VáNoČNÍ
PurPura

Sušené květy
bylin, kořen
kosatce i von
ná pryskyřice
benzoe a san
talové dřevo
se
dají sehnat v
obchodech s
bylinkami a v
ykuřovadly.
Hřebíček a m
letou
skořici koupít
e v potravinách.
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Vánoce jsou svátky nejenom klidu, rotentokrát se neobejdeme bez nožového
dinné pohody a dobrého jídla, ale také
(„rázového“) mlýnku na kávu nebo bylinky. Některé
příjemných vůní – prskavek, františků
suroviny jsou tvrdé nebo houževnaté a třecí miska
a také purpury. Základem purpury, která
nebo hmoždíř by nám nestačily. Na obrázku je sice
skořicová kůra, ale
se dá koupit v drogerii nebo na vánočních
jednodušší je
o
trzích, jsou obarvené dřevěné hobliny
é dřev
onn
skořici
koupit
v
s trochou bylinek. My se naučíme vyrobit
a
ce
už mletou.
poctivou purpuru výhradně z bylin
a vonných přísad! Místo pestrobarevně
obarvených hoblin použijeme modré květy
levandule a chrpy, červené
okvětní lístky růže a žluté
kvítky měsíčku. Návod
řen kosatce, květy le
, ko
van
k
e
du
íč
je převzatý z receple,
eb
táře z roku 1925
(pouze prakticky
nedostupnou
kaskarilovou
kůru jsme
nahradili
dostupným
santalovým
sUroViNy:
dřevem).
12 g květů chrpy polní,

12 g květů měsíčku lékařského, 24 g okvětních lístků růže
stolisté, 30 g květů levandule
lékařské, 30 g kořene kosatce
(radix iridis), 15 g mleté skořice,
15 g hřebíčku, 30 g gummi benzoe (pryskyřice
sumaterského druhu sturače), 30 g santalového dřeva
(červeného)

poMŮCKy:

kuchyňské váhy (přesnost 1 g), plastová miska na odvažování,
elektrický nožový mlýnek na kávu, lžíce (na sušené květy),
lžička (na mleté suroviny), plastový kyblík 5 l s víkem, sklenice
na hotovou purpuru (třeba od okurek), litinový tál

POkUsy

pracovní postup:

TIPY

1. V mlýnku si předem umeleme pryskyřici benzoe na prach, kořen
kosatce na malé kousky a nakonec santalové dřevo na jemné třísky.
2. Do plastového kyblíku odvážíme nejprve všechny sušené květy
a hřebíček. Zavřeme víko a protřepáváním suroviny promícháme.
3. Přidáme pomleté suroviny (kořen kosatce, skořici, benzoe
a santalové dřevo). Opět kyblík zavřeme a protřepáváním směs
důkladně promícháme.
4. Hotovou purpuru přesypeme do těsnící

Nožový m
sklenice a necháme několik dní
lýne
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IDEÁLNÍ KOMBINACE
RADIKÁLNÍHO DESIGNU S
DOKONALOU FUNKCNOSTÍ
DELÁ Z NAŠICH BATOHU
AIRZONE TU NEJLEPŠÍ
VOLBU PRO CHVÍLE
JAKO JE TATO

Pokud nepoužíváte plynový sporák, můžete purpuru nasypat i na podložku
z alobalu na elektrické
plotýnce. Stupeò ohřevu
je potřeba vyzkoušet.
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rozpálený litinový tál. Nesmí
hořet, ale pouze doutnat!

S vůní purpury
můžete experimentovat,
můžete přidat třeba
mleté vanilkové lusky,
použít květy jiných
bylin, nebo přidat jinou
pryskyřici (např. styrax
nebo kadidlo).
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rpu
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