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Начин на приготвяне:

Дробчетата се почистват и се задушават с предварително нарязаните пе-
чурки, чесън и лук в половината от олиото. Малко преди да се изключат, се 
добавят сметаната и маслото. Дробчетата се оставят леко розови. След като се 
свалят от котлона, се пасират и овкусяват с подправките. 

В отделен съд се задушава червеният лук, нарязан на полумесеци, с оста-
налото олио. Добавя се захарта и когато започне да се карамелизира, се доба-
вят и лимоновият сок, солта и черният пипер. Задушават се, докато сместа се 
сгъсти. Пастетът и червеният лук се поставят в отделни съдове и се оставят в 
хладилника да стегнат. Пастетът се поднася намазан върху филийка и отгоре 
се поставя малко от карамелизирания червен лук.
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Пастет от пилешки дробчета с карамелизиран червен лук

Пещерски татлии
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Начин на приготвяне:

Предварително пресятото брашно и омекналото масло се омесват ху-
баво. От тестото се оформят плоски кръгове. Подреждат се в 
тава едно до друго. Пекат се в за-
грята фурна на 200°, докато 
станат златисти на цвят. 
Като се поохладят, се 
заливат с предвари-
телно приготвения 
топъл, но не го-
рещ сироп. Ос-
тавят се известно 
време да омекнат 
и се съхраняват в 
хладилник. Могат 
да се поднесат, по-
ръсени с малко какао. 


