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ВЪВЕДЕНИЕ



Уважаеми читатели,


Вие държите в ръцете си първото кулинарно издание на НАСГБ – Готварска книга, съставе- на от Ваши рецепти. Екипът на списание „Звук и светлина” реши да събере рецептите Ви от 2012 и 2013 г., които сте изпращали в редакцията за да ги разпространи до всеки читател. През години- те не успяхме да поместим всички изпратени от Вас рецепти, поради ограничеността на списани- ето, затова като реванш към всеки дописник на кулинарни рецепти, създадохме тази готварска книга, която е от Вас и за Вас. Тя е подарък от нас за всеки дописник на рецепти, като Ви желаем здраве, бодрост и занапред все така вкусно и апетитно да творите в кухнята, а пък ние ще очаква- ме Вашите кулинарни изделия, за да ги правим достояние и на останалите членове на НАСГБ и читатели на списание „Звук и светлина”.
Благодарим на всеки дописник участвал и спомогнал с предложенията си за създаването на тази книжка, но най-вече благодарности към председателят на НАСГБ – Димитър Парапанов, който съдейства в издаването й. Благодарим и на комисията на списание „Звук и светлина” към УС на НАСГБ, че подкрепи нашата идея. Благодарности и на целия екип на списанието, който отдели време и труд за създаването на тази книжка.
Молим да ни извините, ако някъде сме допуснали грешка, но това е ново начинание за нас и колкото и да сме се старали, грешки не са изключени. Затова се извиняваме ако има такива и го- рещо благодарим на всеки един, който се е включил в създаването на Готварска книга – първо издание на НАСГБ.






С Уважение: Екипът на списание „Звук и светлина”
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БЪРЗИ И ЛЕСНИ ЗАКУСКИ

ПРИНЦЕСИ С ЯЙЦЕ И СИРЕНЕ Продукти: 3-4 филии хляб, 1 по-голямо яйце, 50 гр. сирене, масло.
Начин на приготвяне: В купичка счупваме яйцето и го разбиваме добре, а към него приба- вяме натрошеното сирене и хубаво разбъркваме. Сместа трябва да бъде гъста. Ако Ви се стори рядка, добавете още малко сирене. Намазваме филиите с много тънък слой масло, разстиламе от сместа върху всички филийки и запичаме сандвичите във фурната или в скаричка до златисто.
* * *
САНДВИЧ С ПАСТЕТ ОТ СИРЕНЕ И ПЕЧЕНИ ПИПЕРКИ Продукти: 100 гр. сирене, 50 гр. краве масло, 200 гр. печени пиперки, хляб.
Начин на приготвяне: Пиперките се пасират. Отделно се разбива до пухкавост маслото и към него си прибавят пиперките и ситно стритото сирене. Сместа се разбърква и се опитва на сол. С тази смес се намазват филийките и отгоре се украсяват с ивички от печена пиперка.
* * *
СЕЛСКА ПЪРЛЕНКА
Продукти: 20 гр. мая или 1 пакетче суха такава, 350 мл. топла вода, 5 с.л. зехтин (може и олио) плюс още за намазване, 1 с.л. захар, 1 с.л. сол, 5 ч.ч. брашно, шарена сол, няколко скилидки счукан чесън, 2 с.л. масло.
Начин на приготвяне: Разтворете първо маята в малко топла вода със захарта. Щом се ак- тивизира, добавете към нея всички останали продукти – останалата вода, 5-те с.л. олио, солта и брашното. Замесете меко тесто и го оставете да втаса. От тестото се разточват питки, които се пържат върху сгорещен намазан сач или тиган. Щом обърнете питката от втората страна, намаже- те вече опечената със смес от маслото, чесъна и шарената сол, веднага докато баничката е още топла.
* * *
ЛЕСНИ ХАМБУРГЕРЧЕТА
Продукти: За хамбургерските питки: около 400 гр. брашно, 1 ч.ч. прясно мляко, половин кубче мая, 1 яйце, 1 жълтък за намазване, половин ч.ч. олио, захар, сол.
За пълнежа: 2 пакетчета крема сирене, 1 червена пиперка, десетина зелени маслини.
Начин на приготвяне: Маята се размива в хладкото мляко и се добавя към пресятото брашно. Добавят се останалите продукти и се меси до получаване на меко и еластично тесто. Оформят се малки топчета, оставят се да втасат, мажат се с жълтък и се пекат на 200 градуса око- ло 10 мин. Разрязват се на половина така, че да станат две филийки. Маже се с крема сирене, в единия вид хамбургерчета върху крема сиренето се редят маслини на кръгчета, в другия вид – червена пиперка, нарязана на кубчета или ленти. За пълнеж могат да се добавят всякакви продук- ти по ваш вкус – кисела краставичка, ролца от раци и т.н.
* * *
ХАПКИ С ЧЕРВЕНА ЧУШКА И СИРЕНЕ
Продукти: 4 филии хляб, 1 червена чушка, 100 гр. сирене, 1 яйце, 50 гр. шунка. Време за приготвяне – 10 минути.
Начин на приготвяне: Измитата и изчистена чушка се нарязва на малки кубчета. Смесва се с предварително разбитото яйце, натрошеното сирене и нарязаната шунка. Получената плънка се разпределя върху хапките от хляба наредени в тавичка, след което се запичат на грил за някол- ко минути.
* * *
КАШКАВАЛЕНИ САНДВИЧИ
Продукти: 6-8 филии от франзела, 150 гр. кашкавал, 5 с.л. зехтин или олио, 2 с.л. брашно,
100 мл. вода и шарена сол за поръсване.
Начин на приготвяне: Настъргваме кашкавала на ренде, към него добавяме останалите продукти и разбъркваме добре. Разстиламе сместа върху филиите и печем във фурната в подходя- ща тавичка до зачервяване на кашкавала. Поръсваме сандвичите с шарена сол.
МЕКИЦИ
Продукти: 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, 5 гр. мая, сол, 2 с.л. захар, 1 ч.л. оцет, 2 ч.ч. брашно,
олио, портокалови кори.
Начин на приготвяне: От изброените продукти се омесва тесто и се остава на топло, за да удвои обема си. След това тестото се разпределя на средни по големина топки. Всяка топка се тегли и разпъва на мекица, която се изпържва от двете страни в горещо олио. Мекиците се нареж- дат в плато една върху друга. По желание се поръсват с пудра захар.
* * *
ГЮЗЛЕМИЧКИ
Продукти: 250 гр. кисело мляко, 250 мл. прясно мляко, мая, колкото локум, сол на вкус и брашно (около 700-800 гр.).
Начин на приготвяне: От изброените продукти се омесва тесто. Като втаса, се измесва пак. След половин час се оформят топки с големина на ябълка. Разточват се на кръг, колкото дъ- ното на голяма чиния и в средата се слага сирене, объркано с яйце. Кръговете се прегъват на две, притискат се ръбовете, за да не се разтворят. Пържат се в много и силно сгорещена мазнина.
Много са вкусни!
* * *
САНДВИЧИ
Продукти: 300 гр. извара, 200 гр. сирене, 2 чушки, нарязани на ситно, 20 гр. маслини, наря- зани на ивички, половин пакет майонеза, 2 твърдо сварени яйца, нарязани на кръгчета, 2 кренвир- ша, нарязани на кръгчета.
Начин на приготвяне: Намазваме всяка филия с малко маргарин, поръсваме по желание с шарена сол и слагаме върху всяка филия едно кръгче варено яйце и 4-5 кръгчета кренвирши. Вър- ху тях слагаме от плънката, направено от останалите продукти. Накрая запичаме.
* * *
ПЪРЖЕНИ ФИЛИЙКИ
Продукти: 100 гр. шунка, 60 гр. кашкавал, 2-3 яйца, 120 мл. прясно мляко, щипка канела,
ванилии – 2 броя, франзела.
Начин на приготвяне: Нарязваме франзелата (бяла типова) на 2 пръста дебелина. Всяко парче го срязваме като джоб и слагаме шунка и кашкавал. Затваряме и затискаме леко. Разбърк- ваме яйцата, млякото, канелата и ванилията. Потапяме в тази смес хляба и пържим в сгорещеното олио за 2-3 минути от двете страни. Сервират се топли.
* * *
САНДВИЧИ
Продукти: 4 филии пълнозърнест или ръжен хляб, 2 домата, 50-100 гр. шунка, салам, крен-
вирш, 50-100 гр. кашкавал, подправки по избор: риган, чубрица или босилек за поръсване.
Начин на приготвяне: Нарязваме доматите и колбаса на тънки кръгчета. Филийките ако искаме може да ги намажем с масло, след това нареждаме доматите, слагаме колбаса и най- отгоре посипваме с настърган кашкавал. Поръсваме с подправки и печем в скара с горно нагрява- не до стопяване и зачервяване на кашкавала.
* * *
АМЕРИКАНСКА ПАЛАЧИНКА
Продукти: 135 гр. брашно, 1 ч.л. сода бикарбонат, 1 к.л. сол, 2 с.л. пудра захар, 130 мл. мляко, 1 яйце, разбито на пяна, 2 с.л. разтопено масло или олио. За гарнитурата: кленов сироп, сладко по избор, масло или течен шоколад.
Начин на приготвяне: Пресейте брашното заедно със содата, пудрата захар и солта в голя- ма купа, за да може да влезе въздух между частиците и палачинките да станат по-пухкави. В дру- га купа разбийте на ниска скорост на миксера яйцето и млякото, а след това добавете разтопеното масло. Изсипете млечната смес при тази с брашното и като използвате вилица разбъркайте, дока- то се получи гладка, хомогенна смес и всички бучици се разбият. Оставете така полученото тесто да престои няколко минути. Включете котлона на средно високи градуси и сложете тигана, в кой- то слагате една бучка масло. Когато маслото се разтопи, изсипете един черпак тесто вътре. Изча- кайте докато започнат да се появяват балончета по горната част на палачинката и след това я обърнете от другата страна. Когато е готова придобива приятен златист цвят с дебелина около 1 см.
БУТЕР КРЕНВИРШКИ
Продукти: 350 гр. бутер тесто, 50 гр. крема сирене, 250 гр. кренвирши, 1 яйце за намазване,
сусам за поръсване по желание.
Начин на приготвяне: Нарежете тестото на триъгълници, намажете с крема сирене, сложе- те в средата кренвирш и завийте. Наредете в намаслена тава, намажете с разбитото яйце, по жела- ние поръсете със сусам и запечете до готовност в загрята на 180 градуса фурна за около 20 мин.
* * *
РОДОПСКИ МЕКИЦИ
Продукти: 1 кофичка кисело мляко, 3 яйца, 250 мл. прясно мляко, 1 ч.л. сода за хляб, олио,
брашно, колкото поеме (около 800 г.), 1 кубче мая, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. захар, 100 мл. топла вода
Начин на приготвяне: В киселото мляко слагаме содата. Смесваме маята, солта, захарта и топлата вода. Прибавяме олиото, киселото мляко и прясното мляко. Смесваме всички продукти. Прибавяме брашното и месим меко тесто. Покриваме и оставяме да втаса 2-3 часа. Мажем ръцете си с олио, късаме от тестото топки, раздърпваме и правим мекички. Пържим в нагорещено олио. Готовите мекици можем да поръсим с пудра захар, мед, сирене, конфитюр, сладко и т.н – с какво- то желаем.
* * *
БЪРЗА И ЕВТИНА ЗАКУСКА
Продукти: 1 кофичка кисело мляко, 2 яйца, 6 с.л. олио, 1 ч.л. сода, сол на вкус и брашно,
колкото поеме.
Начин на приготвяне: Разбивате яйцата, олиото и содата добре, след което прибавяте мля- кото и накрая брашното до получаване на тесто. Разстилате тестото в тава на тънка кора и режете различни фигурки, които пържите в нагорещено олио. Поднасят се със сирене или сладко по Ваш вкус.
* * *
БУХТИЧКИ С ТЕЛЕШКИ САЛАМ
Продукти: 2 картофа, 1 глава кромид лук, 200 гр. телешки салам, 2 яйца, 4 с.л. брашно, 100
гр. настърган кашкавал, 1 равна с.л. бакпулвер, черен пипер, сол и олио.
Начин на приготвяне: Обелените картофи се настъргват на едро ренде, кромидът се наряз- ва на ситно, а саламът – на дребно. Яйцата се разбиват. Смесват се брашното, кашкавалът, бак- пулверът, солта и черният пипер. Прибавят се яйцата, картофите, кромида и салама. От сместа се гребва с лъжица и бухтичките с телешки салам се изпържват в сгорещено олио.
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САЛАТИ

ТОПКИ ЗА ВИНО
Продукти: 1 ч.ч. настъргано сирене, 1 яйце, чаена чаша и половина брашно, 1 ч.л. сода,
щипка сол, 1 ч.ч. сусам.
Начин на приготвяне: Настърганото сирене, разбитото яйце, брашното със содата и щипка сол се омесват много добре до получаването на меко тесто. От тестото вземаме толкова, колкото да омесим едно топче с големината на два ореха (при овалването на топчетата ръцете Ви трябва предварително да са овлажнени с вода). След като си направите топчето, всяко по отделно овал- вате обилно в сусам и ги нареждате в предварително намазнена тава. Печете в умерена фурна.
* * *
ПЪРЖЕНИ КРАСТАВИЦИ
Продукти: 1 кг. краставици, 5 яйца, брашно за овалване, олио като за пържене на картофи и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Краставиците се нарязват на кръгчета с дебелина около половин см. Всяко кръгче се потапя в разбитите яйца със солта на вкус, след което се овалват в брашното. То- ва се прави няколко пъти докато стане готово да се потопи във врящото олио. Панираните крас- тавици се пържат до златисто и стават хрупкави. Подходящо мезе за бира.



ки).
 ПРЕДЯСТИЕ
Продукти: Големи домати, колкото са хората на масата, сирене, песто (босилек, зехтин, яд-

Начин на приготвяне: Разрязваме доматите на разстояние 1 см., но не докрай. Във всеки
разрез слагаме по една шайба сирене (моцарела, фета или дунавия) и отгоре слагаме песто. Сер- вираме на всеки от присъстващите по 1 домат и около него салата айсберг на парченца и овкусе- на.
* * *

ТИКВИЧКИ С БЕКОН
Продукти: 3-4 средно големи тиквички, 7-8 резенчета бекон (около 75 гр.), 5-6 с.л. майоне-
за, 1 с.л. зехтин, сол и черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Сваряват се тиквичките и се отцеждат, след което се нарязват на ситно и се разбъркват с нарязания на кубчета и запържен до златисто бекон. Смесват се с майоне- зата, зехтина, солта и черния пипер на вкус. Може да се сложат по желание и други подправки като нарязани печени чушки или натрошено сирене. Накрая се сервират като предястие или сала- та.
* * *

ХАЙВЕР ОТ ПАТЛАДЖАНИ И СИРЕНЕ
Продукти: 2-3 патладжана, 4-5 скилидки чесън, около 100-150 гр. сирене, 1-2 домата, 1-2
сварени яйца, 3-4 с.л. олио, 1 с.л. оцет, магданоз.
Начин на приготвяне: Измиват се добре патладжаните, изпичат се и се обелват. Пасираме ги на пюре и добавяме сиренето, което е добре стрито с вилица. Разбъркваме сместа, добавяме олиото, оцета и счукания чесън и разбъркваме всичко добре. Слагаме пюрето в чиния, поръсваме го с накълцан магданоз. Украсяваме с филийки от доматите и резенчета от сварените яйца. По желание може да сложим и маслинки за украса.
* * *

САЛАТА С МАКАРОНИ
Продукти: 2 ч.ч. по-дребни макарони; 1 к.ч. царевица, 1 к.ч. нарязани маслини, 1 к.ч. наря- зани на ситно червени чушки, половин стрък нарязан зелен лук или червен кромид, зехтин и оцет на вкус, магданоз.
Начин на приготвяне: Сваряваме макароните, а зехтина и оцета смесваме в купа и енер- гично разбъркваме до получаване на хомогенна смес. Прибавяме всички останали продукти и ху- баво ги разбъркваме. Обикновено сол не е нужна, ако маслините са солени.
* * *


САЛАТА ЗЕЛЕН ХАЙВЕР С ОРЕХОВИ ЯДКИ
Продукти: Два патладжана, три чушки, 1 глава лук, 1 домат, 2 с.л. олио, 5-6 скилидки че-
сън, сол на вкус, 1 яйце за гарниране, магданоз, винена киселина, 1 к.ч. орехови ядки.
Начин на приготвяне: Патладжаните се изпичат на силна фурна, обелват се и се счукват в дървено хаванче, където също се счукват чесъна и орехите, заедно с олиото. Към тях се прибавят опечените и почистени пиперки, опеченият лук и обелените домати. Всичките зеленчуци се счук- ват с дървено чукало, докато се получи еднородна смес. Полученото се подправя със сол, олио, винена киселина и нарязания на дребно магданоз. Поднася се гарнирано с варено яйце.
* * *
ЕВРОПЕЙСКА САЛАТА
Продукти: 4 печени и обелени червени пиперки, 1 краставица, 1 малка консерва сладка ца-
ревица, 250 гр. майонеза, половин връзка копър, половин пакетче смлян черен пипер, сол.
Начин на приготвяне: Пиперките и обелената краставица се нарязват на дребни парчета и се смесват с отцедената царевица. Прибавят се майонезата, нарязания на ситно копър, черния пи- пер и солта на вкус. Всичко се разбърква внимателно. Оставя се в хладилник за няколко часа.
ПЛОДОВА САЛАТА С КИСЕЛО МЛЯКО И МЕД
Продукти: 300 гр. кисело мляко, 100 гр. череши, 1 праскова, 2 кайсии, 4 с.л. мед, 20 гр. шо-
колад.
Начин на приготвяне: Киселото мляко се разпределя на дъното на десертни купички и върху него се разполагат нарязаните и почистени плодове. При липса на пресни плодове може да се ползват консервирани. Десертът се декорира с мед и парченца шоколад.
* * *
САЛАТА ОТ ПЕЧЕНИ ЧУШКИ И ОРЕХИ
Продукти: 1 кг. чушки, 100 гр. орехови ядки, 1 глава чесън, сол на вкус, 150 гр. кисело мля-
ко, връзка магданоз.
Начин на приготвяне: Чушките се изпичат, обелват и почистват от семките и дръжките. Нарязват се на едри парчета. Ореховите ядки и чесъна се счукват заедно и към тях се прибавят олиото, солта и киселото мляко. Бърка се постоянно, до получаване на еднородна смес. Чушките се заливат със сместа и се поръсват с нарязания магданоз. По желание се добавя и предварително натрошено сирене.
Съвет: Тази салата ще стане още по-вкусна, ако вместо кисело мляко се прибави катък.
* * *
САЛАТА ОТ ЦАРЕВИЦА И КРАСТАВИЦИ
Продукти: 420 гр. консервирана царевица, 100 гр. крутони, 1 краставица, 1 малка глава чер-
вен лук.
За заливката – 5 с.л. олио, 2 с.л. бял винен оцет, 1 ч.л. захар, 1 скилидка чесън, 2-3 стръка магданоз, 2-3 стръка копър, сол на вкус.
Начин на приготвяне: Отцедената царевица се поставя в купа за салата заедно с обелената и нарязана на едри парчета краставица. В купата се прибавят още нарязания на кръгчета лук и крутоните. За заливката: в купа се сместват олиото, оцета, захарта и ситно нарязаните чесън, маг- даноз и копър. Приготвя се заливката с посочените по-горе съставки като се разбиват с вилица до пълното разтваряни на захарта. С полученото се залива салатата, разбърква се и се поднася.
* * *
САЛАТА ОТ БЯЛ БОБ
Продукти: 300 гр. бял боб, 3 с.л. олио, 4 скилидки чесън, сол, 1 глава лук, 1 червена чушка,
кетчуп и оцет.
Начин на приготвяне: Накиснете боба в студена вода за една нощ. Сварете го в малко во- да, до омекването му и извирането на водата. В още топлия боб налейте олиото. Добавете счука- ния със сол чесън, настъргания на ситно ренде лук, ситно нарязаната чушка, кетчуп и оцет на вкус. Разбъркайте добре.
* * *
КАРТОФЕНА САЛАТА С РИБА ТОН
Продукти: 5 средно големи картофа, бял пипер, зехтин, 1 консерва риба тон, 1 средно голя-
ма глава червен лук, 100-150 гр. черни маслини, каперси, бял оцет.
Начин на приготвяне: Картофите се измиват и сваряват. Обелват се още преди да са изс- тинали напълно и се нарязват на кубчета. Към тях се прибавя ситно нарязаната глава червен лук, поръсва се с бял пипер и сол. Залейте сместа обилно със зехтин и оцет. Разбъркайте добре и оста- вете да престои така няколко часа. Един час преди сервиране, прибавете 100-200 гр. риба тон, 100
-150 гр. обезкостени черни маслини, разбъркайте леко и украсете с каперси.
* * *
САЛАТА С МОРКОВИ И РИБА ТОН
Продукти: 3 моркова, парче целина, 2 консерви риба тон, шепа маслини, сок от 2 лимона,
сол, зехтин, стрък зелен лук.
Начин на приготвяне: Морковите и целината се почистват и настъргват. Зеленчуците се смесват с отцедената риба тон и обезкостените маслини. Салатата се подправя със сол на вкус, сока от лимоните и зехтина. Поднася се, украсена със стръка зелен лук.
ЗЕЛЕНА САЛАТА С ЯЙЦА И КРЕХКО ПИЛЕШКО
Продукти: 300 гр. пилешки бутчета, 1 връзка зелена салата, 2 яйца, 6 репички, 1 стрък зе- лен лук, 1 с.л. зехтин, 1 ч.л. риган, 1 ч.л. червен пипер, шипка черен пипер, сол. Време за пригот- вяне: 40 минути.
Начин на приготвяне: Пилешкото месо се нарязва на дребни парченца. Посолява се и се овкусява с риган, черен и червен пипер. Поставя се в плик за печене Fino и се пече до пълна го- товност на месото. През това време зелената салата се измива старателно и се отцежда. Накъсва се на парчета и се поставя в купа. Към нея се добавят ситно нарязания зелен лук и репичките, на-
рязани на полумесец. Салатата се посолява и се подправя със зехтин. Разбърква се. Яйцата се сва- ряват, като целта е да останат леко рохки. След като се обелят, се разполовяват и се поставят вър- ху салатата. Месото се изважда от плика за печене и се оставя да се охлади. Подрежда се върху салатата.
* * *
САЛАТА НИКОЗИЯ
Продукти: 4 домата, 1 краставица, 4 сварени картофа, 4 твърдо сварени яйца, 1 зелена сала- та, 150 гр. зелен боб (консерва), 200 гр. риба тон (консерва), 50 гр. сардели (консерва), 8-16 мас- лини, червен лук.
За дресинга: 4-5 с.л. зехтин, половин с.л. ябълков оцет, 1 скилидка чесън, 1 ч.л. червен лук наситнен, 1 с.л. лимонов сок, сол и черен пипер на вкус, щипка захар, копър, магданоз, босилек.
Начин на приготвяне: В подходяща купа се накъсва зелената салата, слага се зеления боб цял, краставицата се реже на едри парчета, доматите, картофите и яйцата на четири, рибата тон се накъсва на парчета, а сарделите се накъсват по дължина. Продуктите за дресинга се смесват и разбиват добре. Преди поднасяне, салатата се залива и обърква с дресинга.
* * *
ЦАРСКА ТУРШИЯ "АНИ"
Продукти: 1 с.л. натриев бензоат, половин л. олио, 1 л. оцет, 500 гр. захар, 250 гр. сол, 1 кг.
моркови, 5 стръка целина, 2 кг. листа от бяло зеле, 5 кг. червени камби.
Начин на приготвяне: Камбите се изчистват и нарязват на парченца и се поръсват със сол- та и захарта. Така престояват 1 нощ. Сокът, който се е отделил от тях, се отцежда и се смесва с оцета и олиото. Течността завира. Нарязват се зелето и морковите и на ситно целината, към тях
се прибавят и камбите. Цялата смес се разбърква добре и се залива с врялата марината, към която добавяме натриевия бензоат. Слагаме сместа в буркани и ги обръщаме с капака надолу. Ако не се слага натриев бензоат, бурканите трябва да се варят 5 мин.
* * *
ВЕЛИКДЕНСКА САЛАТА С ЯЙЦА И МАСЛИНИ
Продукти: 4 сварени яйца, 2 зелени салати, 1 връзка зелен лук, 2 с.л. зехтин, 2 с.л. оцет,
маслини, репички и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Двете твърдо сварени яйца нарязваме на кубчета, а другите две на кръгчета. Измитите листа от марулята нарязваме на тънки ивици, а пресния лук на ситно. В сала- тиера поставяме марулите, лука и яйцата нарязани на кубчета. Посоляваме и подправяме със зех- тина и оцета. Разбъркваме леко. Украсяваме с останалите яйца, маслините без костилките и ре- пичките.
* * *
ДОМАТИ С БУЛГУРЕНА ПЛЪНКА
Продукти: 6 средно големи домата, 200 гр. булгур, 2 с.л. печени бадеми, 6 с.л. стафиди, 6 едри маслини, почистени от костилките и нарязани на колелца, 2 с.л. накълцан магданоз, 4 с.л. накълцан босилек, 3 с.л. нарязан зелен лук, 3 с.л. зехтин, лимонов сок, сол и пипер.
Начин на приготвяне: Изрежете вътрешността на доматите и ги поставете настрана с дъ- ното нагоре. Междувременно накиснете булгура във вряла вода 1:1 за 8-10 мин., докато набъбне. После изсипете в купа, в която смесвате със всички останали съставки. Овкусете със зехтина и лимоновия сок, солта и черния пипер. Напълнете доматите.
ЯЙЦА С МЛЕЧЕН СОС
Продукти: 8 яйца, 200 гр. кисело мляко, 200 гр. сирене, 1 с.л. горчица или 1 ч.л. сметана,
300 гр. пресни краставички, свеж копър за поръсване.
Начин на приготвяне: Сварявате яйцата. Киселото мляко, сиренето и горчицата се смесват в подходящ съд. Към сместа се добавя нарязаните на малки кубчета краставички. Яйцата се на- рязват на ситно или се настъргват. Заливат се със соса и се поръсват с копър.


