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Въведение
В резултат от изпълнението на проект „Култура ДОС” сдружение Платформа АГОРА, 
съвместно с партньори организатори на кулинарни фестивали и пазители на кули-
нарното наследство в България създаде първото мобилно приложение за кулинарни 
фестивали CulinarFest/КулинарФест. Целта на проекта е да стимулира интерес към 
храната като елемент от националното културно наследство и неговото опознаване 
и опазване, да представи алтернативни маршрути и различно изживяване на всич-
ки, които се интересуват от културно-исторически туризъм в България, да подкрепи 
местни общности и потенциала им за развитие като кулинарни дестинации. Плат-
форма АГОРА работи за изграждане на активни общности от 2009 г. и е подкрепила 
създаването на някои от популярните кулинарни фестивали в страната. Използва-
ните снимки са авторски на Платформа АГОРА или са предоставени на Платформа 
АГОРА от организаторите на фестивалите. Проектът „Култура ДОС” се реализира с фи-
нансовата подкрепа на програма „Културно наследство“, модул „Културни индустрии 
и културен туризъм“ на Национален фонд „Култура“. 

В проучвателната дейност по проекта на културната стойност на наследството в 
рамките на съществуващи 20 кулинарни фестивали в България, етнолога доц. Джени 
Маджаров от СУ „Св. Климент Охридски“ експертно проучи местните кулинарни тра-
диции като част от културното наследство. Категоризирането на местните кулинарни 
традиции и кулинарни фестивали се извърши на база съхранени традиционни поме-
щения, съоръжения и посуда, познание и прилагане на стари методи и практики за 
приготвяне на храна, съотношение на употребявани стари спрямо нови суровини и 
култури. Групирането в три категории от съхранена, обновена и уникална кулинар-
на традиция представя разнообразието и богатството на кулинарните фестивали в 
България. 

На добър път и да ви е сладко!

Екип АГОРА
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Съхранена кулинарна традиция
Общоселищна практика, при която относително по-цялостно, без съществени ново-
въведения, е съхранена и се прилага кулинарната традиция или е добре запазена в 
колективна памет. Има познание или на практика се използват традиционни поме-
щения, обзавеждане, стари съоръжения за готвене и съхраняване на храни и зим-
нина, ползват се предимно стари продукти, макар да има употреба и на нови, ста-
ра посуда и съдове за хранене. Прилагат се основно стари начини за технологична 
обработка на продукти и приготвяне на храна, при засилено използване на местни 
земеделски култури и хранителни продукти.
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с. Баничан 
Фестивал „Огледна баница,  
селски труд и вкусен воден лук“

Село Баничан, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, е живописно планинско селище 
в полите на величествения Пирин. Селището има няколко минерални извора и е бо-
гато на плодородна земя, която ражда всичко, но най-вече вкусния бял кромид лук.

тази година за втори път ще се проведе забележителния кулинарен фестивал „Ог-
ледна баница, селски труд и вкусен воден лук“, организиран от НЧ „Изгрев – 1930“. 
Събитието включва богата фолклорна програма с участие на танцови групи, певци и 
музиканти. Всеки гост е добре дошъл стига да е облечен в народна носия и да е готов 
за всякакви изненади. Сред село ще има разположени сергии на местни и съседни 
производители на плодове и зеленчуци, тестени, месни и млечни храни, а различ-
ни търговци и майстори занаятчии ще предлагат своята стока. Както всяка година и 
тази на събитието ще присъстват и много гости от селищата на съседна Македония. 
Предвиждат се състезания по бързо ядене и умело готвене, както и работилница за 
начинаещи „Приготви си сам“. Изненада за младите гурме ценители е „Щъркелова 
академия“, а за любопитните – уникалния „Парк за пенсионирани магарета“. На запле-

Есенен  
ГурмеФест

За селището

Фестивални 
прояви
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нените от местната храна се препоръчва да си закупят книгата с рецепти „Вкусните 
легенди на Баничан“.

Духът на вековната кулинарна традиция на Баничан може да се долови от атмосфе-
рата на одаята и чардака, които са основни помещения за хранене в дома при топло 
или студено време. Всеки може да надникне в яъра (мазето), долния етаж, където 
се съхраняват хранителните продукти – грах, боб, сушен зелен боб, чувал с царевица 
Бразица и такава за пуканици, кромид (воден) лук, гърнета със свинска мас, едно със 
зехтин и други продукти. там са подредени медни и железни съдове за готвене – 
тави, тигани, тепсии, сачове, джезвета, менци за вода, нощви с брашно, връшници 
и подници, глинена посуда за хранене – голямата глинена сракина, купи, ладки, гър-
нета, чинии, засруки и само няколко дървени лъжици, защото не всеки си има своя, 
а се храни с някоя от общите. Ако човек погледне към печката с дърва може да си 
представи как бабата, най-възрастната жена в дома, готви храна, докато снахите и 
младите момичета помагат край нея, като едновременно се учат на нейните рецепти. 
Може да види и мъжа, който приготвя зеле за зимата, осолява пъстърма или сланина 
за голямото домочадие, а жена му обяснява нещо от прага на мазето, без да смее да 
влезе по-навътре, защото на младите снахи не е разрешено да се доближават до ка-
ците с кисело зеле и сланина.

Помещения, 
посуда,  

продукти
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Млечни,  
тестени,  

зърнени храни

Зеленчукови 
храни и  

зимнина

Месни  
деликатеси

Ако човек влезе в някоя къща домакинята може да му сготви богато разнообразие 
от традиционни ястия, защото познанието за тяхното приготвяне е добре запазено 
и до днес. В зависимост от сезона на посещение човек може да хапне от местната 
пролетна салата (миналогодишен прораснал зелен кромид лук, сол, ябълков оцет 
и вода) или тази от левурда (див чесън), мед от глухарчета или гъби, а през зимата 
кисело зеле и баничански туршии. любителят на млечни храни непременно трябва 
да опита вкусният какач от овче мляко, домашно приготвените сирене, кашкавал и 
урда (извара), гъстото кисело мляко в купа или за разхлада да изпие една бърканица 
(айрян). търсещият по-традиционно гурме изживяване не бива да пропуска възмож-
ността да хапне от особеният местен деликатес – огледна баница, която се приготвя от 
най-вкусния баничански кромид лук, а може да опита дъхавите пити, вкусните булгур, 
варена царевица, грис халва, различни каши или голямото разнообразие от сладкиши.

За търсещият по-лека храна местната кухня може да му предложи топеница (с хляб 
се топи смес от попарени счукани орехи, сол и вода), миш-маш, местни зеленчуко-
ви гювечи, пърженици с яйца и други, а през зимата лютеница или вкусния пенджур. 
В никакъв случай не бива да пропусне да опита такива баничаски деликатеси като 
лянчо (боб с киселец), великолепните капички (сушен зелен боб със свински уши, 
сланина и кървавица) или невероятните гагальки (зелеви сърми), гули (гули и зелка 
с кървавица, сланина и суджук). Дълго след това ще да си облизва пръстите при спо-
мена за тях.

