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Вкусът на
Стара планина
Традиционни рецепти от България и Сърбия
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Проектът „Вкусът на Стара планина“ има за цел да
подпомогне местната гастрономия като неразделна част от
предлагането на устойчив туризъм в граничните общности
чрез съвместни действия.
Общата традиция, между страните участващи в проекта –
Сърбия и България, както и богатото културно наследство са в
основата на този проект и на сътрудничество между сдружение
Манифесто и сдружение РПУР – Видин.
Традиционната храна като продукт на околната среда,
природните ресурси, култура и начина на живот, играе важна
роля в традицията на всяка нация, и именно кулинарията ще
бъде насърчавана чрез съвместни дейности в рамките на
проекта. Идеята е да се запазят традициите и обичаите, които
са тясно свързани с гастрономията на една област, за да не
бъдат забравени. Местната кухня е стъпка за опознаване на
едно място, неговите жители и техния начин на живот. Начинът
на приготвяне на храна е нещо, което определя идентичността
и културата на местното население и точният начин да се
опознае едно място от посетителите.
Запознайте се с вкусът на Стара планина от Княжевац
в Сърбия до област Видин в България!

Вкусът на Стара планина

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз
чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП
България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007.
Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на
Сдружение Регионални партньорства за устойчиво развитие Видин и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз
на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган
на Програмата.
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Въведение
За да запазим традицията и местната гастрономия на Стара планина, решихме да се запознаем с
начина на приготвяне на храната в този район и за тази цел да съберем рецепти, произхождащи от
този край. Идеята е да се запазят традициите и обичаите, които са тясно свързани с кулинарията
на една област, да не бъдат забравени. Първата стъпка към опознаването на едно място, неговите
жители и техния начин на живот е местната кухня. Традициите в приготвянето на храната са това
нещо, което определя идентичността и културата на местното население, а и начинът посетителите
да го опознаят.
Гастрономията на Стара планина се характеризира преди всичко с използването на малък брой
прости съставки, но резултатът е вкусно ястие, което събужда всички сетива. Простотата на
приготвяне и използваните продукти предполагат скромен начин на живот в района на Стара
планина още от древни времена, когато сиромашеството и бедността са проникнали във всяка пора
на тогавашното общество. Въпреки това местните жители са били находчиви и вдъхновени от идеята
за вкусна храна и са създали редица прости, но вкусни рецепти.
За да реализираме тази книга, въз основа на първоначален списък с рецепти (25 рецепти от Сърбия
и 25 от България), ние разработихме подробно описание на всяка от 50-те. Посетихме местата, от
които те произхождат, и създадохме контакти с местни производители, заведения за хранене и
жители на региона, за да получим информация как се приготвя всяко ястие на местно ниво. Целта на
пътуването и посещението на местата на произход на избраните рецепти е именно да се определят
точните действия и правилността на използваните съставки.
Така рецептите бяха подбрани на местно ниво, адаптирани и систематизирани в списък с подходящо
съдържание. Извършено е представяне на окончателния вариант на рецептите от екипа на проекта
и е адаптиран списъкът с рецепти въз основа на последващите коментари от екипа на проекта.
Работено е в двете държави (Сърбия и България) и е осигурен превод на сръбски и български език.
Подробностите за всяка рецепта се състоят от следните части:
 наименование на рецептата,
 съставки с количества,
 показател за броя на порциите въз основа на съставките и техните количества,
 обяснение за приготвяне стъпка по стъпка,
 време за приготвяне,
 класификация на вида ястие (например предястие, основно ястие, десерт, салата),
 степен на сложност на приготвяне на ястието,
 предложение за това с коя напитка или друго ястие да сервирате,
 начин на сервиране,
 по-кратко описание на рецептата.
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Сърбия
01.
Баба
Съставки и количества
агнешки чревца
бял и черен дроб
черва
шкембе
агнешко було
2 глави лук
100 г ориз
4 яйца
½ л мляко
вода
сол
пипер
магданоз
дива мента

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Поставете агнешките чревца в
глинен съд. Залейте с вода и варете
20 минути. Нарежете ситно лука.
Нарежете на малки парченца
сварените чревца. Добавете в
запържения лук и продължете да
готвите. Добавете варен ориз и
дива мента. Разбийте четири яйца
и ги добавете сместа. Поставете
агнешкото було в глинения съд, а
плънката – върху него. Изсипете
мляко в съда. Изпечете го във
фурна за 30 минути на 250 градуса
и още 30 минути на 200 градуса.
Нарежете на филийки и сервирайте
студено.

Време за подготовка – 120 мин.
Вид на ястието – предястие.
Степен на трудност на приготвяне – средно.
Начин на сервиране – сервирайте го като предястие с
прецедено кисело мляко.
Рецептата е за 6 порции.
Баба е ястие от агнешки черва, традиционно
приготвяно в тази област. Нарязаните черва
трябва да бъдат увити в агнешко було, изпечени и
сервирани студени.
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Подготовка на ястието
стъпка по стъпка

02.
Бел муж
Съставки и количества
1 кг краве или овче сирене
150-200 г царевично брашно

Нарежете сиренето на парчета и ги поставете в
тенджера на слаб огън. Разбъркайте с дървена
лъжица, докато сиренето се разтопи напълно.
Добавете брашното и бъркайте, докато получите
компактна, напълно хомогенна смес. Сервирайте
топло с гарнитура по ваш избор.
Време за подготовка – 30 мин.
Вид на ястието – предястие.
Степен на трудност на приготвяне – лесно.
Начин на сервиране – сервирайте с кисело мляко в
глинен съд.
Рецептата е за 4 порции.
Бел муж е типично ястие за района на Стара планина
и рецептата идва от тук. Специфичният метод на
приготвяне е това, което прави ястието уникално.

8 | Вкусът на Стара планина

Сърбия
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03.
Цедено
кисело мляко
Съставки и количества		
1 л мляко
½ чаша кисело мляко

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Смесете киселото мляко и млякото в глинен
съд. Сложете съда във фурната, предварително
загрята до 50 градуса, и го оставете за 20
минути. Оставете съда със сместа за една
нощ в изключена фурна. На следващия
ден ще получите кисело мляко. Поставете
предварително накиснатия и изцеден тензух в
голям и висок съд така, че краищата на тензуха
да излязат от съда. Изсипете киселото мляко
в тензуха, след това завържете диагоналните
краища един по един и го закачете на дръжка
от дървена лъжица, за да виси над съда.
Оставете го да се прецеди 2-3 часа.
Време за подготовка – 24 часа.
Вид на ястието – предястие.
Степен на трудност на приготвяне – трудно.
Начин на сервиране – сервирайте с пай,
качамак, пай от сирене или зелена супа.
Рецептата е за 4 порции.
Прецеденото кисело мляко е специфично,
тъй като след обичайния метод на приготвяне
следва допълнителен процес, който
включва прецеждане. Резултатът е вкусно и
освежаващо предястие.

