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Уникална рецепта  
за убийствено вкусна торта 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Няма нищо по-приятно от следобедния чай. 
Ясно си спомням онези прекрасни 
мързеливи дни, прекарани с баба ми Агата 
Кристи в Грийнуей, когато тя ни 
представяше новите си идеи на чаша чай и 
вкусен сладкиш. Като благодарност към 
почитателите й по цял свят, поканихме 
кралицата на тортите Джейн Ашър да 
изготви рецепта за „Сладка смърт” – един 
необикновен начин да отбележим 120-ия 
юбилей. Вдъхновение за рецептата 
получихме от книгата „Предизвестено 
убийство”, петдесетият роман с госпожица 
Марпъл.  
Надявам се, че ще се насладите на този 
уникален сладкиш. Баба ми със сигурност 
щеше да го обикне.” 
МАТЮ ПРИЧАРД  

 



ИНСТРУКЦИИ 
 
ПРОДУКТИ: 
175 г черен шоколад 
100 г разтопено масло  
100 г фино натрошена 
кафява захар 
5 големи яйца 
½ ч.л. ванилия 
100 г смлени бадеми 
½ ч.л. бакпулвер 
 
ЗА ПЛЪНКАТА: 
150 мл ром, коняк или 
портокалов сок 
150 г стафиди 
55 г кафява захар 
6-8 захаросани череши 
4-6 резенчета захаросан 
джинджифил 
1 ч.л. лимонов сок 
 
ЗА УКРАСАТА: 
175 г черен шоколад 
150 мл сметана 
2 ч.л. кайсиево сладко 
10 г. цветчета от теменужки 
10 г. цветчета от рози 

 
Загрейте фурната до 150ºC. 
Намаслете тавичка с 
дълбочина около 20 см и 
поставете на дъното хартия за 
печене.  
 
ПОДГОТОВКА НА ПЛЪНКАТА:  
Смесете всички продукти в 
малка тенджера и бъркайте на 
слаб огън докато сместа кипне. 
Оставете да къкри около 2 
мин. или докато повечето от 
сместа изври и се сгъсти. 
Оставете да се охлади.  

Ø Разтопете шоколада на 
водна баня или в 
микровълнова фурна, 
като внимавате да не го 
претоплите. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Ø Разбийте маслото и 
захарта с миксер до 
получаване на пухкава 
смес. Отделете четирите 
жълтъка и ги добавете 
един по един към 
маслото и захарта докато 
разбивате.  

Ø Внимателно прибавете 
разтопения шоколад и 
ванилията. В отделна 
купа смесете бадемите и 
бакпулвера и ги 
прибавете към сместа, 
като разбърквате. 

Ø Разбийте белтъците 
добре и ги прибавете 
към шоколадовата смес.  

Ø Изсипете сместа в 
подготвената тавичка, 
изравнете повърхността 
и печете около 60 мин. 
или докато стане плътна 
и се надуе добре. 
Оставете блата в 
тавичката за около 10 
мин., за да се охлади, 
след което я извадете, за 
да изстине напълно.  

Ø С помощта на назъбен 
нож разрежете блата 
хоризонтално на две 
половини. Смесете 
продуктите за плънката 
и разнесете плодовия 
пълнеж върху едната 
половина, след което 
захлупете с другата. 
Поставете тортата върху 
красив поднос. 

УКРАСАТА: Поставете 
шоколада и сметаната в 
огнеупорен съд и ги 
разтопете на водна баня или 
в микровълнова фурна. 
Разстелете загрятото 
кайсиево сладко върху 
цялата повърхност на 
тортата. Отделете две супени 
лъжици от шоколадовата 
глазура и изсипете 
останалата част върху 
тортата, така че напълно да 
покрие цялата повърхност, 
включително отстрани, като 
премахнете излишното 
количество, ако попадне 
върху подноса.  
Ø Когато отделената глазура 

стане достатъчно плътна, 
поставете я в шприц и 
направете спираловидни 
извивки по горния и 
долния ръб на тортата. 
Оставете да престои 2-3 
часа. 

Ø Поставете цветчетата от 
рози и теменужки в 
найлонова торбичка и ги 
натрошете на малки 
снежинки. След това ги 
разпръснете обилно по 
шоколадовите спирали.  

 

 



 
 
 
 

 
 
Из „Предизвестено 
убийство”(1950 г.)… 

 

– Тортата, която искате да приготвя, нали е... – Мици 
произнесе някакви звуци, които за английското ухо на 
госпожица Блеклок прозвучаха като нещо от сорта 
„швитцебж” или пък като две котки, които съскат. 

 – Точно тази. Богатата торта. 

– Да, богата е. За нея нямам нищо! Невъзможно е да 
приготвя такава торта. За нея ми трябват шоколад и 
много масло, захар и стафиди. 

– Може да използваш тенекията с масло, която ни 
изпратиха от Америка. И част от стафидите, които пазим 
за Коледа, има и парче шоколад, и захар. 

Лицето на Мици изведнъж грейна в усмивка. 

– Значи ще я направя хубава за вас, хубава – извика 
тя. – Ще бъде богата, богата, ще се топи от богатство! 
Отгоре ще има глазура – шоколадова глазура – толкова 
хубава я правя – и ще изпиша „Най-сърдечни 
пожелания”. Тортите на англичаните имат вкус на 
пясък, такова нещо те никога, никога не са вкусвали. 
Сладка, ще кажат те, сладка... – Лицето й отново 
помръкна. – Господин Патрик. Той я нарече „сладка 
смърт”. Моята торта! Не позволявам така да наричат 
тортата ми! 

– Това всъщност беше комплимент – успокои я 
госпожица Блеклок. – Искаше да каже, че си 
заслужава да умреш за такава торта. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Можете да откриете „Предизвестено убийство” и други книги 
на Агата Кристи във всички добри книжарници, както и на 

нашия интернет сайт www.erabooks.net. 
 

www.erabooks.net 
www.agathachristie.com 

 
AGATHA CHRISTIE and DELICIOUS DEATH are registered trade marks of Agatha Christie Limited  

(a Chorion Limited company). All rights reserved. 

През своята забележителна 55-

годишна кариера Агата Кристи 

е написала над 80 романа, 165 

разказа, 2 стихосбирки, 2 

автобиографии и 17 пиеси. 

Най-известната от тях „Капан 

за мишки” държи рекорда за 

най-дълго играна пиеса без 

прекъсване в света. До този 

момент са продадени над 2 

милиарда екземпляра от 

книгите на Агата, което я 

прави безспорно най-

продавания автор за всички 

времена. 

 

През 2010 г. отбелязваме също 

80 години от появата на 

госпожица Марпъл и 90 години 

от първия случай на Поаро. 

Над 4 милиона книги, филми, 

игри, аудиокниги и рекламни 

артикули се продават всяка 

година. А това означава, че 

някъде по света на всеки осем 

секунди се купува нещо, 

свързано с Агата.  

 

http://www.erabooks.net/

