
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
před 

Silvestrem 2011
Poznámky na začátek

• Potravin prosím berte zhruba níže uvedené množství – když budeme mít všichni 
dvojnásobek, povezeme si to zase domů, pokud to bude naopak, budeme se muset 
pást... :-)

• Pokud je u něčeho napsáno „do dvojice“ apod., domluvte se mezi sebou, kdo co 
vezme, nebo vezměte přiměřené množství...

Nákupní lísteček potravin
Zelenina + ovoce:

• mrkev – asitak 5-6 kusů

• brambory – 1,5 porce – odhaduju asitak 6 středních brambor nebo 300 g (?)

• jablka – min. 1-2 ks
• pomeranče nebo mandarinky – 2-3ks
• pomeranč, mandarinka, kiwi, grep, hroznové víno, banán – nebo cokoliv jiného do 

ovocného salátu (slavnostní Silvestrovská večeře = sSv) - (vezmi jen něco z toho podle chuti – 
stejně se to dá do společné kuchyně - a asitak tolik, kolik bys snědl/-a k jedné až dvěma svačinkám)

• do dvojice: citron 
• do dvojice až trojice: palice česneku
• 2-3 cibule
• jedna paprika (barva je buřt :-)
• jedno rajče (nebo dvě)

Z uzenin:
• cca. 3 nožičky párku (vybírejte prosím očima a nosem a nekupujte „bahno, 

označené párek“ - je to možná levné, ale nemá to chuť a rozvaří se to :-)

Z mléčných výr.
• Litr mléka
• do dvojice až trojice: kysaná smetana
• Sýr na sýrový talíř (tvrdý, polotvdý, „plesnivý“) - jeden nebo dva různé – podle chuti, stejně to 

sníme společně
• sýr tavený – porce (do pomazánek – raději obyč., bez příchuti a NE „light“)

• Ždibec másla / ramy (asitak 100 g – necelá polovina kostky másla, nebo čtvrtka velké Ramy). 
Raději něco univerzálního pro teplou i studenou kuch. – kdybyste vzali něco, co se nedá použít do 
teplé kuchyně, označte to, ať to dáme jen do pomazánky! Díky!

• Jogurt nebo ochucený tvaroh

Z pečiva:
• chléb – asitak ¾



• do trojice až čtveřice: chlebíčková veka
Ostatní

• do trojice: sáček instatní gulášové polévky
• do dvojice: konzerva rybiček na pomazánku (např. obyč. sardinky v oleji)
• do dvojice: litr libovolného džusu (sSv) 
• porce čočky – cca. 150G - (raději NEPŘEDVAŘENÉ) a určitě OZNAČENÉ, na jak 

dlouho se zrovna ta Tvoje namáčí!!!!
• 2 - 3 vejce (syrová, celá nerozbitá, :-) případně vyklepnutá do pixly)
• porce těstovin VŘETENA (příp. „VŘETENA MALÁ“) - pokud nebudou v orig. Bal., opět 

opsaný údaj: tentokrát jak dlouho je vařit! Půlkilový sáček jsou asi 3 porce.
• Trochu cukru
• ždibec marmošky
• 1 sušenka

Další k úvaze:
• sušené ovoce (cokoliv od rozinek, směsi, brusinek, švestek, po kokos...)
• mlsnoty sladké a slané
• trochu Vánočního cukroví, vánočky, či tak nějak podobně na ochutnání...

Poznámky na konec
• Jedna poznámka k sSv: Objevil se komentář, že někdo nepapá olomócké tvarůžky. 

Takový jedinec bude mít jiný sýr, ne tolik aromatický. Viděl bych to tak, že to 
uděláme půl na půl a pak se popereme o to, co bude lepší... ;-)

• Co by se hodilo, kdybyste si přivezli...:
◦ hudební nástroj a zpěvníky (podle toho, co se učíte, nebo umíte hrát a /nebo 

zpívat)
◦ slovník „vašeho“ cizího jazyka (v množství asitak 1 slovník / 1 jazyk / 1 oddíl) 
◦ ostrá sekerka v pouzdře – na dříví, i na sekyrkovou polivku
◦ když bude sněžit, nebo se to bude předpokládat, vezměte si boby

• Nějaké zásoby potřebujeme nakoupit společně ve středu 28. odpoledne – 
například: maso na švédské masové kuličky (brdskou variantu), kapustu do 

polévky, nějakou uzeninu, čaj, zásoby na sSv a další! Proto potřebujeme 
vědět počet strávníků na Silvestrovský podnik do 28. 
12. do 15,00. Pokud se „neohlásíte“ mě nebo Atanovi , 
se společným jídlem se s vámi nepočítá!

• Členstvo Mohawků sčítá náčelník Atana, ostatní se 
prosím ozvěte na email kanyatara@gmail.com, nebo tel. / sms 
na 774 914 200. 
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