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Způsob přípravy:

Rozmíchejte jedno celé 
vejce a jeden žloutek se solí. 
Přidejte vodu a olej a dobře 
promíchejte. Postupně přidá-
vejte hrnky mouky a vypracujte 
měkké těsto, které se nebude 
lepit na prsty. Z těsta vytvarujte 
bochník (kouli), zabalte do fólie 
nebo utěrky a nechte asi hodinu 
odpočinout. Poté rozdělte na 4 
části a z každé z nich vyválejte plát o tloušťce 2–3 mm. Vykrajujte kolečka 3 různých 
velikostí pomocí formiček nebo skleniček. Na každém kolečku udělejte nožem řezy 
od středu k periferii, aniž byste porušili střed (malé kolečko – 4 řezy, střední kolečko 
– 6 řezů, velké kolečko – 8 řezů).

Kolečka (velké dole, střední na něm a malé nahoře) lepte na sebe za pomoci zby-
lého bílku a dávejte pozor, aby zářezy nebyly na sobě. Uprostřed vytvořte koncem 
vařečky či prstem důlek. Smažte v hluboké pánvi ve vroucím oleji, nejprve tak, aby 
bylo malé kolečko vespod, poté otočte a smažte dozlatova. Vyjměte z pánve a dej-
te odkapat na papírovou kuchyňskou utěrku, aby odešel přebytečný tuk. Servírujte 
ozdobené jahodovým džemem a posypané moučkovým cukrem.

Kukurini 
(v banském dialektu kukurini znamenají kadeře)

Autentický kulinární recept z jihozápadního regionu, okres Bansko

2 vejce

1 lžička vlažné vody

2 polévkové lžíce slunečnicového oleje + 

1/2 litru na smažení

1 lžička soli

4–5 hrníčků mouky (hladké)

práškový cukr a džem na ozdobení

Potřebné suroviny:

ba! Podívejte se!".
Podle legendy nějak takto vznikl 

název vesnice. Kráčíme po blátivé a 
snad jediné ulici a o něco výše vidí-
me muže a ženu, kteří se snaží zahnat 
ovce, protože začíná pršet. Ve vesnici 
žije ne více než 20 lidí a stále chova-
jí zvířata. V minulosti a i nyní je zde 
hlavním zdrojem obživy chov zvířat, i 
když dnes v mnohem menším rozsa-
hu. Chvíli stojíme v dešti v této nad-
pozemské vesnici se jménem odvoze-
ným od slova láska, fascinovaní jejím 
kouzlem, za nedlouho však, jako ve 
scéně z nostalgického filmu, nasedne-
me do auta a v dešťových slzách po-
malu odjíždíme. Ljubovište!

Myslím, že výklad jména vesnice 
si zaslouží zajímavější příběh než jen 
„Ljuba! Podívejte!“. Vymýšlím jej ce-
lou cestu zpět do Melniku. Možná tam 
i žila krásná Ljuba, ale pravděpodobně 
tam žila také příšera (bulharsky čudo-
vište) a oba byli tak silně spojeni, že 
lidé začali říkat místu „vesnice Ljuby a 
netvora“. A protože v této oblasti jsou 
lidé uspěchaní (rychle mluví, rychle 
pijí, rychle se rozčílí, rychle střílí), dr-
molili spojení Ljuba – čudovište (Lju-
ba – netvor), až název začal znít jako 
jedno slovo – Ljubovište.

Netvor byl pravděpodobně zamilo-
vaný drak. Nedivila bych se, kdyby se 
jednalo o toho samého, co jej nazývali 
„Pirinským špinavcem“. Z vesnice Pi-
rin do Ljbovište je to přímočaře pouze 
deset kilometrů – žádná vzdálenost 
pro okřídleného draka...“ (Z cestopi-
su Melnik: Historie extrémů, které lze 
zapíjet jen vínem“, Ivinela Samuilova, 
„Cestopisy o duši Bulharska“).

Ať už jméno vesnice vzniklo jak-
koliv, pískovcový tunel se bezpochyby 
stal jednou z mých oblíbených pamá-
tek, na jeho návštěvu budu dlouho 
vzpomínat. Dalším zajímavým mís-
tem v okolí, je vodopád Skoko poblíž 
vesnice Kašina, který jsme si nechali 
na další návštěvu tohoto kraje.

Takto končí svůj zajímavý příběh 
Nadja. Věříme, že se ji podařilo zapálit 
jiskru zvědavosti a touhu objevovat i u 
vás, naši milí čtenáři. ◆

---------------
Ljubovište – ljubov + vižte, v překladu láska 

+ pohleďte, podívejte se.

Ljuba od slova ljubov (česky láska).