* * *


БРУСКЕТИ С ДОМАТИ, СИРЕНЕ И БОСИЛЕК
Продукти: 1 франзела (може и хляб), 2 домата, 3-4 скилидки чесън, пресен босилек (може и сух), 100 гр. моцарела или обикновено сирене, зехтин.
Начин на приготвяне: Нарежете франзелата на филийки, но не много тънки. Счукайте че- съна с 3-4 с.л. зехтин и босилека. С тази смес намажете филийките и от двете страни. Сложете в загрята на 200 градуса фурна за няколко минути, докато хлябът хване лека коричка. Обелете до- матите, отстранете семето и нарежете на малки кубчета. Поръсете в средата на всяка филийка. Поставете по няколко кубчета от сиренето, полейте със зехтин и добавете по едно стръкче пресен босилек или сушен. За десетина минути сте готови с предястие за неочаквани гости.


* * *


ХАЙВЕР ОТ ПАТЛАДЖАНИ И СИРЕНЕ
Продукти: 2-3 патладжана, 4-5 скилидки чесън, около 100-150 гр. сирене, 1-2 домата, 1-2
сварени яйца, 3-4 с.л. олио, 1 с.л. оцет, магданоз.
Начин на приготвяне: Измиват се добре патладжаните, изпичат се и се обелват. Пасираме ги на пюре и се добавя сиренето, което е добре стрито с вилица. Разбъркваме сместа, добавяме олиото, оцета и счукания чесън и разбъркваме всичко добре. Слагаме пюрето в чиния, поръсваме го с накълцан магданоз. Украсяваме с филийки от доматите и резенчета от сварените яйца. По желание може да сложим и маслинки за украса. Патладжаните може първо да се обелят, а след това да ги опечем.
* * *

ПЮРЕ ОТ КАРФИОЛ И КАРТОФИ
Продукти: 500 гр. карфиол, 500 гр. картофи, 3 с.л. зехтин, 1 лъжица мляко, сол.
Начин на приготвяне: Картофите и карфиола се сваряват по отделно. На карфиола са нуж- ни около 20 мин., а на картофите – 30 мин. Картофите се обелват и се нарязват на едро. Поставят се в голяма купа, заедно с карфиола и останалите продукти, пасират се до постигане на гладка смес.
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 Уточнение от редакцията: Не е ясно какво мляко – прясно или кисело, но така е изпрате-


* * *

САЛАТА С ПИЛЕ
Продукти: 100 гр. паста (макарони), 200 гр. пилешко месо, 3 варени яйца, 2 домата, 2 бр.
пипер, 100 гр. обезкостени маслини, 1 с.л. майонеза, 1 бр. зелена салата, сол на вкус.
Начин на приготвяне: Пастата се сварява, измива се и се отцежда. Пилешкото месо се сва- рява и се нарязва на дребни кубчета, а доматите, яйцата, пипера и маслините на по-едри кубчета, като част от маслините се оставят цели за украса. Подготвените продукти се посоляват на вкус и се разбъркват добре. Салатиерата се застила с листа от зелена салата и отгоре се нареждат смесе- ните продукти, украсени с целите маслини. Върху тях се шприцова майонезата.
ЗИМНА РАЗЯДКА
Продукти: 800 гр. варени картофи, 1 голяма червена чушка по възможност леко люта, 200
гр. заквасена сметана, 50 гр. масло, 1 сварено яйце нарязано на кубчета, 300 гр. сирене.
Начин на приготвяне: Картофите се пресоват заедно с маслото. Прибавят се нарязаната чушка и яйце. От сместа се оформят овални парчета, намазват се със заквасената сметана и се овалват в настъргано сирене. Пекат се за около 20 мин. на 180 градуса.


f f e e
СУПИ

БОБ ЧОРБА
Продукти: половин кг. боб, 2 л. вода, 100 мл. олио, 2 моркова, 1 чушка, 1 глава лук, 1 до-
мат, подправки и сол.
Начин на приготвяне: Бобът се кисне в студена вода за 1 нощ. След това се изплаква и се поставя в тенджера с 2 л. вода, вари се, като се отстранява образувалата се пяна. След отстранява- нето на пяната се добавя олиото. Когато бобът е полуомекнал, се добавят морковите, чушката и лукът, нарязани на ситни кубчета. Добавят се и подправките и варенето продължава, докато про- дуктите омекнат. Накрая, малко преди супата да е готова, се добавя обеленият и нарязан на куб- чета домат, като се посоли на вкус. Боб чорбата се сервира топла.

* * *

СПАНАЧЕНА СУПА
Продукти: 500 гр. спанак, 1 настърган морков, 1 гл. лук, 2-3 с.л. зехтин или олио, 1 к.ч.
ориз, магданоз, лимон.
Начин на приготвяне: Нарежете лука на ситно и го запържете в олиото. Прибавете изми- тия и нарязан на ситно спанак и моркова. Задушете за няколко минути и долейте вода. Оставете супата да поври 10-15 мин. и прибавете измития ориз. Оставете да ври още няколко минути или докато оризът омекне. Прибавете няколко стръка нарязан магданоз. По желание добавете круто- ни и резен лимон.
* * *


КРЕМ СУПА ОТ КАРТОФИ
Продукти: 1 кг. картофи, 1 морков, 1 глава лук, половин литър мляко, 2 с.л. заквасена сме-
тана, 3 скилидки чесън, 1 връзка магданоз, 2 с.л. масло, черен пипер, 50 гр. крутони.
Начин на приготвяне: Картофите се сваряват цели и небелени в подсолена вода. Щом изс- тинат се обелват и пасират. Тази смес се разрежда с половин литър гореща вода и половин литър горещо прясно мляко. Добавят се обелената цяла глава лук, настърган на ситно морков и масло- то. Оставя се да поври 10 мин. и лукът се изхвърля. Подправя се със сметана, черен пипер, ситно нарязан магданоз и крутони.
* * *


СУПА ОТ ЗЕЛЕ И БЕКОН
Продукти: 1 глава лук, 1 морков, четвърт зелка, 100-150 гр. бекон, червен пипер, черен пи- пер, 1 яйце, 2-3 с.л. кисело мляко, 1 с.л. брашно за застройката, една к.ч. ориз, чубрица, може и пикантина.
Начин на приготвяне: Запържваме лука (може и праз), моркова, зелето и бекона добре. Като омекнат, слагаме червен пипер и вода, колкото обикновено слагаме на супа. След като заври водата, слагаме ориза и подправките. Като се свари всичко, правим застройката и си похапваме вкусна супичка, евентуално с чесънче.
АГНЕШКА СУПА ЗА ГЕРГЬОВДЕН
Продукти: 400 гр. агнешко месо, 50 гр. краве масло, 1 глава кромид лук, 2-3 стръка зелен лук, 1 к.ч. ориз, 1 с.л. чубрица, магданоз, 1 кубче зеленчуков бульон, 2 яйца, лимонов сок, смлян черен пипер и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Месото се нарязва на дребни парчета и се сварява на тих огън. По- солява се. Добавят се ситно нарязаният лук, оризът и маслото. Натрошава се и се прибавя кубчето зеленчуков бульон. Слагат се чубрицата, ситно нарязаният магданоз и черният пипер. Когато су- пата е готова, тенджерата се сваля от огъня и се застройва с разбитите яйца и лимоновия сок. Бе- лежка: по желание, при сервиране на агнешката супа, към нея може да се добави лъжичка кисело мляко, подправено с чесън.





ца.
 * * *
АГНЕШКИ КУРБАН
Продукти: 500 гр. агнешко месо, 1 к.ч. ориз, магданоз, сол, оцет и 2 бр. твърдо сварени яй-

Начин на приготвяне: Месото се нарязва на дребни парчета, залива се със студена вода и
се вари. Когато започне да омеква, се добавя измитият ориз. Чорбата се посолява на вкус и се до-
варява. Поднася се с нарязаните на дребно яйца, магданоз и оцет.
* * *
СУПА ОТ ДРЕБОЛИИ
Продукти: черен дроб, сърце, бъбреци, 2 връзки пресен лук, 3 с.л. масло, половин чаша ориз, 1 ч.л. червен пипер, сол, 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, магданоз и джоджен.
Начин на приготвяне: Дреболиите се сваряват в подсолена вода и се нарязват на дребно, а бульонът се прецежда. Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината, прибавя се червеният пи- пер и се сипва бульона. Добавят се дреболиите, ориза и ситно нарязания джоджен. Оставя се да ври докато ориза стане готов. Застройва се с разбитите в киселото мляко яйца и се поръсва с маг-
даноз.
* * *
РИБЕНА СУПА ТОПЧЕТА
Продукти: 250 гр. филе от бяла риба (обезкостена), парченце целина, 2 с.л. ориз, 1 домат,
картоф, половинка морков, половин ч.ч. кисело мляко, 1 яйце, 50 гр. масло, сол.
Начин на приготвяне: Морковът и целината се настъргват и се задушават с маслото, зали- ват се с гореща вода и се кипват. Рибеното филе се смила, прибавя се белтъка от яйцето и част от ориза. От получената смес се правят малки топчета и се прибавят внимателно към врящия бу- льон. След това се прибавят кубчетата картофи и ориза. Супата се оставя да поври още малко. Минута преди да се свали от огъня, се слага ситно нарязан домат. Жълтъкът се разбива с кисело- то мляко и се застройва. Готовата супа се поръсва с магданоз.
* * *
СУПА ОТ ЧЕРВЕНА ЛЕЩА
Продукти: 2 стръка пресен лук, 1 стрък пресен чесън, 2 картофа, нарязани на кубчета, 1 морков, нарязан на кубчета, около 1 и половин ч.ч. червена леща, 2 с.л. доматено пюре, сол, че- рен пипер, кориандър.
Начин на приготвяне: Запържете нарязаните лук и чесън, добавете морковите и задушете. Сложете и нарязаните на кубчета картофи. Добавете лещата и разбъркайте. Покрийте с вода, кол- кото е необходимо и в зависимост от гъстотата, която предпочитате. Сложете доматеното пюре и отново разбъркайте. Оставете супата да ври не повече от 10 мин. Червената леща бързо набъбва! Към края добавете подправките.
* * *
ПИЛЕШКА СУПА С ПРАЗ
Продукти: 250 г. бяло пилешко месо, бон филе, 2 стръка праз, 2 моркова, 1 пилешки бу-
льон, дафинов лист, магданоз, чубрица.
Начин на приготвяне: Нарязваме пилешкото месо на кубчета, праза на дребно, морковите на колелца. Към тях прибавяме пилешкия бульон, 2 л. вода, подправките и слагаме да ври. Когато е готова, можем да я застроим с яйце и кисело мляко.
СПАНАЧЕНА СУПА С КРУТОНИ
Продукти: 500 гр. спанак, 1 морков (настърган), 1 гл. лук, 2-3 с.л. олио, 1 ч.ч. ориз, магда-
ноз, лимон.
Начин на приготвяне: Нарежете лука на ситно и го запържете в олиото. Прибавете изми- тия и нарязан на ситно спанак и моркова. Задушете за няколко минути и долейте вода. Оставете супата да поври 10-15 мин. и прибавете измития ориз. Оставете да ври още няколко минути дока- то омекне оризът. Прибавете няколко стръка ситно нарязан магданоз. Сервирайте гореща, украсе- на с лимон. По желание добавете крутони.

f f e e
ПОСТНИ ЯСТИЯ

МУСАКА ВЕГЕТАРИАНСКА
Продукти: половин кг. картофи, 200 гр. топено сирене, 200 гр. сирене, половин пакет мас- ло, 1 глава лук, 1 ч.ч. ориз, 2 яйца, 200 мл. прясно мляко, 2 с.л. брашно, сол, черен пипер и магда- ноз.
Начин на приготвяне: Сварява се ориза и се посолява на вкус, задушават се картофите, нарязани на дребно с малко сол. Нареждат се задушените картофи, натрошеното сирене и най- отгоре ориза. Така подредената мусака се пече в умерена фурна, след което се залива с яйцата, прясното мляко, брашното и щипка сол и отново се остава да се запече заливката. По желание може да се поръси с черен пипер и магданоз, нарязан на ситно.


* * *
МАСЛИНИ С ОРИЗ НА ФУРНА
Продукти: 2 ч.ч. ориз, 250 гр. маслини, 2 глави лук, 2 стръкчета магданоз, 100 мл. олио, 1
прясна чушка, половин морков, сол, черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Нарязаните на дребно чушка и лук запържвате в тиган с олиото. След като се запържат, се слага измития ориз и той да се запържи. Изчиствате маслините от кос- тилките или си купувате маслини без такива. Морковът се настъргва. Запържената смес се сипва в намазнена тавичка, като се прибавят маслините, настъргания морков и се поръсва със ситно на- рязания магданоз, сол и черен пипер на вкус. Залива се с вода и се пече на 180 градуса в предва- рително загрята фурна до получаване на коричка.


* * *
КАРТОФЕНО СУФЛЕ
Продукти: 600 гр. картофи, 100 гр. прясно масло, 4 яйца, 1 с.л. брашно, сол, черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Сварете и обелете картофите. След като изстинат, ги настържете на едро ренде. Разбийте добре прясното масло. Прибавете към него едно по едно жълтъците, брашното, солта, черния пипер на вкус и лъжица по лъжица картофите, като разбърквате сместа. Накрая прибавете постепенно белтъците, разбити на сняг, разбърквайки леко сместа. Изсипете сместа в намазана с масло и поръсена с брашно форма или малка тавичка. Печете я около поло- вин час в умерено силна фурна. Поднесете суфлето със салата, кисело мляко, доматен сос или като гарнитура към печено месо.


* * *
СЪРДИТИ КАРТОФИ
Продукти: 8-10 картофа, 1 крем супа, 4 с.л. олио, 150 гр. настърган кашкавал.
Начин на приготвяне: Картофите се обелват и нарязват на шайби. Нареждат се в тава ка-
то се заливат с 150 мл. вода и олиото. Запичат се във фурната на 250 градуса. После се заливат със гъбената супа, разтворена в 300 мл. вода. Поръсва се с настърган кашкавал и отново се запи- ча. По желание, всяка порция може да се поръси с нарязан копър и магданоз.
КАША ОТ СИРЕНЕ ЗА 4 ПОРЦИИ
Продукти: 400 гр. сирене, 4 яйца, 4 с.л. брашно, 400 мл. топла вода, 1 с.л. червен пипер,
черен пипер по желание.
Начин на приготвяне: В сгорещено олио счукваме яйцата и ги разбъркваме. След две три минути слагаме натрошеното сирене. Сипваме брашното и червения пипер. Като се позапържи, наливаме и водата. Оставяме да поври няколко минути и накрая слагаме черен пипер.


* * *
СОЛЕНА ТОРТА С КАРТОФИ
Продукти: 250 гр. сварени и намачкани картофи, 150 гр. масло, 200-300 гр. настърган кашкавал, 250 гр. брашно, 200 мл. прясно мляко, 3 яйца, копър и магданоз.
Начин на приготвяне: Маслото се разтопява и към него се прибавят останалите продук- ти, без прясното мляко, яйцата и подправките. Всичко се смесва много добре и с част от него се разточва много тънка кора, която се слага на дъното на тавата. Останалата смес се обърква с яй- цата и прясното мляко добре, слагат се подправките и се изсипва в тавата. Пече се на умерена фурна.
* * *
ЛОЗОВИ САРМИЧКИ С ОРИЗ И ЛИМОН
Продукти: половин ч.ч. зехтин или олио, 6 стръка праз, нарязан на ситно, 3/4 ч.ч. дълго- зърнест ориз, 1/4 ч.ч. джоджен, 2 с.л. нарязан копър, 2/3 ч.ч. лимонов сок, половин ч.ч. бадеми, нарязани на ситно, 50 консервирани или пресни лозови листа, 2 с.л. зехтин допълнително.
Начин на приготвяне: Зехтинът се загрява и в него се запържва празът за около минута. Прибавят се оризът, джодженът, копърът, половината от лимоновия сок и се подправя на сол и пипер на вкус. Сипва се 1 ч.ч. вода и се оставя да къкри покрито 20 минути. След това се маха капака, слагат се ядките, съдът се покрива с кърпа и се слага капака. Оставя се да се охлади. След това с листата се оформят стегнати пакетчета. Слагат се на един ред в тенджерата, заливат се с останалия лимонов сок и 3/4я ч.ч. вода да ги покрие. Върху сармичките се слага чиния да ги при- държа да не изплуват. Оставят се да къкрят 45 минути.
* * *
КАРТОФИ НА ФУРНА С БЯЛ СОС
Продукти: 400 гр. големи картофи, 2 глави лук, 2 с.л. масло, 10 гр. брашно, 1 яйце, 1 к.ч.
прясно мляко, 60 гр. кашкавал, сол, розмарин.
Начин на приготвяне: Обелените картофи се нарязват на тънки филийки, които се варят във вода с малко сол и масло. Отделно се затопля брашното с масло и мляко и се прави бял сос, към който се прибавя яйцето. Сосът се разрежда с бульона от картофите. Тавата се намазва с мас- ло. Слагат се картофите, прибавя се част от соса, почистения и нарязан лук, настърган кашкавал и всичко се разбърква. Залива се с останалия сос и пак се ръсят с кашкавал и розмарин. Пече се до зачервяване.
* * *
СОЛЕН ПУДИНГ С КАРТОФИ
Продукти: 1 кг. картофи, 3-4 яйца, 500 мл. прясно мляко, 100 гр. масло, чубрица, червен пипер и др. подправки.
Начин на приготвяне: Сварените картофите се обелват и намачкват. Разбийте ги с мик- сер, като изливате на тънка струя разтопеното масло. Добавете внимателно яйцата и млякото. Ов- кусете с подправките и прехвърлете получената смес в подходяща намазнена форма или тавичка.
Печете около час на умерена фурна.

