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 На дъното на право-
ъгълна тортена 
форма се под-
реждат един 
ред бишкоти, 
които предвари-
телно са потопени 
една по една в сиропа. В 
дълбока купа се разбива сметаната, а в друга изварата, захарта и сока от 
двата лимона. Сместа се сипва при сметаната, настъргва се малко лимоне-
на кора и внимателно се разбърква. Наредените бишкоти се заливат с кре-
ма и се покриват с нов ред бишкоти. Тортата трябва да завърши с ред крем. 
Готовият сладкиш се слага в хладилника за няколко часа, за да се стегне. 
Украсява се с парченце лимон или стръкче мента.
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Начин на приготвяне:
Лукът се нарязва на ситно и се задушава с няколко лъжици олио на 

бавен огън. По желание, могат да се сложат и 4-5 ситно нарязани пе-
чурки. Когато сместа омекне, се добавя сол на вкус, черен пипер, риган 
и мащерка. Обърква се добре, сваля се от огъня и се слагат орехите, 
нарязани на едро. 

Заекът се натърква със сол и червен пипер. Коремната кухина се 
пълни с вече готовата плънка и отворът се зашива със специален гот-
варски конец или с обикновен такъв, но по-здрав и дебел, за да не 
разкъса месото. Поставя се в подходяща тава и се намазва с олио или 
се нареждат резенчета масло. Накрая се добавя виното. Тавата се за-
вива с фолио. Пече се първоначално на силна фурна около 10 мин., 

след това се намалява до умерена. Ако 
течността изври, се добавя малко вода. Ко-
гато изтече около час, внимателно се прове-
рява с вилица дали заекът е омекнал. Ако се 
прецени, че е почти готов, фолиото се маха и се 
пече до получаване на златиста коричка. Сервира 
се с част от плънката, варени картофи и прясна салата. 

Пълнен заек

На Свети дух се коли курбан, готви се в големи казани, свещеникът го прекадява. Всички ядат и се веселят, 
като се надяват лошата болест да не ги споходи, огън и градушка да не се изсипят над земите им.

Лека лятна торта
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(по рецепта на Теодора Кралчева)
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Начин на приготвяне:


