Nymburský deník (6. 11. 2012)

Norská delegace upekla
seniorům v Poděbradech
vafle

O chuť Norska se přijely podělit velvyslankyně Tijana B. Nilsen s
asistentkou Ivou Košatkovou. A nepřijely s prázdnou. Ze dvou
pekáren se po chvíli povídání v kuchyni, kde kolem stolu
převažovaly zkušené kuchařky z řad klientů domova, začala linout
vůně vaflí.
„Vafle jsou typickým norským jídlem. Těsto je podobné jako na
palačinky. Dříve se pekly v kovových plátech nad ohněm. Dnes jsou
ve vaflovači hotové za tři minuty a podáváme je s marmeládou,
zakysanou smetanou, nebo kozím sýrem typickým pro Norsko.
Nejčastěji se vafle připravují s kardamomem," představovala
norskou kuchyni Iva Košatková, když nalévala těsto do vaflovače a
zároveň překládala velvyslankyni.
Ta se přiznala, že má před zkušenými kuchařkami trochu trému, ale
i roli hospodyňky zvládla s úsměvem. Moderní kuchyně totiž každou
středu patří klientkám, které se činí při kuchařském kroužku. Dnes
třeba pečou štrůdly. Mezi nimi i 94 letá paní. Zmíněný kardamon v
norské kuchyni najdeme ještě v mazanci a kulatých sladkých
buchtách.

Den na téma Norsko si vychutnali v Luxoru spolu velvyslankyní
norské ambasády v Praze (uprostřed) a její asistentkou. Autor:
Deník/ Olga Havránková
Poděbrady - Zástupkyně norské ambasády v Praze poznaly domov
pro seniory Luxor a jeho klienty.
Nejen o vaflích bylo setkání obyvatel poděbradského Luxoru s
návštěvou z norské ambasády v Praze. Prožili společně den na
téma Norsko.
Ředitel Luxoru Jaromír Novák pokračuje v tématických dnech k
poznávání různých cizích zemí. Vždy si pro zhruba sedmdesátku
klientů připraví zajímavou návštěvu a podává se typický oběd pro
danou zemi.

Konečně se vafle objevily na stole a každý je mohl ochutnat s čím
chtěl. S marmeládou je známe, ale zajímavostí byl typický norský
karamelizovaný kozí sýr. Podle hnědé barvy bychom ani sýr
nehádali. Pro ty, kteří nemají rádi odér kozího sýra, bylo velice
příjemné, že tento karamelizovaný sýr jej postrádal. Výslednou
slano – sladkou chuť přítomní ocenili.
Před obědem složeným z rybí polévky, ryby a vaflí s přípitkem si
klienti domova zasoutěžili v norském kvízu o cenu.
„Cílem těchto tématických dnů je udělat si ze všedního dne
sváteční, zároveň čerpat nové informace a rozšiřovat si obzory.
Nezapomeňme, že Poděbrady jsou městem krále Jiřího, který se
snažil spojit Evropu mírovou cestou. Proto jsem rád, že jste přijaly
naše pozvání, a my můžeme nahlédnout i do tak krásné země, jako
je Norsko," poděkoval ředitel domova Jaromír Novák delegátkám a
představil jim projekt i celý domov.
Autor: Olga Havránková