* * *
ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ С ПРЕСЕН ЛУК
Продукти: 1 кг. картофи, 4 глави пресен лук, 200 мл. олио, сол и черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Картофите се полусваряват, обелват се и се нарязват на кубчета. Лукът се изчиства и се нарязва на едро. Пържат се в нагорещено олио първо половината, после другата половина. След като се изпържат се посоляват със сол и черен пипер на вкус.
ОБЛЕЧЕНИ ЧУШКИ
Продукти: 6 бр. печени и обелени чушки, 400 гр. сирене, 150 гр. кашкавал, 1 яйце, чубри-
ца, 2-3 с.л. олио, 400 гр. бутер тесто.
Начин на приготвяне: Почистваме печените чушки от семената като правим надлъжен разрез, така че дръжката да остане. Оставят се да се отцедят.
Приготвяне на плънката: В купа се смачква сиренето с вилица, добавя се настъргания кашкавал, олиото, чубрицата, белтъка от яйцето. Може да се прибави и колбас, нарязан на ситно, по желание. Разбъркваме сместа. Бутер тестото се разточва на лист 3-5 мм. и се нарязва на ленти
с ширина 2 см. Във всяка чушка се поставя плънка. После спираловидно се навива лента от бутер тесто около чушката. Нареждаме чушките в тава с хартия за печене. Намазваме с разбит жълтък и печем в загрята фурна. Поднасяме върху кръгчета от домат.
* * *
ПАНИРАНИ БРОКОЛИ С МЛЕЧЕН СОС
Продукти: 500 гр. броколи, сол на вкус, 3 с.л. брашно, 2 яйца, 3 с.л. олио. За соса: 1 ко-
фичка кисело мляко, 2 с.л. майонеза, 2 скилидки чесън.
Начин на приготвяне: Нарежете броколите на розички и ги сварете в подсолена вода за около 3-5 мин. Пригответе панировката от яйцата и брашното. Отцедените броколи топете в па- нировката и пържете в силно сгорещено олио до порозовяване. Поставете върху кухненска хар- тия да се отцеди олиото. Сервирайте ги в чиния с млечния сос.
* * *
БОБ НА ФУРНА
Продукти: 500 гр. боб, 2 глави лук, 1 с.л. червен пипер, 1 с.л. брашно, 100 мл. олио и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Сваряваме боба самостоятелно и го оставяме настрани. Нарязваме лука на ситно и в нагорещено олио го сипваме да се пържи. След малко слагаме брашното и го пържим до промяна на цвета, след което слагаме и червения пипер за малко да се запържи и ма- хаме от котлона. Запръжката сипваме в средно голяма тава и към нея прибавяме изцедения, сва- рен боб, като посоляваме на вкус и объркваме всичко много добре. Сместа се полива с половин чаша от водата, в която сме варили боба. Слагаме тавата във фурната на 180 градуса и печем до получаване на коричка.
* * *
ЗЕЛЕНЧУЦИ ПОД КОРИЧКА В ГЮВЕЧЕ
Продукти: 1 гл. лук, 2 сварени яйца, 100 гр. маслини, 2 домата, 200 гр. консервирана царе-
вица, 1 чушка, 3 с.л. олио, щипка захар, 1 ч.л. червен пипер и риган, сол на вкус. За коричката:
30 гр. масло, 2 с.л. брашно, 2 яйца, 1 ч.л. захар и сол.
Начин на приготвяне: Лукът се нарязва на ситно и се запържва в нагорещеното олио, ка- то се прибавя чушката и домата, нарязани на кубчета. Овкусяват се с малко сол и захар и се оста- вят да се задушат. Към тях се прибавят царевицата, маслините, риган и червен пипер. Всичко се разбърква много добре и се разпределя в гювечета. Отгоре се поставят, нарязаните на колелца сварени яйца. Приготвя се смес от масло, брашно и яйца до получаване на рядко тесто, с което се заливат гювечетата отгоре. Поставят се във фурната и се запичат за около 20 минути при темпе- ратура до 180 градуса.
* * *
ЗРЯЛ БОБ ПО МАКЕДОНСКИ
Продукти: 5-6 глави кромид лук, 3 стръка праз лук, 1 глава чесън, 2 моркова, парче цели-
на, парче пащърнак, 2-3 пресни чушки сиврия, 1 ч.ч. олио, 3 ч.ч. вода, сол на вкус, 1 к.л. захар.
Начин на приготвяне: От вечерта накисвате фасула в студена вода със сол. На другата сутрин го измивате под течаща вода. Кисненето става със сол, за да се предпази фасула от раз- кашкване при варенето. Слагате измития фасул да ври без никакви добавки. В тенджера изсипва- ме, нарязаните на ситно зеленчуци и ги заливаме с олиото и водата. Поставяме тенджерата на котлона и варим до омекването им, като ги овкусяваме със солта и захарта. След това ги изсипва- ме заедно със сварения боб в кален глинен съд, ако имате такъв, защото е по-вкусно и то предва- рително малко затоплен, за да не се пукне. Ако нямате, слагате в тава, разбърквате всичко много добре и поръсвате с чубрица, девесил и джоджен – според сезона. Печете във фурната на средна температура.
ДУПЕНИ КАРТОФИ Продукти: 1 кг. малки пресни картофи, сол, олио.
Начин на приготвяне: Измиваме добре пресните картофи. Без да ги обелваме ги срязваме на две. Нареждаме картофите в предварително намазнена с олио тава и поръсена със сол. Печем на загрята фурна 40-50 минути (до зачервяване). Готовите картофи могат да се консумират със студена бира.
* * *


ДРЯНОВСКА МАНДЖА
Продукти: 8-10 чушки, 80 гр. олио, 1 с.л. брашно, 5 домата, 6 скилидки чесън, 5 с.л. вода,
2 яйца.
Начин на приготвяне: Чушките се изпичат и обелват. Овалват се в брашно, след което се посоляват. Изпържват се в сгорещеното олио. Доматите се попарват във вряща вода, а после се обелват. Настъргват се на ситно ренде, изсипват се върху чушките в тигана. Ястието се вари 30 минути на тих огън. Отделно чесънът се счуква с щипка сол, брашното се размива в 3 с.л. хладка вода и се изсипва в тигана заедно със счукания чесън. Ястието се вари още 20 минути. Яйцата се разбиват с 2 с.л. вода и 2 с.л. сос от тигана. Изсипват се на тънка струйка и се разбърква добре. Оставя се да стегнат. Дряновската манджа се поднася топла.


* * *
ХРУПКАВИ КАРТОФИ
Продукти: 6 броя картофи, 1 с.л. зехтин, 2-3 с.л. галета, 2 ч.л. зелен лук, 1 ч.л. сол, 1 ч.л.
ситно нарязан розмарин, половин ч.л. чесън на прах, 1 ч.л. сладък или лют червен пипер.
Начин на приготвяне: Картофите се почистват и се нарязват на четвъртинки. Измиват се и се подсушават. Галетата се смесва с изброените подправки. Картофите се намазват със зехтин и се овалват в галетата. Тавичката за печене се намаслява. Картофите се нареждат в нея. Пекат се в предварително загрята фурна на 200 градуса около 40 минути.


* * *
РИЗОТО
Продукти: 1-2 с.л. олио или зехтин, 1 глава лук, 2 к.ч. бяло вино, 200 гр. ориз, пилешки бульон, 3-4 стръка пресен лук, 25 гр. краве масло, сирене.
Начин на приготвяне: Олиото/зехтинът, лукът на дребно и 1 с.л. вода се задушават. При- бавяме ориза, който също леко се задушава. Сипваме бялото вино и горещия бульон, така че да покрие ориза. Бъркаме и посоляваме. Непрекъснато разбъркваме и доливаме бульон. В края доба- вяме пресния лук, нарязан на дребно. Прибавяме маслото, разбъркваме и слагаме малко настърга- но сирене. Разбъркваме отново. Сервираме в чиния и отгоре пак може да сложим настъргано си- рене. Може да се ползва като салата или основно ястие.


* * *


ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ С ИЗВАРА И ДОМАТЕН СОС
Продукти: половин килограм извара, 3-4 яйца, 10 чушки, домати от консерва, черен пи-
пер, чесън и сол на вкус,
Начин на приготвяне: В една дълбока купа слагаме изварата, яйцата, черният пипер, на- рязаните скилидки чесън и сол на вкус. Объркваме добре и пълним изтърбушените пиперки, кои- то нареждаме в тава с олио и малко вода. Печем във фурната докато хванат коричка. Заливаме с доматен сос от консервата, който може да се размеси с вода, сол на вкус, малко брашно и червен пипер. Сгъстява се в тавата. Като се изпече го поръсваме с пресен магданоз в чинията и още па- сиран чесън.
ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ
Продукти: 1 кг. чушки за пълнене, 200-300 гр. сирене или извара, а може и от двете по равни части, 1 ч.ч. олио, 2-3 домата, 2 глави лук, 2-3 скилидки чесън, чубрица, черен пипер, маг- даноз и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Измитите чушки се изтърбушват и се надупчват всяка поотделно с вилица. За сместа разбиваме яйцата и към тях прибавяме натрошеното сирене или изварата, нас- търгания лук, счукания чесън и подправките с магданоза. Напълваме чушките с така приготвена- та смес и ги нареждаме в тава за печене. Настъргваме два-три домата в зависимост от големината им, слагаме олиото и разбъркваме добре, след което размиваме с малко вода и заливаме чушките. Печем на 250 градуса.
* * *
ХРУПКАВИ ПЕЧЕНИ КАРТОФЕНИ КЮФТЕНЦА
Продукти: 1 кг. картофи, 1 ч.л. кимион, 2 с.л. магданоз, черен пипер и сол. За панировка- та: 6 с.л. брашно, 6 с.л. галета, 1 яйце. За соса: 300 гр. кисело мляко, 2 скилидки чесън, 5 стръка копър.
Начин на приготвяне: Сварените в подсолена вода картофи се обелват и намачкват с ви- лица. Към тях се прибавят подправките и се разбъркват много добре. От получената смес се пра- вят малки кюфтенца. Овалват се в брашно, после в яйцето и накрая в галетата, поставят се в на- мазана тавичка. Изпичат се на 200 градуса до получаване на хрупкава коричка. Сервират се топ- ли, залети с чесновия сос, получен от разбитото кисело мляко, счукания чесън и ситно нарязания копър.
* * *
ЧЕСНОВИ КАРТОФКИ
Продукти: 5 големи картофа, 80-100 гр. омекнало краве масло, 5 с.л. настъргано сирене, 1
с.л. кисело мляко, 3 счукани скилидки чесън, 3 с.л. настърган магданоз, черен пипер.
Начин на приготвяне: Измийте картофите и ги сварете до готовност. Обелете ги, както са горещи и ги срежете на две по дължина. Наредете ги в намазнена тавичка с разрезите нагоре. Всяка половинка намажете с чесновото масло, приготвено от: маслото, сиренето, киселото мляко, чесъна, магданоза, черния пипер и сол (ако има нужда), добре разбъркано предварително. Печете
10-15 мин. на 200 градуса.
* * *
ЛОЗОВИ САРМИ СЪС СТАФИДИ
Продукти: 1 глава лук, 1 ч.ч. ориз, 4 с.л. олио, 1 с.л. доматено пюре, 2 с.л. стафиди, 2
стръка копър, 3 стръка магданоз, черен пипер, сол, лозови листа, може и консервирани.
Начин на приготвяне: Лукът се нарязва на ситно и се задушава в олиото. Прибавя се ори- зът, доматеното пюре, стафидите, нарязаните на ситно копър и магданоз. Подправя се на вкус със сол, червен и черен пипер. Задушава се за кратко. Във всеки лозов лист се слага по малко от сместа и се навива стегнато на сарма. Сармите се нареждат плътно в тенджера, притискат се с чи- ния и се заливат с 3 ч.ч. гореща вода. Варят се до готовност. Поднасят се с кисело мляко, разбито със счукан чесън и нарязан копър.
* * *
ИМАМБАЯЛДЪ ПО ФИЛИБЕЛИЙСКИ
Продукти: 1 кг. малки патладжани, 2 средно големи червени домата, 2 глави кромид лук,
1 глава стар чесън, 1 връзка пресен магданоз, 1 средно голям морков, 1 с.л. червен пипер, 200 гр.
олио, сол на вкус
Начин на приготвяне: Патладжаните се изчистват от дръжките, измиват се и се разрязват на четири части. Посоляват се и се оставят да се изкиснат половин час. След това се измиват доб- ре. Изчистеният и измит кромид лук се нарязва на полумесеци и се изсипва в тенджерата при сго- рещеното олио. Към него се добавя червеният пипер и се задушава до златисто. Прибавят се пат- ладжаните, задушават се до омекване, прибавят се обелените и настъргани на едро ренде домати, заедно с нарязания на тънки шайби морков. След като омекнат и морковите, се прибавят скилид- ките чесън заедно с 2 водни чаши вода. Всичко се захлупва и се оставя да ври на тих огън 1 час.
10 минути преди свалянето на тенджерата от огъня се добавя измитата и нарязана на ситно връз-
ка магданоз и сол на вкус. Ястието се консумира охладено.
ПЕКАНИ ПИКАНТНИ КАРТОФКИ
Продукти: 1 кг. картофи, 40 гр. галета, 1 ч.л. къри, 1 ч.л. куркума, 1 к.л. счукано чили, 1
к.л. червен пипер, черен пипер – на вкус, 1 ч.л. копър, 1 к.л. чесън на прах, сол на вкус и олио.
Начин на приготвяне: Измитите и нарязани по дължина картофи се кипват до полуготов- ност (да останат почти сурови). Отцедени и охладени се овалват в сместа от подправки. Намазва се тава с олио и се сипва малко вода. Отгоре се изсипват картофите, поръсват се с мазнина и се пекат в умерено загрята фурна.
* * *
ПЪРЛЕНКИ
Продукти: 400 гр. кисело мляко, щипка сода бикарбонат, половин кубче мая, 1 ч.л. захар,
3 с.л. олио, 1 яйце, 500 гр. брашно и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Замесва се еластично тесто, което трябва да втаса 30 минути. Оформят се топки, които се разтеглят (подобно на мекици) с намаслени ръце и се пекат на грил, тиган или скара. Запичат се около 4 минути от всяка страна в зависимост от силата на скарата.
* * *
ЗАПЕКАНКА С КАРТОФИ
Продукти: 1 кг. картофи, 1 глава лук, 250 гр. сирене, 4-5 лъжици брашно, 50 гр. масло, 1
яйце, 2 лъжици чубрица, 1 ч.л. сол.
Начин на приготвяне: Сваряват се 1 килограм картофи, обелват се и се настъргват. Приба- вяме към тях една глава лук, нарязана на дребно. Натрошава се 250 гр. сирене и се прибавя. По- ръсва се с 4-5 лъжици брашно, 2 с.л. чубрица, сол, 1 яйце, разбито предварително. Всичко се раз- бърква много добре. Отгоре се слагат парченца краве масло и печем 40 минути. Изваждаме от печката и след 10-15 минути режем и сервираме.
* * *
КАРТОФЕНА ЯХНИЯ С ЧЕСЪН
Продукти: 1 кг. картофи, 2 глави чесън, 2 домата, 4 с.л. олио, магданоз, чубрица, сол.
Начин на приготвяне: Обелваме картофите и ги нарязваме на филийки. Обелваме и наряз- ваме на ситно чесъна. Задушаваме ги в олиото и 4-5 с.л. вода. Прибавяме обелените и настъргани домати, ситно нарязания магданоз, чубрицата, подсоляваме и наливаме топла вода, колкото да се покрият картофите. Варим на слаб огън, докато се сгъсти.


* * *
ПЪЛНЕН, СУШЕН ЧЕРВЕН ПИПЕР
Продукти: 10-12 броя сушен червен пипер, 500 гр. кайма, 1 ч.ч. ориз, 2 глави лук, 3-4 с.л.
олио, половин малка връзка магданоз, 1 с.л. червен пипер, сол и черен пипер на вкус.
За заливката: 2 с.л. брашно, половин кофичка кисело мляко, 2-3 яйца и щипка сол.
Начин на приготвяне: Пиперът се залива с вряла вода, за да омекне. Лукът, нарязан на ситно се запържва в олиото и се прибавя каймата, а след нея ориза. Малко преди пълната им го- товност се прибавя червения пипер и магданоза. И накрая се овкусява с черния пипер и солта. Отстранява се от котлона да изстине и се пълни изцедения сушен червен пипер, който се нарежда в предварително намазнена тава. Покриваме пипера с вода и печем на 180 градуса. След като по- ловината вода изври обръщаме пипера и продължаваме да печем. Преди да се изпече напълно слагаме заливката и пак печем до получаване на коричка.


* * *
ПЪЛНЕНИ ДОМАТИ
Продукти: 5 домата, 1 краставица, 1 кофичка цедено кисело мляко, опаковка майонеза, 1
кафена чаша смлени орехови ядки, черен пипер, връзка копър, чесън, сол.
Начин на приготвяне: Доматите се измиват, отрязва им се капаче и се издълбават отвътре с лъжичка. Краставицата се обелва, нарязва се на ситно или се настъргва. Копърът и чесъна се накълцват на ситно. Смесват се млякото, краставицата, копърът, чесъна, майонезата, ореховите ядки и пипера и с получената смес се пълнят доматите. Украсяват се със свежи подправки.
КАРТОФЕНИ ПАЛАЧИНКИ
Продукти: 500 гр. картофи, 1 глава кромид лук, 300 мл. заквасена или соева сметана, сол на вкус, черен пипер на вкус, олио за пържене.
Начин на приготвяне: Картофите и лукът се обелват и настъргват. Смесват се добре и се притискат така, че да се отдели максимално количество течност. Подправят се със сол и черен пипер на вкус. В тиган се налива олио и се оставя да се загрее. С лъжица се загребва от картофе- ната смес, пуска се във врящото олио и се притиска с лъжицата, за да се получи плоска и доста тънка палачинка. Когато долната страна покафенее, палачинката се обръща и се запържва и от другата страна. Сервират се горещи със сметаната.

f f e e

ЯСТИЯ С ЯЙЦА

ЯЙЦА С МЛЕЧЕН СОС
Продукти: 8 яйца, 200 гр. кисело мляко, 200 гр. сирене, 1 с.л. горчица или 1 ч.л. сметана,
300 гр. пресни краставички, свеж копър за поръсване.
Начин на приготвяне: Сварявате яйцата. Киселото мляко, сиренето, горчицата се смесват в подходящ съд. Към сместа се добавя нарязаните на малки кубчета краставички. Яйцата се на- рязват на ситно или се настъргват. Заливат се със соса и се поръсва с копър.
* * *
ЯЙЦА С ЛУК НА ФУРНА
Продукти: 3 връзки зелен кромид лук, половин връзка магданоз, 1 к.ч. олио, 50 гр. масло, 1 и половина ч.ч. прясно мляко, 4 яйца, 1 ч.ч. натрошено сирене, 50 гр. кашкавал, 1 ч.л. червен пи- пер, черен пипер и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Почистеният, измит и нарязан кромид лук се задушава в олиото в електрическа тенджера или подходяща тавичка до омекването му, прибавя се сол и смлян черен пипер, разбърква се и се залива със смес от разбитите в млякото яйца, натрошеното сирене и дребно нарязания магданоз. Отгоре се наръсва настърганият кашкавал и ястието се запича във фурната. Поднася се поръсено с червения пипер и с подходяща сезонна салата.
* * *
ЯЙЦА ПО ВОЙНИШКИ
Продукти: 3-4 яйца, 1-2 с.л. олио, 1 ч.л. сол, половин литър вода, червен пипер.
Начин на приготвяне: Завираме водата със солта и олиото в тенджера. Чукваме яйцата във водата едно по едно. Когато се забулят отгоре се сипва червения пипер. Леко се разбърква с лъ- жица, за да не се разбият яйцата. Сервира се с водата в чиния. Отгоре може да се натроши сирене.
* * *
БЪРКАНИ ЯЙЦА СЪС СИРЕНЕ ПО ШОПСКИ
Продукти: 2 яйца, 1 с.л. олио, 1-2 пресни люти чушки, 50 гр. сирене, глава лук, сол, червен пипер и магданоз.
Начин на приготвяне: Мазнината се сгорещява в порционно тиганче. Нарязва се само зе- лената част без семето на пиперките и се слага в мазнината, заедно със ситно нарязания лук. Раз- бърква се и се прибавят разбитите яйца, в които е надробено сиренето. Държи се на огъня 1-2 ми- нути. Разкъсва се на произволни места с вилица. Щом белтъка започва да побелява, се оттегля от огъня, наръсва се с червен пипер или шарена сол и накълцания магданоз. Поднасят се в тиганчето с препечена филия и салата по избор.
* * *
МИШ-МАШ
Продукти: 1 кг. зелени чушки, 1 глава лук, 4 яйца, 200 гр. сирене, 500 гр. домати от консер-
ва, 150 мл. олио, черен пипер, сол на вкус, 2 стръка магданоз.
Начин на приготвяне: Изпичате чушките, обелвате ги и ги слагате да се пържат в олиото. Преди да станат готови слагате лука, който също се запържва. Прибавяте нарязаните домати, до- като изври водата им. Разбивате яйцата, прибавяте натрошеното сирене и ги слагате към остана- лите неща до 5 мин. Овкусявате със солта, черния пипер и магданоза, след което сервирате. Миш- машът може да се яде и студен.
ЯЙЦА В БУЛО ПО ПАНАГЮРСКИ
Продукти: 8 яйца, 2 кофички овче, козе или биволско мляко, 80 гр. краве масло, 100 гр.
твърдо зряло сирене, 4 скилидки чесън, червен пипер, сол.
Начин на приготвяне: В кипяща подсолена вода се чукват внимателно яйцата и се блан- шират за около 1 мин. докато се забулят. В чиниите за сервиране се подлага по кофичка кисело мляко. С решетъчна лъжица се поставят отгоре по 2 яйца и се поръсват с настърганото сирене и скилидка чесън. Междувременно маслото се разтопява, добавя се червения пипер и с него се за- пържват порциите. Накрая ястието се поръсва с пресен магданоз и се сервира топло.
* * *
ЗАБУЛЕНИ ЯЙЦА
Продукти: 6-8 яйца, 250 гр. бекон или шунка, 2 картофа, олио, сол, червен пипер, магданоз,
мащерка.
Начин на приготвяне: Нарежете бекона или шунката на парчета. Обелете картофите и ги настържете на ренде. Загрейте олиото в тава и го наръсете със сол. Когато мазнината е готова сложете картофените стърготини и бекона. Разбъркайте и запържете пет минути. Отгоре чукнете яйцата и периодически ги поливайте с мазнината за да се забулят. Когато белтъците се стегнат, ястието е готово. Поръсете с червен пипер, сол и зелените подправки.

f f e e
ЯСТИЯ С ГЪБИ

ГЪБИ ПО СЕЛСКИ
Продукти: 500 гр. гъби, 1 глава лук, 2 с.л. олио, 1 к.ч. ориз, 1 с.л. доматено пюре, червен пипер, магданоз, сол.
Начин на приготвяне: Измитите гъби се варят в малко вода с щипка сол. Отделно се заду-
шават лукът, нарязан надълго и тънко. Слага се доматеното пюре, като стане зърнесто прибавят
се нарязаните гъби. След задушаването им се слага ориза и червения пипер. Ястието се разбърква няколко пъти. Посолява се, залива се със соса, в който са врели гъбите. Бульона е 4 пъти повече
от ориза. Ври на тих огън и се поднася със ситно нарязан магданоз.
* * *
ГЪБИ С ЯЙЦА НА ФУРНА
Продукти: половин пакетче краве масло, 500 гр. гъби, 4 яйца, черен пипер и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Почистените от пънчетата гъби се измиват добре и се изцеждат, след което се посоляват и се нареждат с отвора нагоре, като във всяка се слага по парче масло в предварително намазнена тава. Печете на 180 градуса, като сте загрели фурната предварително. Разбивате яйцата с щипка сол и преди да се изпекат гъбите изваждате тавата и във всяка гъба сла- гате по 1 ч.л. от сместа. Допичате във фурната до получаване на златиста коричка. Готовите гъби се изваждат и се поръсват с черен пипер по желание.
* * *
ОРИЗ С ПЪНЧЕТА ОТ ГЪБИ НА ФУРНА
Продукти: пънчетата от гъбите, 2 средно големи глави лук, 2 ч.ч. ориз, 100 мл. олио, черен пипер и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Добре измитите пънчета нарязвате на кубчета и ги запържвате в
олиото до омекване. Прибавяте нарязания на дребно лук, който запържвате, след което прибавяте измития ориз, като го запържвате до промяна на цвета. Слагате черен пипер и сол на вкус и към сместа прибавяте 5 ч.ч. вода. Разбърквате много добре и изсипвате в голяма тава. Пече се на 280 градуса в предварително загрята фурна до получаването на коричка.
* * *
КАРТОФЕНА ЗАПЕКАНКА С ГЪБИ
Продукти: 1 кг. средно големи картофи, 3-4 моркова, 1 глава лук, 200 гр. гъби, 100 гр. каш-
кавал, 30 гр. краве масло или олио, черен пипер и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Картофите се сваряват, обелват се, разрязват се на две и се издълба- ват. Ситно нарязаните лук, моркови и гъби се запържват в маслото. Добавят се настърганият каш- кавал, издълбаната част от картофите, черен пипер и сол. Всичко се омесва добре и с така получе- ната смес се напълват издълбаните картофи. Изпичат се в намазана с масло тава до зачервяване.

