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Според старата българска традиция на петковденската ни трапеза е хубаво да присъстват 
гювеч с овнешко, сармички с лозови листа, курбан чорба, шкембе, ястия с праз, обредни хлябове.

Начин на приготвяне:
Празът почистваме от горната люспа, отрязваме корените и 

зелената част, измиваме и нарязваме на кръгчета – в тази ре-
цепта грамажът се е получил от 2 стръка. Могат да се използ-
ват кори, които в общия случай се водят „ръчно точени”. Те 
са по- дебелички от другите, най-често с кръгла форма, с ди-
аметър около 50-60 см, 3 броя в пакетче. Настоящата рецепта 
е изпробвана с традиционните точени кори „Фамилия”, кои-

то могат да се намерят във всеки български магазин на тери-
торията на Чехия. Трябва да се има впредвид, че за приготвя-

нето на баницата се 
употребяват около 400 

гр кори. 
В тенджерка слагаме по 3 

с.л. олио и краве масло. В мазнината 
задушаваме до омекване нарязания праз и малко преди да е готов, доба-
вяме 50 мл мляко, ситно нарязания магданоз, млян черен пипер, щипка 
сол. Разбъркваме и след 2 минути сваляме от котлона.

Сиренето надробяваме с вилица и добавяме към задушения праз – 
разбъркваме добре.

В чашка разбъркваме брашното с малко вода до получаване на едно-
родна каша, добавяме едно разбито яйце и 2-3 капки олио – всичко разби-
ваме с вилица. Фурната загряваме (180-200 градуса). Намазняваме всич-
ки страни на тавата и слагаме една кора, като краищата й оставяме да 
стърчат. Намазваме с брашнена каша и слагаме следващата кора. Когато 
стигнем приблизително до половината, слагаме плънката, и продължа-
ваме до изчерпване на кашичката. Завиваме краищата на първата кора, 
намазняваме с малко масло и заливаме със смес от едно разбито яйце 
и останалото мляко. Печем до готовност (около 40-50 минути) и след 
като я извадим, я завиваме в кърпа за около 20 минути. 

Начин на приготвяне:
Добре почистеното и измито шкембе нарязваме на 

кубчета (във всеки по-голям магазин шкем-
бето се продава изчистено и нарязано). 
Варим около час, като 15 мин. преди 
изтичане на този срок добавяме 1 
чаена лъжичка сол. Прецеждаме 
и подреждаме в пръстени гюве-
чета (може и в по-голямо гърне). 
Добавяме подправките, маслото, 
заливаме с виното и около 50 мл 
от бульона и печем до готовност. 
По желание може да се добави 
настърган кашкавал, минута пре-
ди да се извади от фурната. 

Кулинарна рубрика

Баница с праз

Задушено телешко шкембе в гювече
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