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* QUICHE LORRAINE
(Лотарингски киш)
[Киш със сметана и бекон]
Класическият лотарингски киш съдържа високомаслена сметана, яйца и бе-

кон, без сирене. Беконът обикновено се бланшира в къкреща вода, за да се от-
страни соленият му вкус на опушено месо, но това е по желание. Варена шунка, 
нарязана на кубчета и сотирана за кратко с масло, може да замени бекона.

За 4 до 6 порции

90-120 г бекон без сланина (6-8 
резена, със средна дебелина)
1 л вода
20-см частично изпечена кора, 
поставена във форма за печене, 
стр. 168

3 яйца или 2 яйца и 2 жълтъка
1 1/2-2 чаши сметана или половин 
порция сметана и половин мляко
1 ч. л. сол
Щипка черен пипер
Щипка индийско орехче
1-2 с. л. масло, нарязано на 
малки парченца

Нагряваме фурната на 190ºС.

Нарязваме бекона на парченца с дъл-
жина около 2,5 см и ширина 6 мм. По-
ставяме го в къкреща вода за около 5 
минути. Изплакваме в студена вода. 
Подсушаваме с кухненска хартия. 
Леко запържваме в тиган. Притиска-
ме парчетата бекон към кората за пай.

Разбиваме яйцата, сметаната или 
сметаната и млякото и подправките 
в купата, докато се смесят. Проверя-
ваме как е сместа на вкус. Изсипва-
ме я в кората за пай и разпределяме 
отгоре парченцата масло.

Поставяме киша в горната част на 
предварително затоплената фурна и 
печем 25-30 минути, или докато бухне 
и покафенее. Плъзгаме киша върху 
топъл поднос и сервираме.

Quiche au Fromage de Gruyère
[Киш с швейцарско сирене]
Следваме предишната рецепта, но разбъркваме 60-120 грама (1/2 до 1 

чаша) настъргано швейцарско сирене със сместа с яйце и сметана. Беконът 
обикновено се изпуска и можем да използваме само мляко вместо сметана.
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* MOULES ЕN SAUCE 

MOUCLADES

MOULES À LA POULETTE

MOULES À LA BÉARNAISE
[Черни миди със сос, поднесени в черупки от миди „Сен Жак“]
Това е по-официална рецепта за миди. Те се варят под капак с вино и 

подправки, след това се приготвя богат, сметанов, маслен сос с течността 
от готвенето им. Това е същият маслен sauce parisienne, който можем да 
намерим на стр. 76, но с доста по-различен аромат. Ако мидите се сервират 
в половин черупка, както често се прави в Бретан, те се наричат mouclades. 
В следващата рецепта предлагаме те да се сервират в черупки от миди „Сен 
Жак“ със сос. Сготвени по този начин, те могат да се приготвят предвари-
телно. Съществуват, естествено, много версии и овкусители за миди, подне-
сени със сос. Например, ако пропуснем кърито, чесъна и резенето в рецеп-
тата и ги заменим с 1/2 чаша пънчета от гъби, ястието от миди ще се нарича 
à la poulette. Също така, ако пропуснем специалните овкусители и сметана-
та, жълтъците и маслото и разбъркаме чаша сос беарнез във велутето, точно 
преди да сервираме, ще получим moules à la béarnaise.

За 6 души

3-3,6 кг изчистени, накиснати 
миди, стр. 255 (тук е препоръчи-
телно 2-часово изкисване, за да се 
обезсолят мидите възможно най-
много)
Виното и овкусителите за moules 
à la marinière I, стр. 255, плюс:
1/4 ч. л. къри на прах
Щипка резене
1 скилидка счукан чесън

Варим мидите, за да се отворят, 
във вино и подправки, като следва-
ме метода за moules à la marinière 
I. Вадим мидите от черупките и ги 
поставяме в купа. Прецеждаме теч-
ността, в която са се готвили миди-
те, в емайлирана тенджера и я сва-
ряваме на силен огън, за да концен-
трираме вкуса й. Често я опитваме, 
докато се вари; може да установим, 
че, ако я редуцираме твърде много, 
съдържанието на сол става твърде 
голямо. Измерваме 1 1/2 чаши от 
концентрираната течност, които да 
се използват в следния сос:
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3 с. л. масло
4 с. л. брашно
2 л емайлирана тенджера с дебе-
ло дъно
Дървена лъжица

Телена бъркалка

2 жълтъка
1/2 чаша сметана за разбиване
Купа
Телена бъркалка
Дървена лъжица
Сол и черен пипер
Капки лимонов сок

4-8 с. л. меко масло
6 намазани с масло черупки на 
миди „Сен Жак“ или форми от 
огнеупорно стъкло или порцелан 
с вместимост 1/2 чаша
Стръкчета магданоз

Разбъркваме маслото и брашното на 
слаб огън, докато станат на пяна и 
образуват мехурчета, без да проме-
нят цвета си. Махаме roux от огъня.

Прецеждаме горещата течност от 
готвенето на мидите в сместа с браш-
но и масло, като внимаваме да не до-
бавяме никакъв пясък, който може да 
се е утаил на дъното на тенджерата с 
мидите. Разбиваме roux и течността 
с телена бъркалка, за да получим ед-
нородна смес. Затопляме, докато за-
ври, като бъркаме в продължение на 
1 минута. Сосът ще бъде много гъст.