04.
Зелена супа
Съставки и количества
1,5 л вода
500 г зелени листни зеленчуци (коприва,
спанак, щавляк)
4 картофа
3 моркова
2 лъжици брашно
1 глава лук
100 мл масло
по желание черен пипер
смес за суха подправка
сол, копър

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Нарязваме ситно лука, морковите на кръгчета,
картофите на кубчета. Запържете лука с
малко олио, добавете картофите, морковите,
зелените листни зеленчуци, малко черен
пипер, солта и смес от сухата подправка. След
кратко пържене добавете зеленчуците във
врящата вода. Направете запръжка от масло и
брашно. Загрейте олиото в тигана и добавете
брашното. Добавете към сварените зеленчуци
и гответе още 3-4 минути. Поръсете с копър и
сервирайте горещо.
Време за подготовка – 60 мин.
Вид на ястието – супа.
Степен на трудност на приготвяне – средно.
Начин на сервиране – сервирайте с цедено
кисело мляко.
Рецептата е за 4 порции.
Зелената супа е много лесна за приготвяне
само с няколко съставки. Тя е питателна и
много вкусна.
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Сърбия

Подготовка на ястието стъпка по стъпка

05.
Гулаш
Съставки и количества
1 кг свински врат
1 кг свински джолан
½ кг пушена сланина
1 кг гъби
1 кг лук
200 г чесън
300 мл доматен сос
½ кг моркови
½ кг сладък пипер
10 дафинови листа
300 г мазнина
400 мл бяло вино
на вкус сол, смес за суха
подправка, лют червен
пипер, магданоз, пипер

Нарежете лука, сладките чушки и морковите.
Загрейте мазнината в тенджерата, добавете нарязан
лук, сладък пипер, моркови, черен пипер, дафинов
лист и запържете. След това добавете малко сол
и смес за подправки. Добавете нарязаното месо
и бекона към приготвената смес и разбъркайте.
Добавете 200 мл вино и доматен сос. След 30
минути добавете нарязани гъби и още 200 мл вино.
Добавяйте вода по време на готвенето. След час
готвене добавете нарязан чесън, магданоз и други
подправки и гответе още час и половина.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на трудност на приготвяне – трудно.
Начин на сервиране – сервирайте топло с нарязан
пресен магданоз.
Рецептата е за 8 порции.
Гулашът е ястие, характерно за ловците, което
означава, че може да се използва дивеч, но не е
задължително. Приготвянето на ястието е трудоемко,
тъй като трябва да се използват много съставки и да
се готви дълго време, но вкусът си струва времето,
отделено за подготвянето му.
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06.
Агнешка супа
Съставки и количества
300 г агнешко месо
2 глави лук
5 скилидки чесън
1 морков
200 мл олио
1 л вода
200 мл мляко
1 супена лъжица брашно
по желание магданоз
сол, пипер

Традиционни рецепти
от България и Сърбия

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Ситно нарязаното месо се залива с вода и
се готви в голям съд. В друг съд запържете
всички зеленчуци, след това добавете една
супена лъжица брашно и запържете за
около 5 минути. Добавете също млякото и
подправките. Сложете месото в тенджерата
със зеленчуци и го варете още 10 минути.
Вид на ястието – супа.
Степен на трудност на приготвяне – средно.
Начин на сервиране – сервирайте супата,
поръсена с нарязан магданоз и кисело мляко.
Рецептата е за 4 порции.
Агнешката супа се приготвя от агнешко месо
с добавка на зеленчуци, които й придават
специален вкус. Типично ястие за района на
Стара планина.
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Сърбия
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07.
Качамак

08.
Ленивка

Съставки и количества

Съставки и количества

500 г бяло царевично брашно
1,5 л вода
сол на вкус

600 г брашно
300 мл вода
100 г бяло сирене
1 яйце
1 пакетче суха мая
вода, сол, масло, щипка захар

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Сложете 1,5 л вода и малко сол в по-голяма
тенджера и след това оставете водата да
заври. Когато водата заври, добавете брашно
на повърхността на водата, без да бъркате,
направете дупка в центъра и оставете да заври
20-30 минути. Брашното постепенно намалява
по време на готвенето. Когато брашното
напълно изчезне, започнете да бъркате. Когато
е готово, сложете качамака върху дървена
подложка и го нарежете на парчета с конец
или с дървен нож.
Вид на ястието – предястие.
Степен на трудност на приготвяне – лесно.
Начин на сервиране – поднесете го на дървена
дъска за рязане.
Рецептата е за 2 порции.
Качамакът е ястие, което се приготвя в
района на Стара планина от древни времена
по рецепта, идваща от този район. С малък
брой съставки и прост начин на приготвяне
получавате вкусна храна, която е била
задължителна на масата почти всеки ден в
миналото.

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
В дълбока чиния смесете мая, захар, малко
вода и малко брашно. Поставете останалото
брашно и малко сол в друг съд, след което
го забъркайте с предварително приготвената
смес и малко хладка вода и след това замесете
тестото. Оставете го около половин час на
стайна температура. Прибавете сирене и яйца.
Разделете тестото на 7 парчета, разточете и
поставете в средата във всяка част яйчена и
сирена плънка. Съберете тестото върху всяка
част и поставете в тава за печене. Още малко
плънка може да се добави отгоре. Оставете го на
стайна температура за известно време. Сложете
малко олио в тава за печене и я напълнете с
подготвените части. Печете в предварително
загрята фурна на 200 градуса за около 20 мин.
Време за подготовка – 45 мин.
Вид на ястието – предястие.
Степен на трудност на приготвяне – средно.
Рецептата е за 7 порции.
Начин на сервиране – сервирайте го горещо с
кисело мляко.
Ленивка е идеално ястие за домакини, които
нямат много време да си направят домашни
кори за баница. То е също толкова вкусно
колкото баницата, приготвена с домашни кори,
но не е толкова трудно за приготвяне.
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Сърбия

Подготовка на ястието стъпка по стъпка

09.
Лютеница
Съставки и количества
1 кг домати
30 мл масло
20 г захар
20 мл оцет
200 г люти чушки
2 скилидки чесън
по желание магданоз
сол

Измийте доматите, поставете ги върху тава за печене
и печете във фурната. Обелете и ги поставете в
тенджера. Добавете масло, захар, оцет и сол. Печете
лютите чушки във фурната, обелете ги и след това
нарежете на ситно. Начукайте чесъна на ситно. След
около 15 минути готвене добавете лютите чушки,
чесъна и магданоза. Когато заври и когато има
желаната плътност, свалете от котлона и изсипете в
буркани. Сервирайте с основно ястие като салата или
за намазване на филия.
Време за подготовка – 90 мин.
Вид на ястието – предястие.
Степен на трудност на приготвяне – средно.
Начин на сервиране – сервирайте го с олио,
поръсено със ситно нарязан чесън и магданоз.
Рецептата е за 4 порции.
Освен като предястие, наричано още айвар,
лютеницата е едно от любимите зимни ястия.
Освежаващо е и се сервира като предястие или за
намазване.
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Традиционни рецепти
от България и Сърбия

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Нарежете краставицата на кубчета.
Ситно нарязваме чесъна.
Смесете сол, захар, олио, оцет и вода в купа.
Добавете краставицата и чесъна.
Разбъркайте всичко.
Оставете за малко в хладилника.

