte,  že vám to bude? Jako vzorná domácnost,  teplo domácího krbu, rodinná pohoda?

Kurva, proberte se. Jak si myslíte, že dopadnete? Blbě! Miláčku, jsem vzorná hospodyňka,

tady  máš  bábovku,  ať  si  ji  můžeš  vzít  s sebou  na  služební  cestu,  kam  jedeš  se  svou

dvacetiletou vychrtlou blonďatou sekretářkou! Užijte si ji, dobrou chuť! (do zákulisí) Co?! To

si piště, že jim to řeknu, a všecko! Ženský, si jako myslíte, že když vám starej šuká nějakou

přiblblou modelínu, tak ho doma udržíte žrádlem? Vysetre se na vaření, nebuďte krávy!

(opile)

Nazdar, kočeny! Dneska se co? Dneska se vaří! Mi zkoušeli tvrdit, že jako nejsem ve formě,

ale  néé!  To  néé…  Já  jsem  úplně  (škytne)  úplně  (škytne)  úplně  (čeká  na  škytnutí,  když

nepřichází,  radostně)  fit!  Cože  to  máme  dělat?  (do  zákulisí, šeptem)  Já  vím!  (probírá

ingredience  a luští  nápisy)  Cukr.  Mouka.  Vajíčka.  Ka… Ka… Kaka… Ó.  Tak  guláš  to

nebude. Dělám si prdel! Vaříme bábovku. Teda, né vaříme, ježiš! Bábovka se nevaří, bábovka

se peče? Takže tohle všecko musíme nějak smíchat... (popadne hrnek, nabírá a sype) Jedém!

A ještě, a ještě, a víííc! Tak a teď se mi to tam už nevejde...  (hihňá se)  Už se mi to tam

nevejde, no teda... (promluví do hrnku)  Hrnečku dost! A klepneme tam vejce. Jedno vejce,

klep! Dvě vejce… Klep! Jejda. Se to mělo dát každý jinam, jako bílek sem a žloutek tam!

(třepe mísou) Od sebe! Od sebe, šup! To už teď nepude… Nevadí! Žere to tu stejně jenom

kameraman, tomu to nevadí, že ne, Pepo? Pepa nic neříká. Pepa nic neříká a potí se. Pepo,

nepoť se! (do zákulisí) Co je? Co? Už? Ještě né. Fakt konec už? Ale hovno... Ještě ji musíme

upíct!  (popadne mísu)  Dáme to do trouby,  akorát  nevím do který… Zkusíme prostřední.

Aaa… Vedle!  Tak tu na kraji.  A...  Vedle!  No nic.  Když nenajdeme troubu, sežereme to

syrový. Co, Pepo? Dej si. Ne? Máš recht, ser na žrádlo, hlavní je dneska zaj… Zaí… (pekelně

se soustředí) Za – pí – jet!  