За този, който не се бои от напълняване и е напълно отдаден на своето гурме пре-
живяване, вратите към съкровищницата на баничанските месни храни са широко от-
ворени. там ще открие вкусни деликатеси, приготвяни от различни познати му меса, 
включително пуешко, заешко, глиганско и риба. За любителя на изтънчените зим-
ни мезета изобилието включва традиционните кървавица, сланина, пỳска (старец, 
баба), шупла, суджук, пъстърмалък. Удоволствието от храненето може да се продъл-
жи с различни ясния от варени, пържени меса и такива на скара. През зимата не бива 
да се пропуска ароматният пълнен шаран, а през лятото сигурно с нетърпение всеки 
ще обикаля около шишовете с печени агнета. За услаждане на хапката човек може 
да надигне фильджанче или юзче с местна ябълкова или сливова ракия, а по-смели-
те калица (стомна) или дамаджана, докато баш юнаците сигурно ще опитат да пият 
направо от карудата (буре). За дамите има чудесен ликьор от зелени орехчета или 
искряща вишновка. Вина, сиропи и сокове има в изобилие.
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След обилното хранене всеки може да си подслади с местни пресни и вкусни плодо-
ве – малини, ягоди, череши, черници, ябълки, праскови, сливи, круши, дюли или при-
готвените от тях ароматни компоти, сладка, конфитюри. Особени местни делика-
теси са тези, приготвени от боровинки, горски малини и къпини, а сладкото от бели 
череши е с невероятен вкус.

Ако човек посети селото в особени или празнични дни, като например сватба може 
да опита характерните кальтатова пита, грабена баница и мед с орехи. При ражда-
не на дете може да види как се носи на съседите тръсена пита, а за погребение се 
приготвят безквасена пита, цеден боб, варено жито с орехи и сол. 

Някои отявлени гурме почитатели може да се учудят 
или дори да се възмутят от странните вкусови предпо-
читания на местните хора, които обичат да ядат сирене 
с диня, сирене с ябълка, сирене с вафла или кисело мляко 
със сладко и орехи, кисело мляко с тиквеник, или само-
киш (ферментирало прясно мляко за айрян). На други 
могат да се сторят странни местните вярвания за недо-
пустима едновременна употреба на храни като яйца и 
сирене, риба и прясно мляко. На някого могат да проз-
вучат неразбираемо или смешно старите представи за 
това, че хляб се меси с чисти дрехи и помисли, с хляб не 
се играе, хляб не се хвърля на земята, хляб не се поставя 
обърнат с долната кора нагоре, отрязаната филия не се поставя обърната с до-
лната кора към госта. Напротив друг ще разбере и уважи местния етикет на масата 
да не се водят нелицеприятни разговори, да не се мляска по време на хранене, да не 
се посяга към чужда чиния или чаша. За вечно гладуващият ще бъдат истинско изпи-
тание баничанските забрани нищо да не се хапва преди първи петли, да не се яде на 
кръстопът, в църква или на нехигиенични места.

Всеки, който веднъж е посетил село Баничан, дълго време ще пази спомена за него-
вите невероятните вкусотии, което свидетелства за старанието на местните хора да 
опазят и съхранят вековния опит на предците си за приготвяне на вкусни храни, от 
добивани местни продукти, по отколешни рецепти, каквито са харесваните: огледна 
баница, лянчо, капички, гули, какач, пуска (старец, баба), шупла, пенджур.

Десерти

Обредна и  
празнична храна

Характерни 
вкусове, местни 

вярвания и  
хранителен 

етикет

Гурме емблема
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с. Брестовица
Фестивал „Брестовица – грозде и вино”

Село Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, е голямо живописно село, разполо-
жено на границата между Горнотракийската низина и подножието на Западните 
Родопи. Съградено е на плодородна земя, обилно раждаща всичко, което трудолю-
бивите ръце на брестовичани засеят и посадят. Голяма гордост на селото са добре 
поддържаните лозя, които пълнят избата на всеки стопанин с руйно вино и отлежала 
ракия. Неслучайно Брестовица е известна като столица на виното. Наименованието 
„Брестовица – столица на виното” е патентовано от кметството и се разрешава за 
използване от фестивали, конкурси, както и от местните изби за популяризиране на 
региона и вината. 

Музей на виното се помещава във Влаховата къща в селото – паметник на културата с 
местно значение, известна в миналото като убежище на Васил левски (1869 г.).

Невъзможно е да си представим пейзажа на Брестовица без неговите лозя, а бресто-
вичанина – без неговата любов към земята, лозята и виното. Силен и жилав е бресто-
вишкия корен, от дълбоко и здраво място пие той живителни сокове. 
Че речено е „Дето е текло – пак ще тече!”

Есенен  
ГурмеФест

За селището
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В многото околни гори има изобилие от различни дървесни видове, билки, горски 
плодове, птици и диви животни, което радва очите и душите на селяните и техните 
гости. Според местни предания селото е основано преди тринадесет века. Обаче с 
историческа увереност може да се твърди, че то вече съществува по времето на Вто-
ро българско царство и през целия османски период, когато е отбелязано в регис-
трите като Дереджикьой. Брестовичани са хора с отворени души и весел нрав, което 
най-добре проличава при изпълнението им на различни тракийски песни и хора. 

За десета поредна година се провежда запомнящият се фестивал, наименован „Брес-
товица – грозде и вино“, който се организира от НЧ „Съзнание 1873“. Подобно всеки 
път и сега събитието се провежда на площада на селото, където освен местни хора 
ще има и много гости от близо и далеч. Всеки уважаващ себе си лозар ще донесе поне 
бутилка, за да се похвали с майсторлъка си на конкурса за домашни вина. Може да 
се състезава и с ароматна ракия, ала това ще реши журито. Докато за сръчните ръце 
на домакините и техните гостенки е предвидено провеждане на кулинарно състе-
зание. На гостите, които искат да се запознаят с кулинарната история на селото, се 
препоръчва да посетят сбирката в читалището, където има събрани много снимки, 
публикувани материали в местния и централен печат, ръкописни дневници, както и 
редица награди от участията на местни състави.