10.
Оцат
(косачко кисело)
Съставки и количества
2 големи краставици
50 мл оцет
½ л студена вода
сол на вкус
щипка захар
малко олио

Време за подготовка – 5 мин.
Вид на ястието – салата.
Степен на трудност на приготвяне – лесно.
Начин на сервиране – сервирайте студено в
купа.
Рецептата е за 2 порции.
Оцат е салата, идеална за лятото. Той е много
освежаващ и е бил приготвян за косачи в
миналото, затова се нарича още косачко
кисело.
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Сърбия
11.
Овче на пара
Съставки и количества
1 по-голямо парче овнешко с кост
2 глави лук
1 скилидка чесън
2 с. л. мазнина
500 мл мляко
сол на вкус
пипер
мащерка

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Подравнете по-дебел слой клонки от дърво
или дървени летвички, за да предотвратите
загаряне. Поставете предварително осоленото
месо добре върху тях. Изсипете млякото.
Добавете нарязания лук и чесъна, мазнината
и мащерката. Поставете капака и гответе за
около два часа и половина.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на трудност на приготвяне – средно.
Начин на сервиране – сервирайте топло с
картофи.
Рецептата е за 4 порции.
Овчето на пара е необичайно ястие, което не
се приготвя често, тъй като приготвянето му
е доста взискателно, но вкусът на ястието е
уникален.
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Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Измийте сушените сладки чушки и ги сложете
в дълбок съд с вода. Гответе няколко минути,
докато омекнат. Загрейте олиото в тигана и
добавете и двата вида сирене. Запържете
за няколко минути. Добавете яйцата и
подправките и разбъркайте, за да стане сместа
компактна. Напълнете изсушените сладки
чушки със сместа и ги сложете в глинен съд.
Печете 15 минути на 180 градуса.
Време за подготовка – 45 мин.
Вид на ястието – предястие.
Степен на трудност на приготвяне – лесно.

12.
Чушки със сирене
Съставки и количества
10 сушени сладки чушки
300 г прясно сирене
200 г зряло овче сирене
2 яйца
малко олио
по желание вода

Начин на сервиране – можете да сервирате
това ястие както топло, така и студено,
поръсено с магданоз.
Рецептата е за 5 порции.
Сладките чушки с прясно сирене се сервират
като предястие, те са вкусни и питателни.
Сладките сушени чушки се пълнят със смес
от два вида сирене и подправки. След кратко
печене получавате вкусно предястие.
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Сърбия

Подготовка на ястието стъпка по стъпка

13.
Бохемска
подкова
(пеглана
колбасица)
Съставки и количества
2 кг мляно говеждо, овче или козе
месо (или смес от тези меса)
20 г сол
40 г лют и сладък пипер
20 г смлян чесън
2-3 м обвивка за колбас

Добавете подправките към каймата и разбъркайте
в тенджерата, докато съставките се комбинират.
Напълнете обвивките със сместа напълно, оставяйки
място за свързване. Поставете навън да изсъхне
на вятъра за 5-7 дни (за предпочитане при студено
време). След този цикъл колбасите трябва да
бъдат извадени и „гладени” със стъклена бутилка
ежедневно през следващите седем дни.
Вид на ястието – предястие.
Степен на трудност на приготвяне – лесно.
Начин на сервиране – сервирайте нарязан, със
сушени сливи и сирене.
Рецептата е за 10 порции.
Бохемската подкова се прави по стара рецепта, която
идва от Пирот и е местен деликатес. Това ястие е
вкусно и уникално и също така се е превърнало в
символ на града.
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Традиционни рецепти
от България и Сърбия

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка

14.
Бобена пихтия
Съставки и количества
1 кг боб на големи зърна
2 скилидки чесън
по желание вода
сол
лют червен пипер
масло

Накиснете боба във вода и го оставете да
набъбне (най-добре да престои във водата за
една нощ). Обелете бобените зърна, след това
залейте с вода и гответе. Намачкайте сварения
боб, добавете малко олио, сол, чесън, лют
пипер и разбъркайте отново всичко заедно.
Изсипете сместа в глинен съд или чиния.
Оставете да изстине напълно. Направете
запръжка от олио и лют червен пипер и
изсипете върху охладената смес.
Вид на ястието – предястие.
Степен на трудност на приготвяне – средно.
Начин на сервиране – сервирайте с аперитив.
Рецептата е за 8 порции.
Бобената пихтия е незаменима част от постите.
Това ястие се приготвя с малко съставки, но е
питателно и много вкусно.
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Подготовка на ястието стъпка по стъпка

15.
Зелена
баница
Съставки и
количества
500 г кори за баница
300 г бяло овче сирене
200 г коприва, спанак или
лапад
3 яйца
200 мл кисело мляко
150 мл олио
200 мл вода
100 мл масло и
100 мл вода за намазване
сол на вкус

Накиснете копривата (спанака, лапада) във вряща вода и ги
оставете да престоят известно време. Разбийте яйцата, солта,
киселото мляко, водата, олиото и разбъркайте до пълното им
смесване. Извадете копривата, спанака или лапада от водата
и ги нарежете. Добавете бялото овче сирене и зеленчуците
към яйчената смес и разбъркайте до пълното им смесване.
Сложете на дъното на тавата хартия за печене, намажете я с
олио и след това подравнете 5 кори. Изсипете една трета от
сместа върху корите. Разкъсайте няколко кори и ги поставете
върху сместа. След това добавете следващата третина от
сместа, отново поставете няколко кори върху нея, след което
добавете останалата смес. Поставете останалите кори отгоре.
Смесете масло и вода и намажете корите отгоре. Печете в
предварително загрята фурна за 30-40 минути.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на трудност на приготвяне – средно.
Начин на сервиране – поднесете го студено с кисело мляко
или цедено кисело мляко.
Рецептата е за 6 порции.
Зелената баница се прави от коприва, спанак или лапад, бяло
сирене и яйца. Корите могат да бъдат домашни или не, но и в
двата случая тази баница е много вкусна.
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16.
Подварак
Съставки и
количества
2 кг кисело зеле
500 г сушено месо
4 с.л. мазнина
1 глава лук
по желание вода
лют червен пипер
черен пипер

Подготовка на ястието стъпка по стъпка
Нарежете ситно лука и го запържете в голям съд с мазнина (1
супена лъжица мазнина). Добавете предварително нарязаното на
парчета месо, изсипете вода до половината (не накисвайте месото
напълно) и гответе 20 мин. Нарежете киселото зеле на малки
парченца. Разтопете една супена лъжица мазнина в голям съд и
поставете вътре киселото зеле. запържете го за около 5 мин. при
непрекъснато разбъркване. Добавете малко лют червен пипер
и запържете още 5 мин. Поставете предварително приготвеното
месо в тенджерата с кисело зеле и добавете 2 супени лъжици
мазнина и черен пипер. Сложете във фурната на 170 градуса и
оставете да ври за половин час. След това разбъркайте, добавете
още малко вода (до половината) и я върнете да се вари още 2 часа.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на трудност на приготвяне – трудно.
Начин на сервиране – поднесете го в купа за сервиране, така че
киселото зеле да е отдолу, а месото над него.
Рецептата е за 5 порции.
Подварак се прави от зеле на туршия или нарязано кисело зеле
и сушено месо. Ястието трябва да се вари много дълго и това му
придава специален вкус.
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17.
Препръжоли
(бургери)
Съставки и количества
600 г кайма от свинско или телешко месо
2 глави лук
по желание пипер
сол
лют червен пипер
масло
1 хляб

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
В каймата сложете подправките и ситно
нарязания лук и разбъркайте. Направете 4
бургера. Изпечете ги в тиган на среден огън.
Нарежете хляба на филийки, сложете малко
масло и лют червен пипер на всяка филия хляб
и го изпечете за няколко минути. Поставете
бургер между две филийки хляб.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на трудност на приготвяне – средно.
Начин на сервиране – сервирайте топло със
студена бира.
Рецептата е за 4 порции.
Препръжоли е ястие, което не е толкова трудно
за приготвяне и е много вкусно. Нарязвате
хляба на филийки, слагате малко олио и лют
пипер и го печете за известно време. Между
две филийки хляб слагате бургера и малко
гарнитура.

