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САЛАТИ 
 
Салата с риба тон 
Продукти: 
1 консерва риба тон в собствен сос 
1 авокадо 
1 по-голям домат 
лимонов сок 
сол 
черен пипер на вкус 
Начин на приготвяне: 
Авокадото се намачква на пюре, разбърква се с парченцата риба 
и нарязания на малки кубчета домат. Добавят се подправките на 
вкус. 
 
Млечна салата с печени чушки 
Продукти: 
10-12 броя червени печени чушки 
1 кофичка цедено кисело мляко 
100-150гр сирене 
чесън на гранули 
Начин на приготвяне: 
Чушките се режат на много ситно, смесват се с цеденото кисело 
мляко, добавя се чесън на гранули и за финал се слага сиренето. 
Разбърква се отново и се слага за поне 2 часа в хладилник преди 
консумация за да поеме аромата на чесън салатката. 
 
Салата с гъби 
Смесват се гъбите(Предварително сварени или задушени),2-3 
сварени яйца, прясна краставица, една лъжица домашна 
майонеза, копър, чесън и черен пипер. 
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Сицилианска капоната 
http://vkusenden.blogspot.bg/2016/09/blog-post.html 
Продукти: 
2 патладжана 
1 тиквичка 
1 с.л. зехтин 
4 червени чушки/пиперки 
2 с.л. зехтин 
1 глава кромид лук 
3 домата 
4 скилидки чесън 
1 щипка захар 
сол 
10-15 маслини/ без костилка 
оцет на вкус 
босилек  
Начин на приготвяне: 
Патладжанът се обелва и нарязва на кубчета. Посолява се, 
оставя се да се отцеди, след това се измива под течаща струя 
вода и се подсушава с кухненска хартия. 
Тиквичката се нарязва на кубчета, смесва се с патладжана, 
всичко се подправя със сол и лъжица зехтин и зеленчуците се 
изсипват в тава покрита с хартия за печене. Пекат се 20 минути в 
предварително загрята на 200 градуса фурна. Чушките се 
нарязват на ивички, а лукът на лунички. Запържват се в загретите 
2 с.л. зехтин. Прибавят се нарязаните на кубчета домати и 
нарязаният на ситно чесън, подправя се със захар и сол на вкус. 
След като сместа заври се прибавят тиквичките и патладжаните. 
Добавят се маслините и се оставя ястието да къкри 5-6 минути, 
като периодично се разбърква. 
Готовата капоната се оставя да се охлади до стайна температура. 
Подправя се с оцет на вкус, поръсва се обилно с пресен босилек 
и се сервира.  
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Свежа градинска салата с кисело мляко и орехи  
http://vkusenden.blogspot.bg/2016/05/blog-post_18.html  
Продукти: 
1 градинска зелена салата 
1 салата лоло роса 
2 малки краставички 
1 кисело мляко 4,5% масленост (може и цедено мляко) 
50 грама леко запечени орехи 
сол на вкус 
Начин на приготвяне: 
Салатата се накъсва и смесва с нарязаните на дребни кубчета 
краставички. Подправя се със сол, добавят се запечените 
орехови ядки и киселото мляко и всичко се разбърква. Охлажда 
се преди сервиране. 
 
Салата - Домати под шуба 
http://vkusenden.blogspot.bg/2016/06/blog-post_97.html 
Продукти: 
3 средни домата (розови по възможност) 
100 г. сирене 
2-3 твърдо сварени яйца 
2-3 скилидки чесън 
3 с. л. зехтин 
1 с. л. оцет (по желание) 
магданоз за поръсване 
Начин на приготвяне: 
Доматите се нарязват на кръгчета или полумесеци, но не много 
тънко. Подреждат се в сервизна чиния. Може да направите на 
индивидуални порции. В случая направих 3 салати, с по 1 яйце и 
1 домат. Зехтин, оцет и пресован или нарязан на ситно чесън се 
смесват в купичка и с тях се подправят доматите. Отгоре се 
натрошава сирене и се настъргват яйца. Най-отгоре се поръсва с 

http://vkusenden.blogspot.bg/2016/05/blog-post_18.html
http://vkusenden.blogspot.bg/2016/06/blog-post_97.html
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магданоз. По желание може да подправите с още малко зехтин, а 
също и сол, ако не ви е достатъчно солено от сиренето. 
 
Пълнени домати 
http://vkusenden.blogspot.bg 
Продукти: 
8 домата 
400 гр сирене 
300 гр майонеза 
няколко стръка нарязан на ситно копър 
черен пипер 
Начин на приготвяне: 
За украса ползвах стръкчета копър, няколко маслини без костилка, 
морков и няколко царевички. Отрязва се капаче на доматите и се 
издълбават. Пълнят се със смес от натрошено сирене объркано с 
майонеза и добавен нарязан на ситно копър и черен пипер на вкус. 
Останалата смес се шприцова отгоре и доматите се украсяват с 
маслини, царевица, морков и стръкчета копър. 
 
Протеинов пастет с авокадо и спанак 
http://foodieboulevard.com 
Продукти:  
2 варени яйца 
2 шепи пресен спанак 
200 г извара 
1 авокадо 
сол на вкус 
Начин на приготвяне: 
Пасирайте до хомогенност. Намажете върху филийка домат и 
поднесете като разядка. 
 

 

 

http://vkusenden.blogspot.bg/2011/04/blog-post_1788.html
http://vkusenden.blogspot.bg/
http://foodieboulevard.com/egg-avocado-paste/
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СУПИ 

Крем супа от карфиол I вариант 
Продукти: 
1 глава карфиол (около 1 кг) 
3 средноголеми глави лук 
3 скилидки чесън 
1 малка зелена чушка 
ким 
куркума 
черен пипер, риган, босилек  
1 с.л. краве масло 
Начин на приготвяне: 
Карфиолът се почиства от листата и се накъсва. Лукът, чушката и 
чесънът се накълцват на дребно. Всичко това се залива с вода да 
покрие и се добавят зелените подправки, маслото и солта. Вари 
се на средновисока температура (при мене на 3-та от 4 степени 
на котлона) до омекване на карфиола (около 1ч) и се добавят 
куркумата и кима. Вари се още към 10-на минути. Като е готово се 
оставя да поизстине и се пасира с блендер.  Сервира се топла 
или студена. 
 
Крем супа от карфиол II вариант 
Продукти: 
Карфиол 
Масло 
Заквасена сметана 
Сирене 
Начин на приготвяне: 
Сваряваме карфиол. Пасираме и докато е още топла, добавяме 
много масло, заквасена сметана. Отгоре поръсваме със сирене. 
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Крем супа с броколи и сирена 
Продукти: 
1 средно голяма глава броколи 
500-600 мл. прясно мляко 
3 с.л. сметана за готвене 
50 грама синьо сирене или друг тип сирене по ваш вкус - 
кашкавал, сирене чедър, гауда и пр. 
50 грама овче сирене 
50 грама рокфор 
2 щипки сол 
Начин на приготвяне: 
Броколите се накъсват на розички и се бланшират във вряла, 
подсолена вода за 3-4 минути. Водата се отстранява, като се 
оставя съвсем малко на дъното на тенджерата (един пръст). 
Добавя се прясното мляко и се оставя да поври около 10 минути, 
след което се добавя и сметаната, като се бърка непрекъснато. 
След като сместа се посгъсти, се добавят и натрошените сирена, 
бърка се не повече от 15 сек и се отнема от огъня. Супата се 
сервира както топла, така и леко охладена. 
 
Пилешка супа със зеленчуци 
Продукти: 
половин пиле 
половин килограм пресни гъби 
2-3 моркова 
броколи, карфиол 
2 яйца 
4-5 с.л. кисело мляко 
малко оцет 
сол на вкус 
Начин на приготвяне: 
Пилето се поставя с нарязаните моркови във водата и се 
сварява. В хода на варенето се добавят и нарязаните на филийки 



 

7 | P a g e  
 

РЕЦЕПТИ ВМ - НВХ 

гъби. Месото се изважда, обезкостява и накъсва на парченца и 
отново се прибавя към супата. Последните десетина минути се 
добавят накъсаните на розички карфиол и броколи, на които им 
трябва много малко варене. Слага се сол на вкус.  
Застройва се със смес от 2 яйца, няколко лъжици кисело мляко, в 
която капвам малко оцет, или лимонов сок, за да не се пресече. 
 
Спаначена крем супа с четири сирена 
Продукти: 
250гр спанак от консерва 
100гр праз 
40гр масло 
100мл прясно мляко 
700мл вода 
50гр Бри 
50гр Горгонзола 
50гр Гауда 
50гр Чедър 
Сол, черен пипер, индийско орехче на вкус 
Начин на приготвяне: 
Измиваме и нарязваме на колелца праза, отцеждаме от водата 
спанака. В тенджера разтопяваме маслото и поставяме лука да 
се задуши. Прибавяме спанака и задушаваме още 3-4минути. 
Изливаме млякото и водата и оставяме да ври на слаб огън около 
15минути. Прибавяме нарязаните на едно сирена и разбъркваме. 
Оставяме ги да се разтопят, подправяме със сил, пипер и 
индийско орехче и пасираме. Сервираме супата топла, със 
заквасена сметана и смлени орехи. 
 
Гъбена супа 
Продукти: 
250-300 гр гъби 
1 глава лук 
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2 супени лъжици масло 
1/2 ч.ч. прясно, пълномаслено мляко  или сметана за готвене  
1 и 1/2 ч.ч. вода 
Черен пипер, сол, шарена сол на вкус. 
Начин на приготвяне: 
Маслото се загрява в тенджерата. Добавят се нарязаните на 
филийки гъби и на кубчета лукът. Задушават се под капак около 
5мин. След като омекнат се налива леко стопленото мляко  и 
водата /ако ползваме сметана добавяме още вода/. Супата ври 
около 15 мин, докато мазнината излезе на повърхността. 
Подправя се на вкус. 
*** Ако ще се ползва за предястие, си остава така- достатъчно 
вкусна е, но е не е много засищаща. Ако ще бъде основно - в сух 
тиган се запържват 100гр бекон( пушен/сурово- сушен) до 
златисто и се разделя на две порции ( нещо като беконени 
крутончета).  
 
Тосканска супа  
Продукти: 
1 средна глава карфиол 
700- 800 гр. сурова наденица / суджук 
бульон 
лапад / спанак / къдраво зеле 
лук 
чесън 
сол и пипер 
мас / масло 
сметана по желание 
Начин на приготвяне: 
Количествата са съвсем ориентировъчни. 
Сварявате карфиола и зеленията (ако е сурова) в бульона до 
мекотата, в която ви харесва.  
Наденицата се нарязва на парчета и се запържва заедно с лука и 
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чесъна в мазнината, количество по ваша преценка. Когато е 
готова, се прибавя при карфиола, а тиганът се деглазира с малко 
от бульона и се прибавя към супата. Подправя се с пипер и сол 
според вкуса. 
Ако зеленията е консервирана се слага сега. Оставя се да кипне и 
се сваля от котлона.  
При сервирането по желание може да се добави с.л. сметана. 
 

 

ПАЛАЧИНКИ, ХЛЯБ БЕЗ БРАШНО 

Американски палачинки 
http://www.ceciliafolkesson.se/ 
Продукти: 
2 яйца 
250 грама извара или сирене котидж 
1 с.л. псилиум хуск (това бих го пропуснала или бих го заменила с 
овесени трици или смляно ленено семе) 
1 щипка ванилия 
1 щипка сол 
Начин на приготвяне: 
Всичко се разбива. Оставя се да престои 10 минути. Пържи се в 
кокосово или краве масло. Сместа става много гъста, но когато се 
слага с лъжица в тигана, лесно се разстила. 
 
Kокосови палачинки с гарнитура 
Продукти: 
Тесто за палачинки: 
3 яйца 
25гр кокосови стърготини 
50гр разтопено масло 

http://www.ceciliafolkesson.se/
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1 щипка сол 
Гарнитура: 
маскарпоне 
кокосови стърготини 
ванилова есенция 
2 ч.л. мед 
банани 
ягоди/горски плодове (може и замразени) 
шоколадови люспички за декориране (има ги в Кауфланд) 
Начин на приготвяне: 
Палачинки - яйцата се разделят на белтъци и жълтъци, 
белтъците са разбиват на сняг със солта, а жълтъците с кокоса. 
На тиган се разтапя (на средна температура) маслото и после се 
изсипва при жълтъците и се разбъркват. След това жълт. се 
изсипват при белтъците и се бъркат с дървена лъжица до 
хомогенна смес. Пекат се на останала мазнина в тигана до 
златиско от всяка страна. Стават на вид като маериканските 
бухнали палачинки или като нашите опалянки.    
Гарнитура - маскарпонето се разбърква с 1 ч.л. мед и ванилията + 
кокоса до хомогенна смес. Ухае фантастично! Бананите се 
нарязват на шайбички, а ягодите се измиват и почистват. 
*** Палачинките се мажат с 1 пръст дебел пласт от крема от 
маскарпоне, отгоре се нарежда втори пласт банан, а върху него 
ягодите. После се полива с 1ч.л. мед на тънка струйка (медът 
стига за 2-3 палачинки). Накрая се поръсва с шоколадовите 
люспички. И кой все още казва, че нашият режим не бил вкусен и 
всичко хубаво било забранено? Да ви е сладко!!!    
 
Палачинка 
вариант 1: 
1 яйце, лъжица течна сметана, лъжица млени лешници/бадеми, 
изпържена в масло и сервирана с кашкавал 
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вариант 2: 
1 яйце, лъжица течна сметана, лъжица кокосови стърготини, 
изпържена в масло и сервирана с кашкавал 
 
Палачинки с извара 
https://mycandykitchen.blogspot.bg 
Разнообразието от палачинки е огромно. Съществуват толкова видове 
и сладки и солени, с различен състав и различни плънки. Рецептата, 
която открих е за палачинки с извара. Интересни са. В рецептата от 
линка са сервирани с кленов сироп, но аз предпочетох солен вариант. 
Адаптирано от: тук 

Продукти:  
4 яйца  
250 гр. извара  
3 с.л. брашно – ленено, кокосово или хуск 
щипка сол  
1 с.л. зехтин  
масло, за намазване на тигана 
Начин на приготвяне: 
Смесете всички съставки в голяма купа и бъркайте до гладкост. Може 
да използвате миксер. Загрейте на котлон малък тиган с олио или 
наръсете със спрей за готвене.  
Изсипете една непълна чаша или непълен черпак от сместа в тигана и 
изпържете и от двете страни. Изпържете всичките палачинки.  
Сервирайте ги с плънка по желание: аз добавих шунка, топено сирене и 
кашкавал. 
 
Здравословен "хляб" 
http://vkusenden.blogspot.bg 
Продукти: 
3 яйца 
100 г сирене или извара 
1 ч.л. бакпулвер 
 
Начин на приготвяне: 

https://mycandykitchen.blogspot.bg/
http://realfittraining.com/%20/cottage-cheese-pancakes
http://vkusenden.blogspot.bg/2015/10/blog-post_14.html
http://vkusenden.blogspot.bg/
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Включваме фурната да загрява на 150-160 градуса. 
Белтъците се разбиват хубаво, така че като се обърне купата да стоят 
на едно място. 
Сиренето/изварата се намачкват с вилица, смесват се с жълтъците и 
бакпулвера и се разбива сместа с миксер. С шпатула добавяме 
белтъците при жълтъците и с въртеливи леки движения смесваме 
съставките, като внимаваме да не спадне сместа. В тавичка с диаметър 
18-20 см слагаме лист хартия за печене, изсипваме сместа и печем в 
загрята фурна на 150-160 градуса около 25-30 мин. 
Изваждаме хляба заедно с хартията, оставяме на решетка 5-10 мин да 
се охлади, отлепваме и разрязваме на порции. 
 
Хляб без брашно 
http://vkusenden.blogspot.bg 
 Ако може така да се нарече - хляб без брашно. 
Сухата смес в хляба е от смлени орехови и слънчогледови ядки и 
смляно ленено семе и сусам. 
Течната част е от яйца, мътеница, вода и оцет. 
Хлябът на вид е като кекс, няма вкус на ядки, защото не са запечени. 
Няма и някакъв отличаващ се вкус, който да пристрастява, а е просто 
мек въздушен и влажен вариант на хляб, който може да се ползва като 
хляб за сандвич. И заради влагата в него, може да се запече като се 
нареже по желание, преди консумация. Добре е да се съхранява в 
хладилник. 
Продукти: 
100 г орехови ядки 
60 г белени слънчогледови ядки 
30 г сусам 
100 г ленено семе или ленено брашно 
100 мл вода 
30 мл ябълков оцет 
3 белтъка 
1 цяло яйце 
100 г мътеница 
1 ч.л. сода за хляб 
1 ч.л. сол /морска, хималайска, обикновена/ 

http://vkusenden.blogspot.bg/2017/11/blog-post_85.html
http://vkusenden.blogspot.bg/
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Начин на приготвяне: 
Фурната се загрява на 180 градуса с долно нагряване с вентилатор. 
Ядките, лененото семе и сусамът се смилат в блендер много фино, 
смесват се и се разбъркват. Яйцето и белтъците се разбиват с телена 
бъркална с добавената сол. Към тях се добавя мътеницата, содата 
разтворена в оцет и водата и сместа се разбърква. На порции се 
добавят сухите съставки и сместа се разбърква хубаво с лъжица. 
Продълговата кексова форма се застила с хартия за печене, да покрива 
и стените. Намазва се със зехтин, сместа се изсипва в нея и се 
изравнява. Пече се на средна скара в продължение на 30-35 минути, 
като се проверява с клечка забодена в средата, дали хлябът е изпечен. 
Изважда се върху решетка, заедно с хартията за печене, отлепва се 
хартията внимателно от стените, докато е още горещ и се оставя да се 
охлади. 