Фестивални 
прояви
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Опитният гурме посетител веднага ще се ориентира къде в селото се готви най-вкус-
ната храна по тънкия и упойващ аромат, който като струйка излиза от глинения кюп, 
поставен върху оджака (открито огнище с дърва). Обикновено във вътрешното поме-
щение за готвене – оджак или външното прифурна се разпорежда възрастната жена, 
която всички наричат баба. там е и мястото за хранене, като възрастните сядат край 
софрата на трикраки столчета, докато младите са наклякали или седнали на пода. 
Приготвяне на храна за цяло домочадие не е леко задължение, защото трябва да се 
внимава от кое по колко точно да се сложи в къкрещият на оджака глинен кюп или 
гювеч. Затова булките и младите момичета непрекъснато тичат до зимника, килера, за 
да донесат едно или друго, което готвещата им поръча. А в помещението се съхраня-
ва всичко необходимо за приготвяне храната на едно домакинство, като се започне 
от изобилието на продукти – фасул, леща, консервиран зелен фасул, лапад, спанак, 
коприва, гъби, моркови, краставици, домати, чушки, картофи, праз, дори и рядко 
срещаните другаде карфиол и броколи. Недалеч са и гърнетата със свинска мас, овча 
лой и стомна със зехтин. тук е сандъкът с брашно дървените нъшкове и панакода-та 
за приготвяне на хляб, чувалчето с болгур. На полиците са поставени разни по голе-
мина глинени кюпове, гювечи и друга посуда, като медни или алуминиеви тенджери, 
тави, тигани и пр. Независимо, че домашните се хранят от един общ съд за всеки 
има прибори по отделно – лъжица и вилица, като старите били дърво, а новите от 
алуминий или желязо. Докато жените се разпореждат в оджака или прифурната мъ-
жете са главните действащи лица в мазата. там те имат грижата да съхранят месото 
от закланото прасе, овца или коза, да осолят сланината, да сплескат надениците, 
да наложат басма в кацата (туршия от гроздови зърна), а най-главното да подготвят 
каците с кисело зеле за зимата, че да има много сок за лаана (зелева чорба с праз и 
червен пипер). Специални грижи изисква направата на сладкия шарбет, да не гово-
рим за труда по създаване на ароматните червени вина и разни видове ракии.

Помещения, 
посуда,  

продукти
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Вековната практика за отглеждане на много животни е предпоставка за разгърната 
традиция по създаване на домашни млечни продукти с изключителни вкусови ка-
чества като – кисело млеко, извара, сирене, кашкавал, масло. Отделно всяка дома-
киня може да приготви невероятни вкусотии от мляко – млечник (яйца, прясно мля-
ко, брашно), мляко с ориз, крем карамел и др. Готварските умения на брестовичанки 
може да се усетят при направата на такива зърнени храни като варено жито/болгур, 
качамак, ашуре или тестените плакеда с болгур, баница с ориз, зуичкин пясък (брашно, 
яйца, мазнина), трахана, припитиница, различни пити, соленки и сладки.

Ако човек е гост в селото през пролетта, домакинята сигурно ще му приготви някои 
от много специалитети като чорба от лапад или коприва, а може и от гъби или оби-
чайната фасул чорба. Няма да пропусне да му предложи сърми, яхния от консерви-
ран зелен фасул, постна мусака, бурания (кисело зеле с ориз), гугутка (кисело зеле 
с фасул), боб с наденица и др. Понеже зеленчуци все още няма е хубаво гурме цени-
телят да не пропусне да опита от такива местни деликатесни туршии като наложено 
грозде (зърна от грозде болгар в солена саламура) или басма (зърна от грозде памид 
и мискет в солена саламура) или от срещаните такива и на други места.

Местната кулинарна традиция познава храни, приготвяни освен от отглеждани до-
машни животни, но и такива от месото на див фазан, заек, глиган и др. Все пак осно-
вен деликатес и гордост на брестовичани остава великденското печено агне в пещ 
пълнено с кисело зеле. това е невероятно гурме изкушение, на което малко хора мо-
гат да устоят. Някой може да постави вкусовите си усещания на изпитание с местните 
качамак с пръжки или пържолини и ръчел. За любителите на отбрани питиета с тънки 
мезета има богат избор от гроздови и плодови ракии, червени вина, придружени с из-
обилие от нарязан бахор, бабек, маденица (суджук), филе Елена или крехка сланина. 
А за въздържателите – изобилие от плодови нектари и сиропи.

тези, които вече са се наситили на местни вкусотии, може да завършат гурме пре-
живяването си с такива забележителни местни десерти като пелте, сладък суджук 
(сладка шира с орехи), маршал (торта с домашни блатове и крем), бяла халва и дру-
ги тестени сладки. Във всеки дом гостът може да опита от домашно приготвения 
шарбет. тези, които за десерт предпочитат пресни плодове могат да избират между 
ягоди, малини, кайсии, праскови, сливи, грозде и други, или да опитат приготвени от 
тях компоти, конфитюри или сладка.

Млечни,  
тестени,  

зърнени храни

Зеленчукови 
храни и  

зимнина

Месни  
деликатеси

Десерти
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Освен вече споменатото великденско печено в пещ агне, гостът може да хапне вкус-
но приготвен курбан от агне, шиле или овца. това е обредна храна, която се приготвя 
най-често за погребение и се поднася заедно с варено жито. Има практика курбан 
да се прави за здраве на някой член от семейството или за празнуване на имен ден. 
Почти нищо, което става за ядене, не се изхвърля от тялото на жертвеното животно. 
Когато курбанът се прави за здраве, тогава всички кости на животното задължително 
се заравят в земята, за да не ги ръфат кучета и котки. Брестовичани обичат да посре-
щат гости и винаги са готови да ги нагостят според случая с каквото разполагат.

хората в селото имат възприети от векове харесвани предпочитания при съчетава-
не на различни храни, като едновременно ядене на сирене с диня, ошаф с баница, 
кисело мляко с баница, сладко грозде от солена туршия, намазана със свинска мас 
филия, посипана със захар и др. От друга страна имат за напълно неприемливо да се 
яде риба с прясно мляко.

Освен за приятната природа с прохладни гори гурме-туриста ще пази дълго време 
спомена за местната кулинарна традиция с нейните специалитети – печено агне с ки-
село зеле, курбан, качамак с пръжки, пържолини и ръчел, бурания, гугутка, млечник, 
плакеда с болгур, баница с ориз, зуичкин пясък, припитиница, наложено грозде, бас-
ма, маршал, сладък суджук, ашуре, бяла халва, шарбет и други.

Характерни вкусове, 
местни вярвания и  

хранителен етикет

Гурме емблема

Обредна и  
празнична храна
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с. Драгановец
Фестивал на баклавата

Село Драгановец, общ. търговище, обл. търговище, е неголямо селище, чийто жите-
ли са български турци, цигани-роми и българи. Селото е разположено в плодороден 
край, за което свидетелства и хилядолетната му история. Наоколо в землището му 
има останки на много селища от епохата на неолита, халколита, късната античност и 
ранното средновековие. Настоящото село най-вероятно е основано през Среднове-
ковието, като изчезва в началото на завоюване на българските земи от Османската 
империя. По-късно е възстановено, но на ново място с приемане името на съседното 
село Драганица.

