
                                                                          

Slaná krása - 2. oborový den 
 
     Na druhém oborovém dni 2. prosince 2016 jsme měli téma obložená mísa. Ráno jsme se sešli ve 

školní kuchyňce. Nejprve jsme si řekli, co budeme dělat. Pak jsme šli na počítače a tam jsme si na 

internetu hledali inspiraci, jak by mohly takové obložené mísy vypadat. Na internetu bylo spousta 

pěkných nápadů. Poté jsme šli zpátky do kuchyňky a dostali jsme první úkol. 

     Náš první úkol byl vytvořit šunkové rolky. Nejprve jsme si museli udělat náplň – sýrovou 

pomazánku. Do misky jsme si dali asi polovinu kostky másla a celé balení taveného sýra. Vše jsme 

pak museli důkladně našlehat. Mezitím jsme si rozkrájeli dva druhy paprik a scedili jsme si 

mandarinky z konzervy. Na čtvercové plátky šunky jsme do dvou třetin rozetřeli sýrovou 

pomazánku. Navrch jsme pokládali kousky kompotových mandarinek a proužky dvou druhů paprik. 

Nakonec jsme vše zarolovali a uložili do alobalu do lednice. 

     Naším druhým úkolem bylo vytvořit si vlastní obloženou mísu. Talíř jsem si nejprve vyložila 

listy ledového salátu. Na listy ledového salátu jsem na okraj talíře pokládala plátky šunky a salámu 

složené do tvaru květiny. Sýr jsem nakrájela na malé trojúhelníčky a vždy jsem dala dva plátky 

vedle sebe. Plátky sýru jsem dozdobila proužky červené papriky a kousky okurky. Do druhé řady 

jsem dávala proužky mrkve stočené do tvaru hnízda. Mezi mrkev jsem vkládala sýr zdobený 

hlávkovým salátem a pokrájené plátky šunkové rolády. Doprostřed talíře jsem vytvořila květinu ze 

salámu a dozdobila šunkou. Obložená mísa se dá použít na narozeninové oslavy, na Silvestra nebo u 

dalších slavnostních příležitostí. Je to velice hezký nápad, jak si vyhrát s obyčejnou zeleninou nebo 

sýrem. Oborový den se mi moc líbil, dozvěděla jsem se spoustu nových nápadů a tipů na výrobní 

postupy pro vytváření obložené mísy. Naučila jsem se vytvořit šunkovou roládu, což je velice hezký 

nápad. Ze začátku mě trochu překvapila kombinace papriky s mandarinkou, ale chuťově je to velice 

dobré. I obložené mísy ostatních spolužáků vypadaly hezky a nápaditě.  

          Beata Balicharová, 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


