Jídlo a spol.
Americká kuchyně bývá často označovaná jako nepůvodní, přehnaně tučná a
bůhvíco ještě. Tradiční americká jídla sice možná nejsou úplně dietní, ale to ani
česká. Na svůj první místní kulinářský zážitek ale asi hned tak nezapomenu...
Bylo to hned ráno po příletu. Zůstaly jsme doma jen dvě, já a hostmum
Jackie. Asi v jednu hodinu odpoledne jsem začínala dostávat pocit, že už by mohl
být čas oběda. Ten však nepřicházel. Napadlo mě, jestli mi něco neuniklo, jestli
třeba Američani neobědvají. Hlad mě však neopouštěl, spíš naopak, a tak jsem se
Jackie zeptala, jestli budeme obědvat. Ona na mě jen vyděšeně pohlédla a
povídá:,,No jo! Oběd!”
Ze surovin, které byly doma, nám připravila toust. Ale ne jen tak ledajaký. Na
tomhle byla majonéza, avokádo a kukuřičné chipsy. A ještě chipsy jako příloha. Ač
by si jeden na první pohled nepomyslel, bylo to vážně dobré. Od této chvíle mi bylo
jasné, že během svého pobytu rozhodně nezhubnu a budu ráda, když se vejdu do
letadla.

Na prvním obrázku jsou tradiční americké palačinky se sirupem
Hodně jsem přemýšlela a své roční hodování bych ráda shrnula do tří
nejoblíbenějších kulinářských zážitků. To nejlepší jídlo, jaké jsem tu ochutnala, bylo
pulled pork (speciálně připravené vepřové maso). Připravuje se tak, že se poctivý
kus masa naloží do grilovací omáčky, okoření a nechá hodně dlouho péct. Pak se už
jen vidličkou rozdělí na jednotlivá vlákýnka a je to. Díky oblibě Američanů v grilování
jsme měla mnoho příležitostí tuto místní pochutinu ochutnat. Poprvé to, tuším, bylo
na grilovací sešlosti v místním kostele. Pořádat hostiny v kostele tu nakonec není nic
neobvyklého. Většina svatostánků je moderní a vybavena přesně pro tyto účely.

Cupcaky, které jsme vyrobili ve škole, byly opravdu hodně sladké

Druhá na seznamu, avšak neméně důležitá, byla zmrzlina. Člověka by to
mohlo překvapit, protože Amerika není zemí proslulou svými gelaty. Tato mražená
delikatesa se tu zato servíruje opravdu intenzivně. V každém rychlém občerstvení
můžete kromě hamburgrů, hranolků a jiných smažených delikates najít i různé její
varianty. Například v řetězci Dairy Queen vám naservírují hned plný půllitrový
kelímek, doplněný o kousky sušenek, ovoce a polevy.
Poslední na seznamu zbývá celý kulinářský obřad, který jsme minimálně
dvakrát týdně podstupovaly s mou dočasnou sestřičkou Laney. Nazývat ranní
koblihy a kávu kulinářským obřadem může někomu připadat jako příliš velká
nadsázka. Pro mě to ale byla jedna z nejoblíbenějších aktivit. Ráno jsme vždy
nasedly do auta, Laney nás odvezla do koblihárny. Tam jsme si vlastnoručně vybraly
ty nejlákavější zákusky, namíchaly kávu a razily do školy. Ranní vyučování pak s
kelímkem v ruce probíhalo o mnoho příjemněji.
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