
34 Роден глас

Způsob přípravy:

Mušle pečlivě umyjeme a vy-
čistíme kartáčkem. Cibuli (jemně 
nasekanou) podusíme na oleji a 
osolíme. Přidáme dobře promy-
tou rýži a společně dusíme. Na-
konec přidáme mletý černý pepř 
a sladkou papriku, zalijme 4 šálky 
vody a necháme povařit. Jakmi-
le je rýže poloměkká, přidáme 
mušle a pokračujeme ve vaření.

Mušle na burgaský způsob

Autentický recept z Burgasu

1 kg mušlí se skořápkami
1 cibule
1 a ½ hrnku rýže
5–6 pol. lžic oleje
sůl, pepř, červená paprika 
petržel

Potřebné suroviny:
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A přírodního parku Silistar, což činí pláž 

ještě atraktivnější.
Objevování samotné pláže se uká-

zalo jako docela vzrušující zážitek. Lze 
se k ní dostat hned několika způsoby, 
my ale doporučujeme použít pěší tra-
su. Náš první pokus o nalezení pláže 
se uskutečnil na kole. Po této cestě lze 
jet i terénním vozidlem. Věděli jsme, 
že je třeba se vydat na jih od nejslav-
nější pláže v Sinemorci – Butamjata, a 
tak jsme podnikli jízdu na kole tímto 
směrem. Na konci této pláže začíná 
polní cesta, která bohužel není znače-
ná, ale my jsme se odvážně vydali hle-
dat pláž Lipite.

Jediným značením, na které jsme 
narazili, bylo označení přírodního par-
ku Silistar, dále jsme pokračovalo podél 
říčky, poměrně kamenným úsekem stá-
le nahoru do lesa. A protože zvědavost 
je zvědavost, pokračovali jsme odvážně 
vpřed, i když v některých úsecích jsme 
museli kola tlačit. Koneckonců sou-
řadnice GPS ukázovaly, že jsme docela 
blízko. Přesto se nám nepodařilo najít 
správnou cestu, jak na kolech přejít pře 
les, a vrátili jsme se do výchozího bodu 
bláznivým sjezdem lesem.

Naštěstí jsme odpoledne načerpali 
sílu a vydali se opět kýženým směrem, 
stezku pro pěší jsme našli celkem snad-
no. Začíná u skal v nejjižnějším bodě plá-
že Butamjata. Na začátku stezky je krátké 
stoupání po skalách, které ale zvládnou i 
nezkušení turisté či děti. Odtud se cesta 
vine stále podél moře. Stezka je snadno 
schůdná a jsou zde krásné výhledy a pří-
rodní scenérie. K pláži jsme se dostali asi 
za 20 minut. Prošli jsme několika dalšími 
malými zátokami a mini pláží. Doporu-
čujeme se zde zastavit, rozjímat, upřít 
zrak k obzoru, nespěchat. Dopřejte si 
chvilku být sám se sebou.

Na rozdíl od ostatních pláží v Si-
nemorci je moře na pláži Lipite velmi 
tiché a klidné. Zátoka je umístěna tak, 
že není příliš větrná a jen zřídka jsou 
zde vlny. Pláž je nehlídaná, bez plavčí-
ků, lehátek a slunečníků, bez restaurací 
a hluku. Je široká a umožňuje návštěv-
níkům být dostatečně daleko od sebe, 
aby se navzájem nerušili. Název Lipite 
má svůj původ v dobách, kdy byla ob-
last zalesněna mnoha lípami, ty byly 
později vykáceny a nahrazeny jinými 
stromy. Dnes zde najdete jen pár lipo-
vých stromů.

Příroda v blízkosti pláže vytvořila bi-
zarní skalní útvary, které si každý může 
interpretovat podle toho, co mu připo-
mínají. Mnoho z těchto přírodních soch 
má svá jména – Rozpůlený balvan, Ho-
lubí jeskyně, Sisyfova skála a další.

Pokud budete pokračovat v cestě 
dál, tak asi po 2 hodinách se dostanete 
na pláž Silistar.

Kouzelná místa, nekonečná modř a 
nezapomenutelné letní dobrodružství, 
to stojí za to vyzkoušet! ◆

Pokrm je připraven k podávání, jakmile 
jsou mušle zcela otevřené a naplněné rýží. 
Servírujeme posypané jemně nasekanou pe-
trželkou.