 
Опалянки 
3 яйца 
85 (или в друга версия 100) грама "Филаделфия" и малко сол 
Отделят се белтъците и жълтъците. Белтъците се разбиват на 
сняг с малко сол. Отделно се разбиват жълтъците със сиренето. 
Накрая внимателно сместа с жълтъците се добавя към 
белтъците. Пекат се в намазнена тава под формата на 6 купчинки 
- за трийсетина минути на 150 градуса. Стават за сандвичи. 
 
 

ЯСТИЯ СЪС СИРЕНЕ И ИЗВАРА 

 
Сиренки във форми за мъфини 
Продукти:  
170-200 гр извара; 
130-150 гр сирене; 
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3 средно големи яйца; 
Подправки по избор – чубрица, риган, шарена сол, чесън, ким, 
червен пипер и т.н.; 
Може да се добавят ядки и/или кашкавал. 
Начин на приготвяне: 
Сиренето и изварата се смесват натрошени в купа. В отделна 
купа се разбиват яйцата и се добавят към сиренето и изварата. 
Трябва да се получи гъста смес. Добавят се подправките и се 
пълнят хартиените формички. Пече се на предварително загрята 
фурна на 180-200°(горна и долна). След изпичане се вадят от 
формичките, за да не останат влажни. 
 

Сирене в гювече  

(за 4 гювечета)  

Продукти: 

400г сирене,  

4 домата  

половин пакетче масло  

чубрица  

Начин на приготвяне: 

Намазване дъната на гювечетата с масло. Пазпределяме 

сиренето по гювечетатаи върху него нареждаме нарязаните 

домати. Слагаме бучки от останалото масло, поръсваме със 

чубрица и запичаме за 10 мин. в силно загрята фурна  

Сирене по шопски 
Продукти: 
400 г сирене 
2 с.л. зехтин  
4 яйца 
2 домата 



 

15 | P a g e  
 

РЕЦЕПТИ ВМ - НВХ 

червен пипер на вкус, босилек, магданоз, чубрица 
по желание по едно люто чушле 
Начин на приготвяне: 
Нарязаното на порционни парчета сирене се поставя в пръстени 
гюведжета, предварително може да посипете парченцата сирене 
с подправки – магданоз, чубрица, босилек /ако е пресен е още по-
вкусно/. Върху сиренето се слагат дребно нарязаните обелени 
домати и част от зехтина. По желание се добавя малка разцепена 
люта чушка. Най-отгоре се поставя кръгче домат.Ястието се 
запича леко във фурната, след което във всяко съдче се добавя 
по едно яйце. Останалата мазнина се разпределя, отгоре се 
поръсва с червен пипер и пресен манданоз 
 
Рецепта за домашно крема сирене 
Продукти: 
120 гр. - извара 
75 гр. краве масло 
25 гр. - сирене вместо сол 
Начин на приготвяне: 
Маслото се разтопява и се смесва към сиренето и изварата. 
Разбих всичко с чопър (кухненски робот). Стана пухкаво и 
страхотно вкусно. И ако не друго няма “е-та” и стабилизатори. 
*** кремата сирене търпи и още краве масло 
 
Печено сирене във фолио на фурна 
http://vkusenden.blogspot.bg 
Продукти: 
За 5 порции 
500 г козе сирене 
500 г краве сирене 
5 средно големи домата 
около 150 г кашкавал 
чубрица 

http://vkusenden.blogspot.bg/2013/06/blog-post_9138.html
http://vkusenden.blogspot.bg/
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зехтин 
смлян черен пипер 
5 зелени чушки 
Начин на приготвяне: 
От алуминиево фолио сгънато двойно се оформят кошнички/чинийки 
като краищата им се намачкват и навиват навътре, за да стоят 
изправени. Във всяка една се поръсва зехтин, чубрица и се подреждат 
нарязаното на порции сирене и нарязаният на колелца домат. Отгоре 
сиренето се подправя със зехтин, чубрица, черен пипер. Добавя се 
чушката в страни.  
Поръсва се отгоре с настърган кашкавал, подреждат се формичките в 
тава или направо във фурната, предварително загрята на 200 градуса и 
се пекат около 15 - 20 мин. 
 
Извареничета 
http://eli-r-va.blogspot.bg 
Продукти: 
200-250 гр. извара  
2 яйца  
2 с.л. хуск с връх  
½ ч.л. сода  
Масло  
Начин на приготвяне: 
Преди да почнете да ги правите, включете фурната на 200-220 град. и 
сложете тавата във фурната да се загрее хубаво. В изварата сложете 
яйцата, хубаво разбъркайте, добавете содата и брашното. Пак хубаво 
разбъркайте, получава се сравнително гъсто тесто. В тава върху хартия 
за печене намажете с масло, но малко повече, отколокото за други 
печива. Пак сложете във фурната да се загрее за около 2 мин. В 
готовата, вече загрята тава, с лъжица, като я потапяте във вода за да 
не полепне тестото, загребвайте от сместа и сипвайте в тавата. 
Печете до златисто.  
Поднесете със сметана и и горски плодове. 
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Сырники  
Продукти: 
500 г извара 
5 с.л. брашно, които в слуач заменяма с коккосово брашно или хуск 3 
с.л. 
3 яйца 
1 щипка сол 
1 ванилия или настъргана лимонова кора 
Олио за пържене 
Начин на приготвяне: 
Яйцата се разбиват в купа.  Добавя се изварата, щипка сол, щипка 
бакпулвер. Разбърква се 
 Добавя се брашното, толкова че да стане гъста смес от която да се 
оформят кюфтета, Оформените кюфтета се оставят за около 30 мин на 
студено. Тиган с незалепващо покритие се намазва с мазнина и се 
загрява. Сирниките се запичат от двете страни до златисто. Поднасят 
се с кисело мляко, или по избор с горски плодове. 
*** Може да се дабави и стевия, ако искате да са сладки или да 
експериментирате с добавянето на още продукти според сезона – 
настъргана тиквичка, червена чушка  или зелени подправки. 
 

ЯСТИЯ С ЯЙЦА 

Баница 
Продукти: 
4 яйца 
1 чаша кисело мляко+1 ч.л. сода 
1чаша натрошено сирене 
1 чаша кашкавал на кубчета 
1/3 чаша кокосово брашно 
100 гр. разтопено масло 
Всички продукти се разбъркват добре, пече се до зачервяване 
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Белтъчки *без брашно 
http://www.gabrielatsulin.com/2017/02/blog-post_24.html 
Продукти: 
4 белтъка 
200 грама крема сирене, натурално 
сол на вкус 
Начин на приготвяне: 
Разбийте белтъците на сняг. Най - добре използвайте миксер. 
След това изсипете крема сиренето при белтъците и разбъркайте 
със силиконова бъркалка внимателно, за да не спаднат 
белтъците. Сложете хартия за печене в голяма тава. Загребете с 
черпак и сложете на шест или девет места по една купчинка от 
сместа. Аз ги правя вече няколко пъти, като първият път ги 
направих девет броя, а следващите по шест броя. Колкото и да 
направите, все ще ви излязат 140 грама като общо количество.  
Печете на средно ниво във фурната, на 200 градуса, за около 15 
минути. След изтичане на времето, отворете вратичката на 
фурната и оставете тавата вътре.  
По - трудно се отлепят, затова използвайте остър нож. 
 
Забулени яйца с доматен сос на фурна 
Продукти за 4 порции: 
8 яйца 
около 1 кг домати 
4-5 печени чушки 
1 глава лук 
1 морков 
4-5 скилидки чесън 
1 ч.л. червен пипер 
1 с.л. чубрица 
1 ч.л. риган 
черен пипер 
сол 

http://www.gabrielatsulin.com/2017/02/blog-post_24.html
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магданоз 
Начин на приготвяне: 
Лукът се нарязва на ситно, а морковът се настъргва. Запържват 
се в 3-4 с.л. мазнина. Необходимо е да ги изпържите добре, 
защото ястието става готово много бързо, а не е добре да 
останат сурови. Слага се и червения пипер. Бърка се добре и се 
добавят обелените и нарязани на парченца домати и печени 
чушки. Разбърква се хубаво и се прехвърля в тавичка. Добавя се 
чесънът и подправките. Слага се във фурната. Когато заври, се 
изважда и в соса се счупват яйцата. Връща се във фурната, 
докато яйцата станат готови. Поръсва се с магданоз. 
 

Бърза съботна закуска  
Продукти: 
4 яйца 
4 квадратни резена свинска шунка 
сирене 
сол, червен пипер, масло 
Начин на приготвяне: 
Всеки резен шунка поставяме във форма за мъфин (може и 
купичка за крем карамел), а в средата му слагаме натрошено 
сирене. Внимателно слагаме в получилата се кошничка 1 яйце. И 
така, докато яйцата и кошничките свършат. Печем на 240 градуса 
в предварително загрята фурна около 15 минути. Преди да 
сервираме, изкарваме от формите за мъфини и заливаме с 
разтопено масло с червен пипер. 
 
Бързo с яйца и шунка  
Продукти: 
4 яйца 
4 квадратни резена свинска шунка 
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сирене 
сол, червен пипер, масло 
Начин на приготвяне: 
Всеки резен шунка поставяме във форма за мъфини (може и 
купичка за крем карамел), а в средата му слагаме натрошено 
сирене. Внимателно слагаме в получилата се кошничка 1 яйце. И 
така, докато яйцата и кошничките свършат. Печем на 240 градуса 
в предварително загрята фурна около 15 минути. Преди да 
сервираме, изкарваме от формите за мъфини и заливаме с 
разтопено масло с червен пипер. 
 

Кокосов блат за пица 
Продукти: 
3 големи яйца 
40 гр кокосови стърготини (2 пакетчета от Биосет) 
30-50гр настърган кашкавал 
щипка сол 
(малко вода при необходимост) 
Начин на приготвяне: 
Всичко се смесва и се разстила в силиконова форма с дебелина 1 
пръст (гъсто е!). После блатът се гарнира с каквото пожелаете - 
замразени зеленчуци, пресни зеленчуци, месце, кашкавал, 
сирене, риба или нещо друго. Пече се докато кашкавалът отгоре 
стане златисто кафяв (ок. 20 минути) на 180-200 градуса. Блатът 
е твърд и сочен едновременно, реже се лесно дори горещ и 
държи пицата цяла. По-добро е от блатовете от обикновено 
тесто. Подходящо е за хранене на път или на работа. 
 
Пица с яйчен блат 
Продукти: 
2 яйца 
щипка сол 
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2 сл. кокосови стърготини 
масло 
домат, нарязан на кръгчета 
някакъв колбас- луканка, сушеница, телешка пастърма 
обезкостени маслини 
печени чушки 
чубрица 
настърган кашкавал 
Начин на приготвяне: 
Приготовлението е много бързо. Яйцата се разбиват с мъничко 
сол. Добавят се кокосовите стърготини, но може и без тях. Сместа 
се изсипва в сгорещен тиган с масло и се изпържва омлет. 
Внимателно се прехвърля в по-голяма чиния и отгоре се 
нареждат кръгчетата домати, нарязаната на парченца луканка, 
маслините и чушките. Отгоре се поръсват кашкавала и 
чубрицата. Чинията се поставя в микровълнова фурна и се 
врътва за 4-5 минути, за да се разтопи кашкавала. 
 
Миш-маш на фурна 
Продукти: 
1 кг чушки зелена капия 
1 кг домати 
300 г сирене 
300 г кашкавал 
8 бр. яйца 
50 гр. масло 
Начин на приготвяне: 
След като изпечем чушките, ги режем на едри парченца, белим 
доматите и режем и тях. В правоъгълна тавичка редим ред 
домати, ред чушки и сирене, поливаме с маслото и слагаме да се 
пекат на 200С. След като изври водата и зеленчуците поомекнат, 
разбиваме яйцата добре с настъргания кашкавал и с получената 
смес заливаме зеленчуците, като разбъркваме добре, за да 
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поемат от яйчената смес. Допичаме ястието до готовност на 
яйцата и кашкавала и поднасяме. 
 

Майонеза с варени яйца и масло 
Продукти: 
4 сварени яйца, четвърт пакет масло ( от 250 гр.), разбивам в 
блендер добре, понякога добавям малко прясно мляко или 
заквасена сметана, на око, за разреждане. Подправки по 
желание. Със сметаната става по-мазно. Ако не се консумира 
всичко и се прибере в хладилник се стяга от маслото. 
 
Омлетчета с броколи и моцарела  
Продукти: 
За 6 броя: 
2 яйца 
50 грама броколи 
50 грама моцарела 
една малка глава кромид лук 
магданоз 
щипка сол 
щипка сода 
масло/мас - количеството е по лични предпочитания 
1/2 ч.ч. вода 
Начин на приготвяне: 
Тиганът се загрява на средна степен и се добавя ситно нарязания 
лук заедно с мазнината да се задуши и да побелее, след него се 
добавят и наситнените броколи. Изчаква се малко, докато се 
поеме мазнината и се сипва водата, за да се задушат. Когато 
водата се изпари, се маха от котлона и се оставя да се охлади. 
Разбиват се яйцата и се добавя в тях моцарелата на ситни 
кубчета, сушен/пресен магданоз, содата и малко сол. Разбърква 
се хубаво и се добавят изстиналите лук и броколи. Бърка се до 
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хомогенна смес и се сипва в хартиени формички, предварително 
намаслени или директно в намаслени формички за мъфини без 
хартия. Пекат се в загрята фурна на 180 градуса без вентилатор 
до готовност.  
За гарнитура към тях перфектно се връзва беконче. 
 
Омлет с гъби, броколи и кашкавал 
Продукти: 
2 яйца 
60 милилитра течна сметана 
1 шепа броколи 
6 гъби (печурки) 
50 грама настърган кашкавал 
сол и черен пипер на вкус 
масло  
Начин на приготвяне: 
Сварете броколите в подсолена вода или пригответе на пара, докато 
омекнат. Разтопете малко масло в тиган, задушете гъбите и ги извадете 
в чиния. Разбийте яйцата с млякото, сложете сол и пипер на вкус. 
Получената смес налейте в тигана и пържете до готовност. Поръсете 
омлета с настърган кашкавал, отгоре сложете броколите и гъбите. 
 
Омлет с броколи и семена 
Продукти: 
2 яйца 
3-4 розички броколи 
1 с.л. микс от семена 
Начин на приготвяне: 
Разбийте яйцата и добавете останалите съставки. Изсипете в 
предварително загрят тиган с разтопено масло и запечете омлета.  
*** Вместо броколи може да се добави и котидж сирене. 
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Здравословен омлет с броколи и домати 
Продукти: 
2 големи яйца 
1 голям белтък 
1 с.л. мляко 
1/3 чаена лъжичка сол 
1 чаша варени нарязани броколи 
1 голям домат, нарязан на филийки 
½ чаена чаша настъргано швейцарско сирене или друго по ваш вкус 
Начин на приготвяне: 
Намажете с мазнина тефлонов тиган с диаметър 25 см и го загрейте. 
Разбийте яйцата, белтъка, млякото и солта в средна купа до 
получаване на еднообразна смес. Добавете броколите. Изсипете 
сместа в тигана. Пържете около минутка, но без да разбърквате. От 
време на време разклащайте тигана, за да се изпържи и суровата част 
от яйцата. Повтаряйте това, докато омлетът се стегне в средата. 
Подредете филийките домат върху едната половина на омлета. 
Поръсете със сирене. Завийте омлета – плънката трябва да се покрие. 
Намалете огъня до слаб. Похлупете тигана и оставете омлета на 
котлона още 3-4 минути. 
 
Омлет със ситене, спанак и шунка  
Продукти: 
2 яйца, 
1 с.л. мляко 
1/2 ч.ч. бейби спанак 
2 парчета шунка слайс 
1/4 ч.ч. настъгано сирене 
Начин на приготвяне: 
Разбийте жълтъците в купа заедно с млякото. В отделна купа разбийте 
белтъците на сняг. Внимателно смесете жълтъците и белтъците и 
оставете настрана, но не за дълго, за да не спадне сместа. 
Намажете тиган с незалепващо покритие с масло и добавете бейби 
спанака и задушете за 1-2 мин.  Извадете го от тигана. 
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Изсипете яйчната смес в тигана и гответе за 2-3 минути или до 
готовност. Поставете шунката, спанака и сиренето на половината от 
омлета, след което го сгънете на две. Сервирайте незабавно.  