* * *

ПЕЧУРКИ НА ФУРНА
Продукти: печурките трябва да са такова количество според тавата, в която ще ги печете. Като ги наредите една до друга да запълните тавата не трябва да остава празно място. Краве мас- ло, сол и черен пипер.
Начин на приготвяне: Махате пънчетата от гъбите и хубаво ги измивате. Нареждате ги с отвора нагоре в предварително намазнена тава. Слагате в отвора на по-големите 1 ч.л. краве мас- ло, щипка сол, а на по-малките по половин лъжичка. Поръсвате ги с черен пипер и ги печете на
180 градуса в предварително нагорещена фурна до зачервяване.

* * *
ЧУШКИ СЮРПРИЗ С ГЪБИ
Продукти: 5 червени чушки капия, 250 гр. майонеза, 100 гр. кашкавал, 100 гр. гъби, 50 гр.
масло, 2-3 скилидки чесън, сол и черен пипер.
Начин на приготвяне: Чушките се изчистват от семето, разрязват се по дължина на две и се потапят за 1-2 мин. във вряща, подсолена вода. Гъбите се почистват, нарязват се на ситно и се задушават в маслото и малко вода. Кашкавалът се настъргва на едро ренде и две трети от него се смесва с майонезата и гъбите. Сместа се подправя със счукания чесън, черен пипер и сол и се раз- пределя върху студените чушки. Поръсват се с останалия кашкавал и се запичат в силна фурна за
1-2 мин.
* * *
ОВЧАРСКИ ГЮВЕЧ С ГЪБИ
Продукти: 6 чушки, 2 глави лук, 200 гр. гъби, 3 домата, 100 мл. олио, 200 гр. сирене, 1 ко-
фичка кисело мляко, 3 яйца, 1 с.л. брашно, магданоз, сол на вкус.
Начин на приготвяне: Лукът нарязваме на дребно, чушките на ивици и ги задушаваме в мазнината. Прибавяме нарязаните гъби след като останат на мазнина, слагаме и доматите. Запър- жваме всички продукти. Сваляме от огъня и разбъркваме с натрошеното сирене. Сместа изсипва- ме в тава и поливаме със заливка от разбитите яйца с киселото мляко, брашното, магданоза и сол на вкус. Допичаме до златиста коричка.

* * *
ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА С ГЪБИ
Продукти: 500 гр. дробчета, 500 гр. гъби, 3-4 глави лук, черен пипер, брашно, 1 жълтък,
сол и вода.
Начин на приготвяне: Разбърква се тесто от брашно, 1 жълтък, сол и вода. Взема се тесто
и се разстила в тавичка. Върху него се слага плънката от дробчета, гъби, лук, черен пипер. Отгоре се покрива с тънка кора от тестото, надупчва се с нож на няколко места и се пече във фурната на
180-200 гр.





олио.
 * * *
ПИЛЕШКИ ЛЕНТИ С ГЪБИ
Продукти: 1-2 броя пилешки гърди без кожа, 1 чушка, 1 морков, 1 домат, сол, 150 гр. гъби,

Начин на приготвяне: Нарязваме филето на ленти. Запичаме го на ребрен тиган или заду-
шаваме в олио. Задушаваме зеленчуците, нарязани на дребно. Прибавяме малко топла вода и ос- тавяме да поврат. Вместо тези зеленчуци, могат да се ползват предварително сварени броколи или сметана.

* * *
СВИНСКО С ГЪБИ И СМЕТАНА
Продукти: 500 гр. чисто свинско месо, 300-400 гр. гъби печурки, 1 глава лук, 1-2 моркова, 2
с.л. олио, 200 мл. сметана, 2 с.л. наситнен копър.
Начин на приготвяне: Нарежете месото на парченца, гъбите на четири, а лука на ситно. Настържете морковите. Изпържете месото, докато хване коричка. Прибавете лука и морковите, а след 2 минути и гъбите. Изпържете всичко до полуготовност на гъбите. Налейте сметаната и за- душавайте на бавен огън около 20 минути. В края поръсете с копър.


* * * 

ПЪРЖОЛИ С ГЪБИ
Продукти: 800 гр. пържоли, 100 мл. олио, 600 гр. гъби, черен пипер, масло.
За соса: лук, масло, брашно, бульон от кубче.
Начин на приготвяне: Обезкостените пържоли се поръсват със сол, черен пипер и се из- пържват в мазнината. Гъбите, нарязани на филийки се задушават с малко масло. За соса: наряза- ният лук се задушава в масло, прибавя се брашното. Леко се запържва без да се зачерви. Прибавя се студения бульон и се сварява. В соса се слагат гъбите. Пържолите се нареждат в чиния и се по- ливат със соса. Сервира се със салата или пържени картофи.
* * *
ПТИЧИ ГНЕЗДА ОТ ГЪБИ
Продукти: 1 кг. гъби, 1 кг. кайма, 2 глави лук, 6 яйца, 2-3 с.л. олио, черен пипер и сол на
вкус.
 
Начин на приготвяне: Две от яйцата разбиваме добре и прибавяме към каймата. Към нея
прибавяме черния пипер и солта на вкус. Лукът нарязваме на ситно и запържваме, след което съ- що прибавяме към каймата и омесваме много добре. Олиото от запръжката сипваме в тава. Гъби- те изчистваме от пънчетата и ги измиваме добре, след което ги оставяме да се изцедят. Между другото от пънчетата можете да си направите супа. После всяка гъба, една по една, обличаме с тънък слой кайма и нареждаме в тавата плътно. Слагаме ги във фурната на 180 градуса да се из- пекат. Разбиваме останалите яйца. Изваждаме тавата преди да са станали напълно готови гнезда- та и с чаена лъжичка разпределяме яйцата по гъбите, след което отново слагаме във фурната и печем вече до пълна готовност.
* * *
ПЪРЖОЛИ С ГЪБЕН СОС
Продукти: 5 пържоли, 1 к.ч. брашно, 1 к.ч. олио, лимонов сок. За соса: половин к.ч. браш-
но, 1 ч.ч. стерилизирани гъби, 30 гр. масло, черен пипер и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Пържолите се начукват и се поръсват се с лимонов сок, черен пипер и сол. Потапят се в брашното и се изпържват в сгорещена мазнина. След като се прецеди, в нея се задушават и гъбите. Прибавя се брашното и леко се запържва. Постепенно се налива вода, докато се получи сос с желаната гъстота, който се вари 5-6 минути. Отстранява се от огъня и се подправя с черен пипер, сол и масло. Пържолите се заливат с получения сос и се поднасят с гарнитура.

f f e e
ЯСТИЯ С ТИКВИЧКИ

МУСАКА ОТ ТИКВИЧКИ
Продукти: 2 средно големи тиквички, 500 гр. кайма, 1 морков, 2 глави лук, 1 червена чуш-
ка, 1 домат, 1 с.л. червен пипер, щипка чубрица, 1 к.ч. ориз, 2 с.л., черен пипер и сол на вкус.
За заливката: 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко и 1 с.л. брашно.
Начин на приготвяне: Най-напред нарязваме тиквичките на кубчета и ги запържваме леко в олио, както пържим картофите. Изваждаме ги и ги изсипваме в предварително намазнена тавич- ка. В същото олио запържваме лука, нарязан на дребно и ориза, след което добавяме каймата, настърганият домат, морков, чушката и накрая червения пипер. Прибавяме останалите подправ- ки, разбъркваме всичко и разстиламе върху тиквичките в тавата. Заливаме с 1 ч.ч. вода и печем. Преди да се изпече до готовност мусаката изваждаме тавата и покриваме с предварително при- готвената заливка. Връщаме във фурната и печем до получаване на златиста коричка.
* * *
ПАНИРАНИ ТИКВИЧКИ НА ФУРНА
Продукти: 1 кг. тиквички, 2 яйца, 200 мл. прясно мляко, 100 гр. сирене, копър, брашно или галета за овалване.
Начин на приготвяне: Нарежете обелените тиквички на филийки. Посолете ги леко, ова- ляйте ги с брашно или галета и ги запържете в сгорещената мазнина. Наредете ги в тава, като ги застъпите. Залейте с разбитите яйца, смесени с млякото и натрошеното сирене. Запечете до зачер- вяване. След изваждането от фурната ги наръсете със ситно нарязания копър. Поднесете с кисело мляко и счукан чесън.


* * * 

ПЕЧЕНИ ТИКВИЧКИ С КИСЕЛО МЛЯКО
Продукти: 500 гр. или 1 кг. тиквички (в зависимост от размера на тавата Ви), 1 ч.ч. брашно,
1 ч.л. червен пипер, 1 ч.л. сол, 2 кофички кисело мляко, 1 китка копър и 1 к.ч. олио.
Начин на приготвяне: Тиквичките се нарязват на резенчета около 0,5-1 см. Размесвате брашното, червения пипер и солта. В тази смес се овалва всяко резенче и се подреждат на пласто- ве в тава, подмазана с олио. След като се наредят всички тиквички се напръскват отгоре с още олио и се слагат да се пекат в силна фурна без никаква вода. След като се изпекат до зачервяване, се оставят да изстинат. Размесват се 2 кофички хубаво кисело мляко с голяма китка нарязан ко- пър, сол на вкус и пасиран чесън на вкус. Който обича може да сложи и натрошено сирене. Кон- сумират се охладени. С тази смес се заливат тиквичките в тавата и се оставят да си поемат вкусо- вете.
* * *
ЛЕСЕН РАТАТУЙ
Продукти: 2 средно големи патладжана, 2-3 тиквички, 3-4 средно големи домата, около 300
-400 гр. пресни картофи, 2 глави стар лук, 2-3 скилидки чесън, свежи подправки (мащерка, риган,
зехтин, сол и пипер).
Начин на приготвяне: Нарежете патладжаните на кръгчета, осолете ги и ги оставете да постоят около 20 мин., за да изгубят горчивината си. После ги измийте. Нарежете на колела тик- вичките, доматите, лука и картофите. Намажете дъното на съда с мазнина и започнете да редите зеленчуците като редувате: патладжан, домат, лук, тиквички, картофи, за да се получи пъстра мо- зайка. Отгоре поръсете зеленчуците със сол, черен пипер, пресни подправки и нарязания на ситно чесън. Печете ястието в предварително нагрята фурна на 180-190 градуса, докато картофите и патладжаните омекнат, а тиквичките придобият приятен загар.
* * *
ТИКВИЧКИ БЮРЕК
Продукти: 1 тиквичка, 100 гр. сирене, 2 яйца, 50 гр. брашно, копър, магданоз, черен пипер
и галета.
Начин на приготвяне: Тиквичката се обелва и нарязва по дължина. Запържва се в сгоре- щено олио. Сиренето се обърква добре със ситно нарязан магданоз и копър, прибавя се черния пипер. Между две парчета тиквички се слага от сиренето. Полученият сандвич се овалва в браш- ното, яйцето и галетата и се пържи в сгорещено олио.
* * *
ЛЕТНИ КЮФТЕТА ОТ ТИКВИЧКИ
Продукти: 1 кг. тиквички, 250 гр. сирене, 2 яйца, 1 глава лук, 2 скилидки чесън, 5 с.л.
брашно, 3 с.л. кисело мляко, 3-4 с.л. олио, половин ч.л. сода бикарбонат, сол и копър.
Начин на приготвяне: Тиквичките се настъргват на едро. Изстискват се така, че водата да се отцеди максимално. Настъргват се лука и чесъна, ако желаете може и морков. Добавяте яйца- та, киселото мляко със содата и брашното. Замесвате кюфтетата с олиото и подправките. Идеята е да се оформят добре. Ако се налага, добавете още брашно или съответно кисело мляко. Правят се кюфтета и се нареждат върху тава, покрита с хартия за печене. Пече се до готовност в предва- рително загрята фурна.
* * *
ПЕКАНИ ТИКВИЧКИ СЪС ЗАЛИВКА
Продукти: 1 кг. тиквички, 1 червена прясна чушка, 1 глава лук, 1 морков, половин връзка копър, 1 домат, 4 скилидки чесън, 100 мл. олио, черен пипер и сол на вкус.
За заливката: 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, половин ч.ч. прясно мляко и щипка сол.
Начин на приготвяне: Измитите тиквички нарязваме на дребни кубчета заедно с чушката и лукът и ги слагаме в олиото да се пържат. Докато се пържат настъргваме моркова и домата, а чесъна счукваме и всичко това прибавяме към другите зеленчуци в тигана. Прибавяме ситно на- рязания копър, черен пипер и сол на вкус, като оставяме още малко да се пържи всичко. След то- ва изваждаме и го изсипваме в тавичка и го печем на 180 градуса. Приготвяме заливката и преди да стане готово ястието изваждаме тавата, покриваме със заливката и обратно печем до получава- не на коричка.
ПЪЛНЕНИ ТИКВИЧКИ
Продукти: 3-4 бр. тиквички, 3 бр. пресен лук, 1 бр. пресен чесън, 500 гр. кайма, доматен сок или консерва, олио, кашкавал, 2-3 с.л. брашно, копър или магданоз.
Начин на приготвяне: Тиквичките се режат на половина и се издълбава вътрешността. Пресният лук и чесън се нарязват на ситно. Вътрешността на тиквичките се реже на ситни кубче- та, добавя се и нарязан по същия начин морков. Всичко се запържва в малко мазнина. Към зелен- чуците се слага 500 гр. кайма, намачкана предварително с един домат. Подправя се със сол и че- рен пипер. Сместа се пълни в тиквичките. Редят се в тава и се добавя отстрани доматен сок или консерва. Пекат се до готовност. Размиват се 2-3 с.л. брашно в малко вода, добавя се към соса и се разбърква. Отгоре се поръсват с настърган кашкавал и се запичат за още 10 мин. След като се извадят, се поръсват с пресен магданоз или копър по желание.


* * *
ПЪНЧЕТА ОТ ТИКВИЧКИ СЪС ЗАЛИВКА
Продукти: 4 тиквички, 1 ч.ч. ориз, 500 гр. кайма, 1 глава кромид лук, 1 домат, 1 морков, 2-3
скилидки чесън, черен пипер на вкус, 1 с.л. олио, копър за поръсване на заливката.
За заливката имате два варианта: Първи вариант: 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, 2 с.л. браш-
но и копър за поръсване; Втори вариант: 2 домата и 2 скилидки чесън.
Начин на приготвяне: Тиквичките се срязват на пънчета с височина около 10 см., като от едната страна може да се срежат по диагонал. С лъжичка издълбавате така, че да заприличат на чашки и се поставят в тава с равната част отдолу. Лукът и чесънът се нарязват на ситно и се заду- шават с 1 с.л. олио и малко вода. Добавят се настърганите домат и морков, а когато сместа заври, се добавя и каймата. Когато каймата се запържи се добавя издълбаната част от тиквичките и се разбърква. Накрая се добавя ориза и около 50 мл. вода, овкусява се с черен пипер и се задушава, докато оризът поеме водата. С приготвената плънка се пълнят пънчетата от тиквички, слага се
200 мл. вода и се пекат във фурна на 200 градуса. Когато тиквичките са почти готови се добавя една от заливките и ястието се поднася топло, поръсено със ситно нарязан копър.


* * *
ПЕЧЕНИ ТИКВИЧКИ С КАЙМА И КАШКАВАЛ
Продукти: 4 тиквички, 2 връзки пресен лук (без перата), 1 глава целина (около 300 гр.), 4 с.л. олио, 1 кг. кайма, 4 средно големи домата, 1 ч.л. захар, сол и черен пипер на вкус, 200 гр. кашкавал, 4 яйца.
Начин на приготвяне: Леко обелените тиквички се разполовяват по дължина. С лъжичка се издълбава вътрешността и се накълцва на ситно. Посолява се със сол, захар и черен пипер и се оставя настрана. Нарязва се лука на ситно и се запържва леко в загрятата мазнина. Добавя се кай- мата, настърганата целина, издълбаната част на тиквичките и настърганите домати. Ястието се оставя да къкри не повече от 10 мин. С тази смес се напълват половинките на тиквичките, нареж- дат се в тавичка и се пекат на загрята до 200 градуса фурна в продължение на 10 мин. Разбиваме яйцата и настъргания кашкавал и заливаме лодките, след което печем още 5 мин. Сервират се с нарязан магданоз и копър.

* * *
ПОСТНА МУСАКА ОТ ТИКВИЧКИ
Продукти: 2 тиквички, 2 картофа, 2 глави лук, 150 гр. сирене, 4 яйца, 2 с.л. брашно, 3 с.л.
кисело мляко, сол, чубрица и черен пипер на вкус, растителна мазнина.
Начин на приготвяне: Нарязваме всички зеленчуци на дребно, слагаме ги в купа и ги объркваме добре. Към тях прибавяме натрошеното или настъргано сирене, 2 разбити яйца и под- правките. Изсипваме в намазнена тавичка и печем в умерена фурна до готовност. От другите 2 яйца, киселото мляко и брашното правим заливка, която разстиламе върху ястието и допълнител- но запичаме с нея.
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АГНЕШКО ПЕЧЕНО МАГДАНОЗЛИЯ
Продукти: 1 кг. агнешко месо от плешка или бутче, сол, червен пипер, 2 връзки пресен лук,
3 връзки магданоз, 3 с.л. олио.
Начин на приготвяне: Месото се измива добре и се слага да се полусвари с малко вода. Като възври, се посолява. След като поомекне, се изважда, слага се в тавичка, поръсва се с червен пипер и се прибавят ситно нарязаните зелен лук и магданоз. Залива се с бульона от месото, опит- ва се на сол, полива се с олио. Пече се в умерена фурна – 180 градуса, докато месото се зачерви, а сосът се сгъсти до каша.
* * *
КНИЖЕН КЕБАП
Продукти: 1 кг. агнешко месо, 1 к.ч. краве масло, 1 к.ч. олио, 3 домата, 2 връзки пресен лук, 1 с.л. ситно нарязан магданоз и джоджен, смлян черен пипер и сол.
Начин на приготвяне: Нарязваме месото на кубчета и запържваме в мазнина, прибавяме доматите, настъргани на едро ренде, пресния лук, магданоза, джоджена, солта и черният пипер на вкус. Объркваме всичко и слагаме в средата на голямо парче намаслена пергаментова хартия. Правим пакет, който поставяме в тава, поръсваме го с вода и печем в умерена фурна.
* * *
КРЕХКО АГНЕШКО С БУЛГУР
Продукти: Около килограм или килограм и половина агнешка плешка, една връзка зелен лук, чаена чаша и половина ориз, сол, черен и червен пипер, половин чаша булгур, джоджен.
Начин на приготвяне: Месото се сварява до полуготовност. В тиган се запържват ситно нарязания зелен лук и ориз, поръсва се със сол, черен и червен пипер на вкус и нарязания джо- джен. Накрая се изсипва булгурът за кратко. Разбърква се всичко и се изсипва в тава. Върху ори- за се слага плешката – цяла или на парчета. Залива се с 5-6 чаши от бульона, в който е вряло ме- сото. Водата трябва да е повече, защото и булгурът изисква повече. Крехкото агнешко с булгур се пече на 200 градуса за около 40-50 минути.
* * *
ЯХНИЯ ОТ АГНЕШКО С БУЛГУР
Продукти: 1 кг. агнешко, олио, 2 връзки зелен лук, 500 гр. спанак или лапад, половин чаша булгур, половин буркан гювеч, черен и червен пипер, сол, магданоз и джоджен.
Начин на приготвяне: Запържва се нарязаният на ситно лук в олиото и с малко вода и сол се задушава. Прибавят се месото, червения пипер и се долива вода. Яхнията ври на тих огън, като се овкусява с подправките (без магданоза). Щом се свари месото, се добавя булгура. Когато зър- ната се разварят, се добавят спанака и гювеча. Ястието се доварява на тих огън и ако има нужда, се сгъстява с 1-2 с.л. брашно. Сервира се със ситно нарязан магданоз.
* * *
АРОМАТНО АГНЕШКО РУЛО
Продукти: 1 цял агнешки бут, сол, черен пипер, индийско орехче, 5-6 скилидки чесън, 2
с.л. зехтин, 2-3 стръка прясна мащерка, 1 стрък пресен розмарин и 1 ч.ч. бяло вино.
Начин на приготвяне: Обезкостете агнешкия бут така, че месото да остане цяло. Разстеле-
те го върху найлон с по-мазната част надолу. Наръсете със сол, черен пипер и индийско орехче на вкус. Завийте месото на не много стегнато руло, завържете с кухненски канап и го оставяте да престои около 1 час. След това махате найлона, правите разрези в рулото и нареждате в тях наря- заните на две скилидки чесън. Смесете зехтина със ситно нарязаните мащерка и розмарин. Поста- вете месото в тавичка и с четка го намажете със сместа. Залейте с бялото вино. Покрийте тавата с алуминиево фолио. Печете в предварително загрята фурна до 180 градуса около 3 часа, като през последния час периодично изваждате тавата и заливате с останалия зехтин с подправки.
АГНЕШКА ПЛЕШКА С БИРА
Продукти: 1 бр. агнешка плешка, 1 ч.ч. бира, 1 ч.ч. вода, сол, бял или черен пипер, риган,
чубрица, кимион, чесън на прах.
Начин на приготвяне: Плешката се нарязва на парчета, които се поставят в тавичка, по- ръсват се с подправките. Изсипват се водата и бирата в тавичката и се покрива с фолио. Пече се на 200 градуса за около 2 часа. Когато месото е изпечено остава течност, към която се прибавя малко царевично нишесте за сгъстяване. Този сос е прекрасен за заливане на месото и гарнитура- та, която може да бъде разнообразна, въпрос на вкус.
* * *
АГНЕШКИ КЕБАП С ГЪБИ
Продукти: 2 кг. агнешко месо от плешка, олио или масло, 1 с.л. универсална подправка,
300 гр. гъби, червен пипер, 1 връзка зелен лук, 1 връзка магданоз, половин връзка копър, черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Месото се нарязва на хапки и се изпържва в сгорещената мазнина. Щом се зачерви, се овкусява с половината универсална подправка и се изважда в чиния. В същата мазнина се задушават и нарязаните на шайби гъби, след което се връща месото. Слага се червени- ят пипер и малко топла вода и продължава да се задушава. Когато месото и гъбите са готови, прибавят се ситно нарязаният лук, магданозът, копърът, черният пипер и останалата универсална подправка. Поднася се с картофено пюре.
* * *
ПЪЛНЕНА ПЛЕШКА
Продукти: половин кг. агнешка плешка, 50 гр. масло или маргарин, 2 връзки пресен лук,
черен и бял дроб, сърце, по 1 връзка магданоз и джоджен, сол, черен и червен пипер.
Начин на приготвяне: Дробът и сърцето се нарязват на дребно и се разбъркват с нарязани- те на ситно лук, магданоз и джоджен, солта, черния и червения пипер. С остър нож се прави джоб между ребрата и месото и се напълва с приготвената смес. Зашива се и се поръсва със сол, черен
и червен пипер. Намазва се с разтопеното масло и се поставя в тава с малко вода. Пече се 2 часа.
* * *
КЕБАП
Продукти: 1 кг. агнешко от плешката, 4-5 с.л. масло или маргарин, 4 връзки зелен лук, 1
връзка магданоз, 1 връзка джоджен, бял и черен дроб, червен и черен пипер.
Начин на приготвяне: Месото се нарязва на дребни парчета, дробът на кубчета. Лук, маг- даноз и джоджен се нарязват на едро и се разбъркват с месото и дробът. Поръсва се с черен, чер- вен пипер и сол. Прибавя се мазнината и още веднъж се разбърква. Сместа се поставя върху на- мазнено фолио или пергаментна хартия. Сгъва се като пакет с добре подгънати краища. Слага се
в тавичка с малко вода и се пече два часа. Вместо във фолио, кебапът може да се сложи в глинено гърне.
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КАВЪРМА ПО КОПРИВЩЕНСКИ
Продукти: 500 гр. пилешко месо, 150-200 гр. гъби, 2 глави лук, 3 скилидки чесън, 4 печени чушки, 2 с.л. доматено пюре, 100 мл. вода, 100 мл. червено вино, 1 ч.л. чубрица, 1 щипка кимион, смлян черен пипер – на вкус, сол, олио, 4 яйца.
Начин на приготвяне: Бялото пилешко месо се нарязва на кубчета. Овкусява се със сол и черен пипер. Запържва се предварително нарязания лук и накълцания чесън. Прибавя се пилеш- кото, а след малко и почистените и нарязани гъби. Когато месото се запържи, се сипва доматено- то пюре, разтворено в 100 мл. вода, червеното вино и нарязаните на ивички печени чушки. Овку- сява се с чубрица и щипка кимион. Сместа се разпределя в гювечета, чуква се по едно яйце и се пекат около 20 минути в загрята фурна.
ПИЛЕ ПО НЕАПОЛИТАНСКИ
Продукти: няколко цели пилешки бутчета, бяло вино, розмарин, скилидки чесън, олио или зехтин.
Начин на приготвяне: Бутчетата се одират от кожата и се нареждат в широк тиган с капак. Сипва се бяло вино, колкото да ги покрие. Слагат се и няколко стръкчета розмарин за кратко, колкото да си пуснат аромата. Между бутчетата се слагат и две-три скилидки чесън, нарязани на ситно. Слагат се на слаб огън, като бутчетата се обръщат постоянно. Това се прави, докато вино- то изври напълно. След това се слага олиото и се допържва до златисто. Рецептата е много лесна
и бърза за изпълнение и е подходяща за екстремни ситуации с непредвидени гости. Виното при-
дава уникален вкус на месото. За гарнитура са подходящи задушени картофи с масло и копър.

