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Můžete udělat více nebo
kokosového mléka a pak
Úhledně to takto slepte
méně, záleží na tom,
to bude právě dobré.
dohromady do tvaru koule.
jak to máte rádi.
Po pěti minutách zamíchejte
A můžeme znovu použít
A dáme zase dva kraje
rýži v hrnci.
tento balící papír.
k sobě.
Zamíchejte, aby to bylo
Nevyhazujte ho.
Vidíte? Takto.
rovnoměrněji zvlhlé
Nyní jen pro legraci můžeme
Nejprve to nechte odpočinout
a provařené, aby to navrchu
nařezat tři druhy červené
na kuchyňské desce,
nebylo tak suché a na dně
papriky a vybrat vnitřek
stlačte to, zmáčkněte.
tak vlhké.
dokud tam nebude
Stlačte dva kraje k sobě
Promíchejte to ze dna nahoru
prostorná koule.
a pak stlačte ze
a shora na dno.
Všechny věci zevnitř
všech stran.
Tak to máme a necháme to.
vyberte ven.
Pak to zmáčkneme
Necháme to být víc než
Vyberte je ven.
dohromady, aby se zakryla
5 minut a to by mělo
Vyberte z toho vnitřek.
hmota uvnitř.
být dobře uvařeno.
Opatrně, abyste to nezlomili.
Jen takto.
Skutečně, je to už dobré.
Jen vyberte ven,
Velmi jednoduše, děti,
Mohli bychom to použít,
co překáží uvnitř.
máme hodně legrace.
ale já to tam radši nechám
Zrovna jako
1 nebo 2 minuty, aby se to
Překvapte vaši rodinu
duchovní praktikující,
a přátele svým talentem.
rovnoměrně provařilo.
cokoli nás uvnitř ruší,
Dobrá!
Rýže je uvařena,
meditujte a vyčistěte se.
vypneme proud.
Budou na vás hrdí.
Tak to máme také tak.
Nyní uděláme nějakou
Nyní již víte,
Nyní dáme tento
zábavnou hmotu.
co dělat.
mandlový tvar lepivé rýže
Dáme trochu
Všechno zakryjeme
jeden konec do toho.
veganského másla
a musíme to dobře
na kousek přilnavé fólie,
zmáčknout, dobře stisknout,
Takto. Vidíte?
aby se to nelepilo, to je vše.
aby se to pevně slepilo
Vidíte jak a umístěte to
Pak nabereme asi 2 lžíce
dohromady, jako láska rodiny
na váš talíř, samozřejmě.
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výtečné a výživné.
a sjednocené úsilí.
příbory.
Nyní naaranžujeme stůl.
Pak to bude takto
Můžete si dokonce i lžící
Všechnu zeleninu na talíři,
vypadat.
nabrat, nebo použijte nůž
tak to je.
Pak přidržíme na jednom
k nabrání.
Dáme zeleninu takto
kraji nádhernou červenou
Jezte to se zeleninou.
dokola.
papriku. Toto je menší,
Zeleninu jezte
Hezky to nazdobte.
sladká, červená paprika.
se zeleninovou ústřicovou
Dejte to naproti rýže,
Není to zvonková paprika.
omáčkou.
zrovna takto.
Zvonková paprika je o trochu
Potřísněte si zeleninu
A pak dokola dáme
větší.
nebo si to namočte do toho,
zelenou zeleninu, jen aby to
Tak tady to máte.
jak chcete.
vypadalo vábněji a hezky.
Na tuto lepivou rýži
Již máme dvě
A kukuřici, dejte ji do hrnku
nepotřebujete, je již chutná
a uděláme další
nebo mísy a nahoru
a pak jsme hotovi.
je již dobře
kokosové mléko, to je vše.
ochucená.
Stále můžeme používat
Velmi jednoduché.
Je výtečná.
stejnou balící fólii, kterou
Tak tady máte vaše
Co je uvnitř?
jsme již vymazali máslem.
Lepivé Štěstí, jako když
To jsou jen houby
Použijte ji z vymazané strany.
rodina drží šťastně
a proteiny.
Z toho, co jsme připravili,
pohromadě.
Velmi dobré. (Ano?)
můžeme udělat šest až osm
To je váš kompletní chod
Máte hlad, ano?
takových koulí a to je
Lepivého Štěstí.
Mám hlad.
dost pro dvě osoby.
A přidejte sem kokosové
Ano, vy také?
A pokud cokoli zbude,
mléko pro případ, že byste
Dobře, to je tajemství
rýže nebo zelenina,
chtěli další veganskou
chuti, protože, pokud nejste
můžete z toho udělat
ústřicovou omáčku.
hladoví,
smaženou rýži
A pro vás trochu piva,
nezáleží na tom co,
nebo to zítra jíst takto
pokud vám tolik schází.
nebude to dobře chutnat.
společně se zeleninou
Nealkoholické pivo
Dobrou chuť!
Pak slepte kouli z rýže,
chutná stejně bombasticky.
Zkuste kukuřičný pudink.
trochu ji zmáčkněte, aby
Trochu ovoce, samozřejmě.
Je velmi dobrý.
držela pohromadě.
A to je váš kukuřičný pudink.
Máte rád kokosovou část
Hezky to naaranžujte, aby
Takto vypadá s kokosem
nebo kukuřičnou část?
měla hezký tvar.
nahoře.
Obojí dohromady, smíchané
Na tom opravdu nezáleží.
Dále mám na stole
dohromady je dobré.
Jen aby to hezky vypadalo.
nějaký ovocný sirup pro
Obojí společně, ano,
Znáte mě, jsem náročná
případ, že byste potřebovali.
samozřejmě.
na dekoraci, vy ne?
Navíc veganská ústřicová
Trochu to stiskněte,
Pokud chcete více
omáčka, pokud potřebujete.
aby to vypadalo takto.
kokosového mléka,
Veganská ústřicová omáčka,
Podobně jako tohle.
je na té straně.
smažená omáčka nebo hustá
Nyní scedíme ze zeleniny
Dobře, děkuji.
sójová pasta je fajn.
všechnu vodu.
Nemáte zač. Dobrou chuť.
Nyní pozvu mé přátelé.
Můžete tu vodu použít
Velmi mi to chutná.
Vítejte.
později na uvaření polévky.
Velmi chutné.
Děkuji vám. Co to je?
Neplýtvejte vařeným
Nádhera.
To je lepivá rýže.
zeleninovým vývarem.
Jíte něco takového
Můžete to slít
v Austrálii?
Uvnitř je nějaká náplň.
do malé mísy a použít
Ne, nikdy dřív jsem to nejedl.
Říkám tomu Lepivé štěstí.
později na polévkový základ.
Dobře, kámo.
Můžete to jíst prsty
Je to v každém případě velmi
Dobrou chuť, kamaráde!
nebo použijte jídelní
Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php
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