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 Издаването на безплатния пътеводител „Настоящото забравено“ е 

по проект BG06RDNP001-19.328-0002-C01 „В търсене на изгубените 

корени“, сключен между Държавен фонд земеделие, МИГ Общини Елена 

- Златарица и Сдружение „Стъпка по стъпка“. Проекта е по подмярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата” от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, а 

пътеводителя е част от културното нематериално наследство на района на 

МИГ Общини Елена и Златарица. 

 Всички предложени рецепти са изпълнени и в огромна степен 

заснети за целите на проекта. Необходимите за приготвянето продукти са 

дадени в съвременни грамажи и кухненски мерки за улеснение на 

читателите. Следва да се знае, че при традиционните рецепти, 

предложените количества и стойности често са примерни и гъвкави. 

Съставките варират с оглед наличните запаси на домакинството, 

сезонните колебания на цените или необходимостта една или друга 

суровина да бъде заместени поради обективни причини. По този начин, 

практичния човек извлича максимална полза от продуктите, с които 

разполага. Нещо повече, така не се прекрачва традиционното гледище, че 

който изхвърля храна си изхвърля и късмета. Това е така, защото при 

традиционното общество, за да се произведат хранителни суровини, е 

необходимо да се положи много физически труд. От друга страна, 

независимо от прекомерните усилия да се осигури насъщния, добитото 

често не е било достатъчно и над всеки човек е тегнела възможността за 

полугладно съществуване. 

Пожелаваме на читателите успешно готвене и намиране на  

„ИЗГУБЕНИТЕ КОРЕНИ“ 



I. ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ 

 

Содена питка (с. Костел)
1
 

 

Необходими продукти: 

Брашно - 500 гр. Хладка вода - 300 мл. 

Оцет - 2 с.л. Сол - 1 ч.л. 

Захар - 1 с.л. Сода бикарбонат - 1 ч.л. 

Бакпулвер - 1 пакетче Олио - 2-3 супени лъжици 

Червен пипер, шарена сол за поръсване  

 

Начин на приготвяне: 

 Брашното, солта и бакпулвера се пресяват три пъти, за да се 

смесят добре. В чаша се 

смесва содата с оцета и се 

изчаква съставките да 

шупнат. После се добавят 

към брашното, заедно с 

олиото. При непрекъснато 

бъркане, внимателно се 

добавя хладката вода, докато 

се оформи меко тесто. 

Замесването е много важен 

момент при приготвянето на 

содена питка – тестото трябва 

да се меси продължително, 

докато се образуват мехури. 

Готовата смес се оформя във формата на питка. Тя се поставя в намазнена 

тава и се покрива за 15 минути, за да отпочине. Питката, преди да се 

сложи във фурната, трябва да се надупчи като може да се оформят 

фигуративни елементи. Тя се пече в предварително нагрята на 180 градуса 

около 30-35 минути, докато се получи приятен загар. Изпечената питка се 

увива в суха кърпа за около 10 минути. Препоръчително е да се 

консумира топла, защото тогава е най-мека и вкусна содена питка. При 

сервиране може да се предложи шарена сол и/или меродия. 

                                                 
1
 Информатор Неделя Михаилова Дончева, 78г.; 



Питка със сирене (с. Чакали)
2
 

 

Необходими продукти:  

Брашно - 800 гр. Прясно мляко - 250 мл. затоплено 

Сол - 2 ч.л. Захар - 1 с.л. 

Яйца - 3 бр. Олио - 100 мл. 

Мая, прясна - 1 кубче Кисело мляко - 2 с.л. 

Масло - 100 гр. за намазване на 

корите в меко или течно състояние 

Сирене - 250 гр. 

 

Начин на приготвяне: 

 Маята се разтваря в топло прясно мляко със захар, солта, 

две яйца и един белтък. 

Последния жълтък се оставя за 

намазване на питката отгоре. 

Брашното се пресява като по 

средата се прави кладенче, 

където се изсипват олио, кисело 

мляко и разтворената в други 

продукти мая. Готовото тесто 

трябва да е меко, след което се 

разделя на четири топки. Всяка 

част от тестото се разтегля до 

диаметъра на стандартна чиния и 

се намазва с масло. Така 

получените питки от тесто се 

редят една върху друга. След 

това се разточват като един 

голям лист за баница. Получения 

резултат отново се намазва с масло и се поръсва със сирене. Той се навива 

на руло, което се разрязва на две части. Всяко парче се усуква и навива 

подобно на охлюв. Оставя се да втаса в намаслена тава и се маже с 

жълтък. Пече се на 180 градуса в предварително загрята фурна. 

                                                 
2
 Информатор Катя Иванова Иванова, 67г.; 



Кръстатки (гр. Златарица)
3
 

 

Необходими продукти: 

За тестото: За плънката: 

Яйца - 1 бр. Сирене - 250 кг. 

Олио - 2 с.л. Олио за поръсване на корите 

 
Оцет - 1 с.л. Олио за намазване на сача 

 
Захар - 1 с.л.  

Сол - 1 щипка  

Вода - 200 гр. хладка  

Брашно колкото поеме за меко 

тесто 

 

 

Начин на приготвяне: 

 Омесва се меко тесто от брашното, яйцето, водата, солта, захарта, 

олиото и оцета. То се разделя на топчици с размер на голямо кокошо яйце. 

Всяка се намазват леко с мазнина. Завиват се с кърпа и престояват 20 

минути. След което се разточват 

на тънък лист. Листът се развива 

от точилката върху чиста хартия. 

Той се поръсва с олио, а в средата 

се поставя предварително 

натрошено на дребно сирене. 

Всичко се сгъва под формата на 

плик, за да не изпадне плънката 

от кората. Суровата кръстатка се 

пече от двете страни в метален 

или глинен сач намазан с олио. 

Обработва се термично, докато 

придобие златист цвят. 

Обръщането на тестеното изделие 

става с метална лопатка/огрибка. 

                                                 
3
 Информатор Дена Недялкова Христова, 83г.; 



Приготвяне на домашна тархана (гр. Златарица)
4
 

 

Необходими продукти: 

Брашно около 2 500 гр. Сол 

червен пипер - 1кг. Моркови - 500кг. 

червени домати - 1кг. Картофи - 1 бр. 

Ябълки - 1 бр. Грозде - 1 чепка 

Круши - 1 бр. 1 к.ч. класически квас 

Тарханово /тарханол/ - 1 букетче подправка 

подобна на копър, но с различен аромат 

 

 

Начин на приготвяне: 

 Всички зеленчуци и плодове се измиват, почистват и смилат. При 

меленето се отстраняват люспите и семките. Тарханолът се слага в тавата. 

Залива се с 1 чаена чаша (200 мл.) вода. След като поври се добавят в 

тавата смлените зеленчуци и плодове. Кашата къкри до сгъстяване. После 

внимателно се махат клечиците (стъблата) тарханол. Сместа се оставя да 

изстине, за да се добави кафената чашка 

квас
5
, сол и два килограма брашно. 

Обърква се до получаването на меко 

тесто(може да поеме и малко повече 

брашно). Тестото бухва и затова се 

поставя в по-голям съд. След всяко 

бухване се меси и така 2-3 дни. След 

всяко месене отдолу на съда се слага 

малко брашно да не залепва тестото. 

Когато приключи замесването, тестото 

се разделя на малки питки с размер 

колкото длан, които се нареждат на 

чиста покривка, за да съхнат 2-3 дни. 

При съхненето се обръщат, а когато започнат да засъхват до степен на 

лека трошливост се стриват енергично между ръцете. Питките не бива да 

пресъхнат, защото няма да могат да се стрият. Получените едри "трохи" 

отново се слагат върху платнената кърпа да доизсъхнат за още един, два 

дни. Окончателно изсушения продукт се съхранява в платнени торбички.  

 

                                                 
4
 Информатор Дена Недялкова Христова, 83г.; 

5
 Квас може да се направи от стара тархана. Тя се залива с топла вода и 

захар, за да бухне като така се превръща в набухвател за замесване на 

тесто; 



Домашна тархана – закуска (с. Майско)
6
 

 

Необходими продукти: 

Тархана - 1 с.л. Масло - 50 гр. 

Сирене на вкус Хляб - половин 

Сол на вкус Черен пипер млян 

Люта чушка по желание Вода - 1 500 мл. 

 

Начин на приготвяне: 

 Тарханата - 3, 4 супени лъжици, се накисва от вечерта с хладка 

вода. Разбърква се от 

време на време с лъжица, 

за да стане на кашичка. 

Сутринта във вряща 

подсолена  вода се 

изсипва накиснатия 

продукт. Оставя се да 

поври. Дръпва се от огъня 

и се надробява твърд 

хляб. Добавя се сирене. 

Поръсва се с 2-3 щипки 

черен пипер и по желание 

се добавя нарязана люта 

чушка. Маслото се 

загрява с кубче хляб и 

малко червен пипер. 

Ястието се полива с 

мазнината. Сервира се 

топла. 

