Jídlo jedna báseň je ovšem taky

CUKETA V PARMAZÁNSKÉM TĚSTÍČKU
4 cukety, na těstíčko 2 vejce, trochu kondenzovaného mléka
Tatra, 2 vrchovaté lžíce parmazánu, polohrubá mouka,
¼ balíčku prášku do pečiva, olej a sůl
Neloupané cukety nakrájíme po délce na centimetrové plátky, osolíme a obalíme
v těstíčku (parmazán lze nahradit i jiným výrazným strouhaným sýrem). Na oleji
usmažíme dozlatova. Hotové můžeme dát na chvíli na mísu a přikrýt talířem, aby
změkly. Podáváme s tatarskou omáčkou a salátem, popř. s bramborem.
Ale u nás ne. Dělám toho vždycky kopec a na brambory nám už v žaludku nezbude místo. Můj muž, cuketový fanatik, ještě tajně strouhá
na droboulinko cuketu i do té tatarky. My to samozřejmě poznáme, ale
děláme, že ne, abychom mu nekazili radost.
Řekli mi: „Měla byste do knihy napsat, že je možné nahradit parmazán
i jiným výrazným sýrem, aby to zbytečně někoho neodradilo.“ Napsala
jsem to. Ale parmazán už dávno není nedostupný a není nad něj.
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Další hvězda našeho cuketového nebe nese z vděčnosti jméno překladatelky Evy Bezděkové, která nám ten recept dala. Jídla pojmenovaná
po svých autorech se vyskytují poměrně často. Je v tom kus spravedlnosti, že si lidé při příjemném zážitku vzpomenou na jeho původce.
Ale může to být dvojsečné. Nevím, jestli bych byla nadšená, kdyby se
uchytilo třeba označení Buchta Jana Štěpánková.

CUKETA BEZDĚK
4 cukety, 400 g uzeniny, ¼ l šlehačky, cibule, rajský protlak,
paprika, trošku cukru, sůl, olej
Stejně jako na zelí cukety nastrouháme, vydusíme a slijeme šťávu. Pak na oleji
zpěníme cibulku, zaprášíme paprikou a osmahneme na kostičky nakrájený salám. Přidáme cukety, zalijeme rajským protlakem, ochutíme a dusíme. Nakonec
vlijeme smetanu na šlehání a necháme přejít varem. Podáváme s chlebem.
Když zbude, zjistíte,
že ohřívaná chutná
ještě líp. Jestli ovšem
zbude. Někdy dávám
trošinku skořice a někdy něco šalvěje. Ale
to už jen tak z bujnosti. A ta uzenina tam
nepatří, má by to být
uzené maso, to jsem
ale ještě nikdy nezkusila. Tento pokrm
se dá připravit i z cuket dosti přerostlých
stejně jako cuketové
zelí. Ale to víte, přerostlá cuketa znamená vždycky újmu na
chuti.
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