  
Огретен от коприва и  лапад 
Продукти: 
Две шепи попарена и нарязана коприва 
една шепа лапад нарязан 
400 гр. извара 
1/2 кофичка кисело мляко 
8 яйца 
мазнина 
Начин на приготвяне: 
Обърквам всичко хубаво и изсипвам в стъклена или керамична 
тавичка. Пека около 40 мин. на 180 гр 
 
Фритата с броколи, праз лук и гъби 
http://www.vkusnoteka.bg 
Приготвих тази фритата в мултикукър за 40 минути. Направо ме спаси 
една вечер, когато се прибрахме късно и трябваше светкавично да 
приготвя вечеря за семейството. Оказа се неочаквано добра 
комбинация от вкусни броколи, леко сладък праз лук и апетитни гъбки. 
Много вкусно се получи. Може да се приготви и в тефлонов тиган и да 
се запече във фурна след това. 
Продукти: 
1 глава броколи 
2 стръка праз лук 
5-6 бр. големи гъби 
шепа листенца прясна мащерка 
3 яйца 
200 мл. прясно мляко 
черен пипер 
сол 

http://www.vkusnoteka.bg/


 

26 | P a g e  
 

РЕЦЕПТИ ВМ - НВХ 

50 г настърган кашкавал 
Начин на приготвяне: 
Нарежете броколите на розички, праз лука на кръгчета, а гъбите на 
парчета. Сложете ги във вътрешния съд на мултикукъра, полейте със 
зехтин, поръсете със сол и черен пипер и затворете капака. Изберете 
функция FRY за 10 минути. Броколите ще станат по-наситено зелено, 
празът и гъбите ще омекнат. Отворете и поръсете с мащерка, 
разбъркайте. В купа разбийте яйцата, заедно с прясното мляко, черния 
пипер и солта. Залейте зеленчуците, изберете програма BAKE за 20 
минути на 180 градуса. След края на програмата отворете капака и 
поръсете с настъргания кашкавал. Внимателно изсипете фритата в 
чиния. 
 
Пъстра фритата 
http://foodieboulevard.com 
Продукти:  
3 яйца 
1 червена чушка 
2-3 печурки 
няколко маслини 
подправки по избор 
30-40 гр. шунка/филе или друго месо по избор 
1/2 кофичка кисело мляко 
30 гр. сирене по избор 
Начин на приготвяне: 
Нарежете всички продукти на дребно. Разбийте яйцата с киселото 
мляко и добавете нарязаните продукти. 
Овкусете по желание. Аз слагам чубрица, босилек, червен пипер, къри, 
самардала и чесън на прах. 
Изсипете в тавичка и изпечете за около 20-25 минути на около 220 
градуса или докато фритатата придобие приятна коричка. Поднесете 
веднага с няколко лъжици кисело мляко по желание. 
 
 

http://foodieboulevard.com/fritata/
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Фритата с шунка, зеленчуци и пармезан 
http://www.az-jenata.bg/a/3-gotvarstvo/25247-fritata--s-shunka-zelenchuci-i-
parmezan/ 
Продукти: 
6, 8 или 12 яйца 
150 г настърган пармезан или кашкавал 
1 бучка масло 
150 г шунка 
няколко стръка магданоз 
1 малка глава лук 
2 скилидки чесън 
2 червени чушки 
сол, черен пипер 
Начин на приготвяне: 
Фритата е италиански омлет, който може да бъде изключително богат 
на вкусове. За да го направите, най-напред загрейте фурната на 180 
градуса. Ще ви е необходима тавичка с незалепващо покритие или 
тиган с махаща се дръжка. Сложете в тигана малко масло. След като се 
разтопи, добавете нарязаната шунка. Когато придобие златист цвят, 
добавете и нарязаните зеленчуци. В купа разбийте яйцата и овкусете с 
малко сол, черен пипер и настъргания пармезан. 
Когато зеленчуците омекнат, може да ги залеете с яйцата. С помощта 
на шпатула разпределете добре яйцата между останалите съставки. 
Гответе 1-2 минути без да обръщате фритатата. След това я догответе 
във фурната за около 10-15 минути, нарежете я на парченца и 
сервирайте. 
 
Зеленчукова фритата 
www.thedietsolutionprogram.com 
Фритата е омлет, който не се обръща - бърз аламинут с яйца, който 
може да се направи с различни комбинации от зеленчуци, месо и 
кашкавал 
Продукти: 
За 4 порции 
Време на приготвяне: 15 минути 
 

http://www.az-jenata.bg/a/3-gotvarstvo/25247-fritata--s-shunka-zelenchuci-i-parmezan/
http://www.az-jenata.bg/a/3-gotvarstvo/25247-fritata--s-shunka-zelenchuci-i-parmezan/
http://cooking-bg.weebly.com/104710761088107210741086108910831086107410851086/14
http://www.thedietsolutionprogram.com/
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2 с.л. краве масло (или кокосово масло) 
3⁄4 ч.ч. накълцан червен лук 
500г. гъби (или червени чушки) на филийки 
4 ч.ч. накълцани зеленчуци: броколи, карфиол, тиквички, артишок, 
аспержи, спанак 
2 с.л. прясно нарязана майорана 
8 средно големи яйца 
1⁄4 ч.ч. мляко 
3 с.л. синап (или 2 с.л. горчица)  
1 ч.л. прясно смлян черен пипер 
1 ч.л. домашна вегета (или сол) 
Начин на приготвяне: 
Загрей маслото в голям тиган на умерена температура. Добави лука и 
гъбите и задуши като разбъркваш за 1-2 минути или докато лукът стане 
прозрачен. 
Добави накълцаните зеленчуци и майораната. Задуши зеленчуците, 
докато станат ярко зелени и започнат да омекват. Намали 
температурата на средна към ниска. 
През това време счупи яйцата в малка купичка. Добави млякото, 
горчицата и черния пипер. Ползвай вилица, за да разбиеш жълтъците 
леко, без биене (сместа трябва да заприлича на мрамор) и излей 
сместа върху зеленчуците. Пържи на средна температура, докато 
яйцата се стегнат 
 
Фритата с шунка и зеленчуци 
Продукти: 
3 стръка пресен лук 
2 чушки, зелена и червена 
100 г шунка, нарязана на ситно 
50 г меко козе сирене 
8-10 гъби 
10 яйца 
магданоз 
зехтин 
пипер 
сол 
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Начин на приготвяне: 
Нарежете на ситно стръковете лук. Нарежете на резенчета чушките и 
гъбите, а шунката на малки парчета. 
Затоплете 1-2 супени лъжици зехтин в Делимано Драй Кукър и 
запържете лука на бавен огън. 
Добавете шунката и я запържете леко. Прибавете гъбите и чушките, 
поставете капака и гответе, докато продуктите омекнат. Разбийте 
яйцата със сол и пипер. Изсипете ги върху сместта от шунка и 
зеленчуци.  Намалете температурата и поръсете отгоре с нарязаното 
сирене. Поставете капака и гответе, докато фритата се изпържи. 
Сервирайте с украса от пресни зеленчуци и магданоз. 
Author : Delimano 
 
Домашен пастет с варени яйца, авокадо и рикота 
http://foodieboulevard.com 
Продукти:  
3 варени яйца 
2 с.л. сирене рикота или извара 
1 стрък пресен магданоз 
1/2 авокадо 
подправки на вкус 
Начин на приготвяне: 
Пасирайте, смелете или намачкайте всички продукти и поднесете като 
разядка. 
 
Шакшука  
Време за подготовка:  5 минути, Време за готвене: 10 минути, Общо 
време: 15 минути. 
Продукти: 
3 яйца 
1 домат 
2 чушки 
1 скилидка чесън 
4 маслини 
2 с.л. доматено пюре 
2 с.л. зехтин 

http://foodieboulevard.com/egg-avocado-paste/
http://foodieboulevard.com/
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няколко резена лимон 
няколко стръка магданоз 
½ с.л. кимион 
щипка захар 
сол и черен пипер на вкус 
Начин на приготвяне: 
Загрейте тиган със зехтина, добавете кимиона и веднага, след като се 
прояви аромата, настържете скилидката чесън. Сложете нарязаните на 
кубчета чушки и добавете маслините. 
Гответе в тигана в продължение на 5 минути. 
След това нарежете домата на малки кубчета и заедно с резенчетата 
лимон ги добавете към останалата смес в тигана. Добавете доматеното 
пюре, 3 с.л. вода и щипка захар. Разбъркайте и запържете така за 2 
минути. Когато получите гъста и еднородна смес, направете малко 
място по средата на тигана с дървената лъжица и внимателно счупете 
яйцата. Подправете със сол и черен пипер на вкус. Покрийте тигана с 
капак, ако имате и гответе в продължение на 3 до 5 минути. 
 
Шакшука - яйца по арабски 
Продукти: 
1 супена лъжица зехтин 
1/2 глава лук, ситно нарязан 
1 скилидка чесън, нарязан 
червени и зелени чушки, нарязани 
2 кутии с консервирани домати (400 гр. всяка) 
лют пипер на вкус 
1 супена лъжица кимион 
1 супена лъжица червен пипер 
сол и черен пипер на вкус 
5 - 6 яйца  
1 лъжица пресен магданоз 
Начин на приготвяне: 
Сложете по-голям тиган на котлона на умерен огън и бавно загрейте 
вътре зехтина. Добавете нарязания лук и нарязания чесън и запържете 
за около 5 минути, докато омекнат. Добавете нарязаните чушки и 
запържете 5 до 7 минути, докато и те омекнат.  След това изсипете в 
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тигана нарязаните консервирани домати заедно със сока от консервата. 
Овкусете с подправките и разбъркайте добре. За 5 до 7 минути сосът 
ще започне да ври - тогава добавете сол и черен пипер на 
вкус. Добавете и още подправки, ако сметнете, че е необходимо. Върху 
сгъстения сос счупете едно по едно яйцата, като внимавате яйцата да 
са равномерно разпределени в тигана. Обикновено се поставят 4 - 5 
яйца по периферията и едно яйце в средата. Покрийте тигана с капак и 
гответе 10 - 15 минути, докато яйцата станат готови, а сосът леко се 
запече.  
Готовото ястие гарнирайте с нарязан магданоз. 
Това вкусно арабско ястие съдържа само 270 калории на порция! 

 
Мененем 
Продукти: 
4 домата 
1 зелена чушка или 2 чорбаджийски люти чушки 
125 гр. масло 
5 стръка пресен лук 
пресен джоджен 
пресен магданоз 
6 яйца 
Начин на приготвяне: 
Приготвянето на Менемен е изцяло в тиган Измивам доматите, 
режа на половина и с помощта на лъжичка изваждам семената. 
Това се прави с цел да няма много течност по време на 
приготвянето на менемен. Нарязвам доматите на ситни кубчета. 
Пускам маслото в сгорещен тиган и още преди да се е разтопило, 
добавям доматите. Чушките почиствам от семената, а лютите 
чушлета и от жилките, така лютивината е по-малко. Нарязвам на 
ситно и добавям към доматите. Нарязвам пресния лук на колелца 
и добавям към другите зеленчуци. Лукът не го пържа дълго, 
хубаво е да остане хрупкав. Добавям нарязаните на едро зелени 
подправки, сол и черен пипер на вкус. Както и малко чили, ако не 
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се използват люти чушки. Разбърквам. След като съм се уверила, 
че е добре овкусен менеменът, чуквам яйцата , намалявам 
котлона на средна мощност и повече не бъркам 
ястието. Готовността на ястието определяте Вие сами, според 
това как предпочитате яйцата. По-рохки или твърди. 
Менеменът е много вкусно, лесно и бързо ястие от турсата кухня. 
 
 

ЯСТИЯ С ТИКВИЧКИ 

Запеканка с тиквички, сирене и кашкавал 
Продукти: 
700-800 г тиквички 
2 яйца 
100 г козе сирене 
100 г овче сирене 
200 г кашкавал 
100 г маслини ( без костилка ) 
1 връзка копър 
смлян черен пипер на вкус 
Начин на приготвяне: 
Тиквичките се настъргват на ренде и се отцеждат. В купа се 
смесват настърганите тиквички, кашкавал, сирене. Добавят се 
яйцата, нарязаният на ситно копър, нарязаните маслини и черен 
пипер на вкус. Сместа се изсипва в тавичка с диаметър 26-28 см и 
се изравнява. 
Ястието се пече на 220 градуса около 35-40 мин. След като се 
извади от фурната се оставя за 15-20 мин, за да се стегне и се 
разрязва на порции. 
 

http://vkusenden.blogspot.com/2013/07/blog-post_9.html
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Тортия с тиквички 
http://iloapp.sandramedin.se/blog/lchfblogg?Home&post=92 
Продукти: 
1-2 тиквички 
1 лава лук 
1-2 скилидки чесън (по избор) 
3 яйца 
мазнина за пържене 
сол 
Начин на приготвяне: 
Нарязания лук се запържва докато омекне. (Мазнината в тигана 
трябва да бъде около 1 пръст, зеленчуците почти се пържат в 
нея). Тиквичката се реже на малки кубчета, посоляват се и се 
добавят в тигана за да се запържват в тигана на средно силен 
котлон. Трябва да омекнат без да се препържват и да си 
променят цвета (аз лично бих предварително нарязала и 
посолила тиквичката за да омекне леко още преди пърженето) 
Яйцата се разбиват в дълбок съд, посоляват се и към тях се 
прибавят парченцата тиквичка. Ако е необходимо, се добавя още 
мазнина в тигана преди в него да се изсипе сместа. 
Пече се на среден котлон докато тортията започне да се отлепя 
по крайщата, а по средата  е леко сурова и течна. Тортията се 
обръща с помощта на голяма чиния или капак, с която/който се 
захлупва тигана, обръща се така, че тортията да остане върху 
чинията и леко се спуска обратно в тигана, да се изпече и другата 
страна. 
**** В тенджерка задуших (до леко препържване) поотделно и 
последователно праз и тиквичка, предварително нарязани и 
посолени (оставих ги за около 2ч да омекнат добре в една цедка, 
за да изтича течността). Понеже единственият ми тиган е чугунен 
и много тежък, след като смесих зеленчуците с яйцата, изсипах 
сместа с капака на една стъклена тенджерка (тип йенска), която 
предварително бях загрявала във фурната и разтопила масло в 

http://iloapp.sandramedin.se/blog/lchfblogg?Home&post=92
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нея 
Така изпекох моята тортия във фурната, на 200град за около 
30мин. 
 
Спагети от тиквички с домашно песто и дроб от треска 
http://luluto.blogspot.bg/2015/05/blog-post_13.html  
Продукти за 4 порции 
За спагетите 
4 малки тиквички  
лимонов сок  
За пестото 
2 връзки пресен босилек  
50г орехи  
50г пермазан или кашкавал  
зехтин  
сол  
Допълнително 
1 консерва (130г) дроб от треска  
пикантен сос  
Начин на приготвяне: 
Разбира се, в тази рецепта са задължителни само тиквичките. 
Всичко останало подлежи на промяна. Единствената особеност е 
че използваните сосове не трябва да бъдат горещи.  
Мисля че няма какво толкова да се обяснява. Тиквичките се 
"подострят" или нарязват на ръка, така че да станат на спагети. 
Подправят се с лимоновия сок. Разпределят се по чиниите и 
поливат със соса, който може да бъде просто домати с чесън и 
зехтин, сушени домати с рукола и прошуто или както в моя случай 
- песто с босилек и орехи. Ако си измислите нещо друго - давайте! 
В моя случай босилекът се слага в блендера, заедно с 
останалите съставки. Всичко се миксира и се сипва върху 
спагетите. 

http://luluto.blogspot.bg/2015/05/blog-post_13.html
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Нарязания дроб от треска се смесва с пикантния сос и също 
изсипва отгоре. 
 
Пълнени тиквички с кайма и кашкавал 
http://lussisworldofartcraft.blogspot.com/…/blog-post_31.ht… 
Продукти: 
4 бр. големи тиквички 
2 бр. средни глави лук 
2 стръка чесън 
2 моркова 
500 гр кайма 
400 гр кашкавал 
1/4 връзка магданоз 
1/2 връзка копър 
черен пипер 
сол 
Начин на приготвяне: 
Започваме, като измиваме хубаво тиквичките и ги разполовяваме. 
Издълбаваме вътрешността им с лъжица, като след това 
получените "лодчици" бланшираме за няколко минути в 
подсолена вода. Нареждаме в подходяща тавичка. През това 
време нарязваме на ситно лука, чесъна, морковите, пълнежа от 
тиквичките, магданоза и копъра.Започваме с приготвянето на 
плънката, като в тиган с малко мазнина запържваме каймата, а 
след това и лука. После добавяме чесъна, морковите и пълнежа 
от тиквичките. Тъй като купих от първите тиквички за сезона, те са 
доста по-крехки и сочни. Ето защо пускат повече сок и се стопиха 
значително при печенето - вкусът им обаче е чудесен! 
Така в плънката ще има водичка, която трябва да оставим да 
поизври. Когато плънката се сгъсти достатъчно, овкусяваме със 
сол и пипер и добавяме нарязаните на ситно магданоз и копър. 
Може да оставите малко от копъра за допълнително поръсване 
при сервирането. 

http://lussisworldofartcraft.blogspot.com/…/blog-post_31.ht…
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Готовата плънка разпределяме в тиквичките, като след това 
доливаме малко хладка вода в тавичката. Тиквичките печем 
първоначално на силна фурна, докато заврят, а след това 
намаляваме за да къкрят, докато водата поизври и останат само 
на мазнина. (Тук подчертавам, че е много важно да печем 
тиквичките на слаба фурна, в противен случай плънката се 
изпича бързо, но тиквичката остава сурова.) Минути преди да се 
извадят, се поръсват с нарендания кашкавал и се оставят да се 
запече. 
Готовите тиквички сервираме топли, поръсени с още малко от 
нарязания копър.  
 
