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Начин на приготвяне:
В правоъгълна тава с размери 30/20 

см слагаме 3 листа от корите, поръсва-
ме с 1/3 от орехите. Отново слагаме 3 
листа, пак поръсваме – общо орехите 
се разпределят на три пъти. Отгоре 
се нареждат останалите кори. Олиото 
и маслото се поставят заедно в под-
ходящ съд и леко се препържват (за 
проба може да се използва троха хляб, 
която, ако се оцвети в златисто, е кри-

терий, че мазнината е готова). Приготвената баклава се нарязва на ромбои-
ди, като ножът се топи в горещата мазнина. След това с лъжица се залива с 
мазнина цялата баница, като особено се набляга на краищата на вече наря-
заните парчета.

След като баклавата изстине напълно, се сварява сиропът. С леко охладе-
ния сироп се залива баклавата и се оставя да престои един ден
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Начин на приготвяне:
Фасулът, накиснат от 

предния ден, се слага да се 
вари в подходяща тенджера. 
След като се изхвърли „пър-
вата вода“ и фасулът поо-
мекне, се прибавят наряза-
ните на ситно лук, моркови 
и пушени гърди. По-късно, 
малко преди фасулът да се 
махне от огъня, се прибавят 
и печените чушки.

Когато ястието достиг-
не кулинарна готовност, в 
дълбок тиган се загрява 150 мл от олиото и се запържват червения пипер и 
доматеното пюре. Добавят се към фасула и се оставя да покъкри. 

В отделна тенджера се слага останалото олио и се запържва празът, пред-
варително нарязан на колелца с дебелина 1-2 см. След като поомекне добре, се смесват в подходя-

ща тава фасулът от тенджерата и запърженият праз, като се остави бульона в тавата да покрие ястието. В този момент 
се слагат и подправките. Запича се в предварително загрята на 200° градуса фурна, докато изври бульона и фасулът 
остане „на мазнина“. Ястието се сервира поръсено със ситно нарязан магданоз.

Кулинарна страница

Печен фасул с праз и пушени гърди

Коледна баклава от Белица
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Коледната трапеза трябва да е богата, като след голям пост. Нареждат се прясна пита, пача, свинско 
печено, свинско с праз лук, баница с месо, пастърма със зеле, печен дроб, печена кокошка, млечница 
(млечна баница).

В този брой на списанието Ви предлагаме рецепти на майстор-готвачите от ресторант „София“, гр. Прага.
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(рецепта на Димитър Стоилов)

(рецепта на Цецка Андреева) 


