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Реализация, снимки и дегустация на рецептите: „Роден глас“

Начин на приготвяне:
Яйцата и захарата се разбиват с миксер до получаването на пухкав крем. 

След това се добавят брашното, бакпулвера и щипката сол. Отново се разбива, 
докато се получи хомогенна смес. Сместа се изсипва в намазана и леко набраш-
нена тава и се пече на 180-200 градуса около 30 мин.

Как се проверява дали реването е изпечено? – боцва се с дълга, тънка дър-
вена клечка на ня-
колко места – ако не 
залепне сурово тесто, 
е готово. 

Сиропът се при-
готвя от посочените 
продукти, като се 
кипне в тенджера и 
се остави да поври 

10-ина минути. По же-
лание към сиропа може да се добави някаква есенция.

Реването се нарязва на квадрати или правоъгълници и се залива 
със сиропа (студено реване се залива с топъл сироп или обратното).
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Начин на приготвяне:
Нарязаният на кубчета лук се задушава в малко олио, заедно с каймата. Щом продуктите омекнат, а месото се отде-

ли на трохи, се добавя измитият ориз. Бърка се, докато стане прозрачен. Плънката се овкусява с черен пипер, червен 
пипер, сол и чубрица. С листата от киселото зеле се правят сармички, които се пълнят с получената плънка. В глинен 
гювеч се поставя един голям зелев лист, нареждат се сармички, после сланината, отново сармички, слага се свинското 
месо (цялото или нарязано на парчета), следва телешкото месо, накрая се поставят наденицата и пилешкото месо. За-

вършва се със зелев лист. Добавя се останалото олио, виното и 2 ч.ч. вода или 
зелев сок, колкото да покрие продуктите в съда. Съдът се захлупва плътно, 
запечатва се с тесто, омесено от около1/2 ч.ч. брашно 
и вода. Слага се във фурната и пър-
воначално се пече на силен огън, 
докато заври, след това 
фурната се нама-
лява и ясти-
ето къкри 
около 6 
часа.
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печатва се с тесто, омесено от около1/2 ч.ч. брашно 
во
на
ка

ур
яв
о 

ко
аса

да. Слага се във фурната и пър-
ачално се пече на силен огън, 
ато заври, след това

рната се нама-
а и ясти-
къкри 

оло 6 
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