18.
Прясна погача
Съставки и количества
500 г меко брашно
250 мл хладка вода
сол на вкус
½ с.л. сода за хляб
малко олио

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Разтворете содата в малко студена вода
и я прибавете към брашното, което
предварително сте посолили. Добавете хладка
вода и омесете тесто. Месете около 5 минути,
след което разделете тестото на 5 парчета и ги
сложете в намазана с олио тава. Оставете за
10-15 минути. Поставете ги в предварително
загрята фурна и печете на 250 градуса за 30
минути.
Време за подготовка – 60 мин.
Вид на ястието – хляб.
Степен на трудност на приготвяне – средно.
Начин на сервиране – сервирайте топло или
охладено.
Рецептата е за 4 порции.
Прясната погача е вид хляб, който се прави
доста лесно и в миналото се е приготвял почти
всеки ден.
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19.
Баница с
крекери
Съставки и количества
3 яйца
200 г царевично брашно
100 г пшенично брашно
200 г крекери
200 мл газирана вода
1 бакпулвер
малко олио
сол

Подготовка на ястието стъпка по стъпка
Разбийте яйцата, добавете царевичното и
пшеничното брашно, олиото, солта, бакпулвера и
газираната вода. Разбъркайте добре и добавете
крекерите. Поставете го в намазнен глинен съд и
печете около 30 минути на 180 градуса. Нарежете на
кубчета и сервирайте в чиния.
Време за подготовка – 60 мин.
Вид на ястието – предястие.
Степен на трудност на приготвяне – лесно.
Начин на сервиране – сервирайте топло със сирене
или кисело мляко.
Рецептата е за 4 порции.
Баница с крекери се приготвя много лесно и
обикновено се сервира с бяло сирене или кисело
мляко. Към сместа се прибавят крекери и се изпича
напълно.
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20.
Пържено
Съставки и
количества
6 пресни сладки чушки
1 глава лук
3 домата
4 яйца
200 г бяло сирене
сол на вкус
масло

Подготовка на ястието стъпка по стъпка
Натрошете сладките чушки и лука и запържете в олио на слаб огън
с периодично разбъркване. Когато зеленчуците омекнат, добавете
обеления и ситно нарязан домат и запържете още няколко минути.
Добавете сол, яйца, разбъркайте и свалете от котлона. Поръсете със
сирене отгоре на чинията.
Време за подготовка – 60 мин.
Вид на ястието – предястие.
Степен на трудност на приготвяне – средно.
Начин на сервиране – сервирайте с качамак.
Рецептата е за 5 порции.
Пържено е ястие, приготвено от сладки чушки, яйца и бяло сирене.
Може да се сервира като предястие, но и като вкусна закуска.
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21.
Пълнени чушки
с орехи
Съставки и количества
10 сушени сладки чушки
200 г смлени орехи
100 г ориз
1 глава лук
2 с.л. брашно
500 мл вода
сол на вкус
пипер
смес за суха подправка
лют червен пипер

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Накиснете сушените сладки чушки в гореща
вода и ги оставете да омекнат. Задушете лука
в тиган и след това добавете ориз, орехи, сол,
черен пипер и лют червен пипер. Напълнете
омекналите сладки чушки със сместа и ги
сложете в глинен съд. Разтворете 2 супени
лъжици брашно в 500 мл вода, добавете
малко лют червен пипер и изсипете върху
изсушените сладки чушки. Печете във фурната
на 200 градуса за около 20 минути. Сервирайте
горещо или студено.
Време за подготовка – 90 мин.
Вид на ястието – предястие.
Степен на трудност на приготвяне – средно.
Начин на сервиране – сервирайте поръсено с
магданоз
Рецептата е за 5 порции.
Пълнените сладки чушки с орехи са много
предпочитано ястие в периода на пости.
Сервира се като предястие.

27
http://www.tasteofstaraplanina.com

Традиционни рецепти
от България и Сърбия

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка

22.
Салчичи
Съставки и количества
½ кг свинска мас
750 г брашно
4 яйца
250 мл бяло вино
1 пакетче суха мая
сол на вкус
сладко 200 г

Смесете ½ кг свинска мас с 250 г брашно и
разделете на 3 части. Омесете тесто от ½ кг
брашно, суха мая, една супена лъжица сол, 4
жълтъка и 250 мл бяло вино. Направете една
кора от тестото и намажете 1/3 от свинската
мас върху нея. Сгънете кората от четирите
страни и оставете да престои 15 минути в
хладилника. След това отново направете кора
и намажете с 1/3 от свинската мас, сгънете
я от четирите страни и оставете да престои
известно време. Повторете този процес още
веднъж. След 15 минути разстелете кората с
точилка, наряжете я на триъгълници, сложете
конфитюр и навийте като кифлички. Печете
20 минути в предварително загрята на 200
градуса фурна.
Вид на ястието – десерт.
Степен на трудност на приготвяне – трудно.
Начин на сервиране – сервира се поръсено с
ванилова захар.
Рецептата е за 6 порции.
Салчичи е любим десерт на хората от
Стара планина, а също и на тези, които я
посещават. Приготвянето не е толкова лесно,
но уникалният вкус на този десерт напълно
оправдава прекараното в готвене време.
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23.
Липови
сарми
Съставки и количества
листа от липа (около 40 листа за
това количество плънка)
400 г мляно говеждо месо
100 г кайма от говеждо месо
100 г кайма от свинско месо
1 глава лук
200 г ориз
1 яйце
2 с.л. брашно
сол на вкус
пипер
лют червен пипер
масло

Запържете ситно нарязания лук в тиган. Добавете
месото и го пригответе като плънка. Добавете
черен пипер, сол, яйце и варен ориз. Разбъркайте
съставките. Сварете за кратко листата от липа и ги
оставете да изстинат. Съберете 2 листа и поставете
плънката вътре в тях, след което навийте на руло.
Подредете навитите парчета в тенджера, залейте с
вода и гответе около 3 часа. Направете запръжка в
тиган – сложете две супени лъжици брашно върху
предварително загрятия зехтин, добавете малко
лют червен пипер и го оставете на огъня за кратко.
Изсипете запръжката в тенджерата и гответе половин
час.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на трудност на приготвяне – средно.
Начин на сервиране – сервирайте с прецедено
кисело мляко.
Рецептата е за 6 порции.
Липови сарми е ястие от Пиротска област, където то
се приготвя много често. Необичайно и вкусно е.
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24.
Тиквеник
Съставки и количества
800 г тиква
600 г кори за печене
200 г захар
2 пакета ванилова захар
1 пакет бакпулвер
малко олио
малко вода

