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Recepty pro psy:
MIKULÁ·SKÁ V HELPPESU

Veronika Paldusová
koordinátorka dobrovoln˘ch spolupracovníkÛ
Helppes – Centrum v˘cviku
psÛ pro postiÏené o. p. s.
Dopoledne 7. prosince 2013 se slavnostnû ote-

Nadílku pro pejsky
obstarali regulérní
Mikulá‰, andûl a ãerti

li jak lidé naprosto zdraví, tak klienti Helppes
s rÛzn˘mi handicapy, byla vût‰ina soutûÏí s klapkami na oãích nebo na invalidním vozíãku, aby
se vyrovnaly síly a aby si mohli zdraví lidé vyzkou‰et, jaké to je plnit nûkter˘ úkol s „handicapem“.
Mikulá‰sk˘ pûtiboj vyhrála jiÏ ponûkolikáté v fiadû Katka ¤ejhová s kfiíÏenkou Dianou, i kdyÏ letos to nemûla lehké: pln˘ poãet bodÛ jako Katka s Dianou získala je‰tû Eva Va‰ková s malou
pudliãkou Zorkou. O první místo se muselo losovat a ‰tûstí tentokrát pfiálo Katce. Eva se Zor-
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V dne‰ní dobû se z kuchtûní stala móda.
Ale zkusili jste nûkdy nûco uvafiit i svému
psovi? Obãasné zpestfiení vyváÏené
krmné dávky vlastnoruãnû pfiipraven˘m
zdrav˘m pamlskem jistû ocení!

Medové dukátky
Budeme potﬁebovat:

Pro psy byly pfiipravené soutûÏe

vfiela brána Helppesu a úãastníci Mikulá‰ské
mohli zaãít vcházet do areálu. Jejich první kroky smûfiovaly k registraci psÛ do jednotliv˘ch kategorií na „nadílku“ – podle toho, zda byl pejsek
po cel˘ rok poslu‰n˘ ãi zlobil, byl nahlá‰en jako
hodn˘ nebo zlobivec – a do odpoledních soutûÏí Mikulá‰ského pûtiboje a Aportu Luciferovy
uzeninky.
Nadílky se zúãastnilo celkem 26 pejskÛ. V‰ichni
dostali dárkovou ta‰ku od spoleãnosti Brit, jednoho ze 4 hlavních sponzorÛ.
Po nadílce se zájemci zúãastnili soutûÏí. Celkem
závodilo 18 t˘mÛ (psovod/pes). JelikoÏ soutûÏi-

kou tedy místo druhé a tfietí byli zástupci klientÛ Helppes – Barborka Reiterová s asistenãní
goldenkou Eli‰kou. Barãa s Eli‰kou pak byly naprosté ‰piãky i v aportu Luciferovy uzeninky
(aport bufitu). Za krásné ceny dûkujeme v‰em
sponzorÛm.

150 g celozrnné p‰eniãné mouky
200 g celozrnn˘ch ovesn˘ch vloãek
2 lÏíce medu
1 lÏiãku koncentrovaného hovûzího nebo
drÛbeÏího v˘varu
2 vejce
150 ml mléka
Ze v‰ech surovin vypracujeme tûsto. Pro
zpestfiení mÛÏeme pfiimíchat hrst nasekan˘ch bylinek. Tûsto vyválíme, vykrajovátkem tvofiíme dukátky a klademe je na
vymazan˘ nebo na peãicím papírem
vyloÏen˘ plech. Peãeme v troubû
pfiedehfiáté na 220 stupÀÛ asi ãtvrt
hodiny. Pokud chceme, aby dukátky byly
obzvlá‰È kfiupavé, necháme je v troubû pfii
120 stupních je‰tû dal‰ích 5 aÏ 10 minut.

Tvarohové placiãky
Budeme potﬁebovat:
150 g tvarohu
6 lÏic mléka
1 Ïloutek
100 g ovesn˘ch vloãek
100 g nastrouhané mrkve
Smícháme, vytvarujeme placiãky, které
peãeme na plechu potfieném olejem nebo
vyloÏeném peãicím papírem v troubû
pfiedehfiáté na 200 stupÀÛ asi 20 minut.

Mikulá‰sk˘
pûtiboj
pobavil
v‰echny
pfiítomné

S O U Tù Î : Posílejte nám své osvûdãené „psí“
recepty, aby si na nich mohli pochutnat i psi
ostatních ãtenáfiÛ. Ty, které zvefiejníme, odmûníme
pûknou knihou! Recepty posílejte na adresu:
l.smrckova@i-minerva.cz
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