През настоящата година за пети пореден път местното кулинарно събитие „Фестивал 
на баклавата“, организирано от НЧ „хр. Ботев – 1927“, ще привлече много гости и по-
сетители не само от околните селища, но и от по-далеч. Фестивалът ще се проведе в 
парка на селото, като е предвидено организиране на различни кулинарни състезания. 
За гостите, които имат желание за усвоят някои от местните кулинарни специалите-
ти и деликатеси ще бъде организирана и работилница „Направи си сам“. Обикновено 
на фестивала идват кметове от околните села, читалищни и библиотечни дейци, за да 
споделят опит и разкажат впечатлеиня, както и много служители от общините, за да 

Есенен  
ГурмеФест

За селището

Фестивални 
прояви
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съпреживеят събитието и се насладят на вкусната местна храна. любознателният гур-
ме турист винаги може да разгледа малката, но интересна читалищна сбирка от местна 
посуда и прибори, както различни снимки, видео записи и филми от участието на чита-
лищния състав в различни събития и фестивали. На негово разположение ще бъдат и 
събраните дневници от местни и други събития, грамоти и награди.

Гостът, посетил фестивала, най-добре може да усети местната кулинарна традиция, 
ако се поразходи из селото и надникне през оградите, за да види помещението, къде-
то хората приготвят храната си. тук се използва съвременното кухня, където най-въз-
растната жена в дома приготвя храната за домашните на печка с дърва. От нейните 
умения да готви се учат младите снахи и момичета и така запазват местната кули-
нарна традиция. В миналото в пещта, която е отстрани на дома, са изпичали хляба 
за цяла седмица. Докато в кухнята се приготвя ежедневната храна. Ето защо там са 
подредени металните тави, тенджери, сачове и друга глинена посуда, както дървени 
лъжици и по-късно появилите се метални вилици и лъжици. В миналото всеки имал 
своя лъжица, независимо, че са се хранили от общ дър-
вен или глинен съд, поставен на ниска софра. Продукти-
те, с които жените приготвят храната се държат в съседно 
помещение или в мазето. там обикновено са крините с 
боб, леща и бакла, а отделно в тави са подредени домати, 
краставици, пипер и други зеленчуци. Зелето се държи в 
мазето, където мъжете пълнят с него каците за зимата. 
там са и другите туршии, както и гърнетата пълни с овча 
и телешка лой.

От млякото, на отглеждани в село основно овце и крави, 
се приготвя кисело мляко, масло, домашно сирене и каш-
кавал. А избитото мляко е любимо питие на местните хора 
за разхлада през лятото, наричано айрян. През студените 
зимни дни обикновено домакинята приготвя вкусен кача-
мак от царевично брашно, но може да направи тархана, 
юфка или баница. За децата любимите пържени храни са големите и вкусни гьозлеми 
със сирене или извара. Обаче истинска наслада за гурме ценителят е хубаво сиропи-
раната с мед баклава. За разочарование на незнаещите, трябва да се каже, че в нея 
няма и зърно от бакла, независимо сходството на двете имена.

Помещения, 
посуда,  

продукти

Млечни,  
тестени,  

зърнени храни
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Земята на селото изобилно ражда много боб, леща и бакла, което позволява на хора-
та да приготвят различни супи от тях като бобена чорба, супа от леща, супа от бакла. 
Отглежданите в двора на дома лук, чесън, домати, пипер, зеле, картофи и други зе-
ленчуци са продукти, от които сръчните ръце на местните жени приготвят различни 
варени, пържени и печени храни като яхнии, запеканки, гювечи. Разнообразието от 
гъби, които могат да се намерят в околните гори, също обогатява местната кулинарна 
традиция. Всеки дом си приготвя храна за зимата под формата на различни туршии 
и сушени гъби, зеленчуци и главно червен пипер. 

Вярата на местните хора предопределя и употребяваното месо и месни храни и про-
дукти. Обикновено месото на агне, теле, кокошка или пъдпъдък се вари в тенджера 
или изпича в пещ. Някои местни ловци си позволят, когато отстрелят див глиган, да 
устроят малко тържество, като поканят близки и познати на обща трапеза. Иначе ос-
новни месни деликатеси в селото са кавърма, пастърма, суджук и други.

В края на всяко хранене се поднасят 
сладките ястия, като тук те са основ-
но тестени баници, юфки, баклави и 
други. този, комуто храната не е дос-
татъчно сладка, може да опита от де-
ликатеси като сладка или мармалади 
от горски къпини или шипки.

тази храна е съобразена с изисква-
нията на исляма. това, което ще учуди 
госта, е фактът, че на погребение за-
дължително се раздава хелва.

Гурме-гостът на „Фестивал на бакла-
вата“ освен многото насъбрани впе-
чатления за апетитни и вкусни местни 
храни като супа от бакла, тархана, 
баница, гьозлеме, кавърма, пастърма, суджук, ще запомни, че турската жена-дома-
киня е велика майсторка на източни деликатеси, които се подслаждат главно с мед, 
каквато е прославената баклава. 

Зеленчукови 
храни и  

зимнина

Месни  
деликатеси

Десерти

Обредна и  
празнична храна

Гурме емблема
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с. Козаревец
Кулинарен празник  
„Ден на кокошата чорба”

Село Козаревец, общ. лясковец, обл. Велико търново, е средно голямо селище в 
Централна Северна България, разположено в обширна равнина, недалеч от река ян-
тра. Историята на селото не е дълга. Според местни краеведи то възниква някъде 
през хVІІІ в., като на три пъти е местено поради различни причини. На настоящото си 
място е установено през първата половина на хІх в., когато се построява и първата 
църква, а след това и училище. От по-късен период са останалите обществени сгра-
ди, заедно с тази на читалището. то се явява важен духовен център, където трудо-
любивите хора намират отмора, забавление и познание. През десетилетията в него 
действа певчески хор, музикална школа, група за автентичен фолклор, танцова група 
и самодеен театрален състав. Местните хора помнят и почитат традиционните оби-
чаи и празници, като най-голяма радост им доставя организираната всяка година на 
2-ре февруари Ергенска Вартоломеева сватба, както и надбягванията на тодоровден.

Есенен  
ГурмеФест

За селището
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Подобно на всяка през последните девет години и в настоящата ще се проведе 
традиционният кулинарен фестивал „Ден на кокошата чорба“, организиран от НЧ 
„Земеделец – 1899 г.“ Място на събитието ще бъде прохладния парк на читалището, 
в центъра на селото, където състезаващите се помежду си кулинарни състави ще 
подредят свои щандове. На тях всеки отбор ще подреди български традиционни 
храни, които ще бъдат оценявани по вкус и вид от компетентно жури. Всеки отбор 
ще приготвя храната на място на открито огнище, разположено зад щандовете, така 
че гостите на фестивала да могат да наблюдават и се учат на кулинарно майсторство. 
След приключване на състезанието част от храната ще бъде раздадена на гостите. 
За желаещите да се изяват гурме-туристи е предвидено провеждане на работилни-
ца „Приготви си сам“ палачинки, мекици, баници и други вкусотии. Предвижда се 
провеждане на фолклорен маратон по надпяване и надиграване с народни танци от 
местни и гостуващи самодейни състави. Желащите да научат повече за историята на 
фестивала и селището могат да отделят малко време, за да посетят читалището. там 
има събрани публикувани материали, снимки, видеозаписи, грамоти и други награ-
ди от участия в конкурси, фестивали и състезания. В една от стаите има наченки на 
събирана колекция от домашна посуда и прибори за хранене.