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Почистете, нарежете и настържете тиквата.
Добавете захар, ванилова захар, малко олио
и запържете в тиган. Направете смес от
малко олио, вода и бакпулвер. Разпределете
три кори една върху друга и ги поръсете с
предварително приготвената смес. Добавете
тиквената плънка, след това я навийте и я
сложете в тиган. Печете за 20-30 минути във
фурна, предварително загрята до 250 градуса.
Сервирайте студена и поръсена с ванилова
захар.
Вид на ястието – десерт.
Степен на трудност на приготвяне – лесно.
Начин на сервиране – сервира се като студен
десерт.
Рецептата е за 6 порции.
Тиквеникът е традиционен десерт за района
на Стара планина. Приготвя се лесно и
само с няколко съставки получавате вкусно
лакомство.
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25.
Тръканица
Съставки и количества
1 стрък праз
5 сушени сладки чушки
по желание масло
сол

Подготовка на ястието стъпка по стъпка
Нарежете праза на ситно. Запечете сушените сладки
чушки на готварска печка или на огън. Нарежете
сладките чушки. Разбъркайте праза и сушените
сладки чушки в голяма купа. Разбъркайте всички
заедно и добавете олиото и солта.
Време за подготовка – 15 мин.
Вид на ястието – салата.
Степен на трудност на приготвяне – лесно.
Начин на сервиране – сервирайте в глинен съд.
Рецептата е за 4 порции.
Тръканица е салата, приготвена от сушени сладки
чушки и праз. Приготвя се лесно и е много
вкусна.
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България
26.
Бобник/зелен
боб в тесто
Съставки и количества
За тестото
брашно
щипка сол
щипка захар
олио
белтъкът на едно яйце, жълтъкът остава
за намазване
хладка вода
мая
За плънката
олио
червен лук, нарязан на ситно
зелен боб, предварително сварен
малко количество сварен ориз, който да
попие мазнината на плънката
сол
червен пипер
чубрица

Подготовка на ястието стъпка по стъпка
В предварително намазана тава с олио се разточва
по-голямото парче от тестото така, че да излиза
отстрани. Дупчи се с вилица и се изсипва вече
готовата плънка, като се завива с крайчетата на
кората. По-малкото парче тесто също се разточва,
дупчи се и се слага отгоре, за да се закрие изцяло
плънката. Пече се в предварително загрята фурна до
готовност.
Време за подготовка(в минути) – 60 мин за
подготовка и 45 мин за печене.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на приготвяне на ястието – трудно.
Начин на сервиране – поднася се нарязано на
парчета, докато е топло.
Рецептата е за 8 порции.
Рецептата я знам от моята баба и я приготвяме в
нашето семейство и сега.
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Подготовка на ястието стъпка по стъпка

27.
Качамак
Съставки и
количества
400 г царевично брашно
200 г сирене
60 г масло
2-3 с.л. олио
1 ч.л. сол

Кипваме 2 л вода с олиото и солта. Добавяме
предварително разтвореното във вода брашно и
едновременно разбиваме с дървена лъжица 10
минути. Сваляме качамака от огъня и добавяме
масло и сирене. Объркваме го и го слагаме във
фурната да се запече за 30 минути.
Време за подготовка – 30-40 мин.
Вид на ястието – десерт.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – готовият качамак се разсипва в
чинии.
Рецептата е за 10 порции.

Традиционни рецепти
от България и Сърбия
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28.
Баница
със спанак
Съставки и количества
1 бр. кори за баница („Фамилия“)
200 г сирене
6 яйца
200 мл олио
400 г пресен спанак
1 кофичка кисело мляко (400 г)
1 кафена лъжичка сода

Подготовка на ястието стъпка по стъпка
Правим плънката, като объркваме заедно яйцата,
сиренето (натрошено), олиото, киселото мляко
и содата. Редят се корите – ред (2 кори), няколко
лъжици плънка, листата от спанака и пак така – кори,
плънка, спанак. Най-отгоре се маже с плънката и се
пече за около 15-20 мин във фурна, загрята до 200
градуса. Изважда се и се обръща върху буркани от
компот, докато изстине.
Време за подготовка – 35 мин.
Вид на ястието – десерт.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – нарязана на парчета.
Рецептата е за 8-10 порции.
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Подготовка на ястието стъпка по стъпка

29.
Постни
пълнени
чушки
Съставки и количества
сухи или пресни чушки – 20 бр.
500 г ориз
300 г лук
праз 1 бр.
400 г домати от консерва
червен пипер
200 мл олио
морков 1 бр.
магданоз, копър, сол, черен пипер,
чубрица на вкус

Почистват се чушките, задушават се в мазнината
лукът и празът, след като омекнат, се прибавя черен
и червен пипер, измитият ориз и 100 г от доматите.
Оризът трябва да се задуши, да поеме от мазнината.
Сваля се от огъня, изчакваме леко да изстине, като
прибавяме част от копъра и магданоза. След това
се пълнят чушките и се подреждат в тава или в
тенджера, прибавят се останалите домати, полива
се с част от олиото, слага се вода да ги покрие (по
желание се слага вместо вода зелев сок). Пече се във
фурна или се вари до готовност на бавен огън.
Време за подготовка – 120 мин.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – сервира се топло, поръсено с
пресни подправки.
Рецептата е за 10 порции.
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Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Сухите чушки се почистват от семките,
измиват се и се сваряват хубаво, за да се
обелят люспите и да остане само месестата
част. Счукват се, двата вида лук се измиват и
се нарязват за готвене. Щавлякът се сварява
хубаво, отцежда се водата и се счуква в
глинена паничка. В подходящ съд сипваме
олиото или маста и запържваме лука. След
като поомекне лукът, се добавят и очистените
сухи чушки, които също са смачкани в
керамична паничка. Накрая добавяме и
щавляка, доливаме малко вода да го разредим
и оставяме на тих огън да покъкри, докато
се поизпържат всички продукти и остане на
мазнина. Готви се в дълбок тиган.
Време за подготовка – около 90 мин.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на приготвяне на ястието – средно.

30.
Комбос по
липненски
Съставки и количества
сухи червени чушки
праз лук един стрък
2-3 глави кромид лук
1 кг щавляк пресен
слънчогледово олио
(може и св. мас) 1 чаша

Начин на сервиране – всички топят директно
от тигана с парчета от хляба. Ако желае,
семейството си сервира в отделни чинии на
всеки поотделно.
Рецептата е за 4 порции.
Това ястие се консумира през пролетта, когато
е сезонът на щавляка, и е често меню на
софрата в предвеликденските пости в с. Липен,
общ. Монтана.
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31.
Зелеви сарми
с кълцано
месо и ориз
Съставки и количества
1 глава кисело зеле
1 кг накълцано месо
1 ч.ч. ориз
2 глави червен лук
2, 3 скилидки чесън
2 с.л. олио
1 с.л. червен пипер
1 връзка магданоз
домат от консерва
сол на вкус
1 ч.ч. вода

Подготовка на ястието стъпка по стъпка
В дълбок тиган се сгорещява олиото и в него се
запържват лукът, след няколко минути се добавя
и доматът. Когато са готови, към тях се добавя и
кълцаното месо. След като и месото се запържи, се
слагат оризът, малко вода и подправките. Оставя
се да къкри, докато течността се изпари. През това
време киселото зеле се разделя на листа. Когато
оризът е набъбнал, към сместа се добавят чесънът и
наситненият магданоз. Сместа се дърпа от котлона.
На дъното на дълбока тенджера се слагат няколко
зелеви листа. С помощта на супена лъжица се слага
по малко плънка във всяко листо, завива се добре
и се подрежда в тенджерата. Така се процедира до
изчерпване на количествата. Накрая, когато всички
сармички са подредени, в тенджерата се долива
вода почти догоре и се слага чиния с отвора надолу,
за да покрие сармите. Ястието къкри на тих огън до
готовност.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Рецептата е за 6 порции.
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32.
Пълнени чушки
с кисело зеле
Съставки и количества
20-25 бр. сухи чушки
1 бр. средно голяма кисела зелка
1 чаена чаша ориз
5-6 стръка праз лук
250 мл олио
1 кафена лъжичка черен пипер
1 супена лъжица червен пипер
2 супени лъжици чубрица
сол на вкус