Тиквики на фурна 
Продукти: 
2 тиквички 
2 големи моркова 
1 глава лук 
2-3 скилидки чесън 
4-5 яйца 
150-200 гр. сирене (ако искате и повече) 
5-6 стръка копър 
5-6 с. л. олио 
сол и черен пипер на вкус 
Начин на приготвяне: 
Настърганите тиквички, морковите, лука и чесъна запържвам 
докато се изпари влагата. Дърпам от котлона и оставям 
зеленчуците малко да поизстинат. 20-ина минути им стигат. 
Направо в тигана добавям копъра, сиренето и яйцата. 
Разбърквам и пресипвам в тавичка. Не добавям допълнително 
мазнина, защото тиквичките си имат от пърженето. Сместта не 
изглежда много фотогенична на този етап, но това да не ви 
притеснява. За красота подреждам доматени кръгчета, а пет 
минути преди да извадя наръсвам кашкавал, но него спокойно 
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може да го прескочите. Пека в предварително затрята фурна на 
180 – 190 градуса за 20 минути. Тъй като моята тавичка е вече с 
доказано “залепващо” покритие, аз слагам хартия за печене. Така 
е по-лесно после и за сервиране и за миене на тавата. 
Количествата продукти са за тавичка 20/20 см, тоест не е много 
голямо. Ако сте решили да готвите за повече хора, удвоете 
продуктите. 
 
Руло с тиквички, кашкавал и сушени домати 
http://vkusenden.blogspot.bg 
Продукти за 1 руло: 
6 яйца 
1 с.л. горчица 
1 средно голяма тиквичка 
2 скилидки чесън 
копър, сол, черен пипер 
50 г настърган кашкавал 
2 с.л. зехтин за намазване на тавата 
100 г крема сирене 
150 г кашкавал 
малко бурканче сушени домати в зехтин 
50 г кашкавал за запичане 
Начин на приготвяне: 
Голяма правоъгълна тава/ в случая тавата на фурната/ се покрива с 
лист хартия за печене и се намазва със зехтин. 
Тиквичката се настъргва ситно на ренде, отцежда се хубаво с ръце, 
доколкото е възможно, да няма вода. 
Яйцата се разбиват с горчицата и подправките, добавя се тиквичката, 
кашкавал, нарязан на ситно чесън и сместа се разпределя в тавата и се 
изравнява. Омлетът се пече на 180 градуса до златисто. Отнема около 
10-12 минути. Изважда се от фурната, намазва се равномерно с крема 
сирене, поръсва се с кашкавал и се подреждат сушени домати. Навива 
се на руло и отново в тава покрита с хартия за печене се премества, 
поръсва се с кашкавал, подреждат се сушени домати и се запича за 
кратко във фурната. 

http://vkusenden.blogspot.bg/2017/09/blog-post_71.html
http://vkusenden.blogspot.bg/
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Зеленчуков огретен 
запържете тиквички, патладжан, резене (или други зеленчуци по 
ваш вкус) в масло, добавете сол и черен пипер. Сложете в тава 
за печене и поръсете с настърган кашкавал. Запечете на 225°C, 
докато кашкавалът се разтопи и се оцвети в златисто. 
 
Запечени тиквички в доматен сос и сирене фета 
Продукти: 
1 кг. дребни тиквички 
200 гр. сирене фета 
50 мл. зехтин 
4 малки домата 
1 глава стар лук 
2-3 стръка пресен джоджен 
4-5 стръка пресен магданоз 
50 гр. настърган кашкавал 
сол и черен пипер 
Начин на приготвяне: 
Тиквичките се нарязват на по-едри парчета.Доматите се срязват с 
остър нож на кръст от долната страна и се потапят за 30 секунди 
във вряла вода. Изваждат се с решетъчна лъжица и веднага се 
пускат в съд с ледена вода. Обелват се и се нарязват на кубчета. 
Зехтина се загрява в дълбок тиган или тенджера и в него се 
сотира нарязаният на полумесеци лук. Добавят се доматите, сол, 
черен пипер и когато заврат към тях се изсипват тиквичките и 
нарязаните джоджен и магданоз. Варят се 10 минути.Фурната се 
нагрява на 180°C.Тиквичките с доматения сос се изсипват в тава. 
Върху тях се разпределя нарязаното на кубчета сирене фета и се 
поръсва с настърганото сирене гравиера.Пекат се 30 минути 
докато сирената се разтопят и придобият златист цвят.След като 
се опече ястието се оставя за няколко минути да се охлади и се 
сервира. 
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Огретен с моцарела и тиквички 
Продукти: 
400 гр. тиквички 
2 домата 
1 глава лук 
2 скилидки чесън 
малко риган 
сол, черен пипер 
зехтин 
1 опаковка (125 гр.) моцарела 
1-2 с.л. настъргано пармиджано 
салвия 
Начин на приготвяне: 
В тиган се загрява зехтинът. 
Прибавя се чесънът, който е разполовен и риганът. Внимава се 
чесънът да не потъмнее, прибавя се наситнения лук. Единият 
домат се бели и се реже на малки кубчета. Добавя се към лука и 
се пържи, докато се получи сос. Подправя се със сол и пипер. 
Тиквичките се режат на колелца по 1/2 см. В огнеупорна тавичка 
се слага малко зехтин на дъното, после се разпределя соса. 
Отгоре като керемидки се нареждат тиквичките, вторият домат 
нарязан също на шайби и се слагат няколко листа прясна салвия, 
сол и малко черен пипер. 
***Отгоре се слага моцарелата на шайби и се наръсва с 
пармиджаното и малко зехтин. Пече се в добре загрята фурна на 
180С за около 30 мин. или докато се зачерви. Подходящо е да се 
сервира топло като гарнитура към месо и риба или като 
самостоятелно като предястие. 
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Запеканка с тиквички и извара 
http://tanitaang.blogspot.com/2010/06/blog-post_1747.html 
Продукти: 
3-4 средно големи тиквички 
1-2 лъжици олио или зехтин 
2 и 1/2ч.ч извара или рикота 
1ч.ч кисело мляко 
4 яйца 
5 тръка зелен лук, почистен и нарязан на ситно 
3-4 стръка пресен чесън или 2-3 скилидки чесън, почистен и 
нарязан на ситно 
1/3ч.ч нарязан на стино копър 
Сол и черен пипер 
Начин на приготвяне: 
Тиквичките се почистват и се нарязнат на шайби с дебелина 4-
5мм. Посоляват се със сол и се оставят настрана за 10 минути. 
Изварата(рикотата) се обърква с киселото мляко, яйцата, 
нарязания зелен лук и чесън, копъра, овкусява си със сол и черен 
пипер. Тиквичките се подсушават върву готварска хартия. 
Тавичка с размери 33Х23см(13Х9инча) се намазнява с мазнината. 
Нареждат се един пласт тиквички върху дъното , покриват се с ¼ 
от изваренета смес, после пак тиквички, изварена смес и така 
докато станат 4 пласта тиквички и накрая се зъваршва с пласт 
изварена смес. Пожелание отгоре може да се поръси с настърган 
пермезан или кашкавал. Пече се 1 час при температура 220С(425 
Ф) градуса. 
Готовото ястие се изважда от фурната и се оставя да поизстине 
преди да се сервира. (тъй като тиквичките си пускат още вода, 
може да отрежите и извадите едно парче в единия ъгъл и да 
оставите леко тавата наклонена към този ъгъл, да се оцеди 
допълнително).  
 

http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cCUzQSUyRiUyRnRhbml0YWFuZy5ibG9nc3BvdC5jb20lMkYyMDEwJTJGMDYlMkZibG9nLXBvc3RfMTc0Ny5odG1sJTVFJTdDNjc1MjY2Lm1zZzI0NjkyOTE1JTIzbXNnMjQ2OTI5MTU=
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Тиквички на фурна  
Продукти : 
1 кг тиквички  
копър 
чесън  
черен пипер  
сол 
сирене - около 300 гр /колкото повече - толкова повече , ползвах 
"Ливади "/ 
4 -5 яйца 
2 -3 с.л квасена сметана  
Начин на приготвяне: 
Нарязах обелените тиквички на филийки , ( може и на шайби , 
ама филийките са по - мързеливи ) осолих и оставих за час да се 
отцедят от водата .  
Намазних тава с мас ( поразтопих във фурната ) и нареедих един 
ред тиквички . Отгоре сложих 1/2 от сиренето , копър , чесън и 
черен пипер . После наредих и втори ред...Пка сложих сирене и 
черен пипер ..Остана ми за непълен трети ред . ППокрих и него с 
малко сирене . Сложих във фурната за около 3о минути и залях с 
разбитите яйца със сметаната .  
Пекох докато се позачерви заливката . Отгоре сложих и малко 
масълце. 
 
Пънчета от тиквички 
Продукти: 
4 средно големи тиквички 
100 грама кашкавал или чедър 
1 ч.л. сол 
60 грама масло 
2 яйца, размер Л 
копър или магданоз 
Начин на приготвяне: 
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Тиквичките се настъргват на едро ренде и се осоляват. Оставят 
се за 30 мин. да си пуснат водата. Отцеждат се и се добавят 
настъргания кашкавал, разбитите яйца, мекото масло и 
подправките. Може да се добави още малко сол в зависимост от 
вкуса. Омесва се "кайма" и се правят малки пънчета. Пекат се на 
силно загрята фурна до хрупкава коричка. Моята печка е по-стара 
и слаба и ги пекох към 40-50 минути, на по-новите и с вентилатор 
ще станат доста по-бързо. 
 
Пълнени тиквички с кайма и доматен сос 
Продукти: 
3-4 тиквички 
500 г. кайма 
2 скилидки чесън 
2-3 стръка пресен лук (или средна глава стар) 
2 ч. л. чубрица 
сол, черен пипер – на вкус 
2 ч. л. червен пипер 
4-5 листа пресен босилек (1 ч. л. сух) 
500 мл. домати от консерва 
2 пресни домата 
100 гр. кашкавал 
олио/зехтин 
Начин на приготвяне: 
Тиквичките се разполовяват, изважда се сърцевината, нарязва се 
на ситно и се запържва в олиото заедно с нарязания на ситно 
чесън. Като се изпари влагата от тиквичките се добавя каймата и 
се пържи, докато стане на трохи. Добавят се нарязания на ситно 
лук, чубрица, сол, черен пипер, босилек, запържва се за кратко, 
като се разбърква постоянно и се добавя червеният пипер да се 
запържи за минута. Тиквичките се пълнят със сместа, а 
останалата смес се изсипва като легло в тавата и върху нея се 
подреждат тиквичките. Доматите се пасират, всяка тиквичка се 
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залива с 2-3 с.л. от сместа, а останалата се изсипва в 
тавата. Целта е да има достатълчно влага вътре в тиквичката, за 
да се досготви ориза, а не да стои спечен и твърд. Добавя се 1 
ч.ч. вода, за да има течност за плънката. На финал, върху 
тиквичките се подреждат нарязани на колелца домати. Ястието се 
пече в загрята фурна на 200 градуса, на 2 ниво на фурната, за 1 
час. 
При нужда се долива вода, за да не загори сместа. Накрая се 
поръсват с настърган кашкавал и се запичат за 10 минути.  
 
Огретен с тиквички и сланина 
Продукти: 
2 тиквички 
3 яйца 
сирене и сланина колкото ви се иска  
Начин на приготвяне: 
Тиквичките ги настъргах и метнах в сух тиган. Задуших ги колкото 
да им се поизпари водата, за да не става воднисто яденето. 
Добавих зехтин (1-2 с.л.), натрошено сирене щедро и също така 
щедро количество нарязана на ситно сланина. Прехвърлих в 
намаслена тавичка и залях с разбитите яйца. Пекох на 
вентилатор на 200 градуса.  
 
Палачинка с тиквички 
Продукти: 
за 3бр.: 
2 яйца 
1 настъргана тиквичка 
1/4 червен лук (нарязан на ситно) 
копър  
1 с.л. ленено брашно 
щипка сол 
щипка черен пипер 
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1/2 с.л. сусам 
малко масло за печене 
Начин на приготвяне: 
Смесете всички съставки и разбъркайте добре. Получава се гъста 
смес. 
Сложете масло на дъното на загрят тиган. Изсипете сместа, 
разделена на три части. Похлупете с капак и печете от двете 
страни. Изчакайте палачинките да се опекат добре, за да ги 
обърнете лесно. Направете 2-3 по-малки палачинки, за да ги 
обръщате лесно, вместо една голяма. 
Когато са готови, поръсете ги със сусама. После гарнирайте както 
поискате – сложете малко сирене, маслини, маринован сушен 
домат, семена, заквасена сметана или дип с извара. 
 
Мусака с тиквички  
Продукти: 
3 средни тиквички 
около 400 грама кайма 
1-2 домата 
доматен сок/пюре 
лук - пресен и стар 
гъби 
чесън 
мащерка 
Начин на приготвяне: 
Задушаваме каймата с малко доматен сок. Задушаваме отделно 
лука (зелен и стар) + гъби, нарязани на много ситно. Слагаме 
нарязаните на кубчета 3 тиквички + 1-2 домата, също нарязани на 
кубчета, както и малко нарязан чесън. Когато тиквичките са почти 
готови, слагаме мащерка. Разбъркваме всичко заедно в тава, 
наръсваме с кашкавал и печем до готовност на кашкавала. 
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ЯСТИЯ С ПАТАЛДЖАН 
 
Сметанови "патлаждани" 
Патладжани се обелват, нарязват се на кубчета и се сваряват в 
солена вода. 
Изплакват се още горещи със студена вода, заливат се с течна 
сметана и се оставят да покъкрят поне 15 мин. Подправки: копър 
и черен пипер. 
Идеална гарнитура към месо и то със сос. 
 
Патладжани на фурна с домати и сирене 
Продукти: 
1 кг. патладжани 
4 домата 
1/2 ч.ч. Зехтин 
250 г. сирене 
3 яйца 
1 ч.ч. прясно мляко 
4 ч.ч. кисело мляко 
10 скилидки чесън 
магданоз 
черен пипер 
сол 
Начин на приготвяне: 
Патладжаните се нарязват на филии, посоляват се, отцеждат се 
от горчивия сок и се изпържват в сгорещената мазнина. 
Половината от тях се нареждат в тавичка, върху тях се разстила 
настъргано сирене, смесено със ситно нарязан магданоз и черен 
пипер. Отгоре се нареждат кръгчета от доматите и се покриват с 
останалите патладжани. Ястието се залива с разбитите яйца и 
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прясното мляко и се пече в силна фурна. Поднася се с 
подлученото с чесъна кисело мляко. 
 
Мини патладжанени пици 
Продукти: 
1 голям патладжан 
1 домат 
150гр моцарела (или сирене) 
босилек, джоджен, сол, черен пипер и зехтин 
Начин на приготвяне: 
Нарязвате патладжана на дебели около 1см резени (без да го 
белите!)и посолявате обилно. Оставяте ги да си пуснат водата, 
след което ги подсушавате, намазвате със зехтина от двете 
страни и редите в тава върху хартия за печене (ако нямате 
намажете обилно тавата с олио) и запичате за 20мин в 
предварително загрята на 200° фурна. 
Обелавате доматът и го нарязвате на малки късчета, моцарелата 
нарязвате на кубчета и в купа ги разбърквате с всички подправки 
и малко зехтин.  
Върху всеки резен патладжан разпределяте от сместа и запичате 
за още 15-тина минутки. Ако сте сложили сирене, вместо 
моцарела, може да си настържете отгоре малко пушено сирене 
или кашкавал. Много лесно и вкусно предястие  . 
 
Пълнен патладжан с ядки и синьо сирене 
Продукти: 
2 средни на големина патладжана 
1 глава стар лук 
1 ч.л. суха мащерка 
150 гр. микс от ядки по избор 
100 гр. синьо сирене 
сол и черен пипер на вкус 
3-4 с.л. зехтин 
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Начин на приготвяне: 
Измийте патладжаните и без да ги белите отрежете капачета по 
дължината им. Издълбайте ги внимателно с малка лъжичка. 
Посолете ги отвътре , както и издълбаната вътрешност. Оставете 
ги да престоят 15 мин , след това ги изплакнете със студена вода 
и подсушете с кухненска салфетка.  
Намажете с малко зехтин отвътре и отвън издълбаните 
патладжани и ги запечете във фурната за 20 мин , докато 
омекнат. 
Нарежете лукът на полумесеци и заедно с вътрешността на 
патладжаните го задушете в останалия зехтин. Подправете с 
мащерка , сол и черен пипер. 
Начукайте на едро ядките и нарежете сиренето на кубчета. 
Смесете ги със задушеният лук. Напълнете със сместа 
патладжаните. Преди сервиране запечете за няколко мин. в 
силна фурна. 
 