* * *
ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА С БЕКОН
Продукти: 400 гр. пилешки дробчета, 150 гр. бекон, черен пипер и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Беконът се нарязва на ленти и се запържва. Вадим и слагаме пилеш- ките дробчета да се запържат от двете страни. Слагаме черен пипер и сол, смесваме с бекона и сервираме.
* * *
ПИЯНО ПИЛЕ
Продукти: 1 пиле, 125 гр. масло, 1 кг. картофи, черен и червен пипер, сол, литър бира.
Начин на приготвяне: Пилето се нарязва на порции и се посолява. Разтопява се маслото и се слага черен и червен пипер. Всяко парче се потапя в маслото и се слага в тава за печене. Отго- ре се излива остатъка от маслото. Около пилето се нареждат нарязаните и осолени картофи. Сип- ва се литър бира и се пече с фолио отгоре. След това фолиото се маха и пилето се пече до зачер- вяване.
* * *
ПИЛЕ ПО СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
Продукти за 5 порции: 10 пилешки бутчета, 3 домата, 2 глави лук, 3-4 скилидки чесън, зе- лени или черни маслини, ситно нарязани ароматни градински подправки, зехтин или олио за пър- жене.
Начин на приготвяне: Бланшираме цели доматите, обелваме ги и нарязваме на дребни кубчета. Лукът нарязваме на полумесеци, а чесънът се накълцва на дребно. Пилешките бутчета се измиват и подсушават. В дълбок тиган се сгорещява мазнината. Изпържват се от двете страни за по 2 мин., след което се прехвърлят в купа. В същия тиган се задушават за 5 мин. доматите и лу- кът, прибавят се бутчетата и се оставят 15 мин., след което се добавят чесънът, маслините и подп- равките. Бутчетата се готвят на тих огън още 10 мин., разпределят се по чиниите и се поднасят с питки.
* * *
ПАНИРАНИ БУТЧЕТА ИЛИ КРИЛЦА С ПРЯСНО МЛЯКО
Продукти: 700 гр. бутчета или крилца, бяло брашно, царевично брашно, половин литър прясно мляко, черен пипер и сол.
Начин на приготвяне: Бутчетата или крилцата се накисват в прясното мляко 30-35 мин. Отцеждаме ги добре и ги овалваме в купа, където сме омесили двата вида брашно, солта и черния пипер. Изтърсваме и пържим в нагорещено олио. Готовите бутчета или крилца поднасяме с пряс- на салата или туршия.

* * *
ПАНИРАНИ ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА
Продукти: 800 гр. пилешки дробчета, 1 ч.ч. брашно, 2 яйца, 1 к.ч. олио, сол, черен пипер.
Начин на приготвяне: Почистваме и измиваме дробчетата. Поръсваме ги с черен пипер и сол. Овалваме в брашното и потапяме в разбитите яйца. Пържим ги до златисто в сгорещеното олио.
ПИЛЕ С КИСЕЛО МЛЯКО И КИМИОН
Продукти: 1 пиле. За маринатата: 300 мл. кисело мляко, 1 ч.л. млян кимион, 2 скилидки чесън, 2 щипки черен пипер, 2 щипки сол, 2 стръка кориандър, 4 стръка магданоз, 100 мл. зехтин, сокът на 1 лимон. За салатата: 1 краставица, сокът на половин лимон, 2 с.л. зехтин, стрък копър, парче червена чушка.
Начин на приготвяне: Нарязваме пилето на порции. В купа разбиваме продуктите за мари- натата. Слагаме месото да престои в нея поне 30 минути. Накрая добавяме и лимоновия сок. За- пичаме пилешкото на сух тиган. Прехвърляме го в тавичка, заливаме го с маринатата и печем в предварително загрята на 200 градуса фурна за 10-15 минути. На готовото ястие предлагаме и гореописаната салата.
* * *
ПИЛЕШКО С ЛУК
Продукти: 1 пиле, 4 глави лук, 2 картофа, 1 прясна червена чушка, 1 с.л. червен пипер, 100
мл. олио, по половин връзка копър и магданоз, сол и черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Пилето, нарязано на порции го запържваме в олиото, след което го изваждаме от мазнината и го оставяме настрани. В същата мазнина запържваме нарязаната чуш- ка, прибавяме нарязания лук и червения пипер. Доливаме 2 водни чаши вода и връщаме пилето в нея, като добавяме нарязаните картофи, черния пипер и солта на вкус. Ври 1 час, след което при- бавяме нарязания копър и магданоз, оставяме да ври още 5 мин. и ястието е готово.

* * *
БИРЕНИ ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА
Продукти: 500 гр. пилешки дробчета, 2-3 с.л. олио, 3 чаши бира, 300 гр. гъби, 2 с.л. браш-
но, черен пипер на зърна, дафинов лист, сол.
Начин на приготвяне: Дробчетата се запържват от двете страни и се изваждат, слагат се гъбите, нарязани на едро в същото олио около 4-5 минути. Изваждат се и се слагат при дробчета- та. В олиото се запържва брашното. Към него се прибавя бирата и малко водичка, до получаване на сос. Ври 7-8 минути. Прибавяме черния пипер, дафиновия лист и дробчетата с гъбите. Посоля- ва се. Ври около 10 минути.
* * *
ХРУПКАВИ ПИЛЕШКИ ГЪРДИ С ГОРЧИЦА
Продукти: 4 броя пилешки гърди, 200 гр. майонеза, 1 с.л. горчица, картофено пюре.
Начин на приготвяне: Нарежете гърдите на две половини и леко ги начукайте. Може да ги нарежете и на по-дребни парчета и ги оваляйте в подправената с горчицата майонеза, а след това
в картофеното пюре. Наредете ги в тава на един слой и ги запечете на фурна за 10-15 мин., докато станат златисти. Поднесете ги с прясна салата или картофено пюре.

* * *
ПИЛЕ С МЕД
Продукти: 1 средно голямо пиле, 2 с.л. мед, 30 гр. краве масло, черен и червен пипер, сол.
Начин на приготвяне: Измиваме и подсушаваме пилето. Намазваме го с мед, краве масло, черен и червен пипер и сол. Слагаме го в подмазана тавичка и печем на 180 градуса за 50-60 мин., докато покафенее и се изпече. Коричката става много хрупкава.





вкус.
 * * *
ПИЛЕ В ЗЕЛЕВИ ЛИСТА
Продукти: едно пиле, зелеви листа, глава лук, червен пипер, черен пипер, олио, сол на

Начин на приготвяне: Пилето се нарязва на порции и се задушава малко, като се слага ед-
на главичка лук и сол на вкус. Месото се изважда и всяко парче се овалва в смес от червен пипер, черен пипер и олио. Завиваме в зелеви листа като сърми. Нареждаме в тава, заливаме с бульон, съставен от варенето на пилето. Печем във фурната до зачервяване.
ПИЛЕ, ПЪЛНЕНО С ДЮЛИ
Продукти: 1-2 дюли, 2 с.л. булгур, 2 с.л. олио, ядките на 4-5 ореха, черен пипер и сол на вкус, 1 пиле, няколко листа от кисела зелка.
Начин на приготвяне: Дюлите се измиват, подсушават и нарязват на дребни кубчета. За- душават се в олиото. Булгурът се попарва с вряла вода. Прибавят се счуканите орехови ядки и булгура се отцежда. Плънката се подправя с черен пипер и сол на вкус. Разбърква се и пилето се пълни с нея. Отворът се зашива и то се вари във вода, колкото да го покрие на тих огън. Сварено- то пиле се завива в зелевите листа и се запича върху жар или във фурна.

* * *
ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА С ДОМАТЕН СОС
Продукти: 50-600 гр. пилешки дробчета, 2 глави лук, 1 буркан домати, олио, сол, черен пи-
пер, 2 с.л. брашно.
Начин на приготвяне: Сваряваме дробчетата, сгорещяваме олиото и изпържваме наряза- ния лук. Слагаме отцедените дробчета и продължаваме да пържим. Поръсваме с брашното, обър- кваме добре и прибавяме доматите. Ако е необходимо сипваме 1 ч.ч. топла вода. Поръсваме с подправките и оставяме да поври 10-15 мин.
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ЯСТИЯ С МЕСО

БЪРЗИ ШНИЦЕЛИ
Продукти: 250 гр. кайма, 2 глави лук, 2 броя картофи, 2-3 яйца, 1 ч.ч. вода, 1 ч.ч. брашно,
сол на вкус.
Начин на приготвяне: Към каймата прибавяме настърганите лук и картофи, яйцата, водата и брашното. Всичко се разбърква много добре (до хомогенна смес), като се слага и сол на вкус. В горещо олио слагаме по 1 лъжица от сместа и пържим от двете страни до зачервяване. Готовите шницели се сервират с гарнитура по желание.

* * *

СВИНСКА ПЛЕШКА
Продукти: 2 кг. свинска плешка, 3 скилидки чесън, 1 ч.ч. бира, 1 ч.ч. вода, 3 с.л. зехтин, сол и черен пипер (на вкус), 5-6 капки унисос, 1/3 краве масло.
Начин на приготвяне: Приготвяме марината от счукания чесън, зехтина, унисоса и черния пипер. Правим прорези на плешката от двете страни. Овалваме плешката в маринатата и слагаме в хладилника за 4-5 часа за да си поеме миризмите. Поставяме в тава, отгоре нареждаме парчета- та масло и ако искаме можем да сложим в тавата и зеленчуци – картофи, моркови, лук и чушки. Наливаме водата и бирата. Покриваме с фолио, което надупчваме леко, за да излиза парата. Пе- чем 2 часа. След изваждането, се оставя да изстине 10-15 минути, нарязваме го на филии. Серви- раме със зеленчуците или друга гарнитура по желание.

* * *

СВИНСКА КАВЪРМА
Продукти: 1 кг. свински бут или плешка, 2 моркова, 1 чушка, 2 домата, 200 гр. гъби, черен пипер, сол, олио.
Начин на приготвяне: Нарязваме месото на средно едри парчета и го задушаваме в олио. След това добавяме морковите на филийки, чушката, доматите (може и от консерва), гъбите на филийки и задушаваме заедно още 10 минути. Наливаме малко топла вода и оставяме да поври 12
-15 минути.
ДВЕ В ЕДНО
Продукти: 800 гр. кайма, 1,5 кг. картофи, 1 ч.ч. вода, 1 непълна ч.ч. олио, черен пипер, чуб-
рица, копър и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Каймата я замесваме като за пържене на кюфтета. Картофите ги обелваме и нарязваме като за пържени картофи и се омесват със сол на вкус, черен пипер, чубри- ца и копър задължително. Половината се слагат на дъното на тавата и заливаме със ч.ч. вода и непълна ч.ч олио. След това от каймата си правим кюфтета, които овалваме в брашно и нарежда- ме върху картофите и ги покриваме с другата половина картофи. Печем ги във средно умерена фурна.
* * *

ПТИЧЕ ГНЕЗДО
Продукти: кайма и яйца по Ваша преценка според хората и тавата.
Начин на приготвяне: Всяка домакиня си замесва каймата за пържене на кюфтета по ней- но желание. Тоест, слагате каквито си искате подправки. След омесване на каймата в предвари- телно намазнена тава се слагат топки от нея, всяка с големината на две яйца. Вземате една водна чаша и с дъното й леко натискате всяка топка по средата до получаването на вдлъбнатина прили- чаща на гнездо. Във всяко така оформено гнездо от каймата се чуква по едно яйце и се слага във фурната да се пече. Ако желаете, първо може да запечете малко гнездата от кайма и тогава да си чукне яйцата вътре.
* * *

ЯХНИЯ ОТ СВИНСКО МЕСО
Продукти: 500 гр. свинско месо, 1 кг. картофи, 3-4 печени чушки, 100 гр. маслини, 1 ч.ч.
бяло вино, 2-3 броя дафинов лист, 1-2 домата или консерва, риган, 1 с.л. червен пипер, черен пи-
пер и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Нарязваме и изпържваме лукът и чушките. Прибавяме нарязаното на кубчета месо да се изпържи, след което заливаме с чаша бяло вино, сол, червен пипер, дафи- нов лист и гореща вода, за да се задуши. Прибавяме нарязаните на едро картофи и още вода за да се сварят. Накрая прибавяме пасираните домати, обезкостените маслини, риган и черен пипер.

* * *

ВКУСНИ САРМИ С МЕСО
Продукти: половин кг. свинска плешка или свински бут, половин ч.ч. ориз, 3 стръка праз лук, олио, 1 голяма зелка, 1 с.л. чубрица, 2 ч.л. черен пипер, 2 с.л. червен пипер, 2 броя дафинов лист.
Начин на приготвяне: Нарязваме на дребно праза и го задушаваме в повечко олио. Изк- лючваме котлона и прибавяме месото, нарязано на дребни парчета и всички подправки, като да- финовия лист се запича на котлона и се натрошава на дребно. Правим големи правоъгълни сарми. Нареждат се в тенджера, налива се вода и варим 1 час и 10 мин. Може да се наредят в тава, пок- рита с фолио и да се изпекат във фурна.

* * *

МАКАРОНИ С БЕКОН И КАРФИОЛ
Продукти: 1 пакет макарони, 200 гр. бекон, 1 глава лук, 1 с.л. галета, магданоз.
Начин на приготвяне: В тиган изпържваме 200 гр. бекон. Като се позапържи, слагаме лу- ка, нарязан на дребно и карфиола, накъсан на розички. Разбъркваме добре. Нарязваме на дребно магданоз. Прибавяме бульон от предварително сварените макарони. Варим още 4-5 мин. Когато е готово, сипваме макароните в тигана. Разбъркваме добре и след още 2-3 мин. слагаме 1 с.л. гале- та, още магданоз на дребно и сервираме.
СВИНСКО МЕСО СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ
Продукти: 1 кг. свинско месо, 3-4 моркова, 150 гр. маслини, 200 гр. гъби, целина, 1 лимон,
чубрица, дафинов лист, сол, черен пипер, суха мащерка, краве масло.
Начин на приготвяне: В голяма купа се слага месото, нарязано на средно едри парчета и се овкусява с чубрица и сол. Прибавят се морковите, нарязани на колелца, целината – на парчета, лимона – на кубчета, гъбите – на лентички и обезкостените маслини. Всичко се обърква добре. В гювеч или дълбока тавичка се реди пласт от месо, отгоре – пласт от зеленчуци и дафинов лист, отново пласт от месо и завършва с пласт от зеленчуци и мащерка. Залива се с чаша вода и се на- реждат парченцата краве масло. Покрива се с фолио и се пече час и половина на 180 градуса.

* * *

МАКЕДОНСКА МУСАКА
Продукти: 500 гр. кайма, олио, 3-4 големи патладжана, 2 глави кромид лук, 3 домата, чуб- рица, връзка магданоз, индийско орехче, 1 ч.ч. бяло вино, 1 кофичка кисело мляко, 1 ч.л. сода би- карбонат, 2 яйца, 1 с.л. брашно, 100 гр. кашкавал.
Начин на приготвяне: В мазнината се задушава нарязания преди това, измит и отцеден патладжан. Изважда се и в същата мазнина се задушават ситно нарязаните лук и домати заедно с каймата. Подправя се с чубрицата, магданоза и нарязаното индийско орехче. В намазнена тавичка се редуват пласт патладжани и пласт от задушената кайма. Залива се с виното и се пече във фур- ната. Малко преди да стане готова се залива с разбитите яйца, киселото мляко и брашното, след което се наръсва с настъргания кашкавал. Връща се във фурната до зачервяване на заливката.

* * *

КЮФТЕ В ГЮВЕЧЕ
Продукти: 500 гр. кайма, 1 ч.ч. доматен сос, 4 яйца, 300 гр. сирене, 1 глава лук, черен пи-
пер, сол, джоджен. Време за приготвяне – 40 минути.
Начин на приготвяне: Каймата се омесва заедно със сиренето, солта и черния пипер. Разп- ределя се в 4 глинени гювечета. Отгоре се залива с доматения сос и ситно нарязания лук. Гювече- тата се пекат във фурна и малко преди да станат напълно готови, се чуква отгоре по едно яйце и
се поръсват с джоджен.
* * *

ВИНЕН КЕБАП
Продукти: 500 гр. свинско месо, 100-150 мл. червено вино, 3-4 домата, 100 мл. зеленчуков бульон, сол на вкус и картофено пюре.
Начин на приготвяне: Нарязвате свинското на по-дребни парчета и го задушавате. След като се задуши, се налива бульона, виното и се посолява. Като се посвари се сипват доматите да поври още 10 мин. Сервира се с картофено пюре – сварени намачкани картофи, прясно мляко и краве масло добре объркани.
* * *

ЗАДУШЕНИ ПЪРЖОЛИ С БИРА
Продукти за 4 порции: 800 гр. месо, 500 гр. лук, 100 гр. краве масло, литър бира, червен пипер, сол.
Начин на приготвяне: Месото се нарязва на пържоли. Пържолите се запичат с част от маслото във фурната. Лукът се нарязва на тънки ивички и се задушава в останалото масло до зла- тисто. Половината от задушения лук се разстила на дъното на широка тенджера. Върху него се нареждат пържолите. Отгоре се слага останалия лук, поръсва се с черен пипер и сол и се залива с бирата. Тенджерата се захлупва и се оставя на тих огън до пълното омекване на пържолите. Под- насят се с подходяща гарнитура.
ДОБРУДЖАНСКА ПИСЮР САРМА НА ФУРНА
Продукти: 30-40 крехки, лозови листа, 1 ч.ч. ориз, 400 гр. кайма, 5 яйца, 600 гр. сирене, 4 стръка пресен лук, 10 стръка копър, 1 ч.л. черен пипер, 2 ч.л. червен пипер, 5 с.л. олио, кисело мляко по желание за гарнитура.
Начин на приготвяне: Накълцайте лука и лозовите листа на ситно и ги запържете в мазни- ната. Прибавете каймата и бъркайте докато се запържи. При нужда, долейте малко топла вода. Добавете предварително измития и отцеден ориз и овкусете с черен пипер. Долейте 100 мл. вода
и бъркайте докато оризът набъбне. Отделно разбийте яйцата и ги сипете към набъбналия ориз. Поръсете с червен пипер и прибавете натрошеното сирене, накълцания копър и разбъркайте доб- ре. Прехвърлете сместа в намазнена тава, долейте около 800 мл. топла вода. Сложете писюр сар- мата да се пече, докато стегне напълно на 200 градуса. Поднесете порция от ястието с кисело мляко.
* * *

СВИНСКО С КАРТОФИ И СМЕТАНА
Продукти: 600 гр. свинско месо, 4 картофа, 2 моркова, 1 глава лук, 3 скилидки чесън, маз-
нина, сол, черен пипер, 150 мл. вино, 400 мл. бульон, 150 мл. готварска сметана, магданоз.
Начин на приготвяне: Нарежете свинското на късове. Загрейте около 50-100 мл. мазнина в голяма тенджера и запържете месото равномерно, извадете го и в същата мазнина запържете на- кълцания лук, чесън и добавете морковите, нарязани на едро. Върнете месото и задушете заедно с виното, докато се изпари. Долейте горещия бульон и добавете картофите. Овкусете със сол и че- рен пипер на вкус. Похлупете и оставете да се задушава до омекване на картофите, като разбърк- вате от време на време. Накрая долейте постепенно, при непрекъснато бъркане сметаната и отст- ранете от котлона. Поднесете с накълцан магданоз.