                                                 
6
 Инфоматор Георги Петров Иванов, 67г.; 



Приготвяне на домашна юфка (с. Горско Ново село)
7
 

 

Необходими продукти: 

 - Яйца - 15 бр. 

 - Прясно мляко - 3 литра 

 - Сол - 1 с.л. 

 - Брашно - общо 4 500 гр. от които 3 500 гр. за замесване или 

колкото поеме и 1 кг. за разточване. 

 

Начин на приготвяне: 

 Брашното - 3 500 гр. се пресява 2-3 пъти. Прави се кладенче, в 

което се изсипват разбитите яйца, прясното 

мляко и солта. Омесва се меко тесто, което 

се оставя да почине. Прави се на топки 

малко по-малки от юмрук. Отделните 

парчета се разточват с точилка с дебелина 

малко по-голяма от кора за домашна 

баница. Те се редят на предварително 

подготвено място, за да съхнат на слънце
8
. 

Тестените листове, когато започват да се 

напукват в средата се преобръщат за да 

изсъхнат и от другата страна. Готовите, 

изсъх

нали 

кори 

се 

остав

ят на чиста покривка за 3-4 дни да 

съхнат на сухо и проветриво място. 

Начупват се на по-малки парчета, 

отсяват се да падне полепналото по 

тях брашно и се изпичат до бледо 

жълто в умерена фурна около 180-

200 градуса. По време на печенето 

се разбъркват. Когато изстинат се 

съхраняват в хартиени торби на 

сухо място.  

                                                 
7
 Информатор Ана Стефанова Николова, 73г.; 

8
 Сушенето на наточените кори може да се извърши на мрежа, която е 

застлана с чисти покривки – б.а.; 



Мекици с кисело мляко и сода бикарбонат (гр. Златарица)
9
 

 

Необходими продукти: 

Яйца - 2 бр. Кисело мляко - 300 гр. 

Сода бикарбонат - 1 ч.л. Олио - 2 с.л. 

Сол - 1 ч.л. Захар - 1 с.л. 

Брашно - колкото поеме сместа, за 

да се получи меко тесто 

Олио за пържене 

 

 

Начин на приготвяне : 

 Брашното се пресява в дълбок съд. Яйцата се разбиват отделно и 

към тях прибавяме киселото мляко със содата бикарбонат, олио, сол и 

захар. В брашното се оформя кладенче, където се добавя разбитата смес. 

Омесва се меко тесто. То се оставя да почине за около 15-20 минути на 

топло. Мекиците се оформят с мазни ръце. Те се изпържват в загрята 

мазнина. Сервират се с домашно сладко по избор: ягоди, малини, круши, 

сини сливи и пр. 

                                                 
9
 Информатор Атиже Хасанова Бекирова, 66г.; 



Бухти (с. Бойковци)
10

 

 

Необходими продукти: 

Брашно - около 800 гр. или колкото поеме сместа, за да се получи меко 

тесто 
Яйца - 3 бр. Олио - 2 с.л. 

Кисело мляко - 400 гр. или една 

кофичка 

Олио за пържене 

Сода бикарбонат - 1 ч.л. Ванилия - 1 бр. 

Сол - 2, 3 щипки Пудра захар за поръсване 

Захар - 1 к.ч.  

 

Начин на приготвяне: 

 Яйцата се разбиват със захар. В купата се прибавя кисело мляко 

със сода, сол, ванилията и всичко се разбърква. Брашното се пресява и в 

средата му се оформя кладенче, в което се изсипва сместа от предходната 

операция. Необходимо е да се омеси меко тесто. То се оставя завито с 

кърпа за 10 минути, за да почине. Суровината се дели на четири топки. 

Всяка от тях се разточва с дебела 

точилка на правоъгълник с 

дебелина около 1 см. Листът се 

реже с остър нож на различни 

фигури: триъгълници, ленти, 

ромбове и т.н. - по желание. 

Всяка форма се изпържва в 

сгорещена мазнина. Олиото 

трябва да е повече, за да плуват в 

него бухтите(маслена баня). 

Изделието става готово за 

консумация, когато набухне и се 

изпържи до златисто от двете 

страни. Бухтите се поднасят 

поръсени с пудра захар, а по 

желание гарнирани със някакво 

сладко, мед или друга добавка по 

желание. 

                                                 
10

 Информатор Стефана Радева Илиева, 69г.; 



Солени кифли с мас (с. Калайджии)
11

 

 

Необходими продукти: 

Брашно - около 1 000 гр. или колкото поеме сместа, за да се получи меко 

тесто 
Сирене - 300 гр. (100 гр. се слага в самото тесто, а останалите 200 гр. се 

използват за плънката) 

Мая - 1 кубче, което се разтваря в топло мляко или вода 

Мас, разтопена - 2 ч. ч., може да се замести с маргарин, масло и пр. 

Прясно мляко - 2 ч. ч. Яйца -2 бр. 

 

Начин на приготвяне: 

 Замесва се меко тесто от горепосочените продукти, но яйцата се 

запазват за по-късен етап. Тестото се оставя да втаса. То, след като 

набухне, се дели на 8 топки и се точи в кръг, за да се нареже на 8 

триъгълника. В 

широкия край на всеки 

триъгълник слагаме 

плънка, която се 

състои от 200 гр. 

сирене разбъркано с 1 

едно яйце и един 

белтък, а после се 

завива като кифличка. 

Така получените 

изделия се слагат в 

намазнена тава, за да 

втасат повторно. 

Набухналия продукт се 

маже с един жълтък 

разбит с малко прясно 

мляко и се поръсва: 

сусам, ким, мерудия и 

т.н. Кифличките се пекат в предварително загрята фурна на 180-200 

градуса. 

                                                 
11

 Информатор Миглена Ценкова Огнянова, 56г.; 



Сладкиш „Жадната монахиня“ (с. Блъсковци)
12

 

 

Необходими продукти: 

Брашно - около 250 гр. За сиропа: 

Яйца - 6 бр. Захар - 150 гр. 

Бакпулвер - 16 гр. (1 пакетче) Вода - 300 мл. 

Захар - 260 гр. Масло - 80 гр. 

 Какао - 30 гр. 

 

Начин на приготвяне: 

 Сладкишът трябва да се приготви първо, защото е нужно да се 

охлади преди да се сиропира. Яйцата се разбиват в купа - с миксер, като 

към тях постепенно се добавя захарта. Трябва да се получи пухкава смес, 

в която захарта да е разтворена. Брашното и бакпулвера следва да се 

пресеят и смесят, за да се 

добавят постепенно към 

яйцата. Сместа се разбърква 

до хомогенност. Тавата, в 

която ще се пече сладкиша, 

се намазва с олио и се 

поръсва с брашно. Печивото 

се изсипва и обработва 

термично в предварително 

загрята фурна на 180 

градуса, с включени горен и 

долен реотан, за около 30-

35 минути. Готовия продукт 

се изважда от фурната, за да 

се охлади напълно след 

което се разрязва на 

ромбове.  

Сиропът се приготвя в 

малка тенджера. 

Продуктите се изсипват, 

смесват и на бавен огън кипват. Варенето продължава около пет минути. 

Сиропът се охлажда леко преди да се залее сладкиша. При сиропирането 

течността първо се налива във фугите между парчетата, а след това се 

полива целия сладкиш. Готовия десерт трябва да престои, за да поеме 

напълно поливката и да бъде сочен. 
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 Информатор Петрана Николова Йорданова, 73г.; 



II. МЕСНИ И БЕЗМЕСНИ ХРАНИ 

 

Чорба от агнешки дреболии (гр. Златарица)
13

 

 

Необходими продукти: 

Част от агнешки комплект - бял дроб,  

тънки и дебели черва, шкембе, сърце, 

бъбреци 

Черен пипер млян на вкус 

Олио - 1 к.ч. Червен пипер - 1 с.л. 

Брашно - 3-4 с.л. Сервира се с : 

счукан чесън, овкусен с оцет; 

червени сухи люти чушки. Яйца - 2 бр. 

Кисело мляко - 1 ч. ч. 

Оцет - 1 с.л. 

 

Начин на приготвяне: 

 Агнешките дреболии - почистени и измити, се сваряват. Изваждат 

се от бульона, за да се нарежат на ситно. В сгорещена мазнина се 

запържва брашното, а когато е готово се добавя червеният пипер. 

Запръжката се 

разрежда с изстиналия 

бульон, а при 

необходимост се 

добавя и вода. Оставя 

се да заври. В 

тенджерата се изсипват 

нарязаните дреболии. В 

отделен съд се 

приготвя застройка 

като се разбиват яйца с 

една супена лъжица 

оцет и кисело мляко. 

Чорбата се застройва. 

Овкусява се с черен пипер и сол. При сервиране се предлага счукан чесън 

с оцет и червена суха люта чушка. 
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 Информатор Иван Мирчев Иванов, 56г. 



Чорба с кисело зеле, свинско месо, праз лук и ориз (с. Константин)
14

 

 

Необходими продукти: 

Свинско пъстро месо (от гърди или врат) 

- 400 гр. 

Праз лук - 1 бр. 