Гостите на кулинарния фестивал навярно очакват да видят стари къщи с тяхното об-
завеждане, където се приготвя традиционната храна. За съжаление почти не са оста-
нали такива, а само по спомени хората знаят, че най-старата жена в дома е готвила на 
открито огнище или печка в долница-та или одая-та. Покрай нея са помагали снахи 
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и дъщери, които по този начин са усвоявали безписмено кулинарната традиция, час-
тично запазена и до днес. Научавали се кое къде се държи и прибира, като например 
това, че на сухо на тавана се слага боба, лещата, царевицата, лука, чесъна, торбата 
със сушенки за ошафа и др. В пруста се държи посудата – медни тенджери, тави, 
котли, тигани, сачове. там са прибрани и дървените купи за хранене, и лъжици за 
всеки от семейството, глинени купи и чинии. В кошници или отделни съдове, според 
сезона, са подредени грудки и зеленчуци – моркови, картофи, домати, краставици, 
чушки, патладжан, бамя и др. там са и най-често употребяваните подправки – ма-
гданоз, сладък и лют червен пипер, копър, хрян, а когато дойде време за туршии и 
зимнина там се оставят листата от вишна, лоза и др. На хладина в маза-та са поста-
вени гърнетата със свинска мас, овча лой, и стомните с олио. там мъжете подреждат 
да сушат наденици, суджуци, разни трайни меса. Пак там пълнят каците със зеле и 
различни туршии, кътат бъчвите с вино и дамаджаните с ракия. храненето на ця-
лото семейство става в долницата или одаята, върху постлан на пода трапезник, 
около който са наклякали или насядали върху възглавници всички. Ако дойдат гости 
се поставя софра или паралия.

В далечното минало отглеждането на домашни животни е било важно за всяко се-
мейство. По този начин се осигурявала потегловна сила за колата и ралото, отделно 
овцете осигурявали вълна за направа на облекло, а всички дойни животни мляко за 
приготвяне на част от храната на дома. С появата на селския магазин набавянето на 
суровина, както и на готова храна, отпада като задължителна дейност за селските 
стопани. Независимо от това и сега всяка жена знае да използва прясното мляко 
от крава, овца, или коза за приготвяне на вкусно домашно кисело мляко, шумик (из-
вара от избито прясно мляко), бито масло, истинско домашно сирене и мазен зрял 
кашкавал. През лятото за разхлада се прави и пие айрян. Не представлява трудност 
за всяка домакиня да приготви за гостите си мляко с ориз или тиква с ориз. А, за да е 
сигурна, че няма да останат гладни ще им свари най-напред кочани царевица за раз-
яждане или приготви бяла брашняна каша. За закуска винаги може да опече прясна 
питка или лопушник, да свари триеница или мамалига. Малко повече време ще й 
отнеме, но винаги може да извърти една сирнена или сладка баница, а може да из-
пече и тутманик. тук изобщо не говорим за вкусните закуски като мекици, бухти и 
гьозлеми.

Млечни,  
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Неуморните ръце на местните земеделци отглеждат всякакви бобови култури и зе-
ленчуци. Поради това гостите винаги могат да бъдат нахранени с чорба от зелен или 
зрял боб, бакла, леща, грах. Местните домакини са майсторки по приготвяне на сала-
ти от боб, ястия от мачкан боб, боб със суджук и всякакви яхнии от бобви култури. 
Вкусни ястия се приготвят от сушен зелен боб и грах, а също от майсторски консерви-
ран грах. Всичко, което стопаните посадят или посеят в земята се ражда в изобилие. 
Поради това в домовете има всичко от лук и моркови до зеле и тикви. Освен това 
местните хора имат познание за хранителните растения в природата, които употре-
бяват в тяхната кухня. Напролет всяка домакиня може да направи пикантна салата 
от леорда (див чесън), супа или каша от печурки. В селото имат за деликатес ястия, 
приготвени от сушени манатарки. Други два местни деликатеса са яхния от сушени 
люти червени чушлета и яхния от туршия. Иначе местните жени могат да приготвят 
различни вкусни супи, яхнии, запеканки, гювечи и пр. ястия от зеленчуци. Подобно на 
хората от други селища и тук се прави зимнина под формата на туршии, консерви, 
сушени зеленчуци – домати, чушки, бамя.

Независимо, че животновъдството не е основна стопанска дейност козаревци умеят 
да приготвят за храна месото на всички домашни животни и птици. Най-големи май-
стори са на кокошата чорба, поради което и кулинарният фестивал носи това име. 
Ала умеят да приготвят супи и яхнии от патки и пуйки. За истински деликатес те смя-
тат капула – червеното месо от кълката на петела. Други месни трайни деликатеси 
са пате (пълнено свинско шкембе), кървавица, наденица, суджук, пастърма, сушена 
рибица и др. Към подобни вкусотии домакините винаги ще предложат разнообразие 
от ракии – гроздова, сливова, ябълкова. Препоръчваме да си поискате и от специал-
ната – ечемяната. Вината също са отбрани от сортовете – липа и отело.

Опиталият от кулинарните вкусотии на селото турист непременно ще поиска да 
пробва и разнообразието от местни ароматни плодове от череши до смокини и дрен-
ки. Може да ги хапва пресни или сушени за ошав, а може направени на компот, слад-
ко, мармалад или конфитюр. Препоръчваме да поиска такива деликатеси като аро-
матното сладко от смокини, незабравимият по вкус тиквеник и комбаста (варена 
тиква с дренки или сушени сливи). Без да му казваме гостът сам ще усети упояващата 
миризма на неповторимата каша от винена шира или маджунената каша. А за вкъ-
щи сигурно ще си вземе две-три пръчки шибеци (орехи на връв, топени във винена 
каша). Може да пропусне да опита плодовите сокове или сиропи, но не бива да подми-
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нава традиционната и вече рядко приготвяна крушеница или грозденица (от фермен-
тирали и леко алкохолизирани плодове). Във все още горещите есенни дни и двете 
питиета ще го разхладят и развеселят. 

Ако гостът на кулинарния фестивал реши и по друг повод да посети селото, то по-
край познатата му вече храна може да опита и приготвяната за специални случаи. 
На погребение непременно ще му предложат боб, печено зеле и придадено варено 
жито. Ако е дошъл за помен ще му предложат агнешка курбан чорба и агнешка ях-
ния, рибен курбан. В зависимост от светеца на имен ден ще му поднесат: Андреев ден 
– варена царевица; Петров ден – варен или печен петел; Малка Бородица – варена 
кокошка; Голяма Богородица – кокошка или агне; Никулден – рибник и рибена чорба; 
Петковден – агне. На сватба задължително ще има домашна торта.