* * *

КЮФТЕТА НА ФУРНА
Продукти: 1 стрък зелен лук, 1 стрък пресен чесън, магданоз, сол на вкус, черен пипер,
чубрица, кимион, галета за овалване, 1 килограм кайма, 1 глава стар лук.
Начин на приготвяне: Нарязваме зеленчуците на ситно, прибавяме ги към каймата, доба- вяме подправките и объркваме сместа добре. Покриваме я с фолио за свежо съхранение и я оста- вяме в хладилника за около 3-4 часа, може и повече, за да поеме добре ароматите. Застиламе тава с хартия за печене (за да ни е по-лесно измиването на тавата). Оформяме кюфтета с желаната го- лемина, овалваме ги в галета и ги подреждаме в тавата. Печем ги в предварително загрята фурна на 200 градуса около 30 мин. Все пак по някое време е добре да проверим дали са готови, тъй ка- то по-малките се изпичат и по-бързо.
* * *

БОБ С КОКАЛ
Продукти: 250 гр. боб, 1 суха чушка, 2 глави лук, 1 кокал от пушен свински бут, 2-3 супени лъжици олио, 1 ч.л. червен пипер, 1 с.л. доматено пюре, 1 с.л. брашно, 1 ч.л. девесил, 1 ч.л. чуб- рица, 1 ч.л. джоджен, сол.
Начин на приготвяне: Бобът се вари до омекване. Сварения кокал от бута се отделя от ме- сото и се слага да ври при боба. Долива се хладка вода, прибавят се нарязаните лук и сушена чушка и се оставя да ври около 2 часа. Посолява се, подправя се с чубрицата и джоджена и нак- рая се сипва разреденото с малко вода доматено пюре. Брашното се запича до порозовяване в сго- рещената мазнина, изсипва се червения пипер и веднага се добавя вода. Свареното месо се наряз- ва на парчета, слага се при боба и се сервира.
ПЕЧЕНО МЕСО В НАЙЛОНОВ ПЛИК НА ФУРНА
Продукти: по желание месото може да бъде: пилешко, свинско или друго. 4-5 броя карто-
фи, 1 кубче пилешки бульон, 4-5 с.л. олио, 1 с.л. универсална подправка за месо.
Начин на приготвяне: Нарязваме месото на порции, всеки обелен картоф нарязваме на ед- ри парчета. В 100 гр. топла вода разтваряме бульона, универсалната подправка и олиото. Разбър- ква се и заливаме месото заедно с картофите в дълбок съд за 30-60 мин. като от време на време всичко се обърква добре да поеме подправката. В специален плик за печене поставяме месото, около него картофите и останалата течна подправка, в която сме държали месото и картофите, запечатваме плика със специална връв. Поставяме плика в тава, а около плика наливаме 200 гр. вода. Надупчваме найлоновия плик отгоре с клечка за зъби и печем докато месото и картофите получат препечена коричка. Сервира се с подходяща според сезона салата и чаша вино.
* * *
ПРЯСНО ЗЕЛЕ СЪС СВИНСКИ РЕБРА
Продукти: 1 прясна зелка, 1 кг. свински ребра, 100 мл. олио, глава лук, 1 с.л. червен пипер,
1 дафинов лист, черен пипер и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Нарязваме зелето на дребно и го стриваме със сол, след което го оставяме да престои. Нарязваме ребрата на порции и ги запържваме леко в тенджера, след това прибавяме лука и го пържим до зачервяване. Като стане готов прибавяме червения пипер, но без да го пържим много, за да не загори. Изцеждаме стритото зеле от сока, който си е пуснало и го прибавяме в тенджерата, за да се запържи и то. Прибавяме дафиновия лист, черния пипер и сол
на вкус. Като омекне и стане готово всичко, прибавяме 1 ч.ч. вода и разбъркваме добре. Изсипва-
ме в тава и печем в предварително загрята фурна на 180 градуса до готовност.
* * *
КЮФТЕНЦА В ДОМАТЕН СОС
Продукти: 1 глава лук, 2 скилидки чесън, 250 гр. кайма, 1 яйце, 2 с.л. брашно, 2-3 с.л. бяло вино, черен пипер на вкус, 1 ч.л. червен пипер, 3-4 с.л. олио. За соса: 1 глава лук, 800 гр. домати,
2 скилидки чесън, сол, млян черен пипер, 1 с.л. брашно, 500 мл. телешки бульон, 1 ч.л. захар, 1-2
връзка магданоз, 2-3 с.л. олио.
Начин на приготвяне: Лукът се нарязва на ситно, скилидките чесън се накълцват. Разбър- кват се добре с каймата, яйцето, брашното и виното. Овкусява се с черния и червения пипер. От получената смес се оформят кюфтенца и се изпържват до златистокафяво.
Доматения сос: Олиото се загрява и в него се слага да се задуши лукът, нарязан на ситно. Прибавят се нарязаните на ситно домати и чесън. Овкусява се със сол и черен пипер. Прибавя се брашното и се задушава за кратко. Сипва се бульонът, кипва се и се оставя да къкри за 30-40 мин. Към соса се прибавят кюфтенцата и отново се загрява на котлона за 5 мин.
* * *
ВАРЕНО ТЕЛЕШКО В СМЕТАНОВ СОС
Продукти: 500 гр. месо, 100 гр. прясна сметана, 25 гр. краве масло, 20 гр. брашно, 1 мор-
ков, 1 коренче магданоз, 1 гл. лук, дафинов лист, черен пипер на зърна.
Начин на приготвяне: Месото се сварява в малко количество подсолена вода заедно с едро нарязаните зеленчуци и подправките. Брашното се запържва в маслото и се разрежда с 1 ч.ч. от бульона, в който е варено месото. Вари се 10-15 мин, след което се добавят сметаната и солта. С това се залива свареното месо, вече извадено от бульона. Поднася се с варен ориз или картофи.
* * *
ЗАПЕЧЕНИ КРЕНВИРШИ
Продукти: 6-7 кренвирша, 3-4 яйца, 130 гр. кашкавал, 4-5 скилидки чесън, 60 гр. масло,
червен и черен пипер.
Начин на приготвяне: Наредете кренвиршите в тава. Сложете върху тях парченце масло. Отгоре наредете ситно нарязания чесън, настъргания кашкавал, червения и черния пипер и ги за- лейте с разбитите яйца. Запечете ги в силна фурна.
КЕБАП ПО ДЖЕБЕЛСКИ
Продукти: 1 кг. свинска плешка (без кост), 250 гр. печурки, 100 гр. маслини, 120 гр. кромид лук, 2 печени чушки, половин винена чаша червено вино, 5-6 с.л. олио, 2 с.л. доматено пюре, сол на вкус. За маринатата: половин винена чаша червено вино, 100-125 гр. кромид лук, 1 ч.л. чуб- рица.
Начин на приготвяне: Нарязаното на кубчета месо се поставя в дълбока купа. Полива се с червеното вино и се поръсва с чубрица. Добавя се наситнения лук, предвиден за мариноване. Раз- бърква се. Месото трябва да престои покрито в маринатата около 24 часа в хладилник. Кромидът се нарязва и се поставя в предварително загрято олио. След една минута се изсипва маринованото месо. Пържи се няколко минути, захлупва се и къкри 15-20 минути. Посолява се, добавя се вино, доматено пюре, нарязани на филийки гъби, наситнени чушки, обезкостени и нарязани маслини. Къкри на тих огън около 30-40 минути под капак.
* * *
ЗЕЛЕНЧУКОВА ЗАПЕКАНКА С КАЙМА
Продукти: 1 връзка броколи, 2 моркова, 1 тиквичка, 3-4 картофа, 200 гр. кашкавал, 1 домат,
250-300 гр. кайма, чубрица, черен и червен пипер, розмарин.
Начин на приготвяне: Сварете картофите до полуготово състояние, а след това заедно с тиквичките ги нарежете на кубчета. Попарете с вряла и подсолена вода предварително нарязани- те броколи и след като се отцедят добре, ги прибавете към останалите зеленчуци наредени в тава- та за печене. Отделно запържете каймата с малко вода. След 5 мин. добавете морковите, нарязани на ситно, а накрая настъргания домат и подправките. Поръсете с настърган кашкавал и запечете.


* * *
ШНИЦЕЛИ ОТ КАЙМА И КАРТОФИ
Продукти: 600 гр. телешка кайма, 250 гр. сварени картофи, 100 гр. заквасена сметана, 2 яй-
ца, 1 глава лук, червен пипер, черен пипер, олио, сол и магданоз.
Начин на приготвяне: Намачкваме сварените картофи, добавяме каймата, яйцата, сметана- та, черния пипер, червения пипер настъргания лук. Омесваме добре, добавяме магданоза и пак месим. Оставяме в хладилник 1 час, оформяме тънки питки и пържим. Поднасяме със салата.


* * *
НАДЕНИЧКИ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ
Продукти: 4 наденици, 4 моркова, 3 домата, 1 глава лук, 2 супени лъжици масло, 3-4 супе- ни лъжици брашно, кубче зеленчуков бульон, сол, брашно, 2 малки кисели краставички, 1 ч.л. червен пипер, щипка захар.
Начин на приготвяне: Нарежете наденичката на парчета. Морковите, доматите и лука на- режете на дребно и задушете с лъжица масло. След това сипете разтворения в половин литър во- да зеленчуков бульон. Наденицата оваляйте в брашно и запържете в останалото масло. Прибавете ги заедно с нарязаните краставички във врящия бульон и зеленчуците. Подправете ястието със сол, червен пипер и захар. Оставете го да ври до готовност на продуктите и сгъстете с чаена лъ- жичка брашно. Поднесете с варени картофи.
* * *
ЗАПЕКАНКА С КРЕНВИШИ
Продукти: 400 гр. лук, 400 гр. домати, 5 бр. кренвирши, 5 бр. яйца, чубрица, черен пипер,
червен пипер, сол, копър, олио.
Начин на приготвяне: Лукът се почиства и нарязва на филии. Запържва се в олиото. След това се прибавят нарязаните домати. След 5 минути се маха тиганът от печката. Сместа се изсип- ва в тавичка, прибавят се подправките и се разбърква хубаво. Отгоре се нареждат нарязаните на две по дължина кренвирши. Върху тях се изсипват разбитите яйца. Тавата се слага в предвари- телно загрята умерена фурна. Ястието е готово, когато се запекат яйцата.
КАРТОФЕНО РУЛО
Продукти: 1 кг. картофи, 2 сурови яйца, 2 стръка пресен лук, 2 сварени яйца, 50 гр. меко масло, 100 гр. настърган кашкавал, 100 гр. сирене тип "Дунавия", нарязано на малки кубчета, 1 щипка розмарин, 1 с.л. нарязани листа босилек, сол и черен пипер на вкус, 2 сварени моркова, 2-3 кисели краставички, 4-6 големи правоъгълни парчета бекон.
Начин на приготвяне: Обелените картофи се сваряват, оставят се да изстинат и се настърг- ват на ренде. Объркват се със суровите яйца, нарязания лук, маслото, кашкавала, розмарина, бо- силека, солта и пипера. Морковите и краставиците се нарязват на дълги ленти. Сварените яйца се нарязват на половинки. Правоъгълно парче найлон се намокря с вода и върху него се подреждат лентите бекон. Върху бекона се слага картофеното тесто на пласт 1 см. Върху картофите се разп- ределят лентичките моркови, краставици, сиренето и яйцата. С помощта на найлона се завива ру- ло. Слага се в намазнена тава да се пече на 180 градуса за около 40 мин. или докато се зачерви.

* * *
ПЕЧЕНА НАДЕНИЦА В ХРУПКАВО ТЕСТО
Продукти: 150 гр. брашно, половин к.л. сол, 2 леко разбити яйца, 200 мл. прясно мляко, 60
мл. вода, 2 с.л. зехтин, около половин кг. наденички, розмарин.
Начин на приготвяне: От брашното, водата, млякото, яйцата и солта забъркваме тесто. Разбъркваме тестото с ръчна бъркалка до консистенция на гъста сметана. Покриваме и оставяме за 30 мин. да почине. Загряваме фурната до 200 градуса. Изсипваме зехтина в тавичка и я поста- вяме във фурната за около 5 мин. Изваждаме я и едва тогава нареждаме в нея наденичките и я връщаме във фурната за кратко, докато наденичките се позачервят. Отново разбиваме тестото и бързо го изливаме върху наденичките. Връщаме във фурната за 30 мин, докато тестото придобие златиста хрупкава коричка. Поръсваме с розмарин и чубрица.

* * *
СОС ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕСА
Продукти: 1 глава лук, 3 домата, 50 г. маслини, 100 г. сирене, 1 скилидка чесън.
Начин на приготвяне: В тиган запържваме с масло нарязаните на дребно лук и чесън. Прибавяме нарязаните на дребно домати, 100 гр. натрошено сирене и нарязаните маслини. Оста- вяме да ври за около 10 минути. Този сос се прибавя към запечени меса, шницели, пилета и др.
* * *
СЕЛСКИ КАРТОФИ
Продукти: 400 гр. картофи, 75 гр. сланина, 500 гр. месо, 2 глави лук, 200 гр. кисели краста-
вички, черен пипер, сол, магданоз.
Начин на приготвяне: Нарязваме месото на средно големи парчета, начукваме ги, добавя- ме сол и черен пипер. Запържваме със сланината, добавяме нарязаните на кръгчета картофи и продължаваме да пържим. Сервираме ястието, поръсено с магданоз и гарнирано с киселите крас- тавички.
* * *
ТОПКИ ОТ КАЙМА С ОРИЗ
Продукти: половин кг. кайма, 1 к.ч. ориз, 1 ч.л. смлян черен пипер, сол на вкус. За соса: 3
с.л. олио, глава лук, 200 гр. домати от консерва или настъргани пресни, 1 морков, 1 прясна чушка,
1 с.л. червен пипер, 1 дафинов лист, 2-3 зърна бахар и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Замесвате добре каймата, черния пипер, ориза и солта, след което правите малки топки. Във средно голяма тенджера сипвате 2 ч.ч. вода и след като заври сипвате топките. Ако водата се запени махате пяната с лъжица докато изчезне.
За соса в друга подобна тенджера сипвате олиото до сгорещяване. Слагате вътре нарязания лук и чушка да се запържат. Преди още да са готови, сипваме брашното за запържване до златис- то, сипваме и червения пипер за малко, след което прибавяме доматите и настъргания морков. Оставяме ги да поврат около 5 мин. и прибавяме всички подправки с водата и топките. Оставяме да ври до увиране на топките.
ПАЛАЧИНКИ С МЕСО
Продукти: 500 мл. прясно мляко, 3 яйца, около 10 с.л. брашно, щипка сол, щипка захар.
За плънката: 250 гр. кайма, 1 ч.л. сух босилек или риган, 1 глава лук или 1 стрък праз лук
(бялата част), 100 мл. вода или бульон, 100 гр. настърган кашкавал.
Начин на приготвяне: Всичко се обърква и се оставя да си почине в хладилника 30 мину- ти. Пържат се с дебелина и форма по желание или използвайте готови форми от магазина пала- чинки.
Начин на приготвяне на пълнежа: Каймата се запържва до златисто и се добавя ситно на- рязаният лук. Добавя се водата (бульона) и се задушава за около 5-10 минути. Посолява се и се подправя с босилек. Маха се от огъня и се добавя настърганият кашкавал. Палачинките се пълнят с тази смес.
По желание: Нареждат се в тава и се поръсват с кашкавал. Палачинките се пекат в предва-
рително загрята фурна (200 градуса) за около 5 минути или докато се разтопи кашкавала.
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ЯСТИЯ С РИБА

ПЕЧЕН ПАНГАСИУС В ХРУПКАВА КОРИЧКА
Продукти: 4 големи филета пангасиус, 2 филийки хляб, 3 с.л. кисело мляко, 1 с.л. зехтин, 2
скилидки чесън, 50 гр. орехи, 2 стръкчета пресен лук, 1 лимон, 1 китка магданоз.
Начин на приготвяне: Миксираме наведнъж хляба, лимоновата кора, зеленият лук, орехи- те, чесъна и магданоза. След като получим хомогенна смес, добавяме млякото и зехтина, като разбиваме само няколко секунди. В огнеупорен съд нареждаме филетата плътно едно до друго. Посоляваме леко и поръсваме с щипка сушена мащерка. Отгоре разпределяме хлебната смес, ка- то притискаме с длани, за да прилепне плътно по рибата. Печем най-много 15 мин., докато корич- ката се зачерви добре и стане хрупкава.

* * *

ПЪЛНЕН ШАРАН
Продукти: 1 шаран около 1,5 кг., 2 глави лук, 4 с.л. олио, 4 домата, 1 морков, нарязан на ситно, 1 ч.ч. счукани орехи, 2 с.л. нарязан на ситно копър, 2 с.л. гъсто кисело мляко, черен пипер на вкус, 1 кубче зеленчуков бульон “Маги”, 2 с.л. олио за заливане.
Начин на приготвяне: Рибата се почиства, измива се и се поръсва с черен пипер. Леко се посолява. Лукът и морковът се запържват в олиото, прибавят се нарязаните на кубчета и отцеде- ни домати и се натрошава кубчето бульон. Добавят се едро счуканите орехи, копър, черен пипер и киселото мляко. С получената смес се напълва рибата и се зашива с памучен конец. Остатъкът от плънката се слага в тавата. Шаранът се залива със сгорещено олио и се слага да се пече за 40 мин. на 190 градуса. Сервира се с прясна салата.

* * *

КАРТОФИ С РИБА ТРЕСКА
Продукти: 300 гр. филе от риба-треска или друга суха риба, 1 кг. картофи, 1-2 глави лук,
сол, черен пипер, 1 лека майонеза и половин кофичка кисело мляко.
Начин на приготвяне: Лука се нарязва на шайби и се запържва до златисто. Картофите се обелват и се нарязват на колелца. Нареждат се в йенска тенджера – ред картофи, малко олио, сол, млян черен пипер, парче риба, няколко шайби лук и така до края, завършва с картофи. Залива се с разбитите майонеза и кисело мляко. Пече се във фурната, може и в микровълнова с грил за около
27 мин. По желание отгоре се настъргва кашкавал и се запича.
РИБА ВЪВ ФОЛИО НА СКАРА
Продукти: 4 пъстърви или някоя друга по-едра риба (може и с филета), един лимон, зехтин или олио – количеството се определя от това, колко е мазна рибата, 1 ч.ч. бяло вино, мащерка, червен пипер, сол.
Начин на приготвяне: Почистените риби се осоляват и всяка се слага отделно в предвари- телно намаслено фолио. Фолиото се прави във формата на лодка, за да не изтекат виното и зехти- на. Нареждате тънки резенчета лимон в коремчето на рибата, слагате от подправките, според ва- шия семеен вкус и затваряте фолиото. Оставяте го върху скарата 10-20 минути. Времето е според вида на рибата, която печете.
* * *
МАРИНОВАНО ФИЛЕ ОТ ХЕРИНГА
Продукти: филе от херинга, червен кромид лук за салата, черен пипер, 1-2 зърна бахар, 1-2
щипки захар, сол, оцет, вода, чесън, розмарин на връхчета.
Начин на приготвяне: Филето от херингата се нарязва на тънки и дълги ивици (жулиен), които в последствие нарязваме на кубчета. Поставяме в съд от йенско стъкло. На котлона възва- ряваме марината от вода, оцет, черен пипер на зърна, бахар, кромид лук и чесън. Подправяме със сол и 1-2 щипки захар. Охлаждаме и с тази марина заливаме филетата. Поръсваме с розмарин на връхчета и оставяме на студено 12-24 ч. Сервираме с пържени картофи и студена бира по избор.
* * *
РИБА НА ФУРНА С МАСЛИНИ И ДОМАТИ
Продукти: 1 с.л. зехтин, 170 гр. черни маслини без костилки, 1 глава лук, 400 гр. консерви-
рани домати, 4 парчета риба, ситно нарязан магданоз, сол, смлян черен пипер и лимонови резени.
Начин на приготвяне: Фурната се загрява на 200 градуса. В тиган се загрява една с.л. зех- тин. Запържва се ситно нарязания лук за 2-3 мин. Прибавят се нарязаните на кубчета домати, подправя се със сол и черен пипер на вкус. Сосът се довежда до кипване. Прибавят се маслините и всичко се разбърква добре. Получената смес се прехвърля в огнеупорна тава. Отгоре се поставя
рибата. Ястието се пече 15-18 мин. Готовата риба се поръсва с магданоз. При сервиране рибата се гарнира с лимоновите резени.
* * *
ПЕЧЕН КЕФАЛ – ПЛАКИЯ
Продукти: кефал, лефер или лаврак (1 или 2 бр. според големината), 1 ч.ч. бяло вино, 1 ч.ч. соев сос – светъл, 1 ч.ч. вода, 100 мл. зехтин, 10-15 малки главички лук, 2 скилидки чесън, гъби, моркови, девесил, мащерка, магданоз.
Начин на приготвяне: Морковите, гъбите, чесъна и подправките се задушават с половина-
та от зехтина до омекване и се слагат като плънка в почистената риба. “Закопчават” се с клечки
за зъби. С още няколко клечки, промушени през гръбните перки, рибата се закрепва по гръб в та- вата за печене. Наоколо се поръсват още гъби, моркови и лук. Отгоре се залива със соевия сос, водата, останалия зехтин и виното. Пече се 40 мин. във фурна на умерена температура – 150-180 градуса.
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РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СЛАДКИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ

ПЛЕТЕН КОЗУНАК
Продукти: 1 кг. брашно, 5 яйца, 1 яйце за намазване, 1 ч.ч. прясно мляко, 1,5 ч. захар, 40 гр.
мая, 250 гр. мазнина, половин чаша орехови ядки, 50 гр. стафиди, кората на 1 лимон.
Начин на приготвяне: Омесва се козуначено тесто като се прибавят стафидите. След пър- вото втасване се откъсват 6 парчета за 2 плетеници. Разточват се на масата на дълги рула и по три се изплитат. Оформените плитки се поставят върху намазнена тава и втасват отново. След това се намазват с разбитото яйце, накълцаните орехови ядки и кристалната захар. Пече се в умерена фурна.
ДИЗМАНА
Продукти: 500 гр. хладка вода, мая (колкото орех), сол, брашно – около 1 кг., 150-200 гр.
мас, сирене, 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко.
Начин на приготвяне: Замесва се тесто от хладката вода, маята, брашното и солта. Меси се около 15 минути. Разделя се на топки, които се оставят да втасат. След това се взима по една топка, раздърпва се на кръг (лист), маже се с разтопена мас и се поръсва с натрошено сирене, смесено с едно яйце. Листът се сгъва, като двата срещуположни края се допират в средата на лис- та, после другите два края също се прегъват и покриват. Получения “плик” се слага в намазнена тава със сгъвките надолу. Натиска се с длан, за да се поразстеле в тавата. Процедурата се повтаря с останалите топки до напълване на тавата. Оставя се на топло да втаса един час. Разрязва се на фигурки и се залива със смес от киселото мляко, второто яйце и малко сол. На места се слага от останалата мас. Дизманата се пече и се консумира топла.
* * *
БЪРКАНА ПИЦА
Продукти: 1 яйце, пакетче суха мая, 2 ч.ч. брашно, 1 ч.л. захар, щипка сол. За плънката:
гъби, сирена, колбас, зеленчуци по избор.
Начин на приготвяне: Маята се разтваря в 1 ч.ч. хладка вода и лъжичката захар, добавят се разбитото яйце, брашното и солта. Всичко се разбърква добре с лъжица до получаването на кексово тесто. Изсипва се в предварително намазнена и набрашнена тава, разстила се равномерно с мокра лъжица и се оставя 20 мин. да почине, след това се гарнира на вкус. Пече се на ниска ска- ра за около 25-30 мин. Получава се едно много вкусно, хрупкаво тесто без месене и точене.
* * *
КОЗУНАЧЕНА ПЛИТКА НА БАБА
Продукти: 1,5 кг. брашно, 7 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. олио, 1 ч.ч. разтопена свинска мас, 2
ванилии, кората на 1 лимон, 1 ч.л. сол, 250 гр. прясно мляко, 42 гр. прясна мая. За намазване: 1
яйце, 1 с.л. олио, щипка захар.
Начин на приготвяне: Разтворете маята в затопленото прясно мляко. От всички продукти замесете тесто, като прибавите брашното най-накрая. Месете около 15 мин. усилено – за да е ста- нало хубаво тестото, би трябвало да не лепне, а да се разтяга като конец, без да се къса. Когато тестото е готово, сложете го в тава и го покрийте с кърпа на топло. Оставете да втаса около 50 мин. Разделете тестото на 3 големи топки. Издърпайте всяка за да прилича на фитил. Заплетете трите фитила на плитка. Сложете я в намазана тава и я намажете със смес от яйцето, олиото и за- харта. Печете в загрята фурна на 180 градуса около 50 мин.
* * *
КОЗУНАК С ГАЗИРАНА ВОДА
Продукти: 1 кг. брашно, 25 гр. мая (половин кубче мая), 4-5 с.л. кисело мляко, 250 мл. гази-
рана вода, 4 яйца, 8 с.л. олио, 12 с.л. захар, 2 ванилии, 6 капки оцет, ядки и стафиди за декорация.
Начин на приготвяне: Леко затопляме газираната вода и с нея размиваме 6 с.л. брашно, щипка захар и маята, оставяме да шупне на топло. Разбиваме яйцата, прибавяме киселото мляко, захарта, ванилиите, оцета, олиото и разбъркваме добре. Прибавяме шупналата смес на порции, замесваме гладко тесто, прибавяме стафидите и го оставяме да втаса. След това го разделяме на 6 топки, от които правим фитили и изплитаме две плетеници, поставяме ги в намазнена тава и ги оставяме пак да втасват на топло. Намазваме с яйце, поръсваме с кристална захар, ядки и сусам. Слагаме козунаците в незагрята фурна и печем в началото на силна фурна до 15-20 мин., след ко- ето намаляваме на умерена температура и допичаме.
* * *
СЛАДЪК САЛАМ
Продукти: 500 гр. обикновени бисквити, 1 пакет масло, 125 мл. прясно мляко, 1/4 ч.ч. нат-
рошени орехи, 1/4 ч.ч. пудра захар, 2 с.л. какао, 3 ванилии.
Начин на приготвяне: Смесват се много добре натрошените бисквити с омекналото масло, орехите, захарта, какаото, затопленото прясно мляко и ванилиите. Тази смес се сипва върху пра- воъгълно парче хартия и се навива на руло. Стои в хладилника една нощ.
КОЗУНАЧЕН ВЕНЕЦ С НУГА
Продукти: За тестото: 200 гр. течна сметана, 50 мл. прясно мляко, 500 гр. брашно, 1 пакет- че суха мая “Д-р Йоткер”, 75 гр. захар, щипка сол, 1 пакет ванилена захар, половин ампула вани- лова есенция, 2 яйца. За пълнежа: 200 гр. лешникова нуга (течен шоколад), 75 гр. филирани ба- деми.
Начин на приготвяне: Затоплете сметаната и млякото в малък съд, но без да завират. Пре- сейте брашното в купа, объркайте го добре с маята и добавете затоплената сметанова смес и оста- налите продукти. Разбъркайте сместа с миксер (куки за тесто) за кратко на ниска, след това на висока степен за около 5 мин. до получаване на гладко тесто. Покрийте го с кърпа и го оставете
на топло да втаса, докато видимо увеличи обема си. Затоплете нугата на слаб огън, така че да се размазва лесно. Размесете втасалото тесто върху леко набрашнена повърхност и го разточете на кора с размери 55 на 30 см. Намажете нугата върху нея и поръсете равномерно с бадемите, след което я завийте на руло откъм дългата страна. Поставете рулото като венец в предварително на- маслена и поръсена с бадеми форма за кекс. Покрийте сладкиша с кърпа и оставете на топло до- като видимо увеличи обема си. Печете в долната половина на предварително загрята фурна на
180 градуса около 30 мин. След изпичане оставете за още 10 мин. във формата, извадете го и ос-
тавете да се охлади добре.