Кисело зеле – половин малка зелка Чубрица на вкус 

Червен пипер - 1 с.л. Ориз - 1 к.ч. 

Зелева чорба - 1 500 мл. Олио - половин к.ч. 

Черен пипер - на вкус Сол на вкус 

Вода - една чаша или повече, за допълване на тенджера с обща вместимост 

пет литра 

  

Начин на приготвяне: 

 В мазнина се запържва ситно нарязаните свинско месо и праз. 

След като изври водата, продуктите се поръсват с червен пипер и се 

изсипва ситно нарязаното кисело зеле, както и малко топла вода. При 

готовност на зелето се долива зелевата чорба и вода като се следи за 

киселинността и солеността на ястието. След като гозбата заври се 

прибавя оризът и се вари на бавен огън около 15 минути. След като се 

свари ориза, при свалянето на чорбата от огъня се прибавят черният пипер 

и чубрицата. 
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 Информатор Георги Василев Георгиев, 78г.; 



Чорба от свински крачета (с. Чакали)
15

 

 

Необходими продукти: 

Свински крачета - 2 бр. Брашно - 2 с.л. 

Масло - 70 гр. Червен пипер - 1 ч. л. 

Яйца - 1бр. Кисело мляко - 100 гр. 

Оцет - 1 супена лъжица Сол на вкус 

Чесън на вкус Люта чушка - 1, 2 бр. според 

лютивината който както го 

харесва 

 

Начин на приготвяне: 

 Свинските крачета се измиват много добре и се сваряват, докато 

меката тъкан започне да се отделя свободно от костите. Те се изваждат от 

бульона и се обезкостяват, а месната маса се нарязва на ситно. В маслото 

се запържва 

брашното, а след 

това и червеният 

пипер. Запръжката 

се разрежда с 

прецеденият бульон 

и малко вода. 

Когато 

съдържанието на 

тенджерата заври се 

добавя нарязаното 

месо от крайниците. 

Посолява се на вкус. 

Отделно се разбиват 

яйцето, оцета и 

киселото мляко. 

Чорбата се 

застройва и се 

оставя да покъкри 

няколко минути. Ястието се сервира горещо подправено със счукан чесън 

и оцет, а при желание с люта чушка. 
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 Информатор Ана Стоянова Чобанова, 56г.; 



Печен свински джолан (гр. Елена)
16

 

 

Необходими продукти: 

Джолани - 10 бр. обезкостени Лук - 3, 4 глави 

Вино - 2 ч.ч. Моркови - 3, 4 бр. 

Дафинов лист - 3, 4 листа Целина на вкус 

Оцет - 1 супена лъжица Сол на вкус 

Чесън - една глава Люта чушка - 1, 2 бр. според 

лютивината 

Черен, червен пипер и бахар на вкус  

 

Начин на приготвяне: 

 Джоланът се изкисва в марината, която се приготвя от половината 

бялото вино, оцет, черен и червен пипер, нарязани лук, моркови, чесън и 

целина. Препоръчително е месото да престои една нощ. Маринованото 

месо се слага в гювеч като там се прибавят другата част от бялото вино, 

вода, сол, черен пипер – на зърна, бахар – на зърна, няколко скилидки 

небелен чесън, една/две 

глави обелен лук, 

един/два цели моркова. 

Подготвеното за печени 

ястие се слага на много 

силен огън, за да се 

запече отгоре и да заври 

соса около него. След 

това температурата на 

готвене са намаля на 

около 70 градуса. 

Печенето продължава на 

слаб огън 12/13 часа. 

Може да се сервира с 

гарнитура по избор: 

картофи, боб с лютеница 

и т.н. 
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 Информатор Иван Василев Василев, 43г.; 



Свинско месо с кисело зеле и ориз (с. Дълги припек)
17

 

 

Необходими продукти: 

Свинско месо - 1 000 / 800 гр. Червен пипер - 1 с.л. 

Кисело зеле - 1 500 гр. Черен пипер на вкус 

Ориз - половин ч.ч. Сол на вкус 

Мазнина (свинска мас или олио) Лук - 1 глава 

Зелева чорба - 1 ч.ч.  

 

Начин на приготвяне: 

 Нарязаното месо се запържва на слаб огън в тиган, докато 

побелее като към края на 

процеса се прибавя лук, за да 

поомекне. Зелето се нарязва на 

по-едри парчета. В гювеч се 

изсипва месото, зелето и 

подправките като объркваме 

всичко. Доливаме малко зелева 

чорба – една ч.ч. Глиненият съд 

се поставя във фурната на слаб 

огън, за да се задушава. 

Термичната обработка 

продължава 3, 4 ч., докато 

месото омекне и започне лесно 

да се разкъсва. 
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 Информатор Антон Димитров Иванов, 63г.; 



Свинско с лук (гр. Златарица
18

) 

 

Необходими продукти: 

Олио - 1 к. ч. Червен пипер - 1 супена лъжица 

Свинско месо - 800 гр. Сол на вкус 

Лук - 800 гр. Магданоз на вкус 

Чубрица на вкус  

 

Начин на приготвяне: 

 Месото се нарязва на хапки. Лукът се почиства и нарязва на 

полумесеци. Месото, сипваме в горещ тиган с олио като добавяме сол на 

вкус. Разбъркваме често и след като месото се позапържи сипваме лука и 

намаляваме силата на огъня. Следим кога лукът ще се карамелизира. 

Тогава поръсваме с черен и червен пипер, чубрица и наситнен магданоз, 

разбъркваме за около минута, след което махаме от огъня и сервираме. 
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 Информатор Петко Драганов Петков, 49г.; 



Агнешко със зелен лук и спанак (с. Беброво)
19

 

 

Необходими продукти: 

Агнешко месо - 800 гр. Червен пипер - 1 с.л. 

Спанак - 500 гр. Яйца - 2 бр. 

Зелен лук - 2 вр. Кисело мляко - 200 гр. 

Олио - 1 к.ч. Черен пипер – млян, на вкус 

Брашно препечено - 2-3 с.л. Джоджен (гюзум) - на вкус 

Сол на вкус  

 

Начин на приготвяне: 

 Месото се нарязва на порции и се задушава в мазнина и малко 

вода до готовност. Изважда се в купа. В сгорещената мазнина се добавя 

почистен и измит зелен лук, както и малко топла вода. Когато водата 

изври, а продуктите останат на мазнина се прибавя една супена лъжица 

червен пипер. Спанакът се почиства, измива и попарва във вряла вода за 

една мин. След това се отцежда, нарязва и прибавя към лука за пет 

минути. Долива се 1 500 мл. 

вода. Когато сместа заври се 

добавя месото и всичко се 

посолява. В дълбока купа се 

разбиват яйцата, киселото 

мляко и препечено брашно. 

Застройката се изсипва в 

ястието на тънка струя и се 

разбърква. Оставя се за малко 

на много слаб огън. Прибавят 

се подправки като джоджен и 

черен пипер. 
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 Информатор Мария Димитрова Петкова, 82г.; 



Кокошка с кисело зеле и ориз (с. Средно село)
20

 

 

Необходими продукти: 

Кокошка - 1 бр. Кисело зеле - една голяма зелка 

Ориз - 1 ч.ч. Олио - 1 к. ч. 

Праз лук - 1 стрък Черен пипер, млян - на вкус 

Сол на вкус Люта чушка по желание 

 

Начин на приготвяне: 

 Киселото зеле се нарязва на ситно. В тенджера се изсипва олиото. 

Добавя се част от киселото зеле. Разбърква се. Изсипва се нарязания праз 

и порционираната кокошка. Отгоре се изсипва останалата част от 

киселото зеле. Налива се зелева чорба и вода на вкус. Сместа се вари до 

готовност на месото. В средата на гозбата се прави кладенче и се прибавя 

ориза. При необходимост се долива гореща вода, за да не спира варенето. 

Оризът достига готовност за около 15 минути. Тогава всички продукти се 

разбъркват заедно с подправките. При сервиране се добавя черен пипер 

или люта чушка по желание. 
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 Информатор Мима Радославова Трънкова, 79г.; 



Пълнени дюли с кайма (гр. Елена)
21

 

 

Необходими продукти: 

Дюли - 3 големи плода Черен пипер - млян, на вкус 

Яйца - 2 бр. Магданоз на вкус 

Кайма - 500 гр. Олио - половин ч.ч. 

Лук - 1 голяма глава Сол на вкус 

Моркови - 1 бр. Кашкавал, настърган за 

поръсване 

Чубрица  

 

Начин на приготвяне:  

 Използват се едри дюли с правилна форма. Плодовете се 

почистват от мъха и измиват. Разделят се на две по дължина. 

Семенниците се изчистват,  както и твърдата част около тях. След това с 

нож се издълбава внимателно вътрешността, за да не се пробият стените. 

Месото на почистения 

плод не бива да е по-

тънко от един 

сантиметър. 

Плънката се приготвя 

като в съд с мазнина се 

задушават почистените и 

измити нарязани на 

ситно  лук и моркови, 

както и издълбаната 

вътрешност от дюлите. 

