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Няма порции, яде се на едро

Приготвяне
1

2

Плешка цяла - търсим нещо с

5

хубава месна покривка, по

дебело нарязани лучени филии

възможност от БГ производител

(стар лук) и чеснови глави

и охладено.

прерязани през средата. По 2 бр.
ще стигнат. Поставяме нежно

Правим дълбоки разрези с малко

овкусената плешка, плюем за

остро ножче, без да прерязваме

късмет и мъцкаме, докато си

тъканта до край.
3

стискаме лявото ухо, защото

Обтриваме със сол, черен пипер,
разни по наш си вкус подправки обичам от арабските миксове 5

така се прави и в Мугариц.
6

веднага я намаляваме на 180. Може

самардала, девесил, без да

и 160, ама ще харчим ток за

прекаляваме.
Обмазваме със зелено олио. Аз лично
предпочитам такова с левурда,
защото и е сезонът и защото
докато го правя, го изяждам.

Покриваме с фолио и слагаме във
фурна, загрята на 220-240 и

или 7 подправки, пушен пипер,

4

В тава правим подложка от

вентилатор тогава.
7

3 часа пекане с продължение от 20
на мин, ако искаме да го убием от
готвене.

Гарнитура:
Лимец със зелении
Всякакви пролетни суперхрани по
предсказанията на Ванга и Гугъл за
дълголетие. Аз обичам лапад.
Лимецът се вари в подсолена вода 1:1.5 до ал
денте готовност. Вадим и минаваме през
студена вода на гивгира.

Сурова коприва, КЕЛТСКА СОЛ - ИСКАМ ДА
НАБЛЕГНА КОЛКО Е ВАЖНА КЕЛТСКАТА
СОЛ. ТЯ Е УНИКАЛНА СОЛ, ЗАЩОТО Е
БРАНА ОТ КЕЛТИТЕ, А Е САДЕНА ОТ
ПРАТРАКИТЕ, А ТИЯ СА БИЛИ МНОГО
ГЪСТИ С ТУРЛАЦИТЕ И СА СИ ПРАЩАЛИ
ЖЕНИТЕ НА ГУРБЕТ В ГЪРЦИЯ.

Мятаме в тиган с домашно гѝ от
щастливи кокошки и зеленото. Ако
слагате копривка, внимавайте да ви горчи.
Овкусяваме леко с мента/джодженче и
правим дресинг:

ТА КЕЛТСКА СОЛ - купете си със заявка,
има я в магазините по левче в Дружба и при
отец Георг на манастира на
околовръстното преди кръговото за Банкя.

- ако можем и не псуваме от липса на
търпение, докато готвим, изцеждаме овче
мляко Багри.

Този вълшебен микс го връщаме в
хладилник да постегне и като ни е готово
агнето, го плейтваме, докато гледаме на
Багри рекламните клипчета.

- мятаме в блендер - най-добре в блендер за
3000 лв, но ако нямате, и такъв от Лидл с
две години гаранция ще свърши работа.

От толкова яйца и кето козунаци с
маргарин няма да ви се яде нищо, затова
манджата гледайте как я ядат гостите
ви, от това по-сладко няма.

Рецепта за зелено олио
от Джун и Рене (FunKooks)
1

Олио (слънчогледово или от семки от грозде): 300мл

2

Див чесън: 3 китки от по-скромните

3

Блендирате съставките. (Би било хубаво, ако блендерът ви е високоскоростен,
ако не, пак добре). Веднага изсипвате в купа, която се охлажда в друга купа с лед
или студена вода и с шпатула разбърквате внимателно, докато падне
температурата на сместта. Това е, за да не потъмнява левурдата, че ни е много
крехка. Покривате и в хладилника за една нощ. Прецеждате през марля и
почвате да мажете всичко наред. Това чудо издържа в хладилник до към месец.
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После всичко отново, докато не секне сезонът.

