
 

 

 

Бели аспержи със сирене и картофени питки 

  

12 Бели аспержи 

2 литра вода 

¼  бутилка бяло вино /около 187 мл/ 

1 супена лъжица захар 

3 супени лъжици масло 

6 парчета сирене Азиаго (или друго вкусно, средно зряло сирене/кашкавал) 

3 картофа 

сол 

  

Обелете аспержите. В тенджера сложете да заврят водата, виното, масло, захарта и малко сол. След като заври, добавете аспержите и варете 3 

минути. След това свалете от огъня и оставете аспержите още половин час да се овкусят.  

През това време обелете картофите и ги рендосайте на ситно, добавете сол. В кръгла метална формичка оформете картофени кръгчета, изпържете 

ги в тиган на средна температура, за около 3 минути от всяка ктрана.  

В друг тиган запечете сиренето с коричка и внимателно го поставете върху аспержите, заедно с картофените питки. Украсете с мащерка и лучена 

трева, тънко нарязана.  

 

Насладете се на това ястие с чаша Мезакорона Ризлинг. Ще останете приятно очаровани!                           
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White asparagus with cheese and potato cakes 

  

12 White Asparagus 

2L of Water 

¼ Bottle of White Wine 

1 Tablespoon of sugar 

3 Tablespoons of butter 

6 Pieces of Asiago cheese (or any tasty, medium aged cheese) 

3 Potatoes 

Salt 

  

Peel the asparagus. In a pot, add all of the other ingredients and bring to a boil. Once boiling, add the asparagus and cook for an additional 3 minutes . Once it 

boils again turn off the fire and let rest for a half hour. 

Peel the potatoes, cut them into thin slices and add salt.  With a cookie cutter 3 inches deep, form the layered potato cakes.  Roast them in a frying pan on 

medium heat for 3 minutes per side. 

In another pan, brown the cheese and carefully put it over the asparagus with the potato cakes. Decorate with thyme and some onion grass thinly chopped. 

  

Pair your finished dish with a glass of Mezzacorona Riesling.  You’ll be delighted! 
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