Ветрило от патладжан 
Продукти: 
за 4 порции:  
2 средно големи патладжана  
200гр. сирене  
4 домата  
1 глава чесън 
мащерка или магданоз  
100мл. зехтин 
малко кашкавал  
Начин на приготвяне: 
Патладжаните  се режат напречно на филии, които НЕ СЕ 
СРЯЗВАТ ДО КРАЯ -  оставя се цяла част около 1см. Изкисват се 
в солена вода за около час. Изцеждат се от водата и се измиват 
Във всеки разрез се нарежда парче сирене, скилидка чесън и 
парче домат, като самия патладжан леко се извива. Поръсва се с 
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мащерката / може и без нея, но придава хубав аромат/. 
* Залива се със зехтина и 100мл. вода. Пече се в тавичка с капак 
или фолио около 1ч. на 200*. 

 
Пържени патладжани с доматен сос  
Продукти: 
 (2 порции) 
2 патладжана 
5 домата/ голяма консерва цели домати  
1 скилидка чесън 
Босилек, магданоз, щипка сол, зехтин 
Начин на приготвяне: 
Патладжаните се нарязват на колелца (ок. 5 мм), посоляват се и 
се оставят така минимум 1 час. Доматите се пасират и заедно с 
подправките се оставят на бавен огън да къкрят, докато им изври 
водата (минимум 30 минути). Свалят се от огъня и се добавят 
пресованата скилидка чесън и зехтина. Патладжаните се 
изплакват, след което се изпържват парчетата в дълбок тиган, 
след което се нареждат в чиния и се заливат с доматения сос. 
 
Кулички от патладжан и тиквички със сирена 
http://vkusenden.blogspot.bg/2016/08/blog-post_26.html  
Продукти: 
4-5 средно големи патладжана 
2 средно големи тиквички 
2-3 домата 
200 г козе сирене 
200 г овче сирене 
150 г краве сирене 
50 г пушено сирене 
100 г козе кашкавал 
шепа маслини без костилка 

http://vkusenden.blogspot.bg/2016/08/blog-post_26.html
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пресен риган 
черен пипер 
олио/зехтин 
сол 
Начин на приготвяне: 
Патладжаните може да обелите, но аз оставих с кората. Нарязват 
се на по дебели кръгчета, посоляват се и се оставят да се 
отцедят. След това се подсушават с кухненска хартия. Подреждат 
се в тавичка, покрита с хартия за печене и намаслена с 
олиоин/зехт. Отгоре също се поръсват с олио/зехтин и се изпичат 
във фурната до златист цвят. По същия начин се приготвят и 
тиквичките. По желание може да ги изпържите, вместо да ги 
печете. Сирената се настъргват или намачкват в купа. Добавят се 
нарязан на ситно риган, маслини, черен пипер на вкус. 
Доматите се нарязват на кръгчета. В тава покрита с хартия за 
печене се подреждат кулички, като се слагат кръгчета патладжан, 
следва лъжичка от сирената, след това кръгче домат, тиквичка, 
пак сирена, кръгче патладжан и най-отгоре кашкавал. 
Подредените кулички се пекат във фурна, докато се разтопи 
кашкавалът и леко потъмнеят. Вкусни са и топли и студени. 
 
 

ЯСТИЯ С КАРФИОЛ И ДР. 
ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 
Испанска тортиля с карфиол вместо с картофи 
Продукти: 
Към 400 грама карфиол 
1 малък стар лук 
5 яйца 
зехтин 
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малко масло 
сол 
черен пипер 
Начин на приготвяне: 
Нарежете карфиола и накълцайте лука. Загрейте зехтина и малко 
масло в тиган. Запържете карфиола и лука, докато поомекнат, но 
без да се зачервяват. Прецедете, но запазете отделно мазнината. 
Разбийте яйцата и ги смесете с карфиола и лука. Посолете и 
овкусете с черен пипер. 
Налейте мазнината в малък тиган, за предпочитане тефлонов. 
Добавете сместа от яйца и карфиол в тигана. Разтърсвайте, за да 
не залепне- Тортилята трябва да бъде висока няколко 
сантиметра. 
След няколко минути, когато долната страна започне да 
придобива цвят и се е стегнала, е време тортилята да се обърне. 
Това се прави най-лесно с чиния върху тигана. 
Добавете още малко мазнина в тигана и върнете тортилята за 
още няколко минути, за да се изпържи и другата страна. 
Поднася се топла или студена. 
 
Карфиол със синьо сирене 
Продукти: 
една глава карфиол, леко сварен в посолена вряща вода, 
50г масло 
150г синьо сирене 
250г заквасена сметана(или 250мл течна сметана, но без мляко) 
100мл. прясно мляко 
бял или черен пипер за поръсване 
Начин на приготвяне: 
Кашкавал или друго подобно сирене за наръсване по желание 
могат да се прибавят шунка, кренвирши, пушено месо или друг 
колбас.  
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Начин на приготвяне: 
Почистеният от листата карфиол се сварява до хрупкавост в 
подсолена и вряща вода(да е полутвърд при бодване с вилица). 
След това се изважда, оставя да поизстине и разделя на 7-8 по-
големки цветчета. Маслото се стопява на котлона и към него се 
прибавят настърганото сирене, сметаната и млякото.Поръсваме 
по желание с бял или черен пипер. Оставя се да се стопи малко 
сиренето(ако има нужда се прибавя още мляко) Трябва да се 
получи по-рядък сос. Сол аз лично не слагам, защото сиренето е 
бая соленко, но по желание може да посолите. Намазваме 
тавичка с масло, нареждаме разрязаният на цветчета(не 
прекалено малки) карфиол(ако имаме колбас, го разпределяме 
равномерно) и заливаме с приготвеният сос. Слагаме да се 
запече във фурната до порозовяване и малко преди да го 
извадим, поръсваме с настърган кашкавал. 
 
Пюре от карфиол 
вариант 1: 
карфиолът се вари в подсолена вода до пълно омекване 
водата се излива, добавя се голяма бучка масло и индийско 
орехче и се пасира 
вариант 2: 
карфиолът се вари в течна сметана  до пълно омекване, добавя 
се индийско орехче и се пасира 
 
Карфиол на фурна с яйца, сирене и кашкавал 
Продукти: 
1 глава карфиол  
3 яйца  
1 ч.ч. прясно мляко  
150 г кашкавал  
1 ч.л. черен пипер  
сол  

http://www.1001recepti.com/s/188912-karfiol
http://www.1001recepti.com/s/213296-iaica
http://www.1001recepti.com/s/193842-mliako
http://www.1001recepti.com/s/189045-kashkaval
http://www.1001recepti.com/s/212034-cheren-piper
http://www.1001recepti.com/s/206867-sol
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2 стръка копър  
Начин на приготвяне: 
Карфиолът (1 глава) се накъсва на розички и те се бланшират във 
вряща подсолена вода. Отцеждат се.  
Поставят се в огнеупорна тавичка и се заливат с разбитите с прясното 
мляко (1 ч.ч.) яйца (3 бр). Посоляват се и се добавя черен пипер (1 ч.л.).  
Ястието се поставя във фурна и се пече при 180 градуса около половин 
час. След това се изважда от фурната, поръсва се обилно с настърган 
кашкавал (150 г) и се връща обратно във фурната, докато кашкавалът 
се запече и стане хрупкав.  
Ястието се сервира горещо и се поръсва със ситно нарязан пресен 
копър (2 стръка). 
 
Запеканка от карфиол и броколи със сметана и яйца 
https://www.vilistime.com 
Продукти: 
1/2 глава карфиол; 
1/2 глава броколи; 
200 мл течна сметана; 
100 грама сирене; 
3 яйца /домашни винаги е по-добрата опция/; 
2 скилидки чесън; 
20 грама масло; 
прясно смлян черен пипер; 
сол на вкус. 
Начин на приготвяне: 
Карфиола и броколите накъсах на розички, които сложих във вряла 
подсолена вода за 5-6 минути. След това ги извадих, облях ги със 
студена вода и оставих да се отцедят за няколко минути. В голяма купа 
смесих разбитите яйца, течната сметана, натрошеното сирене и 
маслото. Накрая добавих бланшираните зеленчуци и овкусих с прясно 
смлян черен пипер, скилидките чесън /нарязани на ситно/ и сол на вкус. 
Винаги може да добавите и други подправки, близки до вкуса ви. 
Готовата  смес изсипах в тавичката си и пекох за 30 минути на 180 С в 
режим “вентилатор”. 

http://www.1001recepti.com/s/190523-kopur
https://www.vilistime.com/
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Друго, което може да добавите накрая, е настъргано ароматно сирене 
или кашкавал, а след това да запечете за още 5-6 минути, докато се 
получи приятен и вкусен загар. 
Вкусната запеканка от карфиол и броколи със сметана и яйца може да 
се сервира едновременно топла и студена, с подходящ  сос, 
естествено. 
 

Броколи със сметана 
1 глава броколи се сварява. В тавичка са разтопява масло около 
50 гр. В тавата с маслото се пасира броколито. Ръси се с черен 
пипер и сол на вкус. Намазва се с 1 кофичка заквасена сметана, 
запича се и преди да се извади се ръси с кашкавал, и обратно във 
фурната докато кашкавала се запече. 
 
Гъби по овчарски 
Продукти: 
300 гр. гъби; 
1 каф. чашка масло; 
2 домата; 
2 глави лук; 
100 гр. сирене; 
1 чаена лъжичка червен пипер;  сол на вкус. 
Начин на приготвяне: 
Запържват се ситно нарязаният лук заедно с обелените и 
нарязани домати, докато омекне лукът. Добавят се гъбите. 
Пънчетата на гъбите се нарязват на едро, а шапчиците се 
оставят цели и се обръщат нагоре. Когато гъбите омекнат във 
всяка шапчица се поставя парченце сирене, поръсва се с черен и 
червен пипер и съдът се захлупва. Задушава се на умерен котлон 
още 10 минутки. 
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Гъби в гювечета  
(за 4 гювечета)  
Продукти: 
1кг печурки  
1лимон  
4 жълтъка  
1 кофичка сметана,  
100г настърган кашкавал  
половин пакетче масло  
сол, черен пипер, индийско орехче  
Начин на приготвяне: 
Изчистваме гъбите, измиваме ги и ги поръсваме с лимонов сок за 
да не почерняват. Нарязваме на малки парченца и ги запържваме 
в маслото - колкото да си пуснат водата. В дълбок съд смесваме 
сметаната със жълтъците, поръсваме с малко сол и настъргано 
индийско орехче.Разпределяме гъбите в гювечета а отгоре 
поливаме със соса, а отгоре поръсваме с настъргания кашкавал. 
Запичаме в предварително затоплена фурна. 

 
Бърза запеканка без месо 
http://vkusenden.blogspot.bg 
Печени патлажданени кръгчета на тиган 
Парченца козе сирене 
Пържени гъби в масло с щипка босилек, черен пипер и сол 
Парченца кашкавал 
Резени домат - жълт и червен 
Настъргано овче сирене 
Ред печени кръгчета тиквички на тиган 
200 мл готварска сметана 
Настърган кашкавал 
Подправки на вкус - ползвах сол, черен пипер, босилек 

 
 

http://vkusenden.blogspot.bg/2012/12/blog-post_2757.html
http://vkusenden.blogspot.bg/
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Печени пиперки/чушки на фурна със сирена 
http://vkusenden.blogspot.bg/2016/08/blog-post_35.html 
И за тази рецепта продуктите са на око, но за около 10 пиперки 
ползвах: 
Продукти: 
10 зелени пиперки/чушки 
100 г краве сирене 
100 г козе сирене 
100 г овче сирене 
50 г пушено сирене 
100 г кашкавал (ползвах козе и краве кашкавал) 
10 чери домата 
риган 
черен пипер 
олио/зехтин 
Начин на приготвяне: 
Пиперките се разполовяват и се почистват от семките. Подреждат 
се в тава покрита с хартия за печене и намаслена с олио/зехтин. 
Пълнят се с резени от различни сирена и разполовени чери 
домати. Подправят се с риган, черен пипер, поръсват се с малко 
олио и се пекат в загрята на 200 градуса фурна, до готовност на 
пиперките. Около 40-45 минути. 

 
Печен алабаш с орехи на фурна 
Продукти: 
20 гр орехи киснати във вода за 2 часа и след това нарязани 
550 гр. обелен и нарязан на кубчета алабаш 
10 големи зелени маслини 
3 сушени домата 
2 с.л. лимонов сок 
2 с.л. зехтин 
1 ч.л. горчица 
сол и черен пипер 
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Начин на приготвяне: 
Загрейте фурната на 180 °С. Поставете кубчетата алабаш в тава с 
незалепващо покритие, подправете със сол и черен пипер и ги гответе в 
горната част на фурната за около 25 минути. Смесете горчицата, 
лимоновия сок и зехтина в малка купичка. Залейте с получения сос 
алабаша и гответе за още 10 минути при 220 °С. Прибавете орехите и 
печете за още 10 минути, докато алабаша е напълно готов. Добавете 
доматите и маслините, разбъркайте добре всички продукти. Сервирайте 
като украсите всяка порция със стъргче прясна мащерка 
 
Алабаш с мащерка и доматен сос 
Продукти: 
10 бр алабаш 
250 гр доматен сос 
2 с.л. зехтин 
2 с.л нарязана мащерка 
120 мл червено вино 
120 мл зеленчуков бульон 
4 скилидки чесън 
пресен магданоз за гарниране 
Сол и черен пипер 
Начин на приготвяне: 
Запържете алабаша до златисто в тиган със зехтина и смачканите 
скилидки чесън. След 5 минути, прибавете червеното вино, зеленчуковия 
бульон и доматения сос. Подправете с мащерка, сол и черен пипер. 
Разбъркайте и оставете да се готви на слаб огън, докато алабаша 
омекне. Добавете от зеленчуковия бульон или доматения сос, ако 
течността изври. Рецептата е перфектна като гарнитура към ястия от 
свинско или телешко месо. 
 
Крем-супа от алабаш 
Продукти: 
1 алабаш, обелен и нарязан на кубчета 
3 ч. ч. вода 
1,5 кубче зеленчуков бульон 
2 картофа, обелени и нарязани на кубчета 
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1/3 връзка магданоз, обелен и нарязан 
1/8 корен целина 
1 глава лук, нарязан на кубчета 
2 с. л. зехтин 
За овкусяване: 
малко индийско орехче 
бял пипер 
лют червен пипер 
За поднасяне: 
1 с. л. сметана 
няколко крутона 
Начин на приготвяне: 
Загрейте олио в тенджерка, добавете лука, изпържете докато си 
промени цвета, добавете всички останали зеленчуци и вода с кубчетата 
бульон. Оставете да заври, след което намалете котлона и варете до 
омекване на зеленчуците. В блендер смесете всичко и добавете 
овкусяващите подправки. Поднесете със сметана и крутони. 
 
Чипс от алабаш 
http://www.supichka.com 
Продукти: 
2 глави алабаш 
Зехтин – ½ ч.ч 
Начин на приготвяне: 
Първата стъпка от рецептата за чипс от алабаш е подготовката на 
алабаша. Първо измивате корена, след което го обелвате. Разрязвате 
алабаша на две половини. Тук идва тънкият момент от подготовката на 
алабаша, а именно рязането на тънки филийки, филийките алабаш 
трябва да са наистина тънки, за да се получи чипс. Това може да 
направите като нарежете алабаша с нож, но много по-лесно става като 
ползвате белачка. 
Чипсът може да изпържите или да изпечете на фурна. Ако печете чипса 
от алабаш на фурна, то ще ползвате по-малко мазнина и така вашият 
чипс от алабаш ще бъде по-диетичен. Ако избирате този вариант, 
загрейте фурната на 180 градуса, осолете филийките алабаш и ги 
намазнете добре с олио, след което ги изсипете върху хартия за печене 

http://www.supichka.com/
http://www.supichka.com/рецепта/245/чипс-от-алабаш
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в тава, като внимавате филийките да не се застъпват много. Печете 
докато резенчетата алабаш придобият леко златист цвят. Ако 
предпочитате може и да изпържите чипса от алабаш. В такъв случай 
изсипете в дълбок тиган или тенджера около 1 пръст олио и след като 
се загрее пускайте филийките алабаш в него. Мазнината трябва да е 
много, за да може чипсът да се изпържи добре. Чипсът от алабаш е 
готов, когато придобие леко златист цвят. Поставяте готовия чипс върху 
домашна хартия, за да се отцеди от излишната мазнина. 
Може да сервирате чипса от алабаш с таханов сос Тахини, който се 
приготвя бързо и лесно от тахан, лимон и подправки, или пък друг сос 
по избор. 
 
