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Koken: Kippehartjes in chocola

Happy Valentine's Day to the bitches. De compromisloze kookshow voor mannen Epic Meal Time maakt al in de eerste seconden duidelijk hoe de kaarten liggen. Dat moet ook wel want deze hele aflevering duurt maar twee minuten. Voor- en naspel zijn aan deze kerels niet besteed.

Ze doen het met hartjes deze keer. Kippehartjes worden gemarineerd in bourbon met suiker. "Dus dat wordt vrijen - of een vuistgevecht." Daarna worden ze gebraden en verstopt in chocolade cupcakes, subtiel bestrooid met gesuikerd en gebakken spek. De calorieënteller gaat weer ver in het rood.

Het is niet eens het enige gerecht dat in die twee minuten wordt bereid. Er staat ook een kloeke chocoladetaart op het programma. De ingrediënten zijn dezelfde, met dien verstande dat harten van lammetjes hier de basis vormen. Dat zullen de dames een goed idee vinden.

De lamsharten worden gebraden, in spek gewikkeld en in chocolade cakebeslag begraven. De gebakken taart wordt aan de buitenkant geplamuurd met gesmolten praliné en ten overvloede nog eens met gebakken spek bekleed. "On Valentine's Day even a douchebag has a heart."

Voor de opeetsessie komt behalve een gezonnebrilde bink ook een prachtige vrouw opdraven, die zo te zien dapper meeëet. Of ze haar cupcake ook heeft doorgeslikt valt niet met zekerheid te zeggen. Als ze dit regelmatig deed, zag ze er wel anders uit. (02:15)

http://www.youtube.com/watch?v=jtRMjk7giEY		BEELD 2:03


Cursus: Een betere buitenkant voor haar

Cosmeticaspecialisten Nikkie en Klaire demonstreren Valentijns-makeup. Ze doen dat elk in een eigen stijl, elk op een eigen kanaal, en verwijzen naar elkaar. Zeer verzorgde video's, nogal heftige makeup. Check ook de Valentijnsgymnastiek op kanaal Toneitup, die vooral een show voor mannen lijkt. (29:27)

http://www.youtube.com/watch?v=ur5RfyXbsmA
http://www.youtube.com/watch?v=_xrDh4qRszw		BEELD 4:59
http://www.youtube.com/watch?v=kAzr1vDtNQY


Animatie: Misery Bear's Valentijnsdag

De lieve, ontroerende, eenzame en zielige Misery Bear beleeft een mislukte Valentijnsdag, zowel online als op straat. In een ander filmpje zien we hem zich voorbereiden op een intiem afspraakje en in een derde komt hij zowaar thuis met een nieuw vriendje. Maar ook dat loopt niet helemaal goed af. (6:35)

http://www.youtube.com/watch?v=9JTMXvbsKlU		BEELD 1:29
http://www.youtube.com/watch?v=RTTGmxBXoiI
http://www.youtube.com/watch?v=AjVVqWSpkrw


Tirade: Heren luchten hun hart

The Gentlemen's Rant is een serie met onverbloemde uitspraken van mannen over mannenzaken. Dat zijn dus niet zelden óók vrouwenzaken. Geen geschreeuw maar wel duidelijke taal. Bijvoorbeeld over Valentijnsdag, relaties, porno en winkelen. "Ik ga tegen je liegen, zelfs als het niet nodig is." (12:05)

http://www.youtube.com/watch?v=xPqDD5ABk1s		BEELD 0:32
http://www.youtube.com/watch?v=TVW2xSQTC0g 
http://www.youtube.com/watch?v=94RhYZlpKts
http://www.youtube.com/watch?v=t5wGox16HWQ

