
JEMNÉ CUKROVÍ
Piniové cukroví

Suroviny asi na 50 kousků: 
100 g piniových jader 
200 ml kondenzovaného mléka (10 % tuku) 
na špičku nože skořice
na špičku nože kardamomu
100 g cukru
2 sáčky vanilkového cukru 
50 g másla nebo margarínu
150 g krupice 
50 g sezamových semínek

Doba přípravy: cca 55 minut 

Doba pečení: cca 10 minut

1. Jemně nameleme piniová jádra. Mléko dobře  

 promícháme s kořením, cukrem a vanilkovým   

 cukrem.

2. Piniová jádra restujeme za stálého míchání asi 

 2 minuty na tuku. Přisypeme krupici a restujeme  

 dalších 5 minut, až hmota začne hnědnout.   

 Postupně přiléváme mléko. Hmotu vaříme za   

 stálého míchání dalších asi 5 minut. Přendáme do  

 mísy a necháme trochu vychladnout. Troubu 

 předehřejeme na 180 °C.

3. Z vychladlé hmoty uválíme malé kuličky, z nich  

 tvarujeme placičky a obtiskneme je do sezamo- 

 vých semínek. Pečeme uprostřed rozpálené trou- 

 by asi 10 minut dohnědava. Uchováváme v chladnu.

Varianty:
Kdo nemá rád jádra pinií, může je nahradit pistáciemi, 
mandlemi nebo ořechy. A kdo rád něco čokoládovějšího, může 
nahradit krupici kakaovým práškem.

Zdroj:   VÁNOCE - SLADKOSTI PŘIPRAVENÉ S LÁSKOU
Nakladatelství Svojtka&Co.

inzerce

Datle plněné pistáciovým marcipánem

Suroviny asi na 50 kousků: 
50 čerstvých datlí 
100 g pistácií
2 lžíce růžové vody (lékárna) 
250 g marcipánové syrové hmoty 

Doba přípravy: cca 45 minut

1. Datle podélně rozkrojíme a odstraníme pecky.
2. Jemně umeleme pistácie a vmícháme je spolu 
 s růžovou vodou do marcipánové hmoty. Hněteme
 tak dlouho, až hmota zvláční.
3. Pistáciový marcipán namačkáme po kousíčcích do     
 datlí.

 Tip
Čerstvé datle se uchovávají v chladničce maximálně 10 dní, sušené 
díky vysokému obsahu cukru mnohem déle.

6.10 Nexo Knights I (9)          
Americký animovaný seriál (2015) 

6.40 Ferda Mravenec (9)          
Německý animovaný seriál (1984)

7.25 M*A*S*H (242)          
Americký válečný seriál (1972-1982)

8.15 M*A*S*H (243)          
Americký válečný seriál (1972-1982)

8.55 M*A*S*H (244)          
Americký válečný seriál (1972-1982)

9.25 Jake a tlusťoch III (3)          
Jako pes a kočka
Slavný americký krimiseriál (1987-92)

10.25 Rosamunde Pilcher: Mlha nad 
zámkem Kilrush          
Když se zraní jeden z koní lorda 
Kilrushe, zavolá na pomoc zaříkávače
koní. Kilrushova dcera není jeho 
přítomností zprvu vůbec nadšená, ale
pak se do něj zamiluje. Jenže po čase
zjistí, že pro Patricka není jedinou... 
Německý romantický příběh (2007).

12.20 Polední zprávy     
12.30 Jake a tlusťoch III (4)          

Jak dnes v noci vypadáš
Slavný americký krimiseriál (1987-92)

13.30 Policie Hamburk IX (19)          
Třídní sraz
Německý kriminální seriál (2015). 

14.30 Návrat komisaře Rexe X (4)
Rodinné záležitosti
Rakousko-italský kriminální seriál 

15.30 Návrat komisaře Rexe X (5)
Máma je prostě máma
Rakousko-italský kriminální seriál 

16.35 Odpolední zprávy       
16.50 Policie v akci          

Reální policisté, případy ukazující 
skutečný život a volání o pomoc

17.50 Prostřeno!          
Pět soutěžících, pět večeří, menu 
tradiční i exotická!

18.55 Zprávy FTV Prima       
19.25 Krimi zprávy       
19.40 Divošky      
19.55 TOP STAR      
20.15 Smím prosit?          

Richard Gere při své každodenní cestě
z práce míjí okna tanečního studia a 
v nich spatří půvabnou Jennifer 
Lopezovou. Jednoho dne se osmělí a 
zapíše se do jejích kurzů. Ovládne
ho kouzlo mladé lektorky, nebo 
propadne jiné vášni - tanci?
Americká romantická komedie (2004)