* * *

КИФЛИЧКИ БЕЗ ЯЙЦА
Продукти: 2 ч.ч. прясно мляко, 5 с.л. захар, 5 с.л. брашно, 1 кубче мая за хляб, 1 ч.ч. олио,
брашно за меко тесто, мармалад или яйце и сирене за плънка, захар или сусам за поръсване.
Начин на приготвяне: Прясното мляко, захарта, брашното и маята се разбъркват добре и се оставят да постоят 15 минути. След това се прибавя олиото и постепенно се слага брашно, до- като се замеси средно меко тесто. От него се късат топки, от които се завиват кифлички с пълнеж по желание. Може да е мармалад, може да е яйце и сирене. А може и половината да са сладки, а другата половина солени. Нареждат се в намазнена и поръсена с малко брашно тава. Отгоре киф- лите се мажат с разбито яйце, сладките се поръсват със захар, а солените със сусам. Пекат се вед- нага, без да се чакат да втасват в предварително загрята на 200 градуса фурна.

* * *

КИФЛИЧКИ
Продукти: 500 гр. брашно, 20 гр. прясна мая, 250 гр. прясно мляко, 100 гр. кисело мляко,
100 гр. разтопено масло, 25 мл. олио, 1 яйце, сусам, кимион.
Начин на приготвяне: Маята заедно със захарта се размива в топлото мляко и се оставя на топло, докато сместа започне да образува пяна. Брашното се пресява в купа и се смесва със сол, прибавя се шупналата мая, киселото мляко и олиото. Омесва се меко тесто, като накрая се приба- вя и разтопено и охладено масло. Оформя се на топка и се поставя в намаслена купа. Оставя се на топло за 1 час. Втасалото тесто се поставя върху набрашнена повърхност и се разделя на 18 топ- ки. Всяка топка се разточва на овална питка. Навива се на стегнато руло като леко се разтягат краищата. Нарежда се в намаслена тава и се оставя за 15 минути. Фурната се загрява на 200 гра- дуса. Кифличките се намазват с разбито яйце и по желание се поръсват със сусам и кимион. Пе- кат се 20 мин. до златист цвят.

* * *
СЛАДКИ ОТ БИСКВИТИ
Продукти: 2 пакета бисквити (един с дупка и един без дупка в средата на бисквитката),
мармалад или течен шоколад, ядки по избор.
Начин на приготвяне: Намазваме и слепваме бисквитките две по две. Слагаме ядка в дуп-
ката. Оставяме ги да престоят 8 часа в хладилника.
ОРЕХОВИ СЛАДКИ
Продукти: 250 гр. обикновени бисквити, половин чаша пудра захар, 125 гр. масло, половин ч.ч. смлени орехи, 1 ванилия, 1 с.л. коняк.
Начин на приготвяне: Смиламе бисквитите и ги омесваме с маслото, разбито с захарта. Ароматизираме с ванилията и коняка и омесваме хубаво. От сместа правим топчета колкото оре- хи и ги овалваме в смлени орехови ядки. Оставяме на студено за 5-6 часа.

* * *
ЛИНЗЕР СЛАДКИ
Продукти: 500 гр. брашно, 1 яйце, 150 гр. масло или мас, 1 к.ч. вода, 1 бакпулвер, 1 ч.ч.
пудра захар, 2 ванилии, сладко или мармалад за слепване.
Начин на приготвяне: Смесете брашното, бакпулвера, яйцето, водата и разтопеното масло или мас. Разбъркайте с миксер до получаване на хомогенна смес, като добавите пудрата захар и ванилията. Тестото разточете на тънък лист. Изрежете фигурки с формата на звездички или друга форма, като на половината от тях в средата изрежете малко кръгче. Печете в предварително заг- рята фурна на слаб огън до зачервяване. След изваждане от фурната, намажете още горещите линзери с мармалад или сладко. Отгоре върху всеки поставете друг с дупка в средата.

* * *
МАМИНИ КУРАБИЙКИ
Продукти: 6 яйца, 2 ч.ч. захар, 1 ч.ч. кисело мляко розова „Елена”, 200 гр. свинска качест- вена мас, пакет масло „Верея” или половин немско, 1 пакетче амонячна сода, непълна ч.л. сода бикарбонат, 3-4 ванилии, кора от настърган лимон, щипка сол, орехови ядки.
Начин на приготвяне: Яйцата се разбиват със захарта, прибавя се млякото, но не студено.
Мазнината се прибавя леко охладена, за да не се пресекат яйцата. Содата бикарбонат, амонячната сода, щипката сол и ванилиите се слагат в брашното, което се прибавя към сместа и се замесва тесто. Оставя се да почине 15 мин. От него се къса тесто с големина на два ореха и се правят топ- ки. Те се нареждат в леко намазнена тава, защото тестото е маслено, а върху всяка топка се поста- вя по една орехова ядка. В една купа слагаме вода и с чисто памуче навлажняваме всяка топка отгоре, а след това я наръсваме с кристална захар. Топчетата се слагат на разстояние едно от дру- го, защото бухват. Преди да сложим втората тава с курабиите, изключете фурната за няколко ми- нути да изстине и тогава печете.
* * *
ЛОКУМКИ
Продукти: 15 гр. мая за хляб, 300 мл. олио, 300 мл. вода, брашно, пудра захар, ванилия и локум.
Начин на приготвяне: Маята се разтваря във водата. Прибавя се олиото – колкото поеме, замесва се средно твърдо тесто, което може да се точи. Правят се топки и се разточват с дебелина половин сантиметър. Режат се на осем триъгълника, като във всеки се слага парченце локум и се свива на кифличка. Пекат се в умерена фурна. Още докато са топли се овалват с пудра захар и ванилия.
* * *
ЛИМОНОВИ СЛАДКИ
Продукти: 1 пакетче масло, 3 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 пакетче ванилова захар, 1 ч.ч. брашно,
пакетче бакпулвер, щипка сол, кората на 1 лимон, 1 с.л. лимонов сок.
Начин на приготвяне: Маслото се разтопява и леко се охлажда. Яйцата, захарта и ванило- вата захар се разбиват. Добавя се пресятото брашно, смесено с бакпулвер, сол, лимонова кора и сока от лимон. Сместа се разбива добре и в нея постепенно се сипва маслото. Полученото тесто се слага в хладилника за около 2 часа. Изважда се, изсипва се внимателно в специални формички за сладки и се изпича в загрята до 180 градуса фурна до златисто за около 10-15 минути. Изваж- дат се от формичките веднага.
ЛЕСНИ КУРАБИЙКИ
Продукти: 1 яйце, 1 ч.ч. кисело мляко, една и половина ч.ч. захар, 4 с.л. олио, 1 ч.л. бакпул-
вер, 1 ванилия и 4 ч.ч. брашно.
Начин на приготвяне: Киселото мляко се разбърква със захарта и олиото, след което в сместа се изсипва брашното, предварително объркано с ванилията и бакпулвера. Със супена лъ- жица се оформят топки и се поставят в намазана с мазнина тава. По желание, преди изпичане се поръсват с шоколадови пръчици, ядки, настърган шоколад или стафиди.

* * *
СИРЕНКИ
Продукти: 1 ч.ч. натрошено сирене, 1 ч.ч. кисело мляко, 2 ч.ч. брашно, 1 ч.л. хлебна сода,
щипка сол, 50 гр. масло, 1 яйце за намазване, настърган кашкавал за поръсване по желание.
Начин на приготвяне: Хлебната сода се разтваря в киселото мляко, като се бърка енергич- но и щом шупне, се добавя към брашното, заедно със солта и сиренето. Обърква се добре и се за- месва меко тесто. Оставя се да почине около 20 мин., покрито с кърпа. След това се разделя на 10 парчета, които се оформят на топчета. Нареждат се в намаслена и набрашнена тава, като не се разплескват. Намазват се с разбитото яйце и в средата на всяко топче се слага парченце масло. По желание се поръсват с настърган кашкавал. Сиренките се пекат в силно загрята фурна на 250 гра- дуса за около 20 мин.

* * *
ПИЦА
Продукти: 1 пакет готово тесто, доматен сок, 2-3 кренвирша или парче наденица на „Леки”,
парче шунка, нарязана на ленти, кръгчета краставица, няколко маслини, олио и кашкавал.
Начин на приготвяне: В намазнена тава се слага тестото, разточено на тънка кора. Отгоре се намазва с доматен сок, а върху него се нареждат наденицата или кренвирша, нарязани на кръг- чета и лентичките от шунката, краставичките, маслините и подправки по желание. Най-отгоре настъргваме кашкавала и печем на 180 градуса за 25 мин.

* * *
СИРЕНКИ С ДЖИНДЖИФИЛ
Продукти: 1 яйце, 1 ч.ч. прясно мляко, 1 щипка индийско орехче, 1 щипка джинджифил, 1
ч.ч. брашно, 1 к.л. бакпулвер, 50 гр. сирене, 1 щипка сол, 1 ч.л. олио.
Начин на приготвяне: Разбийте жълтъка с прясното мляко. Прибавете индийското орехче и джинджифила. Сипете брашното, смесено с бакпулвера и натрошеното сирене. В отделен съд разбийте белтъка с щипка сол, докато придобие гъста пяна и я прибавете към другата смес. Изпе- чете сиренките на тиган, леко намазан с олио, като сипвате тестото със супена лъжица и обръща- те от двете страни до златистокафяво.

* * *
ШОКОЛАДОВИ РЕЗЕНКИ С ФЪСТЪЦИ И КАФЕ
Продукти: 250 гр. брашно, 150 гр. фъстъци, 150 гр. маргарин, 2 с.л. какао, 125 гр. шоко-
лад, 1 ч.л. кафе, 4 яйца, 1,5 ч.ч. захар, 2 ч.л. бакпулвер.
Начин на приготвяне: Разбийте с миксер маргарина и захарта. Едно по едно прибавете яй- цата, като разбивате леко. Добавете какаото, предварително разтопения на водна баня шоколад и бакпулвера. Кафето разбийте с 2 с.л. вода, изсипете в същия съд и отново разбийте. Накрая доба- вете обелените фъстъци и разбъркайте леко. Разделете сместа на 2 части, които изсипете в отдел- ни правоъгълни форми за кекс, предварително намазнени и набрашнени или покрити с хартия за печене. Пекат се около 25 мин. във фурна, загрята на 180 градуса. Готовите сладкиши се оставят да изстинат за 10 мин. Всеки се нарязва на 12 квадратчета и се оставят да се охладят напълно. Сервират се студени.
СОЛЕНКИ
Продукти: 1,5 ч.ч. брашно, 1,5 ч.ч. прясно мляко, 3 яйца, 3 с.л. разтопено краве масло, 1
ч.л. сол.
Начин на приготвяне: Всичко се обърква с миксер. Сипва се в намаслени огнеупорни ча- ши (излиза 9 чаши). Пълни се 2/3 от чашата. Пекат се 30 минути на 180 градуса. Като изстинат се разрязват и се ядат с мед.

f f e e
СЛАДКИШИ

ЯБЪЛКОВА ТОРТА С БИСКВИТИ
Продукти: 1 кг. ябълки, 2 опаковки ронливи бисквити, 125 гр. масло, 1 ч.ч. пудра захар, 1
к.ч. счукани и запечени орехи, подсладена сметана.
Начин на приготвяне: Разбиваме маслото със захарта до побеляване. При непрекъснато бъркане прибавяме настърганите ябълки и натрошените на дребно бисквити. Изсипваме сместа в чиния за торта като оформяме тортата. Оставяме за 1 час в хладилника, след което намазваме и украсяваме с разбитата и подсладена сметана. Връщаме тортата за още два часа в хладилника.
* **
РУЛО ОТ БИСКВИТИ
Продукти: 3 опаковки меки, кръгли бисквити, мармалад от сини сливи или шипки, 100 гр.
масло, 100 гр. пудра захар, 100 гр. смлени орехи.
Начин на приготвяне: Намазваме бисквитите с мармалад и ги слепваме за да се получи дълго руло. Разбиваме захарта и маслото на пухкав крем. Намазваме рулото с крем и го овалваме със смлените орехи. Завиваме го във фолио и го оставяме за 12 часа в хладилника. При поднасяне режем по диагонал.
* * *
ЛОНДОНСКИ СЛАДКИШ
Продукти: 1 кофичка кисело мляко розова „Елена”, 2 ч.ч. захар, 2 ч.ч. брашно, щипка сол, 1
ч.л. сода бикарбонат, 3 ванилии и пакетче масло „Верея” или половин пакетче немско масло.
Начин на приготвяне: Киселото мляко се разбива с едната чаша захар, брашното, ванили- ите, содата и щипката сол. Всичко се разбърква с вилица, като се бие само в една посока. Сместа се сипва в предварително намазнена и поръсена с брашно тавичка, след което се изпича в умере- на фурна. След изпичане на блата, приготвяте глазура от другата чаша захар и пакетче масло
„Верея” (половинка пакетче немско масло). Глазурата нанасяте равномерно върху блата и поръс- вате със смлени орехи. Този сладкиш е много вкусен и именно затова маслото трябва да бъде ис- тинско.
* * *
ФЪЧ
Продукти: 125 гр. краве масло, 3 яйца, 1,5 ч.ч. кристална захар, 1 ч.ч. брашно, 3-4 с.л. ка-
као, половин ч.ч. нарязани орехи.
Начин на приготвяне: Кравето масло се разбива добре със захарта до постигане на хомо- генна смес. Яйцата се прибавят едно по едно при непрекъснато бъркане. Какаото и предварител- но пресятото брашно се прибавят накрая към получената смес. Тавичката се намазва предвари- телно с краве масло. Сместа се изсипва и върху нея се поръсват нарязаните орехи. Пече се около
30-40 минути в предварително загрята фурна. Реже се докато е топло.
* * *
ПЕЧЕНИ ЯБЪЛКИ
Продукти: 7-8 средно големи ябълки, 20-30 гр. краве масло, 100 гр. захар, 1-2 с.л. ром
(коняк), 50 гр. орехи, сушени плодове – кайсии, стафиди и т.н.
Начин на приготвяне: Издълбаваме средата на ябълките. Объркваме орехите, рома, захар- та и сушените плодове. Пълним ябълките. Най-отгоре поставяме парче масло. Печем на 180 гра- дуса. Може да направим крем ванилия и да ги полеем отгоре с него, след изпичането.
ДЕСЕРТ С ИЗВАРА И ОРИЗ
Продукти: половин л. прясно мляко, 250 гр. извара, 1-2 с.л. захар, 1 с.л. масло, 1 к.ч. ориз, 1
с.л. какао, 1 ванилия.
Начин на приготвяне: Сварете ориза в прясното мляко и го оставете да се охлади. Добаве- те захарта, маслото, намачканата извара, ванилията и леко разбъркайте. Разделете десерта на две части, като едната половина оцветите с какао. Поднесете го студен.

* * *
ФРЕНСКА СЕЛСКА ТОРТА
Продукти: 1 яйце, 150 гр. захар, 200 мл. прясно мляко, 2 с.л. мед, 2 ч.л. сода бикарбонат, 50 гр. масло, 400 гр. брашно, 200 гр. сладко по избор. За крема: 900 гр. заквасена сметана, 10 с.л. захар, 200 гр. орехови ядки.
Начин на приготвяне: Разбийте яйцето и захарта и бавно добавете млякото, меда, содата и маслото. Получената смес сложете да се вари на бавен огън до получаване на златист цвят – око- ло 30 мин. Докато е още топла, в сместа сипете брашното и омесете. От полученото тесто офор- мете 5 топки. Разточете всяка на кора с диаметър около 30 см. и печете около 3-4 минути. Нама- жете всяка кора със сладко по избор. За крема разбъркайте сметаната и захарта на ръка, намажете всяка кора и я поръсете със смлени орехи. Наредете тортата, увийте я във фолио и я оставете ня- колко часа в хладилник.
* * *
СЛАДКИШ С КОМПОТ
Продукти: 4 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. брашно, 125 гр. масло, 1 пакетче ванилия, плодове от компот (праскови или кайсии).
Начин на приготвяне: С миксер разбиваме яйцата със захарта, докато захарта се разтопи напълно. В брашното добавяме ванилията и постепенно, с помощта на лъжица ги прибавяме към
сместа. Разтопяваме маслото и го изливаме в тавичката или формичката, в която ще се пече слад-
киша. Нареждаме плодовете на дъното на тавата, докато то се покрие напълно. Изсипваме сместа върху плодовете и печем в предварително загрята фурна до 180 градуса. Оставяме сладкиша да се охлади във формата, в която е печен. След това го изваждаме и го сиропираме със сока от компо- та.
* * *
ЯБЪЛКОВ СЛАДКИШ С ОРЕХИ
Продукти: 200 гр. орехи, 1 щипка сода, 1 пакетче ванилия, 1 пакетче бакпулвер, 2 к.ч. олио,
3 к.ч. захар, 2 ч.ч. брашно, 4 яйца, 5 ябълки, орехи и канела по избор.
Начин на приготвяне: Яйцата се слагат в купа и се разбиват добре заедно със захарта. На- лива се олиото и отново се разбива. Ябълките се обелват и се настъргват на ренде. Смесват се с канелата и едро смлените орехови ядки. Брашното се пресява, разбърква се с бакпулвера и сода- та, след което към него се добавят разбитите яйца. Накрая се сипват ябълките и се разбърква. Сместа се разпределя равномерно в набрашнена тава. Сладкишът се пече 20 минути в предвари- телно загрята фурна при температура 180 градуса. Поднася се студен.

