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Начин на приготвяне
В малка тенджера се раз-

бъркват 400 мл вода, захарта и 
лимоновия сок. От тях се прави 
захарен сироп, който ври някол-
ко минути. В 450 мл студена вода 
се разбива нишестето. Слага се на 
котлона в тенджера с незалепващо дъно и 
при постоянно бъркане сместа ври, докато стане прозрачна. Постепенно към 
нея се добавя захарният сироп и се разбива с миксер, докато е на котлона или 
много хубаво на ръка. Сместа се вари от 40 до 60 минути на тих огън при по-
стоянно бъркане. Малко преди да се изключи, се добавя розовата вода и боя-
та. Когато е готово, локуменото тесто се изсипва веднага в тавичка, покрита с 
хартия за печене и намазана с олио. Разпределя се равномерно и се удря леко 
в масата, за да излязат балончетата въздух. Отгоре се покрива с фолио и се ос-
тавя да стегне минимум 8–10 часа. След като се стегне, се нарязва на кубчета 
с остър нож и се овалва в пудрата захар (към нея се добавя щипка царевич-
но нишесте), стърготините или ядките. Отгоре може да се украси с парченца 
цели ядки. Локумът се оставя без капак да стегне 1–2 дена. Съхранява се в 
метална кутия или стъклен съд с капак на тъмно и хладно. 

Кулинарна страница

Начин на приготвяне
Картофите се обелват, нарязват и се сваряват до омекване в подсолена 

вода. Прецежда се водата, смачкват се на пюре с олиото и се овкусяват при 
нужда допълнително със сол. Киселите краставички, се почистват и нарязват 
на ситно. Морковите се обелват, сваряват и се слагат в саламурата от кисели-
те краставички докато се охладят, а след това се нарязват на ситно. Пилето се 
обезкостява и се нарязва без кожата. Маслините също се нарязват на ситно. 

Редене на тортата:
Върху голяма чиния или поднос се поставя формата за тортата (без дъ-

ното). От половината картофено пюре се оформя плътен пласт. Върху него 
се нареждат киселите краставички и се притискат. Покриват се с майонеза. 
Следва пилешкото 
месо и върху него 
тънък слой от 
картофе-

ното пюре. Отгоре се разпределят моркови-
те, а върху тях маслините. Всичко се покрива 
плътно с останалото картофено пюре. Тортата се 
покрива с фолио и се оставя в хладилника за 2–3 
часа да стегне. 

Украса:
Премахва се фолиото и се намазва горния пласт с майо-

неза. Маха се формата и се прави украса – розичка от филето „Еле-
на“ и стръкчетата копър, кръг от счукани, осолени орехи и по желание чипс от цвекло. 
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Салата-торта
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