Próza – 3. místo

Putování do krajiny jídla

Máte hlad? Tak to navrhuji cestu do krajiny dobrého jídla. Nejlepší cestování do krajiny jídla
je tak, že se pohodlně usadíte na židli. Pak popustíte uzdu své fantazie na stupeň dobrého jídla
a můžeme vyrazit. Dnes si uděláme výlet do hlavního města Palačinkova.
Toto město se nachází uprostřed krajiny jídla. Cesta tam je trošku delší, takže bych vám jen
poradila, abyste si pořídili mapu. Už na hranicích probudí čichové buňky omamná vůně
brambůrek. Malá vesnička Brambůrkov je na turisty velmi dobře připravena. Bramborové
lupínky různých tvarů a chutí vykukují ze všech rohů. Stačí jen natáhnout ruku. Jen si berte,
cesta bude namáhavá a vaše tělo energii potřebuje. Posilněni brambůrkami můžeme směle
pokračovat dál.
Další zastávka na cestě do hlavního města bude plná vitamínů, protože nás čeká osada
Jedlojabka. Naše tělo vitamíny potřebuje, a proto je tato zastávka velmi důležitá. Nenechte se
zmást názvem, kromě běžného ovoce a zeleniny zde čekají i plody exotické, např. meloun
švestkový, ananasomrkev, bazalkovník rakytníkový a další. Jen pozor, aby Vás vitamíny
nezabily.
Blížíme se ke křižovatce, kde si poprvé můžeme vybrat směr cesty. Cestu vpravo si volí jedlíci
špenátu, doleva pojedou krupicoví nadšenci. Já doporučuji pokračovat rovně, protože jsem
očekáváni v Gulášově. Vsadím se s vámi, že tolik druhů gulášů ani neznáte, co jich tu umí.
Stačí otočit kohoutkem a místo vody teče Hromburácký guláš. V kašně na náměstí můžete
ochutnat pravý Vodnický guláš. Ani já si všechny druhy nepamatuji a nebylo ani v mých silách
je všechny ochutnat. Nemůžeme se zde ale dlouho zdržovat, protože hlavní město je ještě
daleko.
Nyní nás čeká cesta volnou krajinou. Musíme přes perníkový les s cukrovou polevou
a lentilkami. Les není příliš rozsáhlý, a tak se za chvíli dostaneme na louku, kde místo trávy
rostou cukrová vlákna a běhají čokoládoví zajíčci. Ach jo, to je krásná vůně! Blížíme se
ke coca-colové řece, po které plují kokosové lodě. Za ní začíná tatrankový sad, který končí
vesnici Jahodov. Klidně si křupněte, chuť je znamenitá.
Jsme poblíž hlavního města, což dokazuje i samotná vesnička Jahodov. Hlavní náplní práce
zdejších obyvatel je zpracování jahod a výroba jahodového džemu. Ten odváží hlavní manažer
Jahodova, Inocenc Koblížek, do Palačinkova, kde se stává nedílnou součástí národního
jídla – palačinek.
Předposlední zastávkou na naší cestě krajinou jídla bude městys Stehýnkov. Významný
rodákem tohoto městyse je Karel Stehno. Jeho největší zásluhou jsou granitovaná žabí
stehýnka, špekáčková kuřecí stehýnka a největší delikatesou jsou husí stehna v ananasové
marinádě s karamelem a mandlemi zapečená s jablečným pyré. Tak se dobře posilněte, hlavní
město je na obzoru. V místní půjčovně palačinkových koberců si dva zapůjčíme a letíme rovnou
do hlavního města Palačinkova.

Přistaneme na želatinové přistávací dráze a do centra Palačinkova se dostaneme potrubím
z hořických trubiček. Nelámat, nebo skončíme v banánové stoce! Jsme na místě. Hlavní
náměstí je obloženo těmi nejjemnějšími palačinkami a všude kolem jsou nádoby s různými
náplněmi: jahodovou, čokoládovou, ale i šunkovou, tvarůžkovou, a tomu všemu vévodí obří
šlehačková věž. Tak si berte, jsem na konci cesty.
Jak se vám líbil výlet do krajiny jídla? Byla to krása, viďte. Škoda jen, že je to výplod lidské
fantazie. Ale bylo by krásné mít svoji krajinu dobrého jídla. Nemám pravdu?

Eliška Urbášková, 12 let
CMG

