Spis treści

Warto zobaczyć: KEY WEST
loryda to raj dla miłośników przyrody,
tropikalnych plaż, nurkowania, wodnych wycieczek i bezstresowych wakacji.
Wyspa Key West o wymiarach 2 km na
6 km położona jest na końcu łukowatego
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ierwsze wzmianki na temat
sernika sięgają czasów starożytnych. W Grecji częstowano nim
zwycięzców olimpiad sportowych.
Z kolei w Rzymie wykorzystywano
go w trakcie rytuałów religijnych. Jego historia sięga
więc już ponad 2 tysięcy
lat. Do Ameryki Północnej
przepisy na serowe ciasto
dotarły w XIX wieku
razem z kolonistami, i tam
ewoluowały. Podobno do
Polski sernik dotarł dzięki
królowi Janowi III Sobieskiemu, który przywiózł
Topfenkuchen (austriacka
nazwa) po Bitwie pod
Wiedniem.

archipelagu i jest najbardziej wysuniętym
na południe punktem kontynentalnej
części USA. Główną atrakcją Key West
jest Old Town na południowo-zachodnim
krańcu wyspy, z pomalowanymi na jasne
kolory XIX-wiecznymi domkami
z drewna. Najczęściej odwiedzanym przez turystów miejscem jest
dom Ernesta Hemingwaya (na
zdjęciu). To właśnie tutaj Hemingway napisał swoją najsłynniejszą
powieść „Komu bije dzwon”.
Warto dodać, że na terenie domu
pisarza mieszkają koty, które są
potomkami „Snowballa”, kota,
którego właścicielem był Hemingway. Opiekują się nimi pracownicy muzeum Hemingwaya.

Poruszające historie

Dzisiaj istnieje bardzo wiele odmian
tego popularnego deseru. Najsłynniejsze to: nowojorski (wyróżnia
się aksamitną i kremową masą
serową), wiedeński (nie posiada
kruchego spodu, dzięki czemu ma
więcej sera i wbrew pierwszym
skojarzeniom, został wymyślony
w Polsce) i krakowski: (najbardziej
znany, wyróżniają go kruche ciasto,
bakalie, tłusty twaróg i charakterystyczna ozdobna kratka).
Sernik to deser, który sprawdza
się na każdą okazję. Podawany
sam lub z dodatkami na ciepło
albo zimno smakuje wybornie!

Wypatruję jutra
Nie bierz byle czego
U mnie? Generalnie źle
Ruben by się uśmiał

Henio z Hameryki
Zabiorę go ze sobą
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KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Pociąg
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Czułam, że jest moją bratnią duszą, moją
miłością. Trzydzieści lat musieliśmy czekać
na to, by wreszcie być razem.

Dopóki pamiętamy
Korgiś wie lepiej
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HIT NUMERU:
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Moje dwie córki świetnie sobie radzą. Nie ukrywam, że także dzięki mojej pomocy. Niestety,
na ich wdzięczność i opiekę nie mogę liczyć.
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Zdrowie
Czy to migrena?
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Ćwicz umysł
Krzyżówki
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Poradnik
l Renta rodzinna
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Praktyczne
i sprawdzone
l Porady z szuflady
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Uwaga, problem
Pogrzeb taty
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napisz do mnie
Anonse czytelników
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Teraz miesięcznik

Cytat miesiąca: „Powiedz mi, kim są twoi
przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś”.

Ernest Hemingway

również w internecie.
Możesz nas czytać na:

http://czytamy-magazyny.pl
Polecamy także książki
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