Както своите предци, така и днешните козаревци, обичат противоположните вкусо-
ви съчетания, които могат да учудят ортодоксалният гурме-турист. А местните казват, 
че особено вкусно е да се похапва диня със сирене, солена лучена яхния със суше-
ни сини сливи, филийка със свинска мас, но посипана обилно със захар или сладко 
със сирене, кисело мляко с баница. те знаят и спазват древни поверия, като това, че 
разпиляни по пода трохи означава, че някой от семейството ще почине. Не отопяват 
докрай чинията с късче хляб, защото това е на сиромашия. Ако човек остави неиз-
ядена хапката хляб, то другите ще научат тайната му. Никога не се оставя хляб обър-
нат с долната кора нагоре, защото ще предизвика караница и сръдня в дома. Никога 
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хляба не се слага на земята, защото е грехота. Помнят народната мъдрост „Никой не е 
по-голям от хляба!“. След опичане на питката я загъват и оставят поне за половин час, 
което е израз на почит и уважение към хляба, символ на тялото христово. Спазват 
правилото на госта-мъж да се поднася питка, баница и капулата. Докато на жена-гост 
никога не се поднася крак или трътка от кокошата чорба. В тоалетна не се влиза с 
хляб или друго, защото това е неуважение към храната. Никога на ядат едновремен-
но сушена риба и прясно мляко.

Посетилият местния кулинарен фестивал турист ще си тръгне с вкусни спомени не 
само от пилешки и кокоши ястия. той дълго ще усеща в устата си вкуса на шумик, 
бяла брашняна каша, триеница, мамалига, сладка баница, тутманик, гьозлеми, 
мачкан боб, боб със суджук, салата от леорда, супа и каша от печурки, яхния от су-
шени люти червени чушлета, яхния от туршия, пате, кървавица, наденица, суджук, 
пастърма, сушена рибица, гроздова, сливова, ябълкова и ечемяна ракии, разни вина, 
вкусните сладки тиквеник, комбаста, каша от винена шира, маджунената каша, 
шибеци и леко тръпчиво-стипчивите крушеница, грозденица.

Гурме емблема
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с. Радилово
Национален фестивал на кешкека  
и народните умения

Фестивал „Среди зима на мегдана”

Село Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, е голямо селище, разположено на скат 
от вълшебната Родопа планина. Река Джурковица, според други нейното име е Пиш-
манка, протича през селото и отделя Старата от Новата махала. Няма точни сведе-
ния кога е основано селото, ала според местни краеведи това вероятно е станало по 
време на османското владичество, като тогавашното име може да е било Войново. 
Според друго предположение основател на селото е някои си дядо Ради, който в ос-
манския период пръв се поселва тук и селото започва да носи неговото име – Ради-
лово. Историята на селото е трагично свързана със съдбата на великия наш писател, 
фейлетонист и пътешественик Алеко Константинов. През 1897 г. той е застрелян край 
селото от наемни убийци, сбъркали го с пътуващия до него във файтона български 
политик. Благоприятната почвена среда и природни условия спомагат за развитие 
на успешно земеделие, животновъдство и лозарство през вековете. Независимо от 
това зеленчуци, плодове и подправки се купували от съседните села.

Зимен ГурмеФест

За селището

Есенен 
ГурмеФест
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През настоящата година за единадесети път ще се проведе кулинарния „Национален 
фестивал на кешкека и народните умения“, организиран от НЧ „Зора – 1903“. Съби-
тието ще се осъществи на площада сред село. Предвидена е разнообразна програма, 
която включва различни прояви, свързани с традициите на селото и представяне на 
рецепти за здравословно хранене с житни култури. Местни и гостуващи самодей-
ни състави ще изпълняват традиционни обреди, народни песни и танци, свързани 
с календарните празници. Всички прояви са пречупени през идеята за опазване на 
местната кулинарна традиция, свързана с митичния произход на обредната храна 
кешкек. Както местни така и съседни земеделски производители ще представят на 
организирания базар своята селскостопанска продукция. Организаторите са поми-
слил за онези младежи и гости, които желаят да усвоят част от традицията. Специ-
ално за тях ще бъде организирана работилница за приготвяне на кукуль, мелене на 
жито, избиване на масло от мляко, квасене на кисело мляко. Обикновено през август 
в селото се провежда лятна резиденция за нематериално културно наследство, в 
която се обучават деца и младежи в различни кулинарни и традиционни работил-
ници. любознателните гости на фестивала могат да научат повече за него и кулинар-
ната традиция, ако посетят стаите на читалището, където има сбирка на фотографии, 
свързани с историята на селото, видеозаписи от предишни фестивали и участия на 
местни самодейни състави в различни регионални и национални прояви. Има сбир-
ка от публикувани в местния и централен печат материали за историята и култура-
та на селото. Специално гурме-туристите ще се зарадват да разгърнат страниците 
на брошурата с рецепти от селото. Културна забележителност на селото е местната 
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музейна сбирка с нейните три експозиции. тя се помещава в една от шестте болнич-
ни сгради, построени непосредствено след Априлското въстание, със съдействието 
на английската общественичка и пътешественичка лейди Емили Ан Смит, виконтеса 
Странгфорд. В първата стая е представена историята на селото от създаването до 
днес. Във втората има подредена етнографска експозиция с предмети от бита на ра-
диловци, от края на хVІІІ и началото на хх век, – посуда, прибори, грънци, кантари и 
др. В третата е представен живота и делото на лейди Странгфорд в България. 

През настоящата година за трети път ще се проведе кулинарния фестивал „Среди 
зима на мегдана – зимни традиции и обичаи“, организиран от НЧ „Зора – 1903“. Съ-
битието ще се осъществи на площада сред село, като е предвидена разнообразна 
програма, която включва сценични възстановки на обреди, обичаи и маскарадни 
игри. Местни и гостуващи самодейни групи ще изпълняват народни песни и танци, 
свързани със зимните календарни празници. Всички прояви са пречупени през иде-
ята за опазване на местната кулинарна традиция, свързана със зимната празничност. 
Организаторите са помислил за онези младежи и гости, които желаят да усвоят част 
от традицията. Специално за тях ще бъде организирана работилница за приготвяне 
на кукуль и радиловска създарма.

В традиционното селско жилище помещението, в което се приготвя храната, е со-
ба-та, където най-възрастната жена ежедневно готви върху кюмбе (печка с дърва). 
В дома има още открито огнище, където се вари кешкек и курбан, както и пещ за 
печене на хляб и други храни. В помещението се съхранява посудата като глинени 
гърнета, гювечи, медни тенджери, тигани, тави, котли, казани. тук са и съдовете за 
хранене като големи дървени купи и лъжици за всеки. Снахите и младите момичета, 
които се учат на готварско умение от възрастната жена, знаят, ако им поиска, къде да 
намерят сандъка с пшеничено или ръжено брашно, фасула, граха, лещата, баклата, 
нахута, лука, чесъна, картофите, морковите. А когато настъпи летния сезон също 
и набраните домати, краставици, чушки, зеле и други отглеждани зеленчуци. Знаят 
къде са делвите със свинска мас за готвене и гърнетата с олио. Още от малки са се 
научили коя подправка за какво се използва като различават придаваните вкусове 
на храните от гьозум (джоджен), магданоз, копър, керевиз (целина), червен пипер – 
сладък и лют и други. На хладно в зимника мъжете налагат в качета осолена сла-
нина, ребра и месо за през годината, там са и каците с кисело зеле, и други туршии, 
бъчвите с вино и дамаджаните с гроздова ракия. На тъмно и хладно за дълго се съх-
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раняват направените от мъжете кървавица, суджук, създарма. тяхна работа е пека-
нето на агнета и варенето на овчия курбан. Всички от дома се хранят заедно върху 
ниска дървена софра, докато те са насядали върху карелки (ниски трикраки столчета).

Дългата традиция за отглеждане на домашни животни създава и трайна практика за 
целогодишна употреба на мляко и млечни продукти. Местните хора основно ползват 
овчето, козето и кравето прясно мляко. От него всяка домакиня може да приготви 
истинско домашно кисело мляко, извара, масло, сирене и топящ се в устата кашкавал. 
През горещите летни жеги в дома се ползва разхладителната домашна мътеница 
(останало след избиване на маслото мляко) и айран. Обаче истинското кулинарно 
майсторство на местните жени проличава при варенето на местния специалитет 
кешкек (каша от булгур). Другото е супа от булгур, а умеят да месят бухнали пити и 
обредни такива, вкусни баници, сред които най-вкусен е зелника (баница със зеле), 
да пържат големи мекици. Децата обичат приготвяната за закуска вкусна триеница. 
Специално умение изисква месенето на кукуль (питка с яйце), приготвяна за сватба 
или при раждане на дете.

Добре развитото местно земеделие винаги е осигурявало сигурна храна от бобови 
култури като боб, грах, леща, бакла, нахут. Поради това тяхната преработка и пре-
връщане в храни е една от успешните практики. Гурме-туриста може да са наслади 
на различни вкусове опитвайки боб чорба и такава от бакла, грах, леща или нахут, 
а може и от сушен зелен боб. На предпочитащите по-необикновени храни местната 

кухня може да предложи чорба от лапад или коприва, лапад с ориз, 
сарми от лапад с ориз или булгур, празовица (чорба от праз лук). Кога-
то има гъби домакинята прави чорба или каша от манатарки, сърнели 
или печурки. Често приготвяни храни през зимата са бурания (булгур 
с кисело зеле), красата чорба (зелева чорба с праз и пръжки), готве-
но прясно или кисело зеле, варени, печени или готвени картофи. Към 
летните храни спадат гъстата доматьовица (яхния от домати), печени, 
пържени и пълнени чушки и др. Местните хора умеят да съхраняват 
лятното изобилие от зеленчуци като храна за зимата и пролетта, кога-
то земята все още не дава плодове. В миналото са приготвяни сушени 
домати и чушки, правени са туршии от зеле, моркови и чушки. Кон-
сервирали са домати и краставички в буркани, а също мариновани 
чушки. 

Млечни,  
тестени,  

зърнени храни

Бобови,  
зеленчукови  

храни и зимнина
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Отглеждането на домашни животни позволява 
създаване на богата кухня с месни храни. На-
селението използва различни меса – свинско, 
овче, ярешко, телешко, сърнешко, глиганско, 
заешко, кокоше, патешко, пуешко, фазанско, 
пъдпъдъче, от пъстърва, шаран, раци и др. 
Местна гордост е кромидьовицата, нарича-
на още радиловска яхния (пиле с кромид лук), 
както и яхниите кокошка с булгур, свинско с 
кисело зеле, парени яйца с червен пипер и дру-
ги. За по-специални случаи се прави пекана 
кокошка, яре, агне, или прасе, курбан от овче месо. През зимата се приготвят такива 
трайни деликатеси като пръжки, кървавица, солена сланина и ребра в каче, радилов-
ска създарма, суджук и др. техният истински вкус гостът на фестивала може да усети, 
ако домакините му предложат чаша домашна гроздова ракия или каничка с местно 
ароматно вино.

Независимо че в миналото местните хора са купували плодове от съседните села 
все пак умеят да приготвят компоти, сладка, мармалади и друга зимнина от череши, 
кайсии, праскови, ябълки, сини сливи, круши дюли. В гората има изобилие от диво-
растящи плодове като къпини, малини, ягоди, дренки, шипки и др., от които също се 
приготвя зимнина. През лятото те сушат ябълки, сливи, дренки, дюли за зимен ошав. 
Правят се и сокове от праскови и кайсии. А вкусът на пекъните ябълки на фурна и 
домашния рачел са неповторими.

При особени случаи и паметни дни в живота на човека се приготвя специална храна. 
В миналото при сватба задължително с останалата храна се поднася кешкек и ради-
ловска кромидьовица. В настоящето тази традиция е променена и се приготвя само 
кешкек за здраве на младото семейство. При погребение и помен се поднася ченица 
(варено жито), петохлебие и топеник (накъсан хляб, потопен в сладко вино). При 
раждане на дете се приготвя кешкек и обредна пита. За имен или рожден ден до-
макинята освен друго задължително приготвя пекано кокошка или агне, раци, риба, 
радиловска кромидьовица. За събора на селото всеки дом се стреми да има на масата 
си пекана кокошка или агне, кисело зеле със свинско.

Месни храни и  
деликатеси

 Плодови храни и 
десерти

Обредна и  
празнична храна
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Независимо, че селото е с еднороден състав вкусовете са различни. така например 
гурме-гостът ще се очуди, че някои селяни обичат да хапват, обикновено средно со-
леният кешкек, добре подсладен. В селото спазват и предават на младите поколения 
традиционните вярвания, че хляб не се слага или хвърля на земята, хляб не се по-
ставя на масата с долната кора обърната нагоре, прясно изпечената питка се оставя 
да си обиколи нивата и едва тогава се разчупва. Децата от малки се научават, че в 
леглото, на улицата или в дома, прав като конете, не се яде. хранителният етикет им 
забранява да мляскат и да се оригват на масата, също и да говорят „защото ще се 
оженят за циганка“. Местните вярвания не допускат едновременна употреба на риба 
с прясно мляко.

Прекаралият няколко незабравими часа на селския кулинарен фестивал гост ще си 
тръгне удовлетворен от видяното, чутото и вкусеното. През идните месеци той ще 
усеща на езика си различните вкусове на познати и непознати храни, чиито спомен 
отново и отново ще го връща в селото. И няма как, защото е невъзможно да се забра-
вят такива храни като – кешкек, супа от булгур, зелник, триеница, кукуль, боб чорба 
и чорба от бакла, грах, леща или нахут, чорба от лапад или коприва, лапад с ориз, 
сарми от лапад с ориз или булгур, празовица, бурания, красата чорба, доматьовица, 
печени, пържени и пълнени чушки, радиловска кромидьовица, кокоша яхния с булгур, 
свинско с кисело зеле, забулени яйца с червен пипер, пекана кокошка, яре, агне, или 
прасе, курбан от овче месо, пръжки, кървавица, солена сланина и ребра в каче, ради-
ловска създарма, суджук, пекъни ябълки на фурна и др. 

Характерни 
вкусове, местни 

вярвания и  
хранителен 

етикет

Гурме емблема
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с. Смилец
Фестивал на динения маджун

Село Смилец, общ. Силистра, обл. Силистра, е средно голямо селище, разположено 
в североизточната част на страната. В периода на османското владичество то носи 
името Кара Омур. Настоящото му име е свързано с това на цар Смилец. През 50-те го-
дини на миналия век в землището на селото е открит уникален скелет на праистори-
чески мамут. Читалището на селото е със стогодишна история и разгърната дейност, 
благодарение на което, дава живот на няколко самодейни състава.

През настоящата година за седми път се провежда традиционния кулинарен „Фес-
тивал на динения маджун“, организиран от Община Силистра, Кметското наместни-
чество в с. Смилец и НЧ „Светлина 1906“. Събитието ще се състои край селото, в мест-
ността „Гизлиджа“. Предвижда се всички участници да бъдат облечени в традицион-
ни носии, като ще бъде проведен преглед на детската носия. Ще има изпълнения на 
сцена на народни песни и танци от самодейни състави. Предвижда се организиране 
на работилница за изработване на фенери от динени кори. любознателните гости 
могат да посетят читалището, където ще се запознаят с историята и културното мина-
ло на селото от многото събрани публикации, сбирката от фотографии, видео и фил-
мови записи, както и гордостта на читалището – голям сбор от грамоти и награди, 

Летен 
ГурмеФест

За селището

Фестивални 
прояви
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спечелени от местните самодейни състави. В едно от помещенията може да се види 
все още малка сбирка от местна домашна посуда и прибори, ползвани в миналото, 
които са подредени заедно с традиционни носии.

Съвремието се различава от миналото по това, че променя ролята за участие на два-
та пола в трудовите дейности. Ако за съвременния човек е повече от нормално мъж 
да бъде както шеф готвач, а също така и готвещият в дома, то в недалечното минало 
това е недопустимо поведение. тогава само и единствено жената приготвя храната 
за дома, като това е тази с опит или най-възрастната, която предава своето умение 
на младите снахи и своите дъщери. Обикновено се готви върху открито огнище или 
печка с дърва, които в селото се намират в одая-та. там са и голяма част от съдовете 
за готвене – медни тави, тигани, тенджери, котли и глинени гювечи, купи, чинии и 
др. Отделно са дървените купи, копанки и лъжици за всеки. това подреждане е важно, 
защото храненето става в одаята на софра, поставена на пода, около която са нася-
дали домашните. В килера домакинята поставя сезонните продукти за приготвяне 
на храна, сред които лук, чесън, моркови, боб, леща, грах, бакла и други, а в сандъка 
брашно от пшеница и отделно царевица. там са подредени делвите и гърнетата със 
свинска мас и овча лой за готвене. Зимнината като туршии, сушени меса и други се 
съхраняват в мазето, където лежат и бъчвите с вино, както и дамаджаните с ракия. 
Докато моркови, ряпа, ябълки и други се зариват в дупки, изкопани в земята, и пълни 
със слама. така се опазват свежи и не замръзват през зимата.

Помещения, 
посуда,  

продукти
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Както в миналото така и сега в село се отглеждат домашни животни, ако не във всеки 
двор, то все пак има достатъчно, за да хранят с млякото си хората. така всяка домаки-
ня знае да приготвя истинско кисело мляко с дебел каймак, а също извара, сметана, 
домашно сирене и кашкавал. В горещото лято на Добруджа всеки турист ще се зарад-
ва на чаша или каничка студен домашен айрян, който с умение приготвят местните 
жени. Ако към разхладителното питие на госта му предложат също и домашно при-
готвени милинки, тиганици, катми, сиренки, тутманик, то не вярваме той да оста-
не неизкушен от техния завладяващ аромат. Ако пък му предложат прясно изпечена 
баница, погача или бибибапка (содена питка), то плановете му за престой в селото 
съвсем ще се объркат. За вечеря домакините могат да му предложат топъл цареви-
чен качамак или питка добруджанка. Истинският специалитет идва винаги накрая 
– маджунена халва от брашно, динен маджун и вода. Ако на госта му я предложат с 
домашна боза, то опитването няма насищане.

В Добруджанската кухня важно място заемат бобовите и зеленчукови храни, поради 
това всяко домакинство се старае да си осигури необходимото за годината количе-
ство зелен и зрял боб, грах, леща, бакла. Рядко масата на местните хора остава без 
вкусна лятна чорбичка от зелен боб, бакла или грах. Ако не то яхния от фасул, леща 
или грах. хората мислят и за зимата като си консервират зелен боб, грах и бакла, от-
делно сушат червени чушки. тук зеленчуците са в изобилие и каквото се посее дава 
обилен плод. Поради тази причина зеленчуковите чорби и ястия нямат брой. тук ще 
обърнем вниманието на гурме-туристите на особените супи и ястия, приготвяни от 
лапад, коприва и гъби, на които местните жени са големи майсторки. Истинският мес-
тен деликатес, обаче е приготвяният с любов суджук от сушени домати.

хората от селото отглеждат домашни животни и птици, чието месо използват за пра-
вене на различни храни. Сред най-често приготвяните са пилешка чорба и кокоша 
яхния. Понякога по стари рецепти приготвят месна яхния, мусака и други ястия. За 
някой празник си облажват душата с пържени кюфтета, а за Гергьовден и с пече-
но агне на фурна. През зимата мъжете приготвят като по-трайна храна деликатесни 
пушени меса, суджуци и луканки. тях си я хапват сами или когато им дойдат гости на 
шише домашна кайсиева, сливова или гроздова ракия и кана с руйно вино от грозде, 
но може и плодово.

Млечни,  
тестени,  

зърнени храни

Бобови,  
зеленчукови  

храни и зимнина

Месни храни и  
деликатеси



33Съхранена кулинарна традиция

това е вкусната част от всяка кулинарна традиция особено, когато говорим за Добру-
джа, където пресните плодове са с дъхав аромат и в изобилие, като кайсии, праскови, 
ябълки, круши, сливи и най-много големи дини. В изобилие се намират и горски пло-
дове като ягоди, къпини, малини, боровинки, шипки. От тях жените приготвят чудесни 
сладка и мармалади. Правят и пивкав сок от бъз. Някои от плодовете сушат за ошав 
през зимата, а от други правят компоти, петмез. Големият специалитет и емблема на 
селото е маджуна от дини.

храната през особените дни на годината е различна с това, че има задължителни 
блюда за поднасяне. така на дошлият на погребение или помен задължително му се 
поднася погача, боб яхния, курбан, варено жито, ракия, вино. На сватба ще получи 
питка, печена кокошка, сладки, ракия и вино. Докато на рожден, имен ден или друг 
календарен празник – питка, кюфтета, салата, ракия, вино, печено агне или пиле, 
сладкиши, торта и др.