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Оризът се сварява, киселото зеле се нарязва
на дребно, пържим лука в олиото, добавяме
зелето и малко водичка, като объркваме
дотогава, докато омекне зелето. Прибавяме
ориза, подправките, объркваме хубаво,
оставяме да се поохлади, пълним чушките,
нареждаме ги в тава, поръсваме отгоре с олио
и печем на умерена фурна за около 15-20
минути.
Време за подготовка – 60 мин.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Рецептата е за 7-9 порции.
Постно ястие. Яде се предимно в дни, когато се
пости.
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Подготовка на ястието стъпка по стъпка

33.
Праз с орехи
Съставки и количества
500 г праз
500 г орехови ядки
50 г олио
1 чаена лъжичка сол
1 кафена лъжичка черен пипер
1 супена лъжица червен пипер
1 малка връзка магданоз

Нарязваме праза, счукваме и прибавяме смлените
на машинка орехи, нарязваме магданоза, добавяме
изредените подправки и олиото, объркваме хубаво.
Време за подготовка – 30-40 мин.
Вид на ястието – салата.
Степен на приготвяне на ястието – лесно.
Начин на сервиране – с 50 г ракия.
Рецептата е за 4 порции.
Стара местна рецепта, останала от нашите баби.
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Традиционни рецепти
от България и Сърбия

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка

34.
Пълнени чушки
с боб
Съставки и количества
500 г шарен боб
2-3 глави кромид лук
1 стрък праз
20 бр. изсушени червени чушки
1 ч.ч. смлени орехи
200-300 мл олио
чубрица, шарена сол,
сол, магданоз,
копър, сминдух,
червен пипер

Шареният боб се сварява до готовност (1 ч.
и 30 мин.). Подготвят се чушките за пълнене
– изсушените чушки се изтърбушват, махат
се дръжките и семките. Накисват се в хладка
вода, за да станат меки и подходящи за
пълнене. Лукът се нарязва и се скълцва в
глинен съд с дървено пособие (клъчник).
Свареният боб се прецежда през гевгир и
се смесва с лука и подправките и орехите.
Намачква се леко. Чушките се пълнят с
плънката и се поставят в предварително
намазана с олио тава.
Време за подготовка – 180 мин.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – в чиния за основно
ястие се слагат 1-2 бр. чушки и се поръсват с
магданоз (може и с чери домати)
Рецептата е за 5 порции.
Това е традиционно ястие както за с.
Замфирово, така и за Северозапада. Тя е
предавана през поколенията – баба – майка –
внучка и се е запазила и досега.
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35.
Комбус
(Пролетно
ястие)
Съставки и количества
500 г лапад (щавляк)
250 г коприва
150 г киселец
15-20 бр. сухи червени чушки
4-5 глави лук
250 г олио
сол на вкус

Подготовка на ястието стъпка по стъпка
Във вряла вода се попарват лападът, копривата и
киселецът, като се оставят да кипнат за няколко
минути, след което се прецеждат през гевгир.
Червените чушки се сваряват, маха им се ципата и
ги счукваме в глинен съд. В тиган сипваме олиото,
пържим нарязания на ситно лук и след като е готов,
прибавяме чушките и смачканите зеленийки (лапад,
коприва, киселец). Пържим около 15-20 мин.
Време за подготовка – 60 мин.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – поднася се хладко, като към
него може да се добави сирене (козе прясно или
овче).
Рецептата е за 4-5 порции.
Пролетно витаминозно ястие, много обичано от
нашите баби и дядовци.
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36.
Месник
Съставки и количества
За тестото
около 800 г брашно
около 350 мл вода или прясно мляко
кубче мая
равна с.л. сол и толкова захар
1 яйце
3 с.л. кисело мляко
3 с.л. олио
За плънката
800 г свинско месо
5-6 глави червен лук
150 мл олио
сол
червен пипер
чубрица
500 г домашна юфка

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Замесваме средно твърдо тесто, разделяме
на две части и оставяме да втасва. През това
време слагаме месото със сол, олиото и
вода да ври до извирането й, добавяме лука
да се запържат, накрая червения пипер и
чубрицата, добавяме и юфката. От втасалото
тесто разточваме две кори малко по-големи от
тавата, в която ще печем. Намазняваме едната
тава, поставяме първата кора и изсипваме
плънката. Завиваме краищата навътре и отгоре
поставяме втората кора от тестото. Оставяме
да втаса втори път. Печем на 180 градуса за 45
минути.

Време за подготовка – 60 мин за подготовка и
45 за печене.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – след като поизстине, се
нарязва на парчета и се сервира топло.
Рецептата е за 6 порции.
Рецептата знам от моята майка. Приготвям
я, когато цялото ни семейство се събере за
коледните и новогодишните празници.
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37.
Гергьовско
агне по
чипровски
Съставки и количества
едно цяло агне (труп),
вътрешностите му
1,5 кг праз лук
150 г мащерка (бабина душица)
сол
червен пипер

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Месото се почиства и се измива.
Вътрешностите се сваряват в
подсолена вода и след като изстинат,
се нарязват на малко по-едро.
Лукът се нарязва и леко се задушава.
Към него се прибавят сварените и
нарязани вътрешности, стритата
мащерка, червен пипер и се
овкусява със сол на вкус. С тази смес
се пълни агнето, зашива се с игла
и конец, маже се цялото със сол,
правят се няколко прореза с нож,
за да може да достигне топлината
до вътрешността и до плънката.
Така подготвено агнето се слага в
тава върху няколко предварително
приготвени дървени пръчки или
върху лозови листа. Налива се два
пръста вода в тавата, покрива се с
фолио и се слага във фурната.

