
Pečeme

a vaříme
pro psy

Dne‰ní doba pfieje kuchafisk˘m
experimentÛm. Z kuchtûní se stal
moderní koníãek a trend, televize jsou
plné kuchafisk˘ch show a amatérsk˘m
kuchafiem je u nás pomalu kaÏd˘
druh .̆ Proã si tedy nevyzkou‰et
své umûní i na na‰ich ãtyfinoh˘ch
pfiátelích? Obãasné zpestfiení
vyváÏené krmné dávky vlastnoruãnû
upeãen˘m nebo uvafien˘m zdrav˘m
pamlskem jistû ocení!

D˘Àové kfiupky
Budeme potfiebovat:
200 g d˘nû,
50 g ovesn˘ch vloãek,
50 g másla, 2 vajíãka,
2 lÏíce medu, 1 lÏíci oleje,
mouku dle potfieby

D˘ni nakrájenou na
kousky povafiíme asi
10 minut, poté ji rozmaãkáme na ka‰i. V míse ji smícháme
s ovesn˘mi vloãkami, máslem, vajíãky, medem a lÏící oleje.

Poté pfiidáváme mouku
tak dlouho, dokud tûsto
hustotou nebude vhodné
pro zpracování. Hotové
tûsto vyválíme
a vykrajujeme tvary (nebo
pro zjednodu‰ení práce
tûsto nakrájíme rádlem).
Peãeme nejlépe na peãicím
papíru v troubû pfiedehfiáté
na 200 °C po dobu 10 aÏ
15 minut, poté su‰enky
otoãíme (jelikoÏ se nám
zaãnou z jedné strany více
zbarvovat) a peãeme dal‰ích
5 aÏ 10 minut. Podáváme
zcela vychladlé.

SOUTùÎ: 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

Recepty pro psy:
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Tentokrát pfiiná‰íme recept, kter˘ nám zaslala na‰e ãtenáfika Pavlína
Seyfriedová. „Sama jsem tyto su‰enky samozfiejmû pekla, a to dvakrát,
podruhé uÏ dvojnásobnou porci, jelikoÏ mojí fence moc chutnají. Také
jsme pár pytlíãkÛ rozdali znám˘m, kde byly su‰enky také s chutí
a rychle spofiádány. Budou pravdûpodobnû chutnat kaÏdému psu,
kterému nevadí tvrd‰í pamlsky. Pokud zrovna neseÏenete ãerstvou
d˘ni, je moÏné pouÏít i kompotovanou, nemûla by ale b˘t moc
doslazovaná. Anebo banány – ty psÛm také vût‰inou chutnají.“
Dûkujeme za zajímav˘ recept a jeho autorce zasíláme knihu.

Kompletní ročník časopisu
Svět psů 2013:

310 Kč (včetně poštovného).
Objednávky na tel. 272 742 611
nebo na: j.hradecka@i-minerva.cz
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