*** Сос Тахини 
сусамов тахан - 5 супени лъжици 
Чесън - 2 скилидки 
Лимон - 1/2 брой 
Зехтин - 1 супена лъжица 
Кориандър - 1/2 чаена лъжица 
Кимион - 1/2 чаена лъжица 

Сосът Тахини е плътен с подчертано таханов аромат. И въпреки, че 
първата асоцияция, която човек прави чувайки за този бял сос е 
фалафел, сосът Тахини би могъл да бъде чудесно допълнение не само 
за фалафели но и на много други вашите ястия.  
Първата стъпка от рецептата за сос Тахини е изборът на продуктите. 
Може да приготвите домашен сусамов тахан, или да използвате 
готов. Разбивате тахана, лимоновия сок, зехтина и 2 супени лъжици 
вода с вилица до получаване на еднородна смес. За разбиване на 
сосът Тахини може да ползвате и блендер, така ще спестите още малко 
време. 
Нарежете кориандъра / магданоза и чесъна на възможно най-дребно, 
добавете към тахановата смес и разбъркайте добре. Сосът Тахини по 
принцип се приготвя с пресен кориандър, но в случай, че не можете да 
го откриете на пазара, може да го замените с магданоз. Добавяте и 
сухите подправки и отново разбърквате добре до получаване на гладка 
смес. 

http://www.supichka.com/рецепта/311/сос-тахини
http://www.supichka.com/рецепта/311/сос-тахини
http://www.supichka.com/рецепта/311/сос-тахини
http://www.supichka.com/рецепта/75/как-се-прави-домашен-сусамов-тахан
http://www.supichka.com/рецепта/311/сос-тахини
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Сурови пикантни хрупкави пръчици от алабаш с доматен сос 
http://desilifestyle.net 
Продукти: 
3 бр. алабаш 
3 с.л зехтин 
3 с.л хранителна мая 
½ ч.л къри 
щипка чили /по желание/ 
хималайска сол на вкус 
за доматения сос: 
1 домат 
4-5 сушени домата /мариновани в зехтин/ 
½ червена пиперка 
1 скилидка чесън 
2-3 листа босилек 
хималайска сол на вкус 
Начин на приготвяне: 
Обелете и нарежете алабаша на кръгчета и след това на пръчици. 
Овкусете го с останалите продукти и разбъркайте добре. Пасирайте 
продуктите за соса и го изсипете в малка купичка. Прехвърлете 
пръчиците алабаш в красиво плато и в средата сложете соса. 
Поднесете веднага и се насладете! 
Съвет: Препоръчително е да сервирате предястието непосредствено 
след приготвянето, защото алабаша започва да отделя сокове! 

 
Пържен пикантен алабаш 
Продукти: 
1 килограм алабаш 
сол, черен и червен лют пипер 
няколко стръка пресен копър 
мазнина за пържене /може и мас предполагам/ 
5 грама чесън на прах 
2 грама индийско орехче 

http://desilifestyle.net/2013/10/%d1%81%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b0/
http://desilifestyle.net/
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Начин на приготвяне: 
Обелете, подсушете и нарежете на пръчици алабаша. Сложете ги в 
купа и подправете със сол, черен и червен пипер, чесън на прах и 
индийско орехче. Разбъркайте, загрейте мазнината и изпържете 
зеленчуците. Отцедете, подредете в чиния и поръсете с пресен копър. 
Поднесете и се насладете на вкуса. 

 
ЯСТИЯ С МЕСО 

 
Телешко с гъби и зелени маслини 
Продукти: 
800 г телешко на парчета 
1 глава лук 
1 скилидка чзсън 
1 кутия зелени маслини без костилки 
1 кутия малки ,цели гъбки 
2 с л мас или масло (аз слагам гъша мас)  
1 ч бяло вино 
сол,пипер,дафинов лист 
Начин на приготвяне: 
запържва се месото, добавя се нарязания лук и смачкания чесън 
и се позапържва. Сол, пипер, добавя се виното и вода до ниво на 
месото. Като заври се добавят маслините и гъбите. Оставя се на 
слаб огън да къкри около час. Ако не е за вечеря,добавете и 
сметана при махане от огъня. 
 
Свински джолан на фурна с лук, моркови и гъби 
http://vkusenden.blogspot.bg/2017/03/blog-post_82.html 
За 3 порции 
1,5 кг свински джолан (в случая 2 броя джолани по около 700 г) 
500 г гъби 

http://vkusenden.blogspot.bg/2017/03/blog-post_82.html
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300 г моркови 
10-12 броя малки лукчета 
100 мл олио или зехтин 
1 ч.л. лют червен пипер 
2 ч.л. сладък червен пипер 
1 к.л. черен пипер 
1 ч.л. салвия (3-4 листенца прясна) 
1 ч.л. мащерка 
1 ч.л. градинско къри 
5-6 с.л. соев сос 
1 ч.л. хималайска сол 
100 мл вино розе 
Начин на приготвяне: 
Джоланът поставяме в глинено гърне или дълбока 
тавичка.Олиото/зехтинът се загрява в тиган и гъбите се пържат 
до златисто. Добавят се нарязаните моркови и цели обелени 
лукчета и ястието се задушава 5 минути. Добавят се трите вида 
пипер, ястието се запържва за кратко, добавят се виното и 
останалите подправки и се маха от котлона. Изсипва се върху 
джолана, за да попие от соса. Покрива се с капак или фолио и се 
поставя в студена фурна. Включва се на 180 градуса и се пече 
140 минути, след което се маха капака/фолиото и се оставя да се 
запече за още 30 минути. 
 
Касапски сач 
http://vkusenden.blogspot.bg/2016/10/blog-post_19.html 
Отне ми около 2 часа приготвянето на ястието и още няколко 
минути, за загряване на сача. 
Месото готвих на етапи. Сачът ми е голям, но за да не останат 
хапки неизпечено месо и препечени такива, приготвих на етапи и 
на финал събрах в сача. 
Разбира се, може да добавите каквото месо и дреболии обичате, 
по-мазно, по-сухо, кой както предпочита. Може да ползвате олио, 
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свинска или друга мас. Каквито подправки обичате. 
Продукти: 
700 свински бут 
500 г пилешко филе 
500 г свински дроб 
500 г наденица 
50 г сланина 
2-3 с.л. свинска мас 
2 червени чушки 
2 зелени чушки 
4 глави лук 
мащерка 
риган 
черен пипер 
червен пипер 
сол 
3-4 с.л. соев сос  
Начин на приготвяне: 
Месото може да мариновате в подправките (без солта) и да 
престои с тях 2-3 часа, но може и непосредствено преди готвене 
да овкусите, както направих и аз. Смесих всички подправки в купа 
и овкусих месото. Сачът се намазва със свинската мас и се 
загрява на средна скара във фурната, с нагряване отгоре и 
отдолу, първо на 50 градуса, като през няколко минути се 
увеличават плавно градусите, докато достигне 200-220 градуса. 
Приготвяте си съд с капак, в който ще изваждате приготвеното 
месо. Първо се слага свинското месо и се изпича на сача до 
готовност. Нарязах част на по-малки хапки и част на тънки 
филета. При мен беше готово за около 20 минути. Изважда се в 
отделения съд и се поръсва със сол. Следва пилешкото филе с 
нарязаната наденица и се готвят до готовност. Около 10-15 
минути. Изваждат се в съда и се поръсват с малко сол. Следва 
дроба, нарязан на ивици по около 0,5 см и се готви 10 минути, 
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като може да се разбърква при нужда. Изважда се при останалото 
месо и се посолява. Периодично, ако е нужно добавяте лъжица 
свинска мас, ако сача изсъхне. При мен не беше нужно. 
На финал се добавят нарязаната на кубчета сланина и 
зеленчуците. Като се запекат, останалото месо се връща в сача, 
обърква се всичко и се оставя за още 10 минути във фурната и 
ястието е готово. 
 
Свинско с праз на сач  
Продукти: 
Около 500 г свинско месо ( аз използвах врат)  
4-5 големи стръка праз 
олио 
сол на вкус 
Начин на приготвяне: 
Започваме  като си подготвяме сача. За целта го намасляваме хубаво с 
мас или олио или и двете. Слагам го в студена фурна и го пускам на 
200 градуса да се затопля заедно със съда. Така това ще стане 
постепенно и няма да има опасност глината да се пукне от горещината. 
През това време нарязваме месото на мръвки, като аз се спирам на 
свинско от врат, тъй като ми харесва да бъде по-щарено и да има 
мазнинка. Запържвам месото в дълбок тиган за кратко в малко олио, 
тъй като ще си пусне мазнина, а през това време нарязвам праз на 
колелца. Той изглежда обемен, но при пърженето се стопява, така че не 
го пестете. И все пак, не прекалявайте да не стане праз със свинско :)  
Прибавяме го към месото и запържваме докато праза омекне и слегне. 
осоляваме на вкус. 
Прехвърляме върху вече горещия сач и допичаме във фурмата като 
периодично разбъркваме. Тъй като сме обработили ястието до 
половината не отнема много време, но най-хубавата част, хващането 
на коричка по месото, запичането на праза и цвърченето на ухайната 
мазнинка, става именно в сача. 

 
 
 

http://lussisworldofartcraft.blogspot.bg/2017/01/pork-and-leeks-in-clay-pot-sach.html
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Свинско с броколи в уок  
Продукти: 
150-200 г. свинско месо (бут) 
1 пакет замразени броколи 
1 глава червен лук 
2 зелени чушки 
шепа гъби - (около 150 г.) 
сол и черен пипер на вкус 
1-2 с.л. зехтин 
1 с.л. сусамово олио 
За соса 
1 с.л. соев сос  
(скилидка чесън (нарязана на ситно) 
Начин на приготвяне: 
Сложете в подходящ съд вода да загрява. Нарежете месото на хапки и 
го овкусете със сол и пипер. Нарежете чушките на ленти, а лука 
нарежете на пръстени. Измийте и подсушете гъбите и нарежете по-
големите на половинки. Пригответе соса като смесите всички съставки 
и разбъркате добре. Щом водата кипне сложете броколите, за да се 
бланшират в нея за 5 минути.  Загрейте олио в тиган уок. Запържете 
месото за 5-6 минути и го извадете в чиния. Извадете бланшираните 
броколи в гевгир и ги оставете да се отцедят добре. В тигана добавете 
лука и чушките. Запържете за 3-4 минути като постоянно бъркате. 
Добавете гъбите и гответе още около 2 минути. Върнете в тигана 
месото и продължете за няколко минути да готвите, разбърквайки, за да 
се смесят ароматите.  Добавете броколите в тигана и разбъркайте 
добре всички зеленчуци и месото. Добавете соса и продължете да 
готвите, като не спирате да бъркате (1-2 минути). Оттеглете тигана от 
огъня и залейте ястието със сусамовото олио. Разбъркайте, 
разпределете в чинии и сервирайте. 
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Свински врат без кост, с гъст ловджийски сос 
http://vkusenden.blogspot.bg/2016/02/blog-post_9.html 
Продукти: 
за 3-4 порци 
800 г свински врат без кост или свинска плешка 
2 броя свински език 
200 г гъби 
200 г бекон 
2-3 с.л. с връх свинска мас или краве масло + зехтин 
4-5 печени пиперки 
1 глава кромид лук 
300 г белени домати 
черен пипер 
кимион 
чесън 
сладък и лют червен пипер 
сол 
100 мл вино розе 
зеленчуков или костен бульон 
По желание: около 50 г кашкавал и магданоз за поръсване  
Начин на приготвяне: 
Езикът сваряваме в леко подсолена вода до готовност (около 1 
час), оставяме да се охлади и обелваме. Месото нарязваме на 
малки хапки и запържваме до златисто в мазнината. Изваждаме с 
решетъчна лъжица, а в мазнината задушаваме нарязан на ивици 
кромид лук, докато омекне. Добавяме последователно тънко 
нарязани гъби, печени пиперки нарязани на ивици и на финал 
доматите. Когато доматите останат на мазнина се добавя 
нарязаният на тънко бекон, ивици сварен език, ястието се 
подправя с черен пипер, кимион, чесън, сладък и лют червен 
пипер, посолява се, добавя се виното и се разрежда с чаша 
бульон. Връща се месото в ястието и се вари, докато при 
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разбъркване сосът започне да прави пътечка. 
Сервираме по желание, поръсено с кашкавал и магданоз. 
 
Лозарски кебап 
Продукти: 
За 3 порции: 
500 г свинско месо от бут 
300 г гъби 
3 червени печени пиперки 
250-300 г обелени домати 
1 голям морков 
1 глава стар лук 
1 люта чушка 
няколко листенца целина 
сух джоджен 
чубрица 
хималайска сол 
черен пипер 
червен пипер 
1 с.л. с връх свинска мас 
100 мл вино 
50-60 мл вода 
Начин на приготвяне: 
Месото нарязах на хапки и нанизах на шишове. Пекох на оребрен 
тиган без мазнина за около 6-7 мин. и след това извадих месото 
от шишовете и сложих в гювеч. В свинска мас задуших 
нарязаните гъби и лук, добавих нарязани моркови, печени 
пиперки и чушка и като се позапържиха добавих червен пипер, 
доматите, виното и останалите подправки. Оставих на котлона за 
2-3 мин, да се смесят хубаво съставките и после ги добавих към 
месото. Вместо бульон добавих вода, още малко вино, затворих 
гювеча и сложих във фурната на 180 градуса за около 1 час. Ако 
не искате да има много сос, отворете гювеча и оставете във 
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фурната да поизври водата и да се сгъсти, но ако предпочитате 
да има повече сос, изваждате и сервирате. 
 
 
Кебап по воденичарски 
Продукти: 
500 г свинска плешка 
800 г свински черен дроб 
300 г гъби 
2 домата 
1 глава стар лук 
100 г глава целина (ако нямате, може няколко стръка листа 
целина) 
1 пащърнак 
1/2 връзка магданоз 
щипка чубрица, сол 
черен пипер, червен пипер 
свинска мас (може краве масло, зехтин, или предпочитана 
мазнина за готвене) 
100 мл бяло вино 
около 100 мл зеленчуков бульон или вода 
Начин на приготвяне: 
Шареното свинско месо нарязваме на късчета по 20-30 грама и ги 
запържваме в малко свинска мас. Добавяме лук на филийки, 
целина и пащърнак на кубчета и като се позапържат добавяме 
бяло вино и накрая обелените домати. Поръсваме със сол, черен 
и червен пипер и заливаме с малко бульон. Покриваме плътно 
съда и задушаваме, докато остане на мазнина. Ако е необходимо 
доливаме по малко бульон, докато месото напълно омекне. 
Отделно запържваме в свинска мас нарязан на филийки черен 
дроб за около 5 мин, да не го пресушим, добавяме 
предварително задушените гъби, магданоза и чубрицата, 
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смесваме със задушеното свинско месо. Оставяме ястието да 
къкри още десетина минути и поднасяме топло. 
 
Каварма по габровски 
Продукти: 
1 кг крехко свинско месо 
100 г сланина 
1 кг лук 
1 глава чесън 
2 с.л. доматено пюре 
1 равна с.л. чубрица 
1 с.л. ситно стрит магданоз 
1 дафинов лист 
черен пипер 
сол на вкус 
1 ч.ч вино 
2 ч.ч. вода 
Начин на приготвяне: 
Намалих почти всички продукти наполовина, като ползвах 600 г 
свинска плешка, а лукът ми беше само 200 грама. Понеже месото 
не се пържеше със сланината, а се запичаше, след като добавих 
лука, чесъна и пюрето, добавих и 2-3 с.л. зехтин. Нарязаното на 
дребни хапки месо изпържваме заедно с нарязаната на кубчета 
сланина. Прибавяме лука, чесъна, доматеното пюре, 
подправките. Заливаме с виното и 1 ч.ч. гореща вода. След 
омекване на месото изсипваме ястието в пръстен гювеч и печем, 
докато остане на мазнина. 
 
Тепси кебап  
Продукти: 
700 г свинска плешка 
300 г свински черен дроб 
100 г сланина 



 

69 | P a g e  
 

РЕЦЕПТИ ВМ - НВХ 

1 глава стар лук 
черен пипер 
червен пипер 
сол 
свинска мас 
1 кг кисела зелка, нарязана и оставена да се отцеди 
Начин на приготвяне: 
Намазваме сача със свинска мас, загряваме на котлона, първо на 
ниска степен, а след това бавно увеличаваме степента. 
Включваме и фурната да загрява на 200 градуса. В сача 
добавяме нарязаното на хапки свинско месо да се запържи до 
златисто. Следват 2-3 с.л. свинска мас, после нарязания на едро 
лук, нарязаната на хапки сланина и свинския дроб нарязан на по-
тънки филийки. Когато дробчето се задуши добавяме червен 
пипер, черен пипер и нарязаното кисело зеле и запържваме. 
Прехвърляме сача във фурната и готвим, като периодично 
отваряме и разбъркваме, а на финала оставяме да се запече. 
Хубаво е дробчето да е под зелето, за да не изсъхва и при 
разбъркване да се следи да е покрито със зеле. 
Източник: „Българско кулинарно възраждане /Древните 
рецепти на тревненци“ - Милчо Милчев *Майстора* 
 
Джебелски кебап 
http://vkusenden.blogspot.bg/2015/10/blog-post_26.html 
Продукти: 
600 грама свински врат без кост 
400 г гъби 
1 голяма глава лук 
4 средно големи печени червени чушки (пиперки) 
100 г маслини без костилка 
150 мл вино (розе) 
сол 
чубрица 
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черен пипер 
олио или зехтин/свинска мас 
Начин на приготвяне: 
Нямаше време за мариноване на месо, затова го нарязах на 
хапки, подправих с чубрица, черен пипер, добавих малко вино и 
олио, овкусих хубаво и изсипах в загрят тиган с незалепващо 
покритие. Добавих и 2-3 с.л. свинска мас, нарязах 1 глава лук на 
едро, добавих към месото и оставих всичко да се запържи, като 
разбърквах периодично, докато направи хубава златиста коричка. 
След това добавих гъбите нарязани на полумесеци и нарязаните 
маслини и чушки/пиперки. Разбърках да се смесят хубаво 
съставките, добавих още малко мазнина, виното, водата, добавих 
сол на вкус, разбърках всичко и оставих да се готви, докато се 
изпари течността и остане на мазнина. Като остана на мазнина 
запържих за кратко разбърквайки постоянно и сервирах веднага в 
чиниите. 
 