Пече се отначало на силна фурна (300 градуса), а
след два часа температурата може да се намали на
250 градуса. Може да се обърне, може и да не се
обръща в тавата. Пече се минимум 4 часа.
Време за подготовка – необходимо време за
приготвяне 5 часа.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – сервира се топло, на порции.
Рецептата е за 10-12 порции.
Единствено в Чипровския край се пълни по този
начин агнето. Тук много се използва като подправка
мащерката. Тя дава неповторим аромат на печеното
агне.
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Подготовка на ястието
стъпка по стъпка

38.
Турлашка баница
Съставки и количества
10 броя домашни печени кори
400 г сирене
6 броя яйца
150 мл олио
3 супени лъжици кисело мляко
500 г свинско месо

Яйцата, киселото мляко, сиренето и олиото се
разбиват до хомогенна смес. Тавата се намазва
с олио. Корите се мокрят в хладка вода и
се слагат една по една в тавата, като върху
всяка кора се разлива с лъжица от сместа и се
размазва по цялата кора. Когато всички кори
се подредят по този начин в тавата, с вилица
се правят няколко пробождания отгоре, за да
може да се опече по-добре баницата. След
това най-отгоре се подрежда нарязаното
на тънки ивици свинско месо. Слага се във
фурната и се пече на умерена температура
150-200 градуса. Добре изпечена е след 45-50
минути.
Време за подготовка – 25 мин.
Вид на ястието – предястие.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – сервира се топла с
кисело мляко.
Рецептата е за 8 порции.
Традиционно тази баница (с месото ) се прави
на Коледа и за Заговезни. Тя е традиционна за
нашия турлашки край и най-вече за Чипровци.
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39.
Млечна пита
Съставки и количества
1 л прясно мляко
1 ч.ч. захар
4 с.л. царевично брашно
4 с.л. пшенично брашно
1 с.л. масло
4 бр. яйца
1 бр. ванилия

Подготовка на ястието стъпка по стъпка
Млякото и захарта се слагат да заврат. През това
време яйцата се разбиват хубаво, прибавят се
лъжица по лъжица двата вида брашно. Когато заври
млякото, тази смес се прибавя и се бърка, докато се
сгъсти. Добавя се ванилията. Взима се тава, намазана
с маслото, и сместа се изсипва. Пече се в умерена
фурна, докато хване златиста коричка.
Време за подготовка – 45 минути.
Вид на ястието – десерт.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – сервира се в десертни чинии.
Рецептата е за 10 порции.
Традиционен местен десерт. Приготвя се най-често
на Сирни заговезни.
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40.
Тиквеник
Съставки и количества
1 пакет печени кори
1 средно голяма тиква
1 ч.ч. захар
½ ч.ч олио
2 ч.л. канела
1 ч.ч. орехи

Подготовка на ястието стъпка по стъпка
Първо обелваме нарязаната тиква. Чистим от
семето, нарязваме на кубчета и варим ½ час. През
това време счукваме орехите и ги смиламе. Като се
свари тиквата, я намачкваме на пюре. Корите леко
ги навлажняваме, мажем с тиквено пюре, лъжица
захар, олио, орехи, канела и налагаме в намазаната с
олио тава, печем на 200°С до 30 минути.
Време за подготовка – 1 ч. 60 мин.
Вид на ястието – десерт.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – в чиния слагаме триъгълно
парченце поръсено с пудра захар и парченце от
варената тиква.
Рецептата е за 6 порции.
Традиционно ястие от далечното минало. Всичките
продукти са домашно приготвени. Предава се от
баби на снахи, дъщери и внуци. Сега се приготвя в
този сезон.
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Подготовка на ястието
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41.
Содена пита
Съставки и количества
0,700 кг брашно
500 г кисело мляко
1 бр. яйце
1 ч.л. сол
1 ч.л. сода бикарбонат

Брашното се пресява. Поставя се в средно голяма
тава и се поръсва със солта. След това в средата
се прави кладенче (отвор). Содата бикарбонат се
изсипва в киселото мляко, леко се разбърква и се
изчаква да бухне. След това се изсипва в направения
отвор в средата, като се прибавя и яйцето и започва
да се измесва до получаване на меко тесто. Ако
печем питата на печка на дърва, тестото се разстила
и се слага на печката с цел да се получи коричка, като
се обръща от двете страни. След това се слага в тава
и се пече във фурната 30-40 минути на 180°С.
Време за подготовка – 1 ч. 60 мин.
Вид на ястието – хляб.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – питката се сервира топла с
шарена сол и сирене.
Рецептата е за 5-6 порции.
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42.
Клатитъ
Съставки и количества
1 кг брашно
1-2 яйца
кубче козуначена мая
½ ч.л. сол
1 ч.л. захар
1 л прясно мляко (или вода)
2 ч.ч. олио за пържене

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Яйцето и леко затопленото мляко (вода) се
разбиват. Прибавят се солта и захарта, сипва
се брашното и маята и се разбърква, докато
се получи рядко тесто. Забърква се тестото
от вечерта и се оставя да втаса до сутринта.
От тестото се гребва със супена лъжица и се
пуска в дълбок тиган със сгорещената мазнина
(олио). Олиото е толкова, че тестените топки да
се клатят, като се пържат (откъдето е името им
„клатитъ”). Изпържените топки се отцеждат от
мазнината върху салфетка. Редят се в стъклен
съд: ред клатитъ, ред салфетка…
Време за подготовка – 30 мин.
Вид на ястието – десерт, закуска.
Степен на приготвяне на ястието – лесно.
Начин на сервиране – ръсят се с пудра захар
или се поднасят топли със сирене, мед или
сладко (мармалад) по желание.
Рецептата е за около 40 броя клатитъ (за около
10 души).
Това ястие присъства на масата, когато се
празнува Свъти – светецът на къщата.
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43.
Баница с ориз
с печени кори
Съставки и количества
За корите
2 ч.ч. брашно
1 ч.ч. вода
щипка сол
За сместа
1½ ч.ч. ориз
3 ч.ч. вода
1,2 ч.ч. захар
1 ч.ч. сухо грозде (стафиди)

Подготовка на ястието стъпка по стъпка
Замесва се гладко тесто от брашното, водата и
солта. Оформят се 5 топки, които се пекат леко от
двете страни в тава без мазнина, сложена върху
печката или във фурната (могат да се използват
готови печени кори). След запичане всички кори
се нареждат една върху друга добре намазани с
мазнина и поръсени с плънка от предварително
сварения ориз (изстинал), яйцата, захарта и сушеното
грозде. Последната кора се намазва с мазнина. Пече
се на 180 градуса. След изпичане се напръсква с
малко вода и се покрива с кърпа.
Време за подготовка – 60-80 мин.
Вид на ястието – десерт.
Степен на приготвяне на ястието – лесно.
Начин на сервиране – студено.
Рецептата е за 8 порции.
Типично за северозападния район,
с. Долно Белотинци.
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44.
Покракло
Съставки и количества
1,2 черен свински дроб
1,2 бял свински дроб
1 бр. сърце (свинско)
1,2 свински тънки черва
1,2 кг бекон
2 бр. кромид лук (ситно нарязан)
3-4 скилидки чесън
сол на вкус
1 с.л. червен пипер
1 л. черен пипер
вода

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка
Нарязваме на дребно всички продукти и заедно с
подправките слагаме в дълбок съд. Заливаме с вода, която
да е два пръста над всички продукти. Варим на бавен огън
до пълното сваряване, като ястието трябва да остане на
мазнина.
Време за подготовка – 60-100 мин.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – студено.
Рецептата е за 6 порции.
Типично за северозападния район,
с. Долно Белотинци.
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45.
Пържитура
Съставки и количества
1 яйце
2 ч.ч. бяло брашно
1 ч.ч. царевично брашно
щипка сол
щипка сода бикарбонат
вода
олио

От яйцето, брашното, водата, солта и содата се
разбива рядко тесто. Нагорещява се малко олио в
тигана и се изсипва част от сместа, докато покрие
цялото дъно с дебелина около 1 см. След като се
изпържи отдолу, се обръща с решетъчна лъжица,
за да се изпържи и от горната страна.
Време за подготовка – 20 мин.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на приготвяне на ястието – лесно.
Начин на сервиране – поднася се в чиния, по
желание може да се поръси със сирене.
Добре върви с чаша ароматно новоселско вино
„Каберне”.
Рецептата е за 2 порции.
Пържитура (пържи туреното, т.е. сложеното)
се поднася на момичетата, участвали в обреда
„Пъпърудъ“ за измолване на дъжд. Продуктите
се дарявали от домакините, при които са пели
„Пъпърудъ“, с тях се отивало в бедно семейство на
вдовица с много деца, която им правила пържитура.
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За плънката
3 яйца
250 г сирене
1 с. л. подправка
(чубрица, див лук, мащерка)
За намазване
1 с.л. олио (свинска мас)

