
Slaná květina 

 

 
 

POTŘEBNÉ PŘÍSADY 
 

píši co jsem spotřebovala na tuhle květinu ale samozřejmě záleží na každém co kdo má rád 

nebo jak bude bohatá ta kytka takže pouze orientačně(nevyšla ani na 100 kč) 15 dkg 

salámu(necelé 2 balíčky vakuovaného poličanu) 10 dkg sýra 1 balení korbáčků 1 salát 1x 

baby rajčátka pažitka 10 dkg junioru vcelku špejle ale kdo chce může namotat na slané 

tyčinky aby byla květina opravdu celá jedlá 

 

POSTUP PŘÍPRAVY 
 

postup vložen obrázkový ,ale záleží pouze na každém co chce na květinu použít třeba nějaké 

miniklobásky,sýr vcelku vypíchat,nebo více zeleniny,malé papričky 

,párečky,slaninu.......prostě podle toho pro koje je květina určená.Já dělala pro švagra ke 30 

narozeninám ,je to masožravec a květina byla za chvilku pryč !!!! 

Maminky když budete chtít pošlte fotečku vašich kytiček co vyrobíte a já je zase vložím pro 

inspiraci jiných maminek (jako u slaného dortu)a uděláte mi tím radost !!! děkuji 

Jedna maminka už mi psala že květinu zkoušela ale nedržela ji u sebe a když vzala květinu do 

ruky že se vše jako spláclo dohromady já tedy nevím co s tím mě se to nestalao ale pokud se 

bojíte tak kupte třeba nový květináč a takovou tu hmotu jak se do ní píchají normální květinky 

a darujte květinku i s květináčem, nebo darujte květinu ve váze a myslím že osalavenec vám ji 

rád vrátí prázdnou 



 

cca 6 koleček salámu položíme vedle sebe a spodek trochu ohnem 

aby se kytka nerozjížděla 

 

přiložíme špejli nebo tyčinku a namotáme 

 

a je hotovo nebojte salám je mastný a drží hezky u sebe takže 

nemusíte ničím přivazovat 

 

jen do spod dáme třeba baby rajčátko nebo kousek salámu nebo 

sýra vcelku aby nesjížděla kytka dolů a nebyla shora vidět špejle 

 

plátek sýra bud překrojíme na polovic a smotáme 

 

nebo smotáme celý plátek a svážeme na konci korbáčkem 



 

opět ze spoda musíme něco dát aby nesjížděl kornoutek dolů 

 

z junioru(ale třeba i ze sýra) vypícháme jakýmikoli tvořítky 

kytičky nebo něco jiného(srdíčka...) 

 

a propíchneme špejlí asi do poloviny 

 

každou špejli rovnou dáváme do vázy aby jsme viděli jak kytka 

vypadá a jak je bohatá,nakonec kolem dokola obalíme salátem 

 

a celou kytku svážeme korbáčkem 

 

ještě jsem dozdobila zbylými baby rajčátky a snítkami pažitky a 

petrželky a je hotovo ,kytka netrvala ani hodinku a nevyšla ani na 

100 kč a hlavní je že jen tak nezvadne a nevyhodí se !!!! 



 

ještě jeden pohled 

 

 