Растителната смес, 

когато омекне и остане 

на мазнина се прибавя 

каймата. Цялото съдържание в тигана се изпържва леко и се посолява на 

вкус. Прибавят се подправките. Когато пълнежът се поохлади се прибавят 

яйцата. Дюлите се подрязват отдолу за да стоят прави. Подреждат се в 

тава с мазнина и малко вода. Леко се посоляват. Сместа се слага с лъжица 

и всичко се поставя във фурната за термична обработка. Ястието е готово, 

когато дюлите омекнат. Тогава храната се поръсва с настърган кашкавал. 

Печенето продължава, докато кашкавалът придобие златистоален цвят. 
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 Информатор Ваня Димитрова Атанасова, 63г; 



Пържени яйца на очи върху кисело мляко (с. Майско)
22

 

 

Необходими продукти за 1 порция: 

Яйца - 2 бр. Олио - 150 мл. 

Кисело мляко - 150 гр. Червен пипер - 1 щипка 

Чесън - 2-3 скилидки  

 

 
Начин на приготвяне: 

 Черупките на домашните яйца преди употреба е добре да се 

измият и подсушат, защото често са изцапани - особено ако са добити при 

лоши климатични условия. След това, всяко яйце се счупва в тиган с 

гореща мазнина и се обръщат от двете страни. Изпържените до готовност 

яйца се изваждат и поставят върху кисело мляко със счукан чесън. В 

останалата мазнина се запържава червен пипер и се заливат ястието. 

Храната се сервира топла. 
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 Информатор Катя Иванова Иванова, 66г.; 



Мусака с кайма (с. Средно село)
23

 

 

Необходими продукти: 

Кайма - 500 гр. Магданоз на вкус 

Мазнина - 100 гр. Чубрица на вкус 

Лук - две глави Червен пипер - две с.л. 

Картофи - 700 гр. Сол на вкус 

Домати - 350 гр. Кисело мляко - 1 буркан / 1 кофичка 

Яйца - 3 бр. Целина листа - на вкус 

Моркови - 1 бр. Вода - 1 ч.ч. 

 

 

 
 

Начин на приготвяне: 

 Картофите се обелват и нарязват на кубчета. В мазнина се 

изпържват нарязаните на ситно моркови и лук. Каймата се обърква с 

водата и после се изсипва при морковите и лука. Пържи се до побеляване. 

В тава се изсипват нарязаните картофи, запържените продукти и 

подправките. Всичко се обърква, добавя се малко вода, а повърхността се 

заглажда. Тавата се слага в умерено загрята фурна. След като картофите 

са готови се заливат с разбитите с кисело мляко яйца. По желание може да 

се поръси с кашкавал. Порцията се сервира с кисело мляко. 
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  Информатор Румен Петров Петров, 54г.; 



Свински бут по „Еленски“ – I
24

 

 

Необходими продукти: 

Свински бут    Царевично брашно 

Сол     Белтъци 

 

Начин на приготвяне: 

 Бутът се заравя в сол като за целта се използва пригодена за целта 

каца. Той трябва да престои там двайсетина дни. С оглед променения 

климат, през това време се следи за овлажняване по повърхността на 

солта, която следва да се изгребе и да се посипе отново. След това месото 

се вади и се окачва на сухо и проветриво място да се оцеди. Повърхността 

на месото се намазва с белтък, когато капенето намалее. После се оставя 

да съхне още 15-20 дни. Изсушения бут се заравя в царевично брашно и 

може да се запази до есента.
25
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 В настоящата книжка се предлагат две рецепти; 
25

 Георги Иванов, “Историко-етнографско изследване на с. Стара река, 

Сливенски окръг”, ВТУ „Кирил и Методий“, В. Търново, 1981г., стр. 94; 



Свински бут по „Еленски“ - II
26

 

 

Необходими продукти: 

Суровини: Необходими съдове: 

Свински бут от домашно отгледано 

животно - 2 бр. 

Каца от дъбов материал 

Сол ситна Дървена клетка облицована с 

много ситна метална мрежа 
Царевично брашно 

Белтък от 4 яйца  

Червен пипер  

 

Начин на приготвяне: 

 За получаването на Сурово-сушен бут по Еленски е много важна 

предварителната обработка на свинското месо. Всичко започва още при 

почистването на прясно закланото 

животно. Кожата на прасето следва да 

се ощави от четината с вряла вода. 

След това трупът се пърли на трап - с 

бензинова лампа или мощна газова 

горелка. При тази процедура се 

внимава кожата в областта на двата 

бута да не се скъса, пробие или подуе 

от  прекалено високата температура. 

Опърлената кожа трябва да се изстърже 

с остър нож и хладка вода. При 

разфасоване на прасето се внимава да 

не бъде счупена някоя кост от бута или 

от костта, която свързва гръбнака с 

крайника. Използва се само нож, който 

се плъзга по ставите на прасето. 

Бутовете се оформят 

внимателно в елипсовидна 

форма,  като от тях се 

отстраняват мазнините от 

осмянката, а ако се ползват 
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 Информатор Георги Петров Иванов,67г.; 



плешки от обезкостените гърди кост. Подбедриците със стъпалата се 

отстраняват на около 5/6 см. от коленната става. Още при отрязването на 

краката мястото на среза се посипва и натрива обилно със сол. След това 

действие, бутовете може да се  отстранят от торса. Те се закачат на 

проветриво място - с предварително подготвена примка от здрава връв 

(сезал) за един, два дни, за да се отцеди водата, която е ползвана за 

почистване при разфасоване на прасето. На третия ден започва 

осоляването на бутовете обилно със ситна сол, като същевременно се 

отстраняват всички остатъци от маста на прасето. Поставят се в легнало 

състояние на дъното на дървената каца с кожата отдолу. По този начин 

солта най-добре попива в месото и сланината на бутовете. След около 45 

дни бутовете се изваждат от кацата и се почистват от евентуално 

образувала се патина или появили се по областта на ципите черни точки. 

Осолените крайници се пренасят в проветриво помещение на къщата, 

препоръчително е да бъде със североизточно, в което няма пряк контакт 

на слънчеви лъчи. В миналото, по възможност е оставян в стая с два 

прозореца от север и от изток, за да се образува мощно въздушно течение, 

а днес много често за създаване на такова течение се използват мощни 

вентилатори. Бутовете се вкарват в дървена клетка облицована с много 

ситна мрежа. Мрежата служела и за да не се допуснат насекоми до 

бутовете. Клетките се закачат да висят на тавана. След като изтече нов 

период от 10-15 дни, бутовете се откачат от куките, вадят се от клетката и 

се почистват, ако някъде са се появили плесени. По желание на стопаните 

се използват белтъците на няколко кокоши яйца, за да се намаже месото 

на крайниците, но без кожата. По този начин месото се запечатва. С тази 

цел, след омазването то може да бъде поръсено с малко червен пипер. 

След тази обработка бутовете може да се върнат отново в клетките, за да 

се закачат пак на тавана. Съхненето продължава и месото зрее. 

Нарязването на бута обичайно става през лятото, когато започне усилната 

полска работа: прибиране на сено, жътва, вадене на картофи. Много често 

пък други хора използват и друг нетрадиционен, но изключително 

ефикасен метод за доизсушаване на бута. В кацата от осоляването, но вече 

добре почистена, измита и изсушена се насипва на дъното около 20-30 см. 

ситно смляно царевично брашно. Бутовете от клетката се поставят отново 

с кожата надолу, но вече върху брашното. След това се засипват с пласт 

от 20 см. царевично брашно, което се уплътнява плътно около бутовете, 

примерно чрез утъпкване. По този начин се предотвратява достъпа на 

въздух, който предизвиква допълнително окисляване както на месото така 

и на сланината. Месото узрява напълно в отсъствието на кислород. 

Брашното изтегля излишната мазнина от бута. Сланината придобива 

червеникав цвят подобно на месото. Консумацията започва през лятото по 

жътва и при вършенето на друга тежка работа. Готовото месо се 

консумира в натурално състояние или се изпържва с яйца. Костите, както 

и месото след изкисване, служат за приготвяне на различни гозби, 

предимно с ориз и/или зеленчуци. 

 



Суджук от свинско месо (гр. Златарица)
27

 

 

Необходими продукти: 

Свинско шарено месо - 3 кг. Черен пипер на вкус 

Свински тънки черва Кимион на вкус 

Сол на вкус Чубрица на вкус 

 

Начин на приготвяне:  

 Свинското месо се нарязва на парчета в голям съд. Добавя се сол 

на вкус, кимион, черен пипер и ронена сушена чубрица, разбърква се 

добре да се смеси месото с подправките и оставяме да престои за една 

нощ на хладно. На другия ден месото се мели с машинка до получаване на 

кайма. Свинските черва се измиват и накисват във вода за 30 минути. 

Отцеждат се добре, с машинка се пълнят с приготвената смес, като на ок. 

25 см. се 

усуква и 

връзва със 

здрав конец. 

