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Způsob přípravy:

Smíchejte mouku, máslo, 
sádlo, jedlou sodu a moučkový 
cukr. Vypracujte hladké těsto, 
které nesmí být ani příliš měk-
ké, ani příliš tuhé. Z připravené-
ho těsta vytvarujte středně vel-
ké kuličky, ne větší než velikosti 
vajíčka.

Kuličky přemístěte do pře-
dem vymazaného a moukou 
vysypaného plechu. Lehce je při-
máčkněte, aby fi nální výsledek 
připomínal vyšší sušenku. Plech 
vložte do trouby předehřáté na 
180 stupňů a pečte dorůžova, 
přibližně 10-15 minut.

Nechte již hotové baklavičky vychladnout a mezitím si připravte sirup z cukru, 
vody, citronové šťávy a vanilkového cukru. Vše smíchejte do kastrolu a přesuňte 
na plotýnku. Až směs začne bublat, povařte ji 10 minut anebo než dosáhne poža-
dované hustoty.

Poté zalijte již vychladlé baklavičky cukrovým sirupem, přikryjte utěrkou a 
nechte 4-6 hodin, nejlépe přes noc, než sirup nasaje do těsta.

Hotový dezert můžete ozdobit ořechy nebo sušenými kousky ovoce.

Lovešká baklava Inžir

Autentický recept ze Severozápadního regionu Bulharskaúkaz je jedním z nejdůležitějších zdrojů 
archeologických nálezů z doby neolitu v 
Bulharsku. Mezi jedny z nejpodstatněj-
ších nálezů patří první neolitický hrob 
objevený na bulharském území a část 
raně neolitické hliněné nádoby zdobené 
bílými svastikami. Tento solární symbol 
štěstí a blahobytu byl využíván neolitic-
kými kulturami v jihovýchodní Evropě 
a v údolí řeky Indus. Svastiky byly na-
lezeny i na dalších místech v Bulharsku 
jako např. na apsidě kostela Ježíše Krista 
Pantokratora v Nesebru, na mozaikách 
vily Armiry u Ivajlogradu a mezi archeo-
logickými nálezy pod bazilikou Sv. Sofie 
v hlavním městě. Avšak devetacká svas-
tika je pravděpodobně jedna z nejstar-
ších. V suché chodbě jeskyně Devetaška 
vědci narazili na dětský hrob se dvěma 
keramickými nádobami z přelomu doby 
kamenné a měděné (5 tis. let př. n. l.). Po-
dle nalezených náboženských předmětů 
se usuzuje, že v době římské (2–3. stol. n. 
l.) sloužila jeskyně pravděpodobně jako 
svatyně, v pozdějších dobách (12–14. 
století) byla využívána hlavně jako úkryt 
před nebezpečím. 

V době nedávné, na začátku pade-
sátých let 20. stol., proběhl důkladnější 
průzkum v souvislosti s využitím jes-
kyně jako skladu. Nejprve sloužila pro 
uskladňování potravin státních rezerv, 
v letech 1952–1990 byla přeměněna na 
sklad pohonných hmot ministerstva 
obrany. Byly sem zavedeny elektřina a 
železniční kolej, jeden z prostorů pře-
hradila umělá zeď. Došlo i k umístění 
patnácti velkých cisteren, jejichž beto-
nové podstavce stojí dodnes. Sklad hlí-
dala celá posádka až do začátku devade-
sátých let minulého století, v roce 1996 
byla jeskyně prohlášena za chráněný 
přírodní objekt. 

Zajímavá fakta
V roce 2011 se v jeskyni Devetaška na-

táčely některé rozsáhlé scény hollywood-
ského filmu Postradatelní 2, ve kterém 
účinkují herci jako Bruce Willis, Jason 
Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lun-
gren, Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Jean-
-Claude Van Damme a Chuck Norris. Pro 
potřeby natáčení tým a scénáristé filmu 
postavili přes řeku Osăm skutečný most, 
který později zůstal jako dárek místním. 
Během natáčení však ekologové a ochrán-
ci přírody protestovali proti rušení klidu 
chráněných druhů obývajících jeskyni. 

600 g hladké mouky
150 g másla
150 g sádla
1 žloutek
100 g moučkového cukru
špetka jedlé sody

500 g cukru
500 ml vody
šťáva z půlky citronu
1 balení vanilkového cukru

Suroviny potřebné na těsto:

Jeskyně si zahrála i v dalším hollywood-
ském filmu Barbar Conan. 

Jeskyně Devetaška patří mezi nemo-
vité kulturní památky národního význa-
mu, je i přírodní památkou a chráně-
ným územím. Od roku 2014 je jeskyně v 
seznamu stovky národních turistických 
objektů Poznej Bulharsko, který sesta-
vuje Svaz bulharských turistů. 

V okolí se rovněž nachází:
• Jeskyně Garvanica
• Krušunské vodopády
• Jeskyně Stălbicata
• Pěší trasa Krušina – Kărpačevo
• Zájezdní hostinec Kărkina
• Čavdarská jeskyně
• Město Loveč a Krytý most postave-
ný Koljem Fičetem ◆

Suroviny potřebné na sirup:


