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Начин на приготвяне:
Ябълките се издълбават вни-

мателно и семките се отстра-
няват така, че в средата да се 
получи равномерен отвор. 
Една от ябълките се обелва 
и се нарязва на малки куб-
чета. 

Захарта и канелата се 
слагат в купичка, към тях се 
прибавя и нарязаната ябълка. 
Ябълките се пълнят със сместта, 
подреждат се в тава и върху всеки 
плод се слага парченце масло.

В тавата се наливат 1-2 пръста вода и се 
покрива с фолио. Ябълките се пекат около 30 минути при температура 180 
градуса. Поднасят се, поръсени с орехови ядки. 
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Начин на приготвяне:
Патладжаните се обел-

ват само по средата, а от 
двата края се оставят 
небелени. Белената 
част се поръсва със 
сол и се оставя за 
известно време да се 
отцеди.

След това патла-
джаните се измиват, 
подсушават и се пър-
жат, както са цели от 
всички страни до поро-
зовяване. На всеки патла-
джан се прави по един разрез, 

който се разтваря добре, оставят се 
обърнати надолу, докато се приготвя плънката.В тиган с мазнина се запържват нарязаните на дребно лук и чесън. 
Добавя се телешкото и се пържи до порозовяване. Посолява се, подправя се с магданоз и се разбърква. Снема се от огъ-
ня и се добавя половината кашкавал, нарязан на кубчета. Разбърква се и с получената смес се пълнят патладжаните. 
Върху плънката се подреждат нарязани на тънки резени домат и кашкавал, като се редуват.

Пече се в предварително загрята на 220 градуса фурна около 40 минути. 
Сервира се с гъсто кисело мляко, поръсено с копър и ситно нарязан чесън. 

Кулинарна страница

Пълнени патладжани 

Печени ябълки по тракийски
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Колкото и да обичаме лятото, няма как да му се наслаждаваме постоянно, а и есента също има с какво да ни 
зарадва. Започва един дълъг цикъл от традиционно българско веселие, което със сигурност ще донесе поне 
по няколко празника във всеки български дом през студените сезони. 

Всъщност есенният празничен цикъл започва още през септември, но едва през октомври, когато мъглите 
и студовете са вече често явление, усещаме неговата сила. Надяваме се предложените кулинарни рецепти да 
внесат в дома Ви аромат на есен и усещане за галещо септемврийско слънце. 
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