* * *
ОРЕХОВ СЛАДКИШ БЕЗ ЯЙЦА
Продукти: 7 с.л. олио, 1 ч.ч. захар, 1 ч.л. сода бикарбонат, 2 ч.л. канела на прах, 2 ч.ч.
брашно тип 500, 1 ч.ч. краве кисело мляко, 1 ч.ч. орехови ядки.
Начин на приготвяне: Олиото и захарта се разбъркват и към тях прибавяме млякото с раз- творената в него сода. Бърка се, докато захарта се разтопи. Прибавяме канелата, постепенно се добавя брашното при непрекъснато бъркане, докато се получи гладко тесто и тогава се прибавят нарязаните орехи. Тестото се изсипва в намаслена и набрашнена правоъгълна тавичка. Пече се на
200-220 градуса за 20-25 минути или до приятно покафеняване. Като изстине, се реже на ромбои-
ди и се поръсва с пудра захар.
СЛАДКИШ С КОКОСОВО БРАШНО И МАРМАЛАД
Продукти: 200 гр. масло, 200 гр. пудра захар, 4 яйца, 1 ч.л. бакпулвер, 200 гр. брашно, 200
гр. кокосово брашно, 250 гр. мармалад (сладко), ванилия.
Начин на приготвяне: Маслото и половината от захарта се разбиват добре. Прибавят се жълтъците, след това брашното и бакпулвера. Всичко се разбърква добре. В отделен съд се разби- ват захарта и белтъците до получаването на сняг и към тях се прибавя кокосовото брашно. Във форма за печене изсипете първата смес, която получихте, сложете върху нея мармалад (по жела- ние може да сложите сладко), а върху него изсипете сместа от втората купа. Печете в предвари- телно загрята фурна на 180 градуса до готовност.
* * *
ФИН СЛАДКИШ С ЧЕРЕШИ
Продукти: 200 гр. краве масло, 4 яйца, 250 гр. пудра захар, 3 с.л. краве кисело мляко, 1 пак.
бакпулвер, 1 лимон, 360 гр. брашно тип 500, череши – 500 гр. от компот или пресни.
Начин на приготвяне: Маслото и 200 гр. захар се разбиват до побеляване. Прибавят се ед- но по едно яйцата, киселото мляко с бакпулвера и настърганата кора на лимона. Накрая се приба- вя брашното. Разбърква се, за да се получи гладка смес и се изсипва в по-голяма тава за печене, намазнена и поръсена с брашно. Отгоре се нареждат черешите, на които са изчистени костилките, и се пече в загрята фурна на 220 градуса за 20 мин. След изпичане и охлаждане се поръсва с оста- налата пудра захар и се реже на форми по желание.
* * *
БЪРЗ СЛАДКИШ С ЯБЪЛКИ
Продукти: 4 яйца, 1 ч.ч. захар (може кафява), 2 ч.ч. нарязани на дребно ябълки, 2/3 ч.ч.
олио, 2 ч.ч. брашно, 1 ч.л. канела, 1 бакпулвер, 1 ванилия, 1 ч.л. хлебна сода.
Начин на приготвяне: Разбиваме добре яйцата със захарта. Прибавяме на тънка струя оли- ото и брашното с бакпулвера, содата и ароматизаторите. Бърка се до хомогенизиране на всички продукти. Накрая се прибавят и ябълките и се разбърква добре, така че да се усвоят от тестото. Кексовата смес се прехвърля във форма за кекс или в подходяща тавичка, предварително намаза- на с олио и брашно. Сладкишът се пече в предварително нагрята фурна на 200 градуса.
* * *
СЛАДКИШ С КОНФИТЮР
Продукти: 3 яйца, 2 ч.ч. захар, брашно – колкото поеме, щипка сол и конфитюр – какъвто имаме, 100 гр. кашкавал.
Начин на приготвяне: Яйцата, захарта, щипката сол и брашното се омесват до меко тесто. Делим тестото на две. В намаслена тава се разстила едната топка. Отгоре намазваме с конфитюр цялата повърхност. Втората топка разточваме и слагаме отгоре върху конфитюра. Най-отгоре слагаме настъргания кашкавал. Печем на 180 градуса до зачервяване.
* * *
ДЕН И НОЩ
Продукти: 2 масла „Верея” или немско, 3 ч.ч. брашно, 1 яйце, 9 с.л. захар, 1 с.л. какао,
щипка сол и орехи.
Начин на приготвяне: Настъргваме маслото и към него прибавяме брашното, яйцето, щипка сол, захарта, като замесваме тесто, което оставаме в хладилника за 40 мин. След изважда- нето разделяме тестото на две части, като в едната слагаме 1 с.л. какао и пак размесваме. Откъс- ваме по едно топче от едното тесто и от другото. Правим пръчици, които слепваме и нарязваме на парчета. Всяко парченце от горната част се топи в разбит жълтък с вода и се поръсва с орехи, след което се пекат.
* * *
ИКОНОМИЧЕН СЛАДКИШ ЕВТИНИЙКА
Продукти: 400 гр. конфитюр, половин ч.ч. олио, 3 ч.ч. брашно, 2 ч.л. сода бикарбонат.
Начин на приготвяне: Конфитюрът се разбива с 1 ч.ч. хладка вода, прибавят се олиото и брашното със содата. Всичко се разбърква добре. Пече се в намаслена и набрашнена тава. Да се внимава при печенето, тъй като тестото е тъмно на цвят.
КРУШИ В БУТЕР ТЕСТО
Продукти: 3 твърди круши, 2 ч.ч. бяло вино, 1-2 ч.ч. вода, 5 с.л. захар, 1 ч.л. канела, 2 зрън-
ца карамфил и бутер тесто.
Начин на приготвяне: Извадете бутер тестото да се разпусне на стайна температура. Вода- та, виното, захарта, канелата и карамфила ги разбъркайте в тенджера и оставете да заврат. Обеле- те крушите и ги поставете в кипящата смес за около 15-20 мин. Не изхвърляйте сиропа, в който сте варили крушите. Оставете крушите да се охладят. Нарежете бутер тестото на ивици около 5 мм. и обвийте с него крушите като започнете от основата на крушата. Загрейте предварително фурната до 200 градуса и печете около 20 минути. Сервирайте върху чинийка със сиропа от кру- шите.

* * *
КЕКС СЪС СИНИ СЛИВИ
Продукти: 1 кг. сини сливи, 100 гр. масло, 1 ч.ч. брашно (150 гр.), 1 ч.ч. захар, 4 яйца, 1
бакпулвер, 1 ванилия, пудра захар (по желание).
Начин на приготвяне: Почистете сините сливи от костилките, като ги разполовите. Наре- дете ги в средно голяма тавичка. Прибавете към тях маслото и ги сложете в загрята фурна. Отде- лете белтъците от жълтъците на яйцата. Жълтъците разбийте със захарта, брашното, бакпулвера и ванилията. Белтъците разбийте на сняг, а след това внимателно ги прибавете към останалата смес, за да бъде кексът по-пухкав. Излейте заготовката за кекса равномерно върху запечените с
маслото сливи. Върнете обратно във фурната и печете до готовност. Накрая обърнете кекса върху голям поднос и сервирайте след като изстине, поръсен с пудра захар (по желание).

* * *
ПАНДИШПАН С ВИШНИ
Продукти: 4 яйца, 8 с. л. захар, 5-6 с. л. брашно, 3 прахчета ванилия, 1 есенция ром, 4 с. л.
олио, 1 щипка сол, 150-200 гр. вишни, половин к.ч. брашно, 2 с.л. пудра захар.
Начин на приготвяне: За пандишпановия блат разбийте на крем жълтъците със захарта. С постоянно разбъркване добавете брашното, ванилията и есенцията ром, разбъркайте и сипете олиото. Отделно разбийте белтъците на гъст сняг заедно със солта и внимателно ги прибавете към сместа. Разбъркайте и сипете в тавичка, застлана с леко намаслена хартия за печене. Изваде- те костилките на вишните с помощта на сламка за сокове (като натиснете сламката в долната страна на плода, костилката излиза през отворчето за дръжката, като вишната запазва формата си). Оваляйте готовите вишни в брашното, за да не потънат в тестото и ги сложете в него, като внимателно разбъркате. Изпечете сладкиша до приятен златист загар във фурна, предварително загрята до 170 градуса. Извадете сладкиша от фурната, оставете да се охлади в тавичката и го
обърнете в поднос. Наръсете равномерно през цедка с пудрата захар. По желание, преди поръсва- нето с пудра захар може да сиропирате сладкиша с карамелен сироп, като разтопите 3 с.л. захар, залеете с 1 ч.ч. гореща вода и изчакате карамелът да се разтвори. Ароматизирайте сиропа с 1 с.л. ром.

* * *
ЯГОДОВ ГРИС
Продукти: 50 гр. грис, 500 мл. пълномаслено мляко, 2 с.л. захар, настъргана кора на един портокал, 150 гр. ягоди.
Начин на приготвяне: Изсипваме гриса в тенджера. Постепенно прибавяме млякото като разбъркваме. Оставяме сместа да заври на умерен огън, като бъркаме около 5 мин. Като заври, за да не се образуват бучки, продължаваме да бъркаме, докато грисът се сгъсти и стане гладък. Сва- ляме тенджерата от огъня, добавяме захарта и настърганата портокалова кора и разбъркваме. До- бавяме ягодите и ги смесваме с гриса. Всичко това се изсипва в четири купички. Може да се де- корира с ягоди или горски плодове.
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КЕКСОВЕ

СОЛЕН КЕКС
Продукти: 2-3 моркова, 1 майонеза, 150 гр. шунка или салам, 1 ч.ч. грах от консерва, 3-4
кисели краставички, 3 сварени яйца, 1 ч.ч. сварен ориз, 10 маслини, 4-5 с.л. кисело мляко.
Начин на приготвяне: Настържете предварително сварените яйца и ги разбъркайте с наря- заните на дребно шунка, краставички, настърганите моркови, граха и ориза. Добавете киселото мляко и майонезата. Овкусете със сол и черен пипер. Изсипете в подходяща формичка и я оставе- те за 1-2 ч. в хладилника да се стегне и охлади. Така получения солен кекс при поднасянето му може да го аранжирате с нарязани домати, краставички и маслини.

* * *
КЕКС БЕЗ ЯЙЦА
Продукти: 1 бурканче сладко, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. лимонада, 1 ч.л. сода бикарбонат, 1 ч.л.
оцет, 2,5 ч.ч. брашно.
Начин на приготвяне: Сладкото се разбърква с лимонадата и захарта, содата се гаси с оце- та и се прибавя брашното при непрекъснато бъркане. Сместа се изсипва в намазнена и набрашне- на тавичка и се пече за 20 мин. в умерено загрята фурна на 180 градуса. След изпичане, може да го наръсите с пудра захар и декорирате по желание с шоколадови пръчици или кокосови стърго- тини.
* * *
КЕЙК С ЯГОДОВ СИРОП И ИЗВАРА
Продукти: 500 гр. извара, 150 гр. захар, 100 гр. сметана, 50 гр. грис, 100 гр. стафиди, 250
мл. ягодов сироп, 50 гр. краве масло, 1 пакетче ванилия, щипка сол.
Начин на приготвяне: Към изварата прибавяме половината разтопено масло. Добавяме разбитите със захарта яйца, грис, малко сол и ванилия. Всичко това разбъркваме с дървена лъжи- ца, след което поръсваме измитите стафиди. Получената смес изсипваме в намазана с масло и обилно посипана с галета тава. Заглаждаме повърхността, намазваме със сметана и с останалото масло. Печем в гореща фурна не повече от 25-30 мин. Сладкишът поднасяме топъл, залят с яго- дов сироп.
* * *
ПОРТОКАЛОВ КЕКС
Продукти: 6 яйца, 1 ч.ч. кристална захар, 1 к.ч. олио, две ч.ч. и половина брашно, 1 пакетче бакпулвер, 1 ч.ч. стафиди, сока от два портокала, предварително настъргана кора от един порто- кал.
Начин на приготвяне: Яйцата и захарта се разбиват до гъста каша. Прибавят се олиото, брашното, бакпулвера, стафидите, сока и корите от портокала. Получената смес се изсипва в кек- сова форма. Пече се в предварително нагрята фурна около 40 минути. Като се изпече, може да се поръси с пудра захар.

* * *
КЕКС
Продукти: 6 яйца, 2 ч.ч. захар, 2 ч.ч. брашно, 6 с.л. вода и 6 с.л. олио.
Начин на приготвяне: С миксер разбивате яйцата заедно със захарта, докато тя се разтво- ри добре. Прибавят се олиото и водата, като продължаваме да разбиваме. Накрая постепенно се слага брашното и разбъркваме още малко. Изсипваме сместа в намазнена форма. Печем в предва- рително загрята фурна до 180 градуса и след около 20 мин. намаляваме на 120 градуса и печем до зачервяване. Готовият кекс още топъл го изваждаме от формата и го поръсваме с пудра захар. По желание в сместа може да се добави канела, ванилия, какао, орехи или стафиди.
СПОЛУЧЛИВ КЕЙК
Продукти: 6 яйца, 2 ч.ч. захар, 1 ч.ч. вода, половин ч.ч. олио, 3 ч.ч. брашно (ако може пре- сято), 1 бакпулвер, половин ч.л. сода, щипка сол, орехи, 3 ванилии и по желание стъргана кора от лимон.
Начин на приготвяне: Разбиват се яйцата и захарта, прибавят се водата и олиото, след кое- то разбиваме добре. Към брашното се прибавят содата, бакпулвера, миризмите, щипката сол и орехите. Объркваме добре всичко и за да не залепнат орехите, сипваме постепенно брашното и бъркаме с вилица само в едната посока. Готовата смес слагаме в предварително намазнен съд, поръсен с брашно, най-добре е в електрическа тенджера. Печете на умерена фурна и кейка е го- тов, когато се пукне. Не се пече в предварително загрята фурна. Когато бъркате смес за палачин- ки, кейкове, кремове, фрикасе, каши и др. слагайте по 1 щипка сол, за да не ви става брашното на топки.
* * *
ШАРЕН КЕЙК С КИСЕЛО МЛЯКО, ЯБЪЛКИ И ШОКОЛАД
Продукти: 4 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 ч.ч. захар, 2 и половина ч.ч. брашно, 4 с.л. масло, 1
бакпулвер, 1 ябълка, 1 ванилия, 2 с.л. какао, 2 с.л. шоколад.
Начин на приготвяне: Яйцата се разбиват със захарта, а киселото мляко с бакпулвера и ванилията. Смесват се. Слага се маслото и се разбърква. Добавя се брашното и се разбива, докато се получи гладка еднородна смес. Отделя се 15-20 процента от нея и се смесва с разтвореното в малко гореща вода какао. Прибавя се настърганият шоколад. В жълтото тесто се слага настърга- ната ябълка и се разбърква. Във форма за печене, намазана с масло и поръсена с брашно, се изли- ва част от жълтото тесто. Върху него се излива кафявото тесто и се завършва пак с жълтото. Пече се до пълна готовност.
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БАНИЦИ

БАНИЦА С БУЛГУР
Продукти: 1 пакет кори, 1 ч.ч. прясно мляко, 3 яйца, 200 гр. сирене, 1 к.ч. булгур.
Начин на приготвяне: Сварява се булгура и се прецежда. Прибавя се млякото, яйцата, си- ренето и всичко се обърква. Нареждат се корите като всяка една се поръсва с тази смес. Пече се на 180 градуса.
* * *
ЩРУДЕЛ
Продукти: 1 пакет кори за баница, 1 кг. ябълки, 1 с.л. канела, захар на вкус (200-300 гр.), 2
кутии локум, 1 к.ч. нарязани орехи, 2-3 ванилии, 4 с.л. олио.
Начин на приготвяне: Настъргваме предварително обелените ябълки. Изстискваме ги и към тях слагаме захарта, канелата, орехите, ванилията и олиото. Разбъркваме добре всичко. На- реждаме 2 листа и откъм широката страна слагаме от плънката. Нарязваме локума на дребно и го нареждаме през 1-2 см. върху ябълковата плънка, навиваме и нареждаме в тавичка. Печем до зла- тисто. По желание в плънката може да се сложат и 50 гр. стафиди.
* * *
БАКЛАВА
Продукти: 1 пакет готови кори за баница, 250 гр. счукани или смлени орехи, 1 непълна ч.ч.
захар, 1 ч.л. канела, 3 с.л. разтопено краве масло или олио. За сиропа: 2 ч.ч. захар, 3 ч.ч. вода.
Начин на приготвяне: Разбъркваме много добре изброените продукти за сместа. Разстила- ме корите и слагаме малко от мазнината и от сместа и навиваме кората на руло. Подреждаме в предварително намаслена тавичка, докато корите изпълнят добре тавата. Пече се в предварително загрята фурна до зачервяване на корите. Като изстине се залива с горещ сироп. Сиропа се вари до сгъстяване. Баклавата ще стане по-вкусна, ако добавим няколко капки лимонов сок. Необходимо
е да престои около 5 часа, за да поеме сиропа преди да стане готова за консумация.
ТУРСКА БАКЛАВА
Продукти: 1 пакет кори, 100 гр. краве масло, 1 ч.ч. орехи. За сиропа: 350 мл. вода, 350 гр.
захар.
Начин на приготвяне: Нареждат се половината кори като се капва от маслото (разтопено) на 3-4 места. Слагаме в средата нарязаните орехи. Нареждаме другата половина кори и наливаме останалото масло отгоре. Нарязваме я на малки квадратчета. Печем 40 мин. на 150 градуса. Пра- вим сиропа и сиропираме. Забележете! Горещ сироп, гореща баклава, обратно на това, което зна- ем и правим.
* * *
БАНИЦА – ЕКСПРЕС
Продукти: 1 пакет кори „Фамилия”, 300 гр. сирене, 4 яйца, половин ч.ч. олио, 1 ч.ч. кисело мляко розова „Елена”, половин пакетче масло „Верея” или немско, 1 ч.л. сода бикарбонат, поло- вин ч.ч. брашно за плътност.
Начин на приготвяне: Вземаме една по една корите и ги смачкваме, както мачкаме вест- ник и ги правим на топки, които имат форма на розички. Така смачкани получените топки ги на- реждаме в предварително добре намазнена тава. Разбиваме яйцата, киселото мляко, прибавяме половината брашно, за да не потъне сиренето на дъното и след това прибавяме и самото сирене, настъргано на едро и останалата част от брашното, в която е разбъркана содата. Биенето става с вилица и се бърка само по посока на часовниковата стрелка, най-накрая добавяме мазнината – леко охладена. Сипваме сместа върху топките, а в съда 2 с.л. вода, за да не остане по съда. Печем в умерена фурна.
* * *
БАНИЦА С ТИКВИЧКИ
Продукти: 400 гр. точени кори за баница, 400 гр. тиквички, 200 гр. извара, 100 гр. сирене, 2
глави лук, 3-4 стръка копър, сол на вкус, 3 с.л. зехтин. За заливката – 2 яйца, 300 мл. кисело мля-
ко и 100 мл. прясно мляко, 1 ч.л. хлебна сода, 1 ч.л. зехтин за всяка кора.
Начин на приготвяне: Настъргваме на едро тиквичките. Леко осоляваме и след няколко минути изцеждаме от сока. Добавяме натрошените сирене и извара и нарязания на ситно копър. Лукът се запържва предварително в зехтина и се прибавя също към тиквичките. Приготвяме и заливката от яйцата, млякото и хлебната сода. Намазваме правоъгълна тавичка обилно с масло и покриваме дъното с две точени кори. Слагаме върху тях пълнеж, ръсим с малко мазнина и 1-2 супени лъжици от заливката. Така редуваме всички кори и плънка. Нарязваме баницата на жела- ни форми и поливаме останалата част от заливката. Печем на предварително загрята до 200 гра- дуса фурна около 40 минути.
* * *
МЛЕЧНА БАНИЦА
Продукти: 1 пакет домашна юфка, половин л. прясно мляко, 2 с.л. олио, 1 ванилия, 5 яйца и захар на вкус.
Начин на приготвяне: Разбивате добре яйцата и ги смесвате с прясното мляко, в което е разтворена захарта. Прибавяме ванилията и разбъркваме всичко добре отново. Олиото с юфката слагаме в тава, като разстиламе равномерно навсякъде. Прибавяме горната смес също равномер- но и печем на 180 градуса до сгъстяване и получаване на коричка.
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РАЗХЛАДИТЕЛНИ ДЕСЕРТИ, НАПИТКИ И КРЕМОВЕ

РАЗХЛАДИТЕЛЕН ДЕСЕРТ Продукти: 1 кг. праскови, които се делят и сладолед.
Начин на приготвяне: Измиваме добре прасковите и ги разделяме на две половини. Маха- ме костилката и във всяка половинка слагаме сладолед. Така приготвените праскови се поднасят за освежаване.
МОКА С БЯЛ ШОКОЛАД
Продукти: 50 гр. бял шоколад, 1 к.ч. сметана, 1 ч.ч. прясно мляко, 1 ч.ч. сварено кафе.
Начин на приготвяне: В малък съд смесете прясното мляко и сметаната и ги поставете на котлона, докато се нагорещят, но без да завират. Натрошете шоколада в чаша и го залейте с горе- щите мляко и сметана. Оставате го така за около 2 минути, докато се разтопи. След като шокола- дът е стопен, прибавете кафето и разбъркайте. По желание може да добавите захар. Украсете ча- шата с бита сметана и шоколадови пръчици.
* * *
КРЕМ КАРАМЕЛ С ТИКВА
Продукти: 1 кг. тиква, 200 гр. захар, 1 л. прясно мляко, 4 яйца, 1-2 броя ванилии и малко канела.
Начин на приготвяне: Обелваме и нарязваме тиквата на парчета (с големината на локум). Поставяме я в тенджера, посипваме с три лъжици захар и около 50 мл. вода и варим почти до го- товност. В неголяма тавичка сипваме 3-4 лъжици захар и карамелизираме. Изсипваме тиквата върху карамела. Разбиваме останалата захар с яйцата, прибавяме ванилията и млякото и изсипва- ме върху тиквата. Разклащаме, за да попадне млечно-яйчената смес между кубчетата тиква и по- ръсваме с канела. Печем на загрята до 200 градуса фурна на водна баня, като се внимава водата в по-голямата тава да не завира.
* * *
ВАНИЛОВ КРЕМ С ПРАСКОВИ
Продукти за крема: 1 л. прясно мляко, 2 яйца, 6 с.л. брашно, 200 гр. захар.
Начин на приготвяне: Прави се ванилов крем. Прясното мляко се сварява и отделно се разбиват 2 яйца, 6 с.л. брашно и чаша вода. Докато ври млякото, на струйка се сипват разбитите яйца с брашното. Вари се около 6-7 мин. и е готов. Вземат се няколко праскови, нарязват се на четвъртинки, пускат се във вряла вода за секунди, изваждат се и се обелват. Кремът се разсипва в чаши или купички, а отгоре се украсява с прасковите.
* * *
ЛЕСЕН ВАНИЛОВ КРЕМ
Продукти: 1 л. сварено топло прясно мляко, 4 яйца, 6 с.л. брашно, 9 с.л. захар, 2 ванилии,
50 гр. краве масло.
Начин на приготвяне: Смесваме жълтъците, захарта и брашното с малко студено мляко или вода до получаване на гъста гладка каша. Добавяме я към топлото мляко на котлона и бърка- ме до сгъстяване на крема. Две минути преди свалянето му от котлона добавяме ванилиите и мас- лото. Преди да разпределим крема в подходящи купички, към него се добавят разбитите на сняг белтъци. Украсяваме с шоколадови пръчици.
* * *
ЦИТРОНАДА
Продукти за 1 л.: 4 добре узрели лимона, 4 с.л. мед, 1 стрък прясна мента, кубчета лед, 800
мл. вода.
Начин на приготвяне: Изцеждаме сока на лимоните. Пасираме на дребно листата мента. Смесваме меда с водата и накрая добавяме лимоновия сок и ментата. Сипваме кубчета лед в чаша и се наслаждаваме на разхлаждащата и освежаваща цитронада. Продуктите могат да варират спрямо вашите предпочитания.
* * *
ПЪРЖЕНИ БАНАНИ СЪС СЛАДОЛЕД
Продукти: 25 гр. масло, 3 с.л. кокосови стърготини, 2 банана, 2 с.л. захар, 4 с.л. шоколадов ликьор, сладолед.
Приготвяне: В тиган се загрява маслото и се добавят кокосовите стърготини. Щом се поя- вят мехурчета, се прибавят бананите и захарта и се изсипва ликьорът. Бананите се обръщат по веднъж от двете страни, докато маслото, захарта и ликьорът се превърнат в сироп. Бананите се поднасят полети със сиропа и с по една топка сладолед.
КРЕМ С ЯГОДИ
Продукти: 100 мл. сметана течна, 3 яйца, 3 с.л. захар, 50 гр. пудра захар, 10 бр. ягоди.
Начин на приготвяне: Отделете жълтъците от белтъците на 3 яйца. Жълтъците разбийте с миксер заедно с пудрата захар. Загрейте сметаната и започнете да наливате на тънка струйка при жълтъците, като разбърквате непрекъснато с миксера. В друга купа разбийте белтъците със за- харта на сняг. Добавете белтъците към жълтъците като разбърквате внимателно, за да не спаднат белтъците. Нарежете едрите ягоди на парчета и ги сложете в чаши за сервиране. Залейте отгоре с изстиналия крем и оставете чашите за 5-6 часа леко да стегнат. С дребните ягоди декорирайте по желание.
* * *
ПЛОДОВА СВЕЖЕСТ В ЕДИН ПОРТОКАЛ
Продукти за една порция: 1 портокал, сезонни плодове по избор, стръкче босилек за украса.
Начин на приготвяне: Изрежете горната част на портокала и издълбайте сърцевината с малка лъжичка. Трябва да остане само кората, която да наподобява форма на малка купичка. Из- мийте и нарежете едрите плодове, които сте подготвили, а по-малките може да оставите цели. Наредете ги в купичката от портокал. По-цветно ще се получи, ако използвате плодове, които имат ярки цветове. Част от сърцевината на портокала също може да нарежете и да добавите. За украса поставете стръкче босилек.