Колбасът се 

провесва да 

съхне на 

хладно, сухо и 

проветливо 

място. От 

време на 

време може да 

се "напудря" с 

брашно, най-

вече с цел по-

лесно точене и 

добър външен 

вид. На 2-рият 

ден след 

провесването 

се сваля и се разточва със стъклена бутилка или точилка, за да придобие 

формата на „подкова“ и да се отстрани всякакъв останал въздух. Опция: 

на всеки 5-8 дни от сушенето може да се „напудря“ с брашно. Процесът 

на сушене трае между 10 и 20 дни, в зависимост от големината на 

парчетата и най-вече от личните предпочитанията за твърдост и зрялост. 

Суджукът е готов, когато стане твърдичък на пипане - но не прекалено 

твърд, сърцевината трябва да е червена и еластична.  
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 Информатор Христо Николов Николов, 56г.; 



Осолена сланина с подправки (с. Константин)
28

 

 

Необходими продукти: 

Сланина с кожа Чубрица 

Праз лук Млян черен пипер 

Морска сол, по възможност българска  

 

Начин на приготвяне: 

 Сланината се нарязва на едри парчета с размер 10 на 15см. и се 

нарежда в пластмасов или дървен съд с кожата отдолу и се залива със 

студена вода. Тя се 

изкисва едно 

денонощие, като 

минимум трикратно 

се сменя водата. След 

това продуктът се 

изважда и се поставя 

от тясната страна  в 

друг съд, за да се 

отцеди от водата. 

Празът се нарязва на 

ситно и се обърква с 

морската сол, 

чубрицата и черният 

пипер. Дъното на сух 

пластмасов или 

дървен съд се поръсва 

на тънък слой с 

приготвената за 

осоляване смес. 

Сланината се подрежда плътно на пластове, с кожата отдолу като всяко 

ниво се поръсва равномерно с подправките. 
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Информатор Кирил Николов Кръстев, 67г.; 



Супа от лапад (с. Калайджии)
29

 

 

Необходими продукти: 

Лапад - 1 връзка Червен пипер - 1 с.л. 

Зелен лук - 1 връзка Домат - 1 бр. 

Олио - 1 к.ч. Яйца - 2 бр. 

Ориз - 1 к.ч. Сол на вкус 

Морков - 1бр. голям размер Кисело мляко - 1 ч.ч. или половин 

кофичка 

 Оцет - 1 с.л. Черен пипер на вкус 

Гюзум (джоджен) на вкус  

 

Начин на приготвяне: 

 Лападът се изчиства от централната жила и дръжката, след което 

се накисва във вода за да паднат песъчинките от него като се измива 

няколко пъти. Растението се попарва във вряла подсолена вода и се 

отцежда. В тенджера загряваме 

мазнина, за да се задушат 

нарязаните на ситно зелен лук и 

моркови. Зеленчуците се 

изсипват в готварския съд. 

Долива се малко топла вода за 

задушаването. Лука и 

морковите като останат на 

мазнина се овкусяват с една 

супена лъжица червен пипер и 

нарязания на ситно домат. 

Всички неща се запържват до 

омекване на домата. Това е 

моментът, когато при другите 

продукти се изсипва нарязан на 

ситно лапад. Ястието 

продължава да се задушава още малко. Прибавя се гореща вода и сол на 

вкус. Гозбата като кипне се слага и измития ориз. Оризът се вари още 

около 15 минути или колкото е необходимо. Преди да се свали супата от 

огъня, тя се овкусява с подправките. Отделно в дълбок съд се разбиват 

яйцата с оцета, а след това и киселото мляко. Гозбата се застройва.  
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 Информатор Вилдана Кезимова Гавазова, 48г.; 



Разядка от печени зелени и червени чушки и патладжан (гр. Елена)
30

 

 

Необходими продукти: 

Червени чушки - 3 кг. Зелени чушки (жълта капия) - 3 кг. 

Патладжан - 3 кг. Захар - 1 ч.ч. 

Оцет - 200 мл., шест градуса Олио - 0,400 мл. 

Сол на вкус Чесън - 1 глава 

Магданоз - 2 връзки  

 

Начин на приготвяне: 

 Патладжанът, зелените и червените чушки, се изпичат и обелват. 

После се нарязват на парчета с размери за салата. Зеленчуците се 

посоляват и се прибавя захар на вкус. Продуктите се овкусяват с оцет, 

чесън (смачкан, накълцан) и ситно нарязан магданоз. Залива се с леко 

запържено олио. Съвкупността от продукти се смесва добре, престоява 

една нощ като периодично се разбърква. При тази операция, се опитва 

вкусът на разядката и при необходимост се добавят сол, захар, оцет. 

Готовото ястие се съхранява консервирано. За целта се пълни в буркани 

от 800 гр., които се стерилизират 30 минути. 
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 Информатор Маргарита Стефанова Иванова, 45г.; 



Лютеница (с. Гърдевци)
31

 

 

Необходими продукти: 

Домати - 10 кг. консервни сортове Патладжан - 3 кг. 

Червени чушки - 5 кг. Захар - 1 кг. 

Олио - 500 мл. Българска сол на вкус, около 100 гр. 

 

Начин на приготвяне: 

 Доматите се почистват от дръжките, измиват и нарязват на едри 

парчета. Чушките също се почистват от дръжките и семена, измиват се и 

нарязват на четири парчета по дължина. Пиперът се попарва в гореща 

вода около 10 минути, за да омекне. След това се изважда от водата, за да 

се отцеди и изстине. Патладжаните се изпичат, след което се задушават в 

найлонова торба за по-лесно белене. Доматите се смилат в електрическа 

или ръчна машинка, която изхвърля семките и люспите. Попарените 

чушки също се смилат там. Меленето 

приключва с патладжаните, за да им бъдат 

отделени семките. Пюрето от домати се 

изсипва в голяма медна тава, за да се 

извари и сгъсти. То се бърка постоянно с 

дървена лопатка с дълга дръжка. При 

редукция на суровината - с около петдесет 

процента; в съда се изсипва пюрето от 

чушките. Двата продукта се смесват и врат 

заедно около 30 минути. Тогава се добавя 

патладжаненото пюре. От този момент 

бъркането е непрекъснато и плътно по дъното на тавата, за да не загори 

лютеницата. Сместа ври, докато започне да образува мехури и оставя 

пътечка след разбъркване с лопатката. Тогава се добавя олиото. 

Продължава да се бърка до хомогенизиране на продуктите. Трябва отново 

да се получи пътека след лопатата и се добавя захарта. Бъркането с 

лопатата продължава, но лютеницата се опитва, за да се прецени 

сладостта и необходимостта от добавяне на захар. Отново се изчаква 

пълното смесване на всички добавени продукти, за да се осоли ястието – 

на вкус. Термичната обработка продължава, докато се образува чиста 

пътека в тавата, т.е. след като лопатата мине след нея трябва да се вижда 

дъното на тавата. Лютеницата се сваля от огъня и с помощта на голяма 

фуния и черпак, докато е гореща, се разсипва в предварително измитите и 

подсушени бурканчета. Желателно е при затварянето да се ползват нови 

капачки. Бурканите с лютеница се стерилизират. Необходимо е да се 

варят на не много силен огън тридесет минути. 
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 Информатор Ганка Стефанова Стоянова, 86г; 



Апетитка (с. Разсоха)
32

 

 

Необходими продукти: 

Домати - 15 кг. обикновени / 10 кг. 

консервни сортове 

 

Българска морска сол на вкус 

Чорбаджийски чушки (жълти) - 3 кг. Захар - 1 кг. 

Олио - 500 мл. Магданоз - 1 връзка 

 

Начин на приготвяне: 

 Доматите се почистват и измиват. Те се нарязват на едри парчета 

и се смилат с машинка за месо. Доматеното пюре се изсипва в голяма 

медна тава, където на огнището суровината започва да се сгъстява. Сосът 

се разбърква периодично с дървена лопатка с по-дълга дръжка. През това 

време чорбаджийските чушки се почистват, измиват и нарязват на 

парченца от 2 см., а дръжките се отстраняват. Чушките се добавят в тавата 

едва, когато доматите изгубят една трета от обема си. Пиперът е важно да 

се опита за лютивина, ако е твърде сладък, може да се добавят 5-6 люти 

чушки за по-пикантен вкус. Той се прибавя внимателно към врящата смес. 

Периодично се вкусът се дегустира, за да се не се прелюти ястието. 

Пюрето, когато започне да образува балончета се добавят сол и олио. 

Следващото равнище на гъстота, е когато сместа започне да образува 

пътека след бъркане с лопатката. Тогава постепенно се сипва захарта. 

Ястието се бърка докато 

отново се сгъсти, тъй като 

захарта я разрежда. Преди 

гозбата да бъде напълно 

готова се опитва отново 

вкуса и при нужда се и 

добавя сол и/или захар. 

Преди съдът да се дръпне 

от огъня се изсипва 

нарязаният на ситно 

магданоз и сваляме тавата 

от огъня. Апетитката се 

пълни в буркан от 400 мл. 

Тя се стерилизира 25-30 

минути. Съхранява се на 

хладно и тъмно място, 

например в мазето. 
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 Информатор Мерием Фехмиева Топчиева, 56г.; 



Лятна манджа (гр. Елена)
33

 

 

Необходими продукти: 

Домати - 6 кг. Лук - 1 кг. 