22.25 Rukojmí      
Bruce Willis dlouho pracoval jako 
vyjednavač u policie. Náročná práce 
ho přiměla stát se policejním šéfem v
malém městečku. Ani tam však není 
klid. Tři brutální zločinci drží po neúspěšné
krádeži rukojmí a je potřeba jednat...
Americko-německý akční film (2005)

0.45 Policie v akci          
1.45 Návrat komisaře Rexe X (4)
2.45 Návrat komisaře Rexe X (5)
3.40 Rosamunde Pilcher: Mlha nad 

zámkem Kilrush

TV PROGRAM

romantická komedie
Smím prosit?20.15

ČTVRTEK 21.12.

6.40 Brainiac: Šílená věda III (2)         
Britský seriál (2003-2008) 

8.00 Hvězdná brána III (19)          
Americký seriál (1999). 

9.15 Top Gear IV          
Britský magazín (2004). 

10.30 Brainiac: Šílená věda III (3)         
Britský seriál (2003-2008) 

11.30 Námořní vyšetřovací 
služba L. A. VIII (7)   
Americký krimiseriál (2016). 

12.25 Futurama III (12)          
Americký kultovní animovaný seriál 

12.55 Simpsonovi XXIV (3,4,5,6)         
Americký kultovní animovaný seriál 

14.50 Teorie velkého třesku V (14)       
Americký sitcom (2011). 

15.20 Teorie velkého třesku V (15)       
Americký sitcom (2011). 

15.45 Futurama III (13)          
Americký kultovní animovaný seriál 

16.10 Hvězdná brána III (20)          
Americký seriál (1999). 

17.05 Top Gear IV          
Britský magazín (2004). 

18.20 Simpsonovi XXIV (7,8,9,10)       
Americký kultovní animovaný seriál

20.15 Autosalon     
21.25 Teorie velkého třesku V (16)       

Americký sitcom (2011). 
21.50 Teorie velkého třesku V (17)       

Americký sitcom (2011). 
22.20 Námořní pěchota     

Americký akční film (1990). 
0.45 Poslední chlap na Zemi II (11)
1.10 Poslední chlap na Zemi II (12)
1.40 Alias III (10)     
2.40 Poslední chlap na Zemi II (11)
3.05 Poslední chlap na Zemi II (12)
3.30 Applikace    
3.55 Alias III (10)     
4.40 Applikace

6.15 Amerika hledá topmodelku IX (4)   
Americká reality show (2007)

7.30 Letiště (23)          
Původní český seriál televize Prima.

8.55 Prostřeno!     
Pět soutěžících, pět večeří, menu
tradiční, exotická i experimentální! 

10.10 Prostřeno!   
Pět soutěžících, pět večeří, menu
tradiční, exotická i experimentální!

11.20 Castle na zabití VI (9)       
Americký kriminální seriál (2013).

12.20 Chůva k pohledání III (7)          
Americký komediální seriál (1995).

12.55 Closer I (2)    
Americký kriminální seriál (2006).

13.55 Julie Lescautová VII (5)  
Francouzský kriminální seriál (2009).

15.55 Castle na zabití VI (10)          
Americký kriminální seriál (2013).

16.55 Closer I (3)   
Americký kriminální seriál (2006).

17.45 Sherlock Holmes: Jak prosté IV 
Americký krimiseriál (2015). 

18.40 Amerika hledá topmodelku IX (5)   
Americká reality show (2007)

19.45 Chůva k pohledání III (8)          
Americký komediální seriál (1995). 

20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy 
na pitevně VI (8)     
Americký kriminální seriál (2015).

21.05 Sběratelé kostí VIII (4)  
Další řada oblíbeného amerického 
kriminálního seriálu (2012). 

22.00 Bez hranic II (1)      
23.00 Sběratelé kostí VIII (4)          
23.55 Julie Lescautová VII (5)  
1.55 Letiště (23)         
3.00 Jsem do tebe blázen III (22)
3.25 Bez hranic II (1)          
4.10 Jsem do tebe blázen III (22) 