Смесваме жълтъците и сметаната в 
купа. Постепенно разбиваме в тях го-
рещия сос на тънка струя. Връщаме 
соса обратно в тигана. Слагаме го на 
горещ огън и разбъркваме с дървена 
лъжица, като я прокарваме през цяло-
то дъно на тигана, докато сосът заври. 
Варим в продължение на 1 минута, 
като разбъркваме. Махаме от огъня 
и опитваме внимателно как е на вкус, 
като прибавяме вътре сол, черен пи-
пер и капки лимонов сок, ако е необ-
ходимо. Връщаме мидите в соса.
(*) Ако не трябва да сервираме неза-
бавно, обираме соса от страните на 
тигана и го покриваме с мляко. Ос-
тавяме ястието настрани непокрито 
и затопляме, докато започне да кък-
ри, когато решим да го използваме.

Точно преди сервиране, и като се 
махне от огъня, разбъркваме мас-
лото в горещия сос с миди лъжица 
по лъжица. Разбъркваме, докато се 
абсорбира всяка лъжица, преди да 
прибавим следващата. Поставяме 
сместа в черупките, украсяваме с 
магданоз и сервираме незабавно.
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* SUPRÊMES DE VOLAILLE À BLANC
[Пилешки гърди със сметана]
Сервираме ги с връхчета от аспержи, зелен грах или сърцевини на арти-

шок в масло, или със спаначено пюре, добро ризото, приготвено с концен-
триран пилешки бульон, и бутилка бяло бургундско вино или траминер.

За 4 души

4 филета (обезкостени гърди от 
две пилета за пържене; вж. ука-
занията в параграфа преди ре-
цептата)
1/2 ч. л. лимонов сок
1/4 ч. л. сол
Голяма щипка бял пипер
Тежка, покрита, огнеупорна ка-
серола с диаметър около 25 см
Кръг пергаментова хартия с диа-
метър 25 см, намазана с масло от 
едната страна
4 с. л. масло

За соса:

1/4 чаша бял или кафяв концен-
триран бульон или консервиран 
говежди бульон
1/4 чаша порто, мадейра или сух 
бял вермут
1 чаша сметана за разбиване
Сол и черен пипер
Лимонов сок съобразно нуждите
2 с. л. нарязан на ситно пресен 
магданоз

Загряваме фурната на 200ºС.

Натриваме филетата с капките лимо-
нов сок и поръсваме леко със сол и бял 
пипер. Затопляме маслото в касерола-
та, докато образува пяна. Бързо овал-
ваме филетата в маслото, поставяме 
хартията с маслото над тях, похлупва-
ме касеролата и поставяме в горещата 
фурна. След 6 минути натискаме гор-
ната част на филетата с пръст. Ако са 
още меки, ги връщаме във фурната за 
още малко. Когато месото пружинира 
при докосване, значи е готово. Изваж-
даме филетата в топъл поднос и по-
криваме, докато приготвяме соса (2-3 
минути).

Сипваме концентрирания или консер-
вирания бульон и виното в касеролата 
с маслото за готвене и варим на силен 
огън, докато течността стане като си-
роп. Разбъркваме сметаната и варим 
отново на силен огън, докато сметана-
та се сгъсти леко. Махаме от котлона, 
опитваме и добавяме капки лимонов 
сок на вкус. Сипваме соса върху фи-
летата, поръсваме с магданоз и серви-
раме веднага.
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FLAN DES ISLES
[Яйчен крем с ананас, изваден от формата – студен десерт]
За 6 до 8 души

2 1/2 чаши отцеден, консервиран 
ананас на парчета и 1 2/3 чаши 
сироп от ананас (или около 1 кг: 
консерва № 2 1/2 и № 1)
Тенджера с вместимост 6-8 чаши

Телена бъркалка
1 с. л. брашно
3 с. л. лимонов сок
3 л смесителна купа
1/4 чаша кирш или коняк
5 яйца

Огнеупорна, цилиндрична форма 
с вместимост 6 чаши, покрита с 
карамел, стр. 650
Дълбока тенджера
Вряща вода

Поднос за сервиране
3 с. л. кирш или коняк
2 чаши изстуден крем „Англез“ 
(яйчен сос), стр. 653

Варим сиропа от ананас 5 минути в 
тенджера. Добавяме ананаса, оста-
вяме го отново да заври и варим на 
слаб огън още 5 минути.

Разбиваме брашното и лимоновия 
сок в купата, докато се смесят, след 
това добавяме, като разбиваме, кир-
ша или коняка и яйцата. Постепенно 
разбиваме вътре горещата смес с 
ананаса на тънка струйка.

Сипваме крема с ананас в покритата 
с карамел форма и поставяме фор-
мата в дълбока тенджера. Сипваме 
вряла вода около външната част на 
формата до средата на нивото на яй-
чения крем. Оставяме да започне да 
къкри върху котлона и поддържаме 
температурата така, че водата едва 
да къкри върху котлона 1 1/4 до 1 
1/2 часа. Кремът е готов, когато за-
почне да се отделя от страните на 
формата. Малък кръг в центъра на 
крема ще остане кремообразен.

Изваждаме формата от водата, оста-
вяме да изстине, след това изстудя-
ваме 3-4 часа или цяла нощ.

Обръщаме върху поднос за серви-
ране. Оставяме кирша или коняка 
да къкри във формата, за да се раз-
твори останалият карамел. Прецеж-
даме при изстудения крем „Англез“ 
и сипваме соса около яйчения крем.