Червени чушки - 2 500 гр. Чушки жълта капия - 2 500 гр. 

Патладжани - 1 кг. Олио - 750 мл. 

Захар - 1кг. Червен пипер - 4 с.л. 

Сол на вкус Магданоз - 1 връзка 

 

Начин на приготвяне: 

 Чушките се изчистват от дръжките и семенниците, а патладжанът 

от дръжките. Двата зеленчука се изпичат и поставя в найлонови пликове, 

за да се задушат с оглед по-лесното отстраняване на люспите. Те се 

обелват и нарязват. Лукът също 

се почиства и нарязва на ситно. 

Той се изсипва в тавата, в която 

ще се приготвя лятната манджа. 

Налива се вода и се оставя да ври 

до пълното му сваряване. После 

се добавят измитите, почистени и 

ситно нарязани домати. Варят се 

до омекване, при постоянно 

бъркане с дълга дървена лопатка, 

докато се получи гладък доматен 

сос. В този момент, следва в 

тавата да се изсипят подготвените 

чушки, както и патладжана – 

смлян с машинка за месо. 

Изчаква се образуването на 

мехури по хомогенизираната 

смес от сгъстяването при варенето. Тогава постепенно се прибавят 

последователно: олиото, сол и захар на вкус, както и 4 супени лъжици 

червен пипер. Ястието, в самия край на термичната му обработка, се 

поръсва със ситно нарязан магданоз. То, трябва да се разбърква постоянно 

до свалянето на тавата от огъня. Готовата храна се разсипва в буркани. 

Запечатва се с нови капачки и се стерилизира 30 минути. 
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 Информатор Ивелина Иванова Стефанова, 51г.; 



Пиперничава каша (гр. Елена)
34

 

 

Необходими продукти: 

Прясно мляко - 1 л. Брашно - 5 с.л. 

Олио - половин к.ч. Кисели чушки, жълта капия от 

туршия - 8 бр. 

Масло - 125 гр. Сол на вкус. 

 

Начин на приготвяне: 

 Олиото и половината масло се загряват, за да се запържи 

брашното. Запържения продукт се разрежда със студено мляко при 

непрекъснато и интензивно бъркане до получаване на необходимата 

гъстота. Прибавят се измитите, почистени и нарязани на ситно кисели 

чушки, но се отстраняват дръжките и семенниците. Ястието трябва да 

поври малко. Опитва се и при нужда се посолява. Готовата каша се полива 

с останалото разтопено масло. Консумира се топла. 
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 Информатор Ивелина Иванова Стефанова, 51г.; 



Празена каша със зелева чорба (с. Калайджии)
35

 

 

Необходими продукти: 

Праз лук - 3 или 4 стръка Черен пипер - на вкус 

Олио - 1 к.ч. Чубрица - на вкус 

Червен пипер - 1 с.л. Зелева чорба - 1 500 мл. 

Сол на вкус Припечено брашно за сгъстяване - 5, 6 

с.л. 

Вода - 500 л  

 

Начин на приготвяне: 

 В сгорещеното олио се изсипва нарязаният на ситно праз и малко 

топла вода за задушаване. Към зеленчукът, след като омекне и остане на 

мазнина, се добавя червеният 

пипер. В тенджерата се излива 

зелевата чорба и част от 

водата. Всичко се разбърква и 

се опитва на вкус за сол и 

киселост. Когато 

съдържанието заври се 

прибавя размитото в малко 

студена вода препечено 

брашно за сгъстяване на 

кашата. Гозбата, когато поври 

малко на слаб огън се овкусява 

с подправките чубрица и млян 

черен пипер. Може да се 

сервира с нарязана сланина и 

люта суха червена чушка. 
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 Информатор Арзие Реджепова Малакова, 65г.; 



Леща - яхния (гр. Златарица)
36

 

 

Необходими продукти: 

Леща - 800 гр. Домати консерва - 1 бурканче от 330 

гр. 

Лук - 2 средно голяма глава Моркови - 2 бр. 

Сухи червени чушки - 4 бр. Сол на вкус 

Чубрица на вкус Целина - около половин глава 

Олио - 1 к.ч. Червен пипер - 1 с.л. 

Чесън - 2, 3 скилидки Брашно - 2, 3 с.л. 

Черен пипер на вкус  

 

Начин на приготвяне: 

 Лещата се почиства внимателно и се измива. В тенджера 

запържваме целина, моркови и лук, докато олиото се оцвети в оранжево. 

Изсипваме лещата и добавяме вода – около 3,5 л. Всички продукти се 

варят на бавен огън около 15 мин. Тогава се добавят чушките и доматите. 

Яхнията се вари още десет минути. В отделен съд за запържва брашното с 

червения пипер. Запръжката се размива внимателно с горещ бульон от 

тенджерата, за да се разтвори брашното и да не остават бучки. След това 

размитата брашнена 

каша се налива на тънка 

струя в тенджерата при 

лещата. Ястието се вари 

още пет минути. Преди 

тенджерата да се 

отдръпне от огъня се 

добавят подправки: 

чубрица, магданоз, 

джоджен (гюзум), 

целина листа, сол, черен 

пипер, чесън. 

                                                 
36

 Информатор Горана Стоянова Георгиева, 72г.; 



Зрял боб яхния (гр. Златарица)
37

 

 

Необходими продукти: 

Зрял боб - 800 гр. Домати консерва - 1 бурканче от 330 

гр. 

Моркови - 2 бр. Сухи червени чушки - 4 бр. 

Целина - около половин глава Лук - 1 средно голяма глава 

Олио - 1 к.ч. Праз - половин стрък 

Червен пипер - 1 с.л. Чубрица на вкус 

Сол на вкус  

 

 
 

Начин на приготвяне: 

 Бобът се измива и накисва в хладка вода от вечерта преди 

същинското готвене. На следващия ден тази вода се изхвърля. Фасулът се 

измива с хладка вода, а тенджерата, в която е поставен се долива около 1 

500 мл. топла вода. В гозбата се добавят нарязани на ситно лук, праз лук, 

половин глава целина , моркови и червените сухи чушки. Когато бобът се 

свари се овкусява със сол и запръжка от червен пипер и домати консерва. 

Преди ястието да се отнеме от огъня се подправя с чубрица, магданоз, 

джоджен и листа целина. 

                                                 
37

 Информатор Николина Димитрова Стайкова, 48г.; 



Домати с ориз (с. Майско)
38

 

 

Необходими продукти: 

 

Начин на приготвяне: 

 Празът и кромидът се почиства, измиват и нарязват на ситно. В 

тенджера се налива олиото и като се загрее се запържват кромидът и 

празът. Добавя се малко топла вода, за да се задушат запържените 

зеленчуци. Когато водата изври се добавя 1 супена лъжица червен пипер, 

а след това и доматите. Сместа трябва да поври заедно, за кратко. Тогава в 

тенджерата се изсипват 4 чаени чаши гореща вода и 1 чаена чаша ориз. 

Ястието се разбърква и се оставя да къкри. Преди да се свали от огъня се 

добавя сол на вкус и другите подправки като черен пипер и нарязаните на 

ситно листа от целина.  

 

 

 

                                                 
38

 Информатор Айше Алиева Салиева, 57г.; 

Ориз - 1 ч.ч. Домати - пресни или 

консервирани 

Лук - 1 средно голяма глава Праз лук - 1 стрък 

 
Олио - половин ч.ч. Червен пипер - 1 с.л. 

Целина - листа на вкус Черен пипер на вкус 

Сол на вкус  



Пържени горски гъби (с. Константин)
39

 

 

Необходими продукти: 

Горски гъби (манатарки, булки, 

сърнели) 

Чесън - няколко скилидки за 

вкус 

Мащерка на вкус Сол на вкус 

Масло за пържене Черен пипер на вкус 

 

Начин на приготвяне: 

 Почистените и нарязани гъби се задушават в маслото за кратко. 

Прибавя се счукания чесън, сол и мащерка на вкус и се готви, течността 

започне да се изпарява. Оставяме гъбите да се запържат до златисто. 
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 Информатор Емрах Ашимов Османов, 57г.; 



Кюфтета от тиквички (гр. Елена)
40

 

 

Необходими продукти: 

Тиквички - 1 кг. Сирене - 100 гр. 

Яйца - 2 бр. Магданоз на вкус 

Копър - на вкус Сол на вкус 

Кисело мляко - една кофичка Брашно - 7, 8 с.л. 

Олио - за пържене Чесън - няколко скилидки за вкус; 

Черен пипер на вкус  

 

Начин на приготвяне: 

 Тиквичките се обелват, измиват и настъргват на едро ренде. 

Оставят се в цедка за около половин час. След това се изцеждат на ръка. 

Трябва да се изстиска колкото се може повече вода от тях. В купа се 

смесват тиквичките, яйцата, брашното, сиренето и подправките. Сместа се 

изсипва с голяма лъжица в тигана, където ще се пържи. Кюфтетата се 

поднасят с кисело мляко, което се разбива със счукан чесън. 

