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Způsob přípravy:

Mouku prosejeme do mísy 
a uprostřed vytvoříme jamku. 
Do ní nalijeme vlažnou vodu, do 
které rozdrobíme droždí a nasy-
peme cukr. Zamícháme a nechá-
me 5 minut odpočinout. Sůl roz-
sypeme po okraji jamky tak, aby 
nedocházelo k přímému kontak-
tu s droždím. Přidáme vejce a 
olej a uhněteme hladké a pruž-
né těsto. Je-li třeba, přidáme více mouky. Těsto necháme 20 až 25 minut odpočívat 
a poté jej rozdělíme na 8 stejných částí. Každou z částí vytvarujeme do bochánku a 
poté na pomoučeném vále rozválíme každou část do tenkého, téměř průsvitného 
plátu. Hojně natřeme lehce rozpuštěným máslem, posypeme rozdrobeným sýrem a 
skládáme do tvaru obálky. Okraje pečlivě přimáčkneme, aby sýr během pečení ne-
vytékal. Složené gyuzlemi opět potřeme rozpuštěným máslem. Rozehřejeme pánev 
s nepřilnavým dnem na střední teplotu. Pokud by byla pánev žebrovaná, výsledek 
by byl o to efektnější, protože gyuzlemi získají krásnější vzhled. Pečeme je nejprve 
ze strany ohybu, dokud nezčervenají, potom je otočíme a pečeme z druhé strany. 
Již upečenou stranu potřeme máslem. Gyuzlemi obracíme ještě dvakrát a pokaždé 
namažeme máslem. Nakonec je vyjmeme a vložíme do hluboké mísy a znovu je 
potřeme mašlovačkou máslem. Mísu zakryjeme, aby gyuzlemi změkly. Podáváme 
je teplé se sklenicí ajranu.

Rodopské gyuzlemi 
(šátečky plněné balkánským sýrem)

Autentický kulinární recept z Rodop, Jižní centrální region

mouka – 300 g + k posypání válu 
voda – 130 ml
vejce – 1 ks
olej – 2 lžíce
čerstvé droždí – 10 gramů 
cukr – 1 lžička
sůl – 1 lžička
sýr (balkánského typu) – 250 g

máslo – k potírání podle potřeby 

Potřebné suroviny:

Hladina vody se nezvýší okamžitě, ale 
projeví se cca o 10 hodin později. Pří-
stup do jeskyně je možný pouze v urči-
tých obdobích roku. Důvodem je exi-
stence malého jezera, které jeskyňáři 
nazývají polosifon. Nad tímto jezerem 
je jen malá vzduchová kapsa a touto 
kapsou lze proplout pouze v malých 
nafukovacích člunech. Pokud stoup-
ne hladina vody v jezeře, průchod je 
nemožný a nelze pokračovat dále do 
jeskyně. Za jezerem se nachází jeskyn-
ní galerie, která je s mnohem vyšším 
stropem a je působivější, plná různých 
skalních útvarů připomínajících např. 
veverku, hlavu kůzlete, sedícího orla, 
mužíčka sedícího na trůně a při trochu 
větší představivosti i mnoho dalšího. 
Prohlídka končí návštěvou druhého 
jezera, které jeskyňáři nazývají sifon. 
Voda je v něm modrá díky vysokému 
obsahu uhličitanu vápenatého. Na roz-
díl od polosifonu je sifon zcela zaplněn 
vodou. Není zde žádná vzduchová kap-
sa, což znemožňuje přeplout ho na člu-
nech. Procházka jeskyní Golubovica 2 
rozhodně není typickou návštěvou jes-
kyně. Vstup do jejích útrob byl pro mě 
opravdovým dobrodružstvím a zůstane 
nezapomenutelnou vzpomínkou.

------------------

Neznámé jeskyně Rodop

Rodopy jsou na jeskyně extrémně bohaté, 

ale většina z nich je neznámých, nepro-

zkoumaných nebo jednoduše neuzpůso-

bených pro návštěvy turistů. Existují však 

některé, které jsou zkrátka méně známé, 

protože chybí v turistických průvodcích. 

Podělím se s vámi o několik takových jes-

kyní, jejichž návštěvu jsem si naplánovala 

na svůj další výlet do Rodop:

Haramijská jeskyně je vhodná pro mi-

lovníky extrémních zážitků. Nachází se 

v Trigradské rokli, poblíž Ďáblova hrdla. 

Vstup je sem možný pouze se speciálním 

vybavením a vyškoleným průvodcem.

Jeskyně Snežanka je nedaleko města 

Peštera a své jméno dostala díky skalním 

útvarům, které připomínají tuto pohádko-

vou hrdinku.

Jeskyně Topčika a jeskyně Chralupa 
jsou poblíž vesnice Dobrostan.

Jeskyně Lednice se nachází nedaleko ves-

nice Gela.  ◆