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка

46.
Сиренячка – питка
с яйца и сирене
Съставки и количества
За тестото
1 кг брашно
1 кубче мая (42 г)
4-5 с.л. олио или свинска мас
1 ч.л. сол
1 ч.л. захар
300 мл хладко мляко
100 мл вода
200 г кисело мляко

В топло мляко се слага маята, 1ч. л. захар и 3-4
с.л. брашно и се оставя да шупне за около 10
мин. Брашното се пресява в купа и се прави
кладенче. Добавя се шупналата мая, млякото
и водата, солта и се замесва тесто, което се
оставя да втаса до удвояване на обема. Тестото
се разделя на две, като едната част е по-голяма
от другата. В купа се разбиват продуктите за
плънката. Разточва се по-голямото тесто, което
да е малко по-голямо от тавата, в която ще
се пече, след което и другата част от тестото,
която ще трябва да е с големината на тавата.
Намасляваме тавата и слагаме по-голямата
пита. Изсипваме плънката. Слагаме отгоре помалката пита и затваряме. Намазваме отгоре с
олио или мас. Печем в предварително загрята
фурна на 180°. След като се опече, сиренячка
се намазва с малко вода и се задушава с кърпа,
като се увива цялата.
Време за подготовка – 70 мин.
Вид на ястието – хляб.
Степен на приготвяне на ястието – лесно.
Начин на сервиране – топло.
Рецептата зависи от това колко сте гладни –
6-8 порции.
Стара рецепта за топла и мека закуска, която
помня от детството си.
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47.
Пълнени
сухи чушки
с шарен боб
Съставки и количества
1 кг шарен боб
15-20 бр. сухи чушки
3-4 бр. кромид лук или праз лук
500 мл олио
чубрица и сол
1 ч.ч. счукани орехи

Сваряваме боба и го отцеждаме хубаво. Накисваме
сухите чушки с топла вода, докато омекнат. В 350-400
мл олио запържваме лука до омекване и добавяме
готовия боб. Изпържваме хубаво боба и добавяме
чубрицата, сол на вкус и орехите. Сместа се оставя
да изстине и се пълнят чушките. Редим чушките в
тава, намазана с олио, и отгоре ги поръсваме с олио.
Печем в умерена фурна.
Време за подготовка – 3 часа.
Вид на ястието – основно ястие.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – сервира се по 2 бр. чушки в
чиния.
Рецептата е за 8-10 порции.
Обикновено се приготвя за Бъдни вечер.
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Традиционни рецепти
от България и Сърбия

Подготовка на ястието
стъпка по стъпка

48.
Рибена саламура

Водата се слага в тенжера да заври, през
това време печем сушената риба и чушките
на тенекия или върху туча на готварска печка
на дърва (вкусът е леко опушен и придава
автентичност на ястието). След завиране на
водата се прибавят първо чушките, за да
омекнат, след около 10-15 минути се слага
рибата. В нагорещеното олио се запържва
леко царевичното брашно и се изсипва върху
саламурата (за сгъстяване). На вкус се прибавя
солта, чесънът, магданозът и копърът.
Време за подготовка – около 50 мин.
Вид на ястието – супа.

Съставки и количества

Степен на приготвяне на ястието – лесно.

1 кг осолена и сушена риба
2 л вода
6-7 бр. сушени чушки, желателно е да има и
лютиви, и сладки
около 10 г царевично брашно
сол, счукан чесън
магданоз, копър на вкус
около 2 с.л. олио

Рецептата е за 10 порции.
Може да се консумира както топло, така
и студено с качамак и непременно с чаша
домашно червено винце.
Тази саламура е характерна за влашкия
регион, приготвяна от нашите прародители, и
се е ползвала като основно ястие в миналото
поради близостта ни до Дунав и поминъка на
населението.
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49.
Гювечета

Картофите се режат на кубчета, лукът на полумесеци,
кренвиршите на шайби или месото на дребно.
Обърква се всичко, подправя се със сол, червен и
черен пипер и чубрица, олио и вода и се слага в
гювечета. Похлупват се и се готвят на умерен огън,
преди пълната готовност се настъргва кашкавал и
отгоре по едно сурово яйце, отново се запича за 10
минути.

Съставки и количества

Време за подготовка – 40-50 мин.

1 кг картофи
4 бр. домати пресни или консерва
2 глави ср. големи лук
4 броя кренвирши или 400 г св. месо
4 яйца
сол
червен пипер
черен пипер
чубрица
олио
100 г кашкавал

Вид на ястието – основно ястие.
Степен на приготвяне на ястието – средно.
Начин на сервиране – топло, направо от гювечето
или в чиния.
Рецептата е за 4 порции.
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50.
Лютеница
с коприва
и яйца

Яйцата се сваряват за 7 минути (твърдо сварени).
Лукът се нарязва на дребно и се кълца със сол.
Прибавя се измитата и дребно нарязана коприва.
Кълца се заедно с лука в глинен съд. Сухата чушка се
препича и начупва. Прибавят се и дребно нарязаните
яйца. Препича се олиото и се залива. Последно се
добавя магданозът, нарязан на дребно.

Съставки и количества

Степен на приготвяне на ястието – лесно.

500 г коприва
1 глава кромид
2 бр. яйца
1 бр. суха чушка
½ връзка магданоз
100 мл препечено олио

Подготовка на ястието стъпка по стъпка

Време за подготовка – 15-20 мин.
Вид на ястието – предястие.
Начин на сервиране – сервира се в малки глинени
чинии.
Рецептата е за 5 порции.
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Заключение
Колекцията и описанието на рецептите, произхождащи от Стара
планина, имат за цел да покажат как да ги приготвите, както и
да предпазят традиционните специалитети от забрава. Важно
е да се поддържат традициите и обичаите, които са тясно
свързани с гастрономията на една област, тъй като първата
стъпка към опознаването на едно място, на неговите жители и
техния начин на живот е местната традиционна кухня. Начинът
на приготвяне на храната е нещо, което определя идентичността
и културата на местното население, като изкуството на готвене
може значително да повлияе на крайното впечатление на
посетителите от самия район.
Всеки обича да опитва и да се запознава със специалитетите
на конкретния район, който посещава, така че запазването и
популяризирането на уникалните ястия е много важно и може
да бъде допълнителен мотив за повторно посещение.
Храната е социалното и културното наследство на хората.
Тя е много важна за здравето и благополучието им, което я
прави уникална в сравнение с другите обичаи и традиции.
Гастрономията на Стара планина се характеризира с малък
брой съставки и ястия, които са лесни за приготвяне и вкусни.
Тя показва както по-скромния начин на живот на хората в
района, но и способността им да създават страхотни ястия от
прости съставки, които са с вековна традиция.
Вярваме, че тази публикация допринася за опазването и
развитието на гастрономическата култура на планинските
райони като Стара планина.