 

 

 

                                                 
40

 Информатор Иван Иванов Недев, 58г.; 



Царска туршия (гр. Златарица)
41

 

 

Необходими продукти: 

Камби червени - 5 кг. За маринатата: 

Цветно зеле /карфиол/ - 2 кг. Вода - 9 ч.ч. 

Моркови - 2 кг. Захар - 5 ч.ч. 

Целина /кервиз/ - 1 глава с листата Оцет - 4 ч.ч. 

Черен пипер на зърна - 1 пакетче Морска сол - 1 ч.ч. 

Бахар - 1 пакетче  

Дафинов лист - 5, 6 листа  

 

Начин на приготвяне: 

 Всички продукти за маринатата се разбъркват до разтопяване 

веднага и се пресичат с 1 чаена лъжичка натриев бензоат. Прибавя се 

черен пипер, бахар и дафинов лист. Зеленчуците се почистват, измиват и 

нарязват както следва: камбите се почистват от семенниците и се режат на 

четвъртинки; морковите се нарязват на шайби; цветното зеле се разделя 

на розички; целината се по нарязва на ситно. Всичко продукти се смесват 

и разбъркват като престояват 4-5 часа. Туршията се пълни в буркани, 

долива се с марината, затварят се капачките и се стерилизира за 10-15 

минути. 

 

 

 

                                                 
41

 Информатор Султана Пеева Георгиева, 78г.; 



Слънчеви кисели краставици
42

 

 

Необходими продукти за една доза в трилитров буркан: 

Краставици - сорт Гергана или 

корнишони 

Копър - 1 цвят със зелени семена 

Сол морска - 3 с.л. Хрян - 1 корен до 10 см дълъг 

Захар - 6 с.л. Вода до гърлото на буркана 

Оцет - 200 мл. Листа от хрян - 2-3 бр. в зависимост 

от размера Хардал /синап/ - 1 ч.л. вързана в 

марля като топче 

 

Начин на приготвяне: 

 Избират се тънки и дълги млади краставици без семена. Най-

добре се получава със сорт „Гергана“. Ако се изберат корнишони, то те 

трябва да са с максимална дължина до 10 см и също без семена. 

Зеленчукът се измива, а ако е прекалено дълъг се срязва на две. На всяка 

краставица се отрязват цветовете и дръжката. Надупчват се с вилица по 

дължина на няколко места. В трилитровия буркан се налива оцет и се 

слага сол, захар, топче хардал, нарязан корен хрян на 3-4 парчета. Всичко 

се разбърква. Краставиците се редят прави, а в средата се поставя 

съцветието от копър и парченце хрян. Зеленчуците се редят до напълване 

на буркана. Най-отгоре се поставя парченце хрян и се долива с вода. 

Затваря се с пластмасова капачка, разклаща се няколко пъти като се 

преобръща до пълното разтопяване на солта. Капачката се отваря и 

измитите листа от хрян - свити на венец, се слагат най-отгоре, за да 

притискат краставиците. Туршията е готова за консумация след десетина 

дни. Съхранява се на сухо и хладно място /изба/. 

 

                                                 
42

 Информатор Валери Петров Стойчев, 75г.; 



Мляко с ориз (с. Разсоха)
43

 

 

 
 

Необходими продукти: 

Прясно мляко - 750 гр. Сол - 1 щипка 

Вода - 300 мл. Ванилия - 2 бр. 

Ориз - 1 чаена чаша / 250 

гр. 

Канела по желание 

Захар на вкус  

 

Начин на приготвяне: 

 Прясното мляко и водата се кипват. Във врящата смес се изсипва 

почистеният и измит ориз. Разбърква се, за да не слепне. Вари се около 15 

мин. Малко преди да бъде в готовност се прибавя щипка сол, захар на 

вкус и ванилия. Ястието се разсипва в купички и при поднасяне може да 

се поръси с канела. Обикновено се консумира студено. 

                                                 
43

 Информатор Снежана Велева Иванова, 80г.; 



Пълнена печена тиква с ошав, мед и локум (с. Дрента)
44

 

 

Необходими продукти: 

Тиква – около 2 кг. Локум - 1 кутия 

Различен ошав - сини сливи, ябълки, круши, фурми без костилки, стафиди 

Мед Ром - 50 гр. 

 

Начин на приготвяне: 

 Тиквата се измива. Изрязва се капаче с остър нож под 

наклон(конусовидно) - диаметър около 8 см. С лъжица се изваждат 

семките и се почиства вътрешността така, че да остане само месестата 

част в тиквата. Стените и дъното се намазват обилно с мед. Тиквата се 

пълни с ошав, парченца локум , ром, няколко лъжици мед. Ястието се 

затваря с капачето и се поставя в тава с малко вода. Пече се на умерена 

фурна до карамелизиране на кората. 

                                                 
44

 Информатор Недялка Савова Димитрова, 77г.; 



Ошав от зрели ябълки (с. Блъсковци)
45

 

 

Необходими продукти: 

 - Зрели ябълки 

 - Захар 

 

 

 
 

Начин на приготвяне: 

 Ястието се приготвя с много добре узрели ябълки. Плодовете се 

почистват, измиват и разрязват, за да се извадят семенниците. Суровината 

трябва да се оформи с остър на филийки с дебелина 3-4 мм. като 

капачетата се изхвърлят. Резените се редят плътно един до друг върху 

рамка с мрежа. Всичко се поставя на силно слънце, за да се суши. 

Прибират се, за да не овлажнеят вечерно време и когато е облачно и/или 

вали. Изсушения плод се мастосва
46

. В тенджера се кипват вода и захар, за 

да се подсигури подсладена течност. Изсушените плодове се потапят във 

врящата вода за 2-3 минути. Отцеждат се в цедка, а след това се сушат на 

слаба фурна. След термичната обработка се оставят настрани, за да 

изстинат. Съхраняват се в платнена торба на сухо и хладно място.  

                                                 
45

 Информатор Мария Тодорова Иванова, 68г.; 

46
 При пропускане на процедурата на варене с подслаждане, ошавът бързо 

става негоден за консумация, защото се появяват плодови червеи – б.а.; 



Пестил от сини сливи (с. Блъсковци)
47

 

 

Необходими продукти: 

 - Сини сливи - 10 кг. 

 

 

 
 

Начин на приготвяне: 

 Пестилът е плодово пюре, сварено без захар и изсушено след 

това. Отлично узрели сини сливи се измиват добре, изчистват се от 

костилките, смилат се с ръчна машинка за месо и с малко вода се слагат 

да врят. Бъркат се непрекъснато, докато се получи гъста каша, която при 

вренето образува мехури, които се пукат. Готовият пестил променя цвета 

си от светло кафяв до почти черен  цвят. Той се изсипва в тава, застлана с  

хартия за печене, на пласт с дебелина 1 см. и се изсушава от двете страни 

в слаба фурна, докато престане да лепне по пръстите. Може да се суши и 

на силно слънце, но тавата се  покрива с тензух. Суши се около 5/6 дни. 

Пестилът се преобръща върху друга хартия за да съхне и от другата 

страна. Това действие се повтаря няколко пъти докато престане да лепне. 

Когато изсъхне, се навива на руло или се нарязва на парчета като се загъва 

в целофан. Нарежда се в кутия, затваря се и се прибира на хладно и сухо 

място. 
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 Информатор Цветомира Алексиева Йосифова, 60г.; 



Рачел от тиква (с. Тодювци)
48

 

 

Необходими продукти: 

Тиква - около 2 500 гр. Вода - 1 кг. 

Захар - 2 кг. Глюкоза - 400 гр. 

Индрише или ванилия по избор аромат  

Варна вода. Приготвя се от 150 гр. вар и вода - 3 л. 

 

Начин на приготвяне: 

 Тиквата се измива, обелва и почиства от вътрешността. Чистата 

суровина следва да тежи 2,5 кг. Продуктът се нарязва на парченца, може 

да се използва къдрав нож. Приготвя се „варна вода“ по следния начин: 

смесва се гасената вар с водата като се разбъркват много добре. Изчаква 

се течността да се избистри след утаяването. Тогава се изгребва чистата 

вода и в нея се слагат парчетата от тиква за 2 часа. После водата се 

излива, а суровината се изплаква и 

отцежда. През това време се прави 

сироп от вода и захар. Към него се 

слагат отцедената тиква. Всичко се 

вар на тих огън докато парчетата 

поомекнат и сиропа се сгъсти. 

Прибавя се глюкозата. Варенето 

продължава до сгъстяване. Сместа 

се разбърква внимателно, за да не 

се смачкат парчетата тиква. Най-

накрая се прибавят ванилия и/или 

индрише - аромати по желание. 

Няма пречка да се поставят 

орехови ядки. Готовият рачел се 

разсипва в бурканчета, които 

следва да се стерилизират 10 

минути. 
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 Информатор Керана Баева Христова, 68г.; 



III. МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Кисело мляко (с. Майско)
49

 

 

Необходими продукти: 

 - Прясно мляко 

 - Подкваса - 1,5 с.л. на буркан от 800 гр. 

