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Způsob přípravy:

Maso očistíme od šlach a 
umyté jej nakrájíme na malé 
kostky. Na pánvi s tukem maso 
osmažíme.

Dozlatova osmahneme na 
drobno nakrájenou cibulku, při-
dáme mrkev, papriky a houby a 
dusíme 5–10 minut.

K již osmahnutému masu při-
dáme dušenou zeleninu, oloupa-
ná a nastrouhaná rajčata (nebo 
rajčatový protlak), olivy a nakráje-
né okurky.

Přidáme veškeré koření vyjma 
petrželky.

Směs dobře promícháme, vlo-
žíme do hliněné misky s pokličkou 
– gjuveče (nebo mísy z jenského skla), do každé misky přidáme 50 ml vody, uzavře-
me a dáme jídlo péci do trouby na 200° C. Až se voda začne vařit, ztlumíme oheň a 
pečeme 70 až 75 minut podle typu trouby a dokud maso není zcela měkké. 

Strandžanská mozaika se podává teplá, posypaná jemně nasekanou petrželkou. 
Pokud máte rádi, můžete horké jídlo posypat strouhaným sýrem. Jako příloha se 
hodí klasická bramborová kaše nebo čerstvý salát.

Kavarma kebab 
„Strandžanská mozaika“

Autentický recept ze Strandžy, Jihovýchodní oblast Bulharska

500 g vepřového masa
3–4 polévkové lžíce sádla
nebo rostlinného tuku
10 stonků jarní cibulky
nebo 5 středně velkých cibulí
2 ks čerstvé červené papriky
1 polévková lžíce rajčatové pasty
nebo 2 střední rajčata
1–2 ks mrkve
200 g čerstvých hub
1 hrst zelených nebo černých
vypeckovaných oliv
1–2 ks kyselých nakládaných
okurek (dle přání)
7–8 snítek petrželky
Čubrica, pískavice (řecké semeno), nové 
koření, kmín, několik bobkových listů, 
pepř, sladká mletá paprika, sůl

Potřebné suroviny:

horlivého křesťana. Svatá Matka Boží 
byla dojata vírou mučedníka a přišla 
mu na pomoc. Sestoupila jako blesk 
i s kojencem v náručí a zachránila ho 
před římskou legií. Tam, kde se dotkla 
nohou skály, vytvořila se prohlubeň 
o velikosti lidské stopy. Pod ní začala 
pramenit voda, čistá jako slzy Matky 
Boží. Někteří ze zraněných vojáků si 
pramenitou vodou umyli rány, a ty se 
okamžitě zacelily.

A jak legenda praví, později Ří-
mané, přesvědčeni o síle křesťanství, 
z vděčnosti přijali novou víru. Od té 
doby se tato oblast stala svatým pout-
ním místem a lidé ho nazývají Stopa 
Panny Marie. Tento mýtus se zrodil 
díky vyjímečně silnému bioenerge-
tickému poli, které zde působí, a díky 
záhadné prohlubni ve skalách, připo-
mínající lidskou stopu, ve které voda 
nikdy nevysychá, ačkoli v okolí je tak 
sucho, že je nutné sbírat dešťovou 
vodu pro potřebu nedaleké kaple Na-
rození nejsvětější Matky Boží.

Blízko stopy ve skále se nachází 
křivolaká trhlina. Říká se, že člověku, 
kterému se podaří protáhnout touto 
trhlinou, bude dáno rozhřešení. Pokud 
neuspěje, pak jeho svědomí tíží hříchy 
a musí učinit pokání. Na stěnách ská-
ly věřící rozeznali obrazy svatých ikon 
vytvořených samotnou přírodou. Ty 
byly poté opatřeny obrysy a vymalo-
vány. Byl zde umístěn také velký kovo-
vý kříž. Nedaleko je uložen kamenný 
sarkofág pocházející z doby římské. 
V chladivých stínech jsou vytvořena 
místa pro odpočinek. Vedle stopy ve 
skále roste strom, na který jsou přivá-
zány různé hadříky, protože lidé věří, 
že se tím osvobozují od zla a nemocí.

Dokonce i ve všední dny chodí ši-
rokou polní cestou lidé z celého Bul-
harska, aby navštívili Stopu Panny 
Marie. Od pradávna se říkalo, že mís-
to má silnou energii a mnoho nemoc-
ných lidí se dokázalo uzdravit tím, 
že se protáhli skalní štěrbinou, která 
protíná skálu se stopou Matky Boží. Je 
mnoho případů, ve kterých bezdětné 
páry vyprávějí, že se jim narodilo dítě 
po té, co se pomodlili u stopy Panny 
Marie. Zde se plní dokonce přání vy-
slovená jen v duchu... Zázraky uzdra-
vení a milosti Matky Boží jsou prý 
nejsilnější 15. srpna, v den největšího 
svátku Bohorodičky. ◆


