Co jsme si navařili, to si sníme
A proč by ne, když je to taková dobrota. Takto končila akce studentů 1. ročníku rájeckého
gymnázia konaná jednoho středečního odpoledne v předposledním březnovém týdnu.
Společně se studenty jsme zůstali po vyučování ve škole o něco déle, abychom se pustili do
krájení, míchání, smažení, pečení i vaření, zkrátka rozličného kuchařského umění. A co nás k tomu
vedlo? Možná touha odpočinout si od sezení v lavicích u nějaké manuální činnosti, možná příslib
legrace a dobrodružství, na jehož konci by mělo čekat něco voňavého a jedlého. Kdo ví? Ať je to tak
nebo jinak, nosnou myšlenkou celé akce byla účast v eTwinningovém projektu, do něhož jsou
zapojeni partneři z různých evropských škol a jehož tématem je tradiční národní kuchyně
zúčastněných zemí. Hlavním úkolem projektu bylo připravit recept s co možná nejnázornějším
návodem na přípravu typického národního jídla, samozřejmě v angličtině. Abychom věděli, o čem
píšeme, rozhodli jsme se zvolené jídlo vlastnoručně připravit, výrobní postup náležitě zdokumentovat
a dokumentaci využít k vytvoření podrobného návodu, který později vyměníme se zahraničními
kamarády za recepty na jejich místní speciality.
A co se to tedy vařilo? No co jiného, než typicky české knedlo-vepřo-zelo, neboť to jsou právě
knedlíky, co se jinde ve světě nevaří (snad jen s výjimkou Rakouska a části Německa) a co tedy naši
kuchyni odlišuje od těch ostatních. Přestože to není příliš složité jídlo, příprava se neobešla bez
zádrhelů, které provází každou týmovou práci, než se jednotliví členové sehrají a najdou v týmu své
místo. Rájeckým „prvákům“ se to však povedlo celkem rychle. A soudě podle spokojeného
pomlaskávání nad plnými talíři lze konstatovat, že voňavý a chutný výsledek jejich snažení byl
příjemnou odměnou pro všechny zúčastněné.
Na závěr nezbývá než poděkovat studentům za skvělou pracovní atmosféru, panu řezníku
Růžičkovi z Pamětic, který nám daroval výtečné vepřové a samozřejmě i vedení školy, které celou akci
umožnilo.
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