Ловешки кебап 
http://vkusenden.blogspot.bg/2015/10/blog-post_24.html 
Продукти: 
600 г свинска плешка 
400 г свински черен дроб 
4 броя люти пиперки/чушки 
2 средно големи глави лук 
150 мл вино (бяло, розе) 
100 мл бульон (сложих вода) 
хималайска сол 
свинска мас (2-3 с.л.) 
зехтин  
черен пипер 
чубрица 
Начин на приготвяне: 
Свинското месо се нарязва на хапки и се запържва в свинската 
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мас, докато хване хубав златист цвят. Изважда се с мазнината. В 
същия тиган се добавят 2-3 с.л. олио или зехтин, добавят се 
нарязаните на едро лук и пиперки и се запържват, докато 
омекнат. Добавя се нарязаният на ивици дроб, запържва се за 3-4 
минути, след което се връща свинското месо в тигана. Веднага се 
добавят виното и бульонът и ястието се подправя със сол, черен 
пипер и чубрица. Оставя се да се готви, докато изври течността и 
остане само на мазнина. Сервираме веднага. За мен няма нужда 
от гарнитура, а вие си преценете. 
 
Дробчета на фурна - с моцарела, домати и кашкавал 
http://vkusenden.blogspot.bg 
 
Продукти: 
1 кг пилешки дробчета 
1 голям домат (350-400 г) 
100 г моцарела 
150 г кашкавал 
30-40 г краве масло 
1 ч.л. риган 
сол 
черен пипер 
Начин на приготвяне: 
Дробчетата се бланшират в подсолена вода за 2-3 минути. Изваждат се 
и се поставят в тавичка/глинен съд, Подправят се със сол, пипер и 
риган, добавя се разтопено краве масло и се разбъркват. Добавя се 
обелен и нарязан на едри парчета домат, накъсва се моцарела и 
дробчетата се пекат в загрята фурна на 200 градуса за около 20 
минути. Поръсват се с кашкавал и се запичат за още 10 минути. 
Сервирани са с гриловани тиквички и патладжани, овкусени със зехтин 
и сол. 

 
 

http://vkusenden.blogspot.bg/2017/06/blog-post_19.html
http://vkusenden.blogspot.bg/
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Запеканка с два вида месо 
Продукти: 
2 бр. пилешки гърди 
4-5 свински пържоли 
200 гр. топено сирене 
600 гр. гъби 
4-5 кисели краставици 
125 гр. моцарела 
4 скилидки чесън 
200 мл. готварска сметана 
продукти за мариноване на пилешкото месо: 
подправка за пиле 
50 гр. соев сос ( ако го харесвате може и повече) 
1 к.л. чесън на прах 
2-3 с.л. зехтин 
сока на половин лимон 
продукти за мариноване на свинското месо: 
100 гр. червено вино 
кимион 
черен пипер 
2-3 с.л. зехтин 
сол 
Начин на приготвяне: 
Месото е добре да се маринова няколко часа преди приготвянето 
на ястието. 
За по-добър вкус,аз мариновам месото от предната вечер ,така 
поема всички вкусове. 
В стъклена тава слагаме малко олио на дъното. Нарязваме 
гъбите и слагаме като основа в тавата. Върху гъбите нареждаме 
първо пилешкото месо,защото както знаем гърдите са по-сухи,а 
така като са отдолу ще поемат от мазнината на свинското месо. 
Ето подредбата: 
гъби за основа,пилешко месо ситно нарязан чесън,кисела 
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краставица топено сирене . 
Върху тях слагаме отново ред гъби. Върху тези гъби нареждаме 
свинското месо. 
Свинското месо ,което използвах е от бут . Отново слагам топено 
сирене,чесън и гъби. 
Слага се сметаната. Покрих тавата с фолио и сложих да се пече 
на 200 градуса.  
Когато месото е готово (около час ,час и половина се готви) 
махаме фолиото и слагаме нарязаната моцарела. Запичаме във 
фурната го получаване на уникална коричка. 
 
Пиле в гювече 
Продукти за 4 порции: 
2 бр. пилешки  гърди 
1 глава лук 
2 бр. чушки пресни /замразени/ 
200 гр. гъби печурки 
сол 
черен пипер 
200 гр. сирене 
5-6 с.л. готварска сметана 
магданоз 
4 яйца 
кашкавал за настъргване 
Начин на приготвяне: 
Задушаваме ситно нарязаният лук в малко мазнина, прибавяме 
ситно нарязаните чушки, гъби, сол, черен пипер и разбъркваме. 
След това прибавяме нарязаното на хапки пилешко месо, 
разбъркваме, настъргваме сиренето и нарязваме магданоза. 
Разбъркваме хубаво докато се разтопи сиренето, прибавяме 
сметаната. Разпределяме в гювечета, настъргваме кашкавал, 
чукаме по 1 яйце, поставяме капака и печем на фурна на 180 
градуса за около 15-20 мин. 
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Пиле с бяло вино Шардоне  
http://lussisworldofartcraft.blogspot.bg/2015/10/chicken-in-white-wine-
chardonnay.html 
Продукти: 
3-4 пилешки бутчета 
120 г бекон 
250 г гъби печурки 
500 мл бяло вино шардоне 
250 мл течна сметана  
1 глава лук 
4 скилидки чесън 
сол/ черен пипер / магданоз 
зехтин 
Начин на приготвяне: 
Нарязваме бекона на филийки. В съвсем малко зехтин го 
запържваме до получаването на хубав загар и го изваждаме. В 
ароматизираната от бекона мазнина запържваме бутчетата, които 
предварително сме измили, подсушили и овкусили със сол и 
черен пипер. След като и те получат хубав загар от всички 
страни, ги изваждаме при бекона. В същия съд доливаме малко 
зехтин (или предпочитаната от вас мазнина) и запържваме 
нарязаната на ситно глава лук, а след като лукът стане 
прозрачен, добавяме и чесъна. Прибавяме гъбите и разбъркваме 
няколко пъти, докато и те се запържат леко. (По този начин 
скъсяваме значително времето за готвене на цялото ястие). В 
подходяща тавичка разпределяме бекона, гъбите и бутчетата. 
Доливаме виното. Покриваме ястието с алуминиево фолио и 
пъхаме във фурната да се пече на максимална температура, 
докато заври. След като заври, намалете температурата на около 
160 градуса и оставете да къкри съвсем леко за около половин 
час (Проверете месото да видите дали е готово, трябва да се 
отделя лесно от кокала). Когато е готово, прибавете една чаша 
сметана и пъхнете във фурната за още десетина минути. 
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Сервирайте ястието поръсено с нарязан магданоз за свежест и 
чаша вино за настроение. 
 
Печен заек в сос от кисело мляко 
http://vkusenden.blogspot.bg/2016/05/blog-post_25.html 
Продукти: 
1 заек (около 1,2 кг) 
10 листенца салвия 
5-6 стръка мащерка 
2 клонки розмарин 
1 ч.л. хималайска сол 
1 к.л. черен пипер 
1 к.л. червен пипер 
60 г краве масло + 3-4 с.л. олио или зехтин 
300 г кисело мляко 4% 
Начин на приготвяне: 
Зайчето се нарязва на порции и се подрежда в тава. Подправя се 
с разтопеното масло, олиото и всички подправки. Добавя се вода 
(аз слагам малко повече от 1 ч.ч., но да не покрива месото), но 
може по желание и бульон. Покрива се с алуминиево фолио и се 
пече на 200 градуса около час и половина. Отстранява се 
фолиото и се прави застройка с киселото мляко, като в купичка се 
разбърква млякото и на порции се добавя от горещия сос в 
тавата, като се разбърква. Накрая сосът се сипва в тавата и 
заекът се запича за 10-15 минути, като се внимава да не изсъхне 
отгоре. 
 
Свински дроб по селски 
http://vkusenden.blogspot.bg/2017/07/blog-post_28.html 
Продукти: 
500 г свински черен дроб 
2 малки моркова 
1 глава лук 

http://vkusenden.blogspot.bg/2016/05/blog-post_25.html
http://vkusenden.blogspot.bg/2017/07/blog-post_28.html
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1-2 скилидки чесън (по желание) 
5-6 печени чушки/пиперки 
2 средно големи домата или 4-5 с.л. домати от консерва (тук 
количеството варира според вкуса, защото някои хора 
предпочитат с повече сос и може да се сложат повече домати) 
50 мл червено вино 
1 дафинов лист 
по желание щипка чубрица 
сол 
черен пипер 
червен пипер 
олио/зехтин за пържене 
5-6 стръка магданоз 
Начин на приготвяне: 
Дробът се нарязва на филийки с дебелина по около 1 см. В 
дълбок тиган добавете 4-5 с. л. мазнина и изпържете дроба за по 
2-3 минути от всяка страна и извадете в отделен съд. 
В същата мазнина задушете нарязани лук и чесън на ситно или 
на полумесеци. При нужда добавете още лъжица, две мазнина. 
Добавете морковите нарязани на кръгчета и чушките нарязани на 
кубчета. Задушете за 5-6 минути. Добавете червения пипер, 
разбъркайте за секунди и след това добавете доматите от 
консерва или обелените и нарязани на кубчета домати. 
Добавете сол, черен пипер, чубрица, дафинов лист, виното и 
задушете ястието за 6-7 минути, да се поизпари виното. Върнете 
дроба в тигана, разбъркайте, гответе още 5-6 минути и 
сервирайте ястието поръсено с нарязан на ситно магданоз. 
 
Свински дроб с лук и гъби на фурна 
Около 700-800 г дроб се нарязва на филийки, слага се в купа и се 
залива с 250 мл прясно мляко. Престоява 2 часа. 
Отцежда се млякото, дробът се посолява. 
В тавичка се слага един ред дроб, отгоре един ред нарязан лук на 
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шайби, отгоре един ред нарязани гъби на филийки. Посолява се и 
се поръсва с черен пипер. Следва пак дроб, лук, гъби, сол и 
черен пипер. 
Ястието се залива с разтопено масло /70-80 г/ и 150 мл прясно 
мляко. 
Покрива се с фолио и се готви в сгорещена фурна на 220 градуса 
30 мин. 
Изважда се, поръсва се с настърган кашкавал и се запича за 
около 10 мин. 
 
Пълнено свинско филе със сос беарнез 
Парчето свинско филе се реже по дължина, без да се стига до 
края, слага се върху пластмасово фолио върху голяма дъска или 
плоска тава и се на4уква добре, за да стане едно голямо тънко и 
плоско пар4е, посолява се и се поръсва с 4ерен пипер, слага се 
нарязан  на тънко лук, покрива се е един пласт пластмасово 
фолио и внимателно се на4уква отново, оставя се в хладилник да 
поеме ароматите. 
3 часа преди сервиране се вади от хладилника и се пълни: 
- върху пластмасово фолио се се нареждат тънки пар4ета бекон 
едно до друго 
- върху тях се слага начуканото филе (лукът се маха) 
- върху филето се слага плънката 
- всичко се навива внимателно на руло 
- връзва се с паму4ен домакински конец 
- слага се в тава и се пе4е около час на 175град., като накрая се 
припи4а от всички страни (друг вариант е преди печене да се 
запържи в тиган на котлона) 
- покрива се с алум. фолио и се оставя да престои така до 
сервиране 
Плънка: 
в масло се задушават няколко скилидки чесън, 300гр гъби, глава 
лук, нарязани на ситно. 
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Подправят се с чубрица, 4ерен пипер, лют червен пипер, млян 
кимион. 
Сос беарнез 
В тенджерка се слагат: 1 малко глава глава лук, нарязана на 
ситно, 5 счукани зрънца бял пипер, няколко стръка магданоз, 2 
с.л. бяло вино или оцет от бяло вино и 6 с.л. вода. 
Оставя се да заври и те4ността да намалее на половина. 
Прецежда се. 
На водна баня се разтопява 150 гр масло. 
3 жълтъка се разбиват в купа, в която после ще се прави соса на 
водна баня. 
Към жълтъците се добавя внимателно с бъркане прецедената 
смес. 
Слагат се на водна баня и се бъркат докато сместта стане гъста. 
Купата се вади от водната баня и при непрекъснато бърка се 
добавя разтопеното масло: на тънка струя. 
Сосът става с консистенция на майонеза, но топла 
Подправя се с 1 ч.л. естрагон 
 
Джолан на фурна 
Крачето първо се вари няколко часа с дафинов лист, бахар и 
черен пипер. После се прехвърля в тава, наколо се редят 
картофи, лук, чесън, сушени гъби (ако има) и се залива с бульона. 
Пече се на 150 град около 2ч, като последните 30 мин крачето се 
обръща, за да се припече и от другата страна.  
 
Заек по ловджийски 
В тенджера под налягане се редят редове от месо и цели 
зеленчуци: лук, моркови, картофи. 
Подправя се с дафинов лист, черен пипер и бахар на зърна. 
Залива се с бяло вино (отива към бутилка) и се оставя на котлона 
да заври. 
След това: да къкри няколко часа на бавен огън. 
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Петрохан на тиган 
http://www.gabrielatsulin.com/2017/02/blog-post_31.html 
Продукти: 
3 броя петрохан 
150 грама печурки 
2 глави стар лук 
1 скилидка чесън 
2 супени лъжици кокосово масло 
2 супени лъжици сметана 
300 милилитра доматено пюре 
сол на вкус  
1/2 чаена лъжица черен пипер на вкус  
1/2 чаена лъжица босилек 
1/2 чаена лъжица майорана 
Начин на приготвяне: 
Петроханът се нарязва на кръгчета. Гъбите се почистват с 
влажна четка и се нарязват на тънки резенчета.  Лукът и чесънът 
се обелват и нарязват. Кокосовото масло се загрява на тиган и 
резенчетата петрохан се запържват в него. Лукът и чесънът се 
прибавят и се задушават 5 минути с месото. Прибавя се 
доматеното пюре и подправките и ястието се оставя да къкри на 
котлона още 10 минути. Прибавя се сметаната и се 
разбърква. Към ястието подхожда свежа зелена салата. Приятен 
апетит! 
 
Патладжан кебап  
http://vili-konova.blogspot.bg 
Продукти: 
2 малки патладжана  
300грама кайма смес  
1 малка глава лук  
3-4 гъби  

http://www.gabrielatsulin.com/2017/02/blog-post_31.html
http://vili-konova.blogspot.bg/2011/07/blog-post_7491.html
http://vili-konova.blogspot.bg/search/label/%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0
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чубрица  
кимион  
магданоз  
лют пипер/по желание/  
черен пипер  
Начин на приготвяне: 
Патладжаните се нарязват на шайби,посоляват се и се оставят да се 
отцедят.Каймата се омесва като за кюфтета,но с нарязани на ситно 
гъбки.На шиш за печене се редят парчета патладжан, а м/у тях топчета 
кайма.Притискат се и се слагат в тавичка.За да не загори тавата,около 
патладжаните се подреждат зеленчуците за гарнитурата-гъби, домати, 
чушки по желание.Зеленчуците се посоляват и им се капват само капки 
олио.Ако каймата е с повече свинско,ще си пусне достатъчно 
мазнина.Пече се на 200 градуса 40-50 мин без фолио.Патладжанът и 
зеленчуците поемат от мазнинката на кюфтенцата и става много 
вкусно. 

 
Пица с блат от кайма 
Продукти: 
Кайма около килограм,  
малка глава лук 
1 яйце 
подправки по вкус - черен пипер, майорана и кимион 
100 мл вода  
200гр. кашкавал 
2 домата 
маслини без костилки 
миризливо сирене 
Каймата с първата част от продуктите се омесва и разстила в 
тава, намазана с олио. Запича се в загрята фурна за 15-20 мин. 
Изважда се, нареждат се отгоре нарязаните на кръгове домати и 
маслини. Настъргва се кашкавала, начупва сиренето и запича до 
зачервяването им. 
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Втори вариант: 
За блата 
600 гр кайма; 2 яйца 
Подправки: чубрица, бял пипер 
За плънката 
350 гр домати 
1 глава лук 
4 кисели краставички 
100 гр маслини 
150 гр стерилизирани печурки 
150 гр кашкавал, риган 
Каймата се омесва добре с яйцата и подправките. Оформя се 
като блат в тавичка. Върху нея се нареждат доматите на кръгчета 
и се подреждат нарязаният на кръгчета лук, киселите 
краставички, маслините и стерилизираните гъби (може да се 
използват и ароматни сушени гъби, предварително накиснати в 
малко вода). Пече се на 250 градуса за около 25 мин., след което 
се поръсва с настъргания кашкавал, подправя се с риган и се 
допича до златист загар. 
Трети вариант: 
600-700 гр смляно месо (свинско, телешко или смес) 
1 яйце 
лук, сол, подправки по избор 
Продуктите за плънката са изцяло по ваш избор – направете 
любимата си плънка за пица. Омесете месото с яйцето и 
подправките (аз слагам кимион, бял пипер и чубрица). Оставете 
да почине поне 30 мин. Плънка пожелание. 
 
Kюфте в гювече по тутракански 
Продукти: 
1/2 кг кайма  
1 1/2 ч.ч. доматен сок  
4 яйца  
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300 г сирене  
1 глава лук  черен пипер  
сол , джоджен 
Начин на приготвяне: 
Каймата (1/2 кг) се омесва заедно със сиренето (300 г), солта и 
черния пипер. Разпределя се в 4 глинени говеждата. Отгоре се 
залива с доматения сок (1 1/2 ч.ч.) и ситно нарязания лук (1 
глава). Гюведжетата се пекат във фурна и малко преди да станат 
напълно готови в тях се чуква по едно яйце и се поръсват отгоре 
с джоджен. 
 
Пиперки с кайма – I вариaнт 
Продукти: 
400г кайма смес  
4 глави лук  
4 печени пиперки,  
4 яйца  
4 големи домата  
половин пакетче масло  
черен и червен пипер, сол  
Начин на приготвяне: 
Нарязваме лука на ситно и го задушаваме с половината масло и 
малко вода. Отстраняваме от огъня и смесваме с каймата и 
доматите, които предварително сме обелили и настъргали. 
Подправяме на вкус с черен пипер и сол. Слагаме на дъното на 
всяко гювече по една печена пиперка и покриваме с каймата. 
Оформяме отгоре гнездо за яйцето и печем в силно загрята 
фурна. Малко преди да извади м, счупваме във всяко гювече по 
едно яйце, посоляваме и поръсваме с  
червен пипер. Запичаме докато побелее белтъка. 
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Пиперки с кайма – II вариaнт 
Продукти: 
500 гр. кайма 
2 моркова /може да се заменят с тиквичка/ 
1 малка глава лук 
1 домат 
чушки 
Начин на приготвяне: 
Морковите и домата ги настъргах с ренде, лукът накълцах много 
ситно. Така приготвените зеленчуци добавих към каймата, сол 
(ако няма в каймата) и пипер и омесих всичко хубаво. Тук е 
моментът да се добавят и подправки и зеленини на вкус, но аз не 
слагам, че малкият като види нещо зелено в яденето и ме кара да 
го вадя стръкче по стръкче. Така приготвената плънка (всичко е 
сурово в нея) напъхах в чушките, малко водичка в съда и готвих в 
слоу кукър. Супер вкусни станаха. Заради това, че плънката беше 
приготвена на сурово, беше станала много сочна и хомогенна. 
Ако нямате слоу кукър, могат да се сварят или пекат по 
обичайния начин, по който правите пълнени чушки. Най-хубавото 
е, че се приготвят много лесно и бързо. Даже още по-лесно ще 
стане, ако зеленчуците просто се накълцат в робот, но моят се 
развали и не можах да изпробвам този вариант.  
 
Лодки от чушки с кайма 
http://vili-konova.blogspot.bg 
Продукти: 
За 10 бр. лодчици  
5големи зелени чушки  
250г кайма  
1 яйце  
100г кашкавал/ на кубчета/  
1 супена чиния нарязани гъби  
1стрък зелен лук  

http://vili-konova.blogspot.bg/2011/07/blog-post_1977.html
http://vili-konova.blogspot.bg/search/label/%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0
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1 главичка стар лук  
1 малка зелена люта чушка/по желание/  
черен пипер , чубрица , мащерка , червен пипер ,магданоз  
няколко домата  
масло  
Начин на приготвяне: 
Гъбите и старият лук се запържват в мазнина до готовност. Отцеждат 
се от мазнината и се омесват с каймата и останалите продукти и 
подправки. Напълват се чушките и в/у тях се редят резенчета домати. В 
тавата се нареждат още домати, масло/от гъбите/ и малко водичка. 
Чушките се пекат на 200 градуса, докато останат на мазнина и 
доматките се запекат. 

 
Кюфтенца с домати, маслини и моцарела  
Продукти: 
750 гр. кайма 
90 гр. сос песто 
ситно нарязан магданоз 
сол и черен пипер 
2 с.л. зехтин 
500 гр. чери домати 
няколко клонки пресен риган 
150 гр. зелени маслини 
200 гр. моцарела 
пресен босилек 
Начин на приготвяне: 
Смесете в купа каймата, пестото, магданоза, сол и черен пипер. 
Омесете добре каймата и оформете кюфтета. Загрейте зехтина в 
тиган и запържете кюфтенцата от всички страни, но да останат 
сурови от вътре. Подрете кюфтенцата в тава. Прибавете 
доматите, маслините, ригана и нарязаната на кубчета моцарела. 
Печете за около 20 мин. в предварително загрята на 200*С 
фурна. Сервирайте ястието поръсено със свеж босилек. 
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Кюфтета със сусам 
Продукти: 
500гр. кайма 
2 жълтъка 
1 глава кромид 
2 скилидки чесън 
1 ч.л. стрита мащерка 
80-100гр. сусам 
черен пипер 
Начин на приготвяне: 
Каймата се омесва добре с жълтъците, ситно нарязания лук, 
счукания чесън, мащерката, черния пипер и сол на вкус. Оформят 
се малки топчета. Топчетата се овалват в сусам и се пържат в 
сгорещена мазнина. 
 
Касапски кюфтета 
http://www.gabrielatsulin.com/2017/02/blog-post_20.html 
Продукти: 
500 грама кайма смес* 
200 грама свински бекон 
100 грама кисели краставички 
1/2 чаена лъжичка кимион 
1/2 чаена лъжичка черен пипер 
1 глава червен лук 
1 скилидка чесън 
сол на вкус 
1 яйце 
Начин на приготвяне: 
Нарежете лука и чесъна на ситно. Нарежете бекона и 
краставичките на малки кубчета, като за салата. Сложете всичко в 
купа и омесете до пълното усвояване на подправките. Поставете 
стреч фолио върху купата и приберете в хладилник за няколко 
часа. Оформете кюфтета и печете на скара или изпържете по 

http://www.gabrielatsulin.com/2017/02/blog-post_20.html
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желание. Аз използвах уред за пържене с въздух, като полях с 
тънка струя зехтин.  
Приятен апетит!   
 
Голямо кюфте с плънка  
https://www.facebook.com/sasha.vlasinska/videos/o.13130129702779
 … ype=2&theater 
За 1 кг кайма се добавят 200гр. лук на ренде/изцеден от водата/, 
1 ч л червен пипер, 2 скилидки чесън, 1 ч.л. черен пипер и 1 ч.л. 
чубрица. 
За плънката са необходими по 20 гр топено сирене, кисели 
крставички и лют червен пипер/който обича/ Вероятно на клипа се 
вижда, но размервам к'фтетата на 200гр суров продукт. 
 
Фалшиви зелеви сарми 
http://vkusenden.blogspot.bg 
Трябва ви свинско месо нарязано на каренца, свински дроб нарязан на 
филийки, сланина нарязана на лентички и листа от кисело зеле. 
Подправките са по вкус и предпочитания. Сол, черен пипер, червен 
пипер, чубрица, майорана - каквото ви душа иска. 
Слага се лист зеле в чиния, поставя се парче дроб, отгоре филийка 
сланина; следва каренце месо, и отново сланина. Завива се на сарма. 
Подреждат се в тава или гювеч, или в какъвто съд сте решили да 
печете във фурната. Долива се вода, завива се с фолио съдът или се 
слага капак, и ястието се пече на около 200 градуса/ за час и половина/. 
Ако е в гювеч, за предпочитане на по-ниска температура, по 
продължително време. 

 
Сарми в листа от лапад 
Продукти: 
500 гр. смляно месо 
1 глава лук 
1 морков 
1 връзка лапад 

http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGc2FzaGEudmxhc2luc2thJTJGdmlkZW9zJTJGby4xMzEzMDEyOTcwMjc3OTclMkY3ODI3NTM3OTUxNzY0NTUlMkYlM0Z0eXBlJTNEMiUyNmFtcCUzQnRoZWF0ZXIlNUUlN0M2NzUyNjYubXNnMzA5NzkyNjclMjNtc2czMDk3OTI2Nw==
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGc2FzaGEudmxhc2luc2thJTJGdmlkZW9zJTJGby4xMzEzMDEyOTcwMjc3OTclMkY3ODI3NTM3OTUxNzY0NTUlMkYlM0Z0eXBlJTNEMiUyNmFtcCUzQnRoZWF0ZXIlNUUlN0M2NzUyNjYubXNnMzA5NzkyNjclMjNtc2czMDk3OTI2Nw==
http://vkusenden.blogspot.bg/2014/03/blog-post_12.html
http://vkusenden.blogspot.bg/
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Начин на приготвяне: 
Лукът и морковът се накълцват на ситно (аз ги врътнах в чопър) и 
се добавят при каймата. Слагат се подправки (аз сложих сол, 
черен пипер и чубрица) и всичко се омесва добре. Правят се 
сарми като се завива от каймата в листата от лапад. На лапада 
изрязвах дебелата част от стъблото, за да могат да се завиват. 
По-големите листа ги разрязвах на 2. Варят се затиснати с чиния, 
като се слага малко вода, защото суровата кайма и зеленчуци си 
пускат доста.  
 
Шункови рулца  
Продукти:  
500 г кайма  
1 лук  
1 буркан гъби  
200 г шунка  
200 г кашкавал  
черен пипер, сол 
Начин на приготвяне: 
На дребно нарязаният лук, каймата и гъбите, заедно с 
подправките се запържват в тиган за около 10 мин. Вземат се по 
едно парче от тънко нарязаните шунка и кашкавал. Слагат се 
едно върху друго и се слага по една лъжица от сместа. Завиват 
се на рулца и се пекат в умерена фурна за около 20 мин. 
 
Шункови рулца  
Шунковите кръгове  се мажат на тънак слой с кайма, завиват се 
на руло и се слагат плътно в малка тавичка. Прави се сос от 
сметана, чесън , черен пипер магданоз, риган 
Залива се върху рулцата, отгоре се покрива с насрърган 
кашкавал и се пече на 200 градуса около 15 мин. 
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ЯСТИЯ С РИБА 
 
Пъстърва с кашкавал и зеленчуци на фурна 
http://vkusenden.blogspot.bg 
Продукти: 
2 пъстърви 
50 г кашкавал 
14-16 броя маслини без костилка 
2 стръка зелен лук 
сол 
бял смлян пипер на вкус 
1 лимон 
За гарнитура: 
50 г кашкавал 
3 домата 
10-15 маслини без костилка 
2 стръка зелен лук 
зехтин 
сол 
бял смлян пипер 
 
Начин на приготвяне: 
Почистете и измийте пъстървите и ги разрежете от страната на корема 
до опашката. 
Внимателно с остър нож отстранете костите от гръбнака. 
Посолете и ги напълнете с настърган кашкавал смесен с нарязан на 
ситно лук и добавен на вкус смлян бял пипер. Добавете цели маслини 
без костилка и зашийте отвора с игла и конец. 
Поставете в намаслена тава покрита с хартия за печене. Разрежете 
картофите и доматите на кръгчета, а маслините на половинки. 
Наредете между рибите кръгчета картофи, върху тях кръгчета домат и 
добавете парченце кашкавал и маслини срязани на две. Добавете цели 
стръкове лук. Поръсете всичко с малко зехтин, сол, бял смлян пипер и 

http://vkusenden.blogspot.bg/2013/06/blog-post_6733.html
http://vkusenden.blogspot.bg/
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печете в предварително загрята фурна на 200 градуса, около 50 мин. 
Сервирайте с резени лимон. 
 
Печена пъстърва на фурна 
http://vkusenden.blogspot.bg 
Продукти за 4 порции: 
4 средно големи почистени пъстърви 
1/2 сок от лимон 
смлян черен пипер 
сол 
индийско орехче 
зехтин 
100 мл бяло вино 
 
Начин на приготвяне: 
Почистените риби се нареждат в намаслена тава, поръсена със сол, 
черен пипер, индийско орехче. 
Добавя се виното и лимоновия сок и рибите се поръсват отгоре с малко 
олио/зехтин, сол, черен пипер и индийско орехче.  Пекат се в загрята 
фурна на 200 градуса около 30 мин, докато придобият леко кафява 
коричка. 

 
Пъстърва на тиган 
Почистената пъстърва се осолява и се оставя в хладилник за 
няколко часа. Може отвътре да се ароматизира със сок от лимон 
и черен пипер по желание. В хубав тиган напр чугунен се 
разтопява масло (парче около 30гр) и цялата риба се пържи 
добре от двете страни. 
 
 
 
 
 

http://vkusenden.blogspot.bg/2013/06/blog-post_5535.html
http://vkusenden.blogspot.bg/
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ДЕСЕРТИ 
 
Кокоски (кокосови мъфини) 
Продукти: 
За 2 мъфина:  
100 мл кокосови стърготини (към 40 грама) 
1 яйце 
30-50 грама масло 
(канела, ванилия, какао) 
Начин на приготвяне: 
Яйцето и кокосът се смесват и се оставят да престоят за няколко 
минути. Разтопява се маслото и се добавя към сместа. После се 
пече в намазнена формичка, а още по-добре в силиконови 
форми. 
 
Брауни по адаптирана рецепта на Жак Пепен 
Продукти: 
150-200 грама тъмен шоколад 
(ако се сложат 200, става по-голямо количество, примерно 6-8 
порции) 
50-75 грама печени лешници или просто сурови орехи (вместо 
ядките може да се сложи кокос) 
100 грама масло 
2 ванилии 
2 яйца 
(евентуално малко портокалов сок или есенция ванилия/ром или 
малко ликьор за аромат и вкус) 
Начин на приготвяне: 
Шоколадът и маслото се разтопяват в микровълновата или на 
котлона. Ядките се счукват. Към шоколада и маслото се добавят 
ванилията, яйцата и ядките. Пече се в намазнена тава, а още по-
добре форма за торти с отделящо се дъно, покрита с фолио. 
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Вречето за печене е 15-20 минути - на 180 градуса. Вади се от 
фурната още леко мек и привидно суров (да се виждат 
мехурчета). Може да се гарнира с бита сметана. 
Може също да се направи във форми за мъфини, но трябва 
задължително да се оставят добре да се охладят, включително в 
хладилник, преди да се извадят от формите. 
 
Raffaello с извара 
Продукти: 
250 гр. извара 
6 супени лъжици захар 
125 гр. краве масло 
200 гр. кокосови стърготини 
1 ванилия 
ядки  
Начин на приготвяне: 
Всички съставки се смесват добре, като се оставя една част от 
кокосовите стърготини отделно в съд. Като стане еднородна смес се 
правят малки топчета. Вътре в топчето се слага ядка. Овалват се в 
кокосовите стърготини, които сме оставили в другия съд. Получените 
топчета се оставят в хладилника. 
 
Солени кокосови бонбони 
Продукти: 

за една доза (около 15-17 бонбона): 
50 гр суров бадем; 
350 гр извара (обезмаслена); 
150 гр котидж сирене 4.5%; 
1 пакетче кокосови стърготини (100 гр). 
Начин на приготвяне: 

Изварата заедно със сиренето се объркват, към тях се добавят 
шепа нарязани на ситно сурови бадеми и се бърка до получаване 
на хомогенна смес. По желание може да се добави и любима 
подправка. Оформят се топчета, като в средата се поставя един 
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суров бадем. Овалват се в кокосовите стърготини и се поставят в 
хладилник за около половин час. 
 
Солени мъфини 
Необходими продукти  
(за 4 кейкчета): 
4 яйца 
1 глава лук 
 5-6 едри маслини 
100 г свинско филе 
3-4 сушени доматчета или чушки 
50 г кашкавал 
1 супена лъжица масло 
чубрица, черен пипер 
4 формички за миникейкчета (мъфини) 
Начин на приготвяне: 

Нарязваме лука на полумесеци, маслините на колелца, а филето 
на кубчета. В тиган на среден огън разтопяваме маслото и 
задушаваме лука. Взимаме купа и разбиваме яйцата, прибавяме 
зеленчуците, филето, нарязано на малки кубчета, настърганият 
кашкавал и подправките. Разпределяме сместа във формичките и 
печем в предварително загрята до 200 градуса фурна. 
Формичките не бива да се препълват, защото при печене сместа 
се надига и може да изтече извън тях. Печем кейкчетата около 15 
минути, докато придобият златиста коричка. 
 

 
 
 

 
 
 