 

Начин на приготвяне: 

 Прясно издоеното мляко се сварява в тенджера. Свареното мляко 

се оставя да се поохлади. Температурата, до която трябва да спадне е 37-

39*С, но не повече от 40*С. Топлината може да се усети като се потопи 

пръста - трябва да се понесе. Млякото се разсипва в буркани. Във всеки 

съд се слага подкваса, около 1,5 с.л. Всичко се завива с одеяло. Ястието е 

готово след 2,3 часа. Консумира се охладено. 

 

Цедено мляко (с. Майско)
50

 

 

Необходими продукти: 

 - Кисело мляко 

 

Начин на приготвяне: 

 Кисело мляко се изсипва в тензухена цедка. Оставя се закачено на 

хладно място за около дванадесет часа, за да се отцеди. Цеденото мляко е 

готово, когато първоначалния обем се съкрати наполовина. Готовия 

продукт може да се консумира директно или като част от млечни салати и 

десерти.  

  

                                                 
49

 Информатор Ахмед Салимов Юсуфов, 58г.; 
50

 Информатор Ахмед Салимов Юсуфов, 58г.; 



Сирене (с. Марян)
51

 

 

Необходими продукти: 

 - Прясно мляко - 5, 6 литра краве или около 4 л. овче мляко 

 - Мая - 4, 5 капки на литър 

 - Сол 

 

Начин на приготвяне: 

 Сваряваме млякото като овчето може да не се вари. 

Температурата при която се слага маята е 37-39*С – като при киселото 

мляко. Навремето млякото се е слагало в каца, за да се хване (подсири). 

Нарязва се с нож на кубчета. След това продуктът се изсипва върху тензух 

постлан в дървен сандък, в наши може да се ползва и марля. Важно е 

кутията да е под наклон. Върху суровината се слага капак, а върху него 

тежест, за да се изцеди суроватката. Процесът на изцеждане продължава 

около денонощие. След това сиренето се изважда от марлята, нарязва се 

на парчета, осолява се – 1 с.л. на 1 кг. и се покрива с марлята, за да поеме 

сол за няколко часа. Съхранява се в саламура, която на всеки двадесет дни 

се сменя. 

 

 

 

                                                 
51

 Информатор, Иван Славов Василев, 71г.; 



Кашкавал (с. Марян)
52

 

 

Необходими продукти: 

 - Прясно мляко - 8 л. 

 - Лимонтузу - 2 пакетчета 

 - Сол 

 

Начин на приготвяне: 

 Прясно издоеното мляко се прецежда и загрява до 37-39*С. След 

това се добавя за всеки литър по една супена лъжица сол. Разбърква се 

добре. Непосредствено преди завирането му се слагат пакетчетата с 

лимонтузу. Разбърква се постоянно, за да се пресече млякото. Варенето, 

придружено с бъркане продължава 10-15 минути. Пресечената смес се 

отстранява от котлона и се оставя да изстине малко. След това се изсипва 

в съд покрит с тензух. Цедката се връзва и закача, за да изтече 

суроватката. Този момент продължава до един час. После цедилото се 

притиска с някаква тежест, за да изтече и останалата част от течността за 

около 2-3 часа. Оформената пита са изважда от платното и се оставя за 

около два дни да зрее на стайна температура, докато се образува кора. 

През това време се обръща няколко пъти. На третия ден, кашкавалът е 

готов за консумация. 
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IV. ПРАЗНИЧНА ХРАНА 

 

Чушки пълнени със зрял боб (с. Средни колиби
53

) 

 

Необходими продукти: 

Червени чушки - 10 бр. Моркови - 2 моркова 

За плънката: Чубрица на вкус 

Боб - 2 ч.ч. Олио - 100 гр. 

Кромид лук - 1 глава Черен пипер - на вкус 

Праз лук - 1 стрък Джоджен - на вкус 

Червени сухи чушки Целина глава - наполовина от обема 

на лука 

Целина листа на вкус  

 

Начин на приготвяне: 

 Бобът се измива и накисва с хладка вода от вечерта на предния 

ден. Водата, след като накиснатия боб пренощува, се изхвърля. Варивото 

се измива с хладка вода. Поставяме го в тенджера с 1 500 мл. топла вода. 

Към боба се добавят нарязаните на ситно лук, праз лук, половин глава 

целина, моркови и червените сухи чушки. Когато бобът се свари се добавя 

сол на вкус. 

Готовото вариво се 

прецежда през 

голям гевгир, а след 

това се подправя с 

чубрица, магданоз, 

джоджен, листа 

целина. По-

голямата част от 

сместа се използва 

за пълнене на 

предварително 

изпечените и 

избелени чушки. 

Останалото се използва за приготвяне на боб-чорба. Напълнените чушки 

се подреждат в омазнена тава като отворът им е опрян в стените на съда за 

печене. Гозбата се посолява и заливат с 3-4 супени лъжици от бульона. 

Пече се в умерена фурна до запичане на чушките. 
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Гергьовско агне на пещ (с. Средни колиби
54

) 

 

Необходими продукти: 

Агне - цяло 1 бр. Черен и червен пипер на вкус 

Сол на вкус Зелен лук - няколко стръка 

Олио - 1 л. Моркови - няколко броя 

Бира - 500 мл. Вода 

 

Начин на приготвяне: 

Агнето се слага в намазнена тава, в която ще се пече. То се намазва с 

олио, сол и червен пипер. В тавата се слагат цели моркови и стръковете 

лук, ръси се черен пипер и се налива бира. Покрива се с алуминиево 

фолио или добре омазнена и осолена плътна хартия (в конкретния случай 

неизползван хартиен чувал). Пече се около 4-5 часа в пещта, докато 

костите започнат да се отделят от месото без усилие. 
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Баклава (с. Константин)
55

 

 

Необходими продукти: 

За плънката: За тестото: 

Орехови ядки - 400 гр. Прясно мляко - 100 мл. 

Краве масло - 70 гр. Олио - 100 мл. 

Олио - 50 мл. Сода бикарбонат - 1 к.л. 

За сиропа: Яйца - 3 бр. 

Вода - 800 мл. Брашно - колкото поеме за меко тесто 

Захар - 800 гр.  

Лимон - 1 бр.  

Ванилия - 1бр.  

 

Начин на приготвяне: 

 Замесваме тесто от 100 мл. прясно мляко, 100 мл. олио, 1 к.л. сода 

бикарбонат, 3 яйца, брашно колкото поеме, за да се получи меко тесто. 

Тестото се разделя на 45 еднакви малки топчета (три части по 15 топчета). 

Точат се три пъти по 15 малки корички с нишесте ванилия. След това от 

15-те малки листа се точи една голяма кора, с размер равен на тавата, 

където ще се пече баклавата. Това се прави три пъти. Ореховите ядки се 

начукват на едро, за да дадат специфичния вкус на баклавата. 

Подреждането на продуктите за сладкиша става по следния начин: най-

отдолу кора, върху нея орехи и 

така до края, където се завършва с 

последен блат. Нарязва се. Тавата 

се залива с 50 мл. олио и 70 мл. 

разтопено масло. Пече се до 

златисто на 170 градуса на 

предварително загрята фурна. 

Сиропът се сварява от 800 мл. 

вода и 800 гр. захар. При желание, 

той може да се овкуси с едно 

пакетче ванилия и малко сок от 

лимон. Студената баклава се 

залива с горещ сироп. 
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Е ВРО П Е Й С К И  С Ъ Ю З 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони

eufunds.bg

Договор № BG06RDNP001-19.328-0002-C01 „В търсене на изгубените корени“

1. Консолидиране на позитивната енергия на младите хора и насочването й в различни 

дейности за постигането на многостранен прогрес, използвайки методите, ресурсите и 

механизмите на гражданското общество;

4. Да мотивира младежите да изразяват публично своята позиция по въпроси от 

национално, регионално и световно значение, касаещи значими за тях области;

7. Развитие базирано на придобиване на знание чрез непрекъснатото обучение и 

усъвършенстване.
Мисия се основава на разбирането, че развито и силно гражданско общество се постига 

чрез активното включване на овластени и информирани граждани в обществените 

процеси. Тя е насочена към подкрепа на мледежки инициативи, спорт, развитие на 

предприемачеството и иновациите, развитие и утвърждаване на духовните ценности, 

гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката и културата. 

Нашето мото е „НАПРЕД И НАГОРЕ“

5. Да се укрепват връзките и сътрудничеството между млади хора от различни държави 

на основата на споделени ценности;

Сдружение „Стъпка по стъпка“ е регистрирано през октомври 2014 г., и целите 

на му са:

3. Да се промени позитивно качеството на живот на младежите и да се съдейства за 

социалната интеграция;

6. Да се съдейства всестранно за духовното, социално и икономическо развитие при 

пълноценно използуване на културно-историческото наследство, природните и други 

обективни дадености;

2. Насърчаване на активни контакти между младите хора, чрез обмяна на идеи и опит и 

чрез подкрепа на съвместни инициативи на младежки организации в страната и 

чужбина;
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