Vaření jako součást svádění

1/1

Vaření jako součást svádění
Autor: Qark
Datum: 17. 02. 2006 16:28
URL: http://www.qark.net/clanek/vareni-jako-soucast-svadeni
Jednou z vynikajících možností, jak na ženu zapůsobit, je uvařit jí. Snad žádná neodmítne pozvání
na oběd či večeři, kterou sami připravíte. Kvůli tomu ale nemusíte být žádní zkušení šéfkuchaři,
stačí umět pár jídel. Vlastně si klidně pro začátek vystačíte i s jedním.
Mám za to, že by každý chlap měl umět něco uvařit. Faktem je, že muži neradi dělají jídla všední,
ale vrhají se spíše na různé speciality. Na ty bývají opravdoví odborníci. Rádi totiž vymýšlejí nové
kombinace chutí a nebojí se koření. Navíc jsou už od přírody hračičky a tak, pokud se naučí nějaké
jídlo, dokážou ho dopilovat k dokonalosti.

Proč ženě uvařit?
** Ženy mívají nejraději pozornosti, které pro ně sami vyrobíte. Dokážou totiž ocenit snahu, nápad a
čas, který jste tomu věnovali.
** Ženy podvědomě hledají muže, kteří se o ně umí postarat. Nasyťte je a máte bonusové body v
kapse.
** Je to romantické. Muž, který umí pro ženu jídlo připravit, ozdobit a vykouzlit romantickou
atmosféru, udělá dojem.

Že neumíte uvařit ani vodu? Nejvyšší čas začít s tím něco dělat! Než se však učit z kuchařky, je
lepší najít správnou učitelku. Ideální kandidátky jsou matky, babičky a kamarádky. Od nich byste se
měli dozvědět, jak se co krájí, co se kam nehodí a jak poznáte, že je jídlo správně udělané.
Doporučuji, abyste se naučili jedno, dvě jídla a ta pak zkoušeli, dokud s nimi nebudete spokojeni.
Během toho zkoušení se naučíte, co je třeba osolit více a co méně, a další maličkosti. Na začátek
bych asi navrhoval nějakou zeleninu s těstovinami či rýží, nebo něco s kuřecím masem.
Nepodceňujte ani jednoduchá jídla, jako jsou například amolety. Donesené ráno do postele udělají
divy. Ono je vlastně jedno co se naučíte uvařit, hlavně aby vás to bavilo a chutnalo vám to. Jen
pokud chcete zapůsobit na ženu, vyvarujte se ostrých jídel, pokud si nejste jisti, že je má opravdu
ráda.
Jakmile vám vaření půjde, můžete se klidně se svým kuchařským uměním dívce pochlubit. Jídlo
nezapomeňte na talíři nazdobit! A když u stolu zapálíte svíčku a otevřete víno, žádná vám neodolá.
Závěrem bych ještě rád něco podotkl pro ženy. Asi nehorší věta, jakou můžete muže za jejich
kuchařské umění odměnit, je: „To bylo dobrý, ode dneška můžeš vařit každý den.“ Naprosto to totiž
degraduje výjimečnost situace. Je to zhruba takové ocenění, jako byste se muže zeptaly, co na vás
má nejraději a on odpověděl „Líbí se mi, jak umíš krásně uklízet.“
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