
Рецепти на день Святого Валентина або що приготувати 14 лютого для романтичної вечері?

      

Свято всіх закоханих – особливий день, в який так сильно хочеться порадувати свою
другу половинку. Але як часто виникає питання про те, які рецепти на день Святого
Валентина вибрати і що приготувати в день 14 лютого? Звичайно, можна оформити
давно звичні страви у формі сердець, ангельських крил або стріл Купідона, але хочеться
дійсно особливого.
Пропонуємо вам зразкове меню на день всіх закоханих.

В цей день багато хто з нас вирішують приготувати романтичну вечерю. Ми радили б вам
не наповнювати стіл великою різноманітністю страв. Це буде доречно лише в тому
випадку, якщо на 14 лютого ви чекаєте велику кількість гостей. Але якщо свято для двох,
то достатньо буде приготувати одне гаряче блюдо, салат, закуску, купити вино і напої,
або ж приготувати їх удома. Не зайвим може стати і десерт. Втім, на Валентина десерти
– це якраз основні страви на свято.

Гарячі страви на день закоханих
При виборі гарніру відштовхуйтеся від своїх уподобань. Якщо ви готуєте цікаві салати і
закуски, то головне блюдо столу може бути максимально просте – картопляне пюре або
рагу, макарони або рис. Якщо ви не збираєтеся багато готувати і вирішили зробити
особливих основне блюдо, приготуйте картопляну запіканку з м’ясом у формі серця. А ще
можна порадувати улюблених ледачими пельменями у вигляді троянд.

Салати на день Валентина Салати для романтичної вечері
Закуски і салати – основа будь-якого святкового столу. І це не дивно, адже їх просто
говорити, не складно прикрасити і придумати варіації на свій смак. Як прикрасити салат
на день закоханих? Відмінним вибором буде салат “Гранатовий браслет”, оформлений у
вигляді серця або інший салат з гранатом, приготований таким чином. Вибираючи страви
на Валентинів день, слід готувати їх саме з тих продуктів, які є афродизіаками. Відмінним
вибором стануть морські продукти, наприклад, креветки, свіжі овочі, фрукти, горіхи.

Закуски на день Валентина
Які закуски приготувати на романтичний вечір для двох? Вибір рецептів величезний, але
що вибрати? Щоб здивувати коханого чи кохану, приготуйте маленькі канапе у вигляді
сердець. А якщо взяти спеціальні форми для печива, ви зможете вирізати хліб, ковбасу,
сир, овочі та інші потрібні інгредієнти для бутербродів у формі ангелів, зірочок, звірів –
все, чого у вас є формочки.
Якщо класичні бутерброди вже набридли, приготуйте закуску на шпажках або
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зубочистки. Подати її красиво не складе складності – просто застроміть їх в яблуко або
невеликий качан капусти.

Десерти на день свято Валентина
Якщо ви любитель солодкого, то без хорошого десерту не обійтися. Можна купити торт в
магазині або замовити в кондитерській, а краще приготувати вдома.
Найбільше для романтичної вечері підійдуть десерти з фруктів. Можна зробити
фруктовий салат, желе, фруктово-ягідний десерт або з морозиво. Якщо ви вирішили
пекти торт, то персиковий торт стане прекрасним вибором на чотирнадцяте лютого.
Красиво прикрасити і миле страва готова.

Напої на Валентина
Якщо ви вживаєте алкоголь, то для романтичного вечора варто вибрати напої з
невисоким градусом фортеці. Відмінно підійде вино або шампанське. Можна також лікер,
який також можна приготувати вдома. Міцні напої краще розбавляти або
використовувати для приготування коктейлів. Крім алкогольних напоїв, обов’язково
подумайте і про звичайні. Зваріть компот з свіжих або сухих фруктів, приготуйте
лимонний напій. Якщо колись цим займатися, купите сік або газовану воду.
Якщо меню романтичної вечері включає в себе тортики або тістечка, слід обов’язково
запастися кавою і чаєм.

Випічка на Валентинів день
Готувати для вечері випічку не завжди прийнято. Хіба як заміна десерту. А ось
приготувати такий подарунок своїми руками на день Валентина – чому і ні? Красиве
печиво можна прикрасити різнобарвною глазур’ю і упакувати в милі коробочки. На пирозі
цілком можна оформити визнання в любові, намалювати кремом ангела чи серце. У
цьому вам допоможе спеціальні балончик з вершками або шприц для оформлення тортів.

Сніданок  14 лютого?
Порадуйте кохану людину на свято і подайте сніданок прямо в ліжко. Підсмажте тости у
формі сердець, яєчню з сосисками, приготуйте десерт з сиру з полуничним джемом. І,
звичайно ж, кава у ліжко. Замість вершків можна використовувати кульку морозива.

Щоб романтичний вечір для двох вдався, головне, гарний настрій і бажання зробити один
одному приємно. Нехай у ваших серцях завжди буде любов і розуміння! З прекрасним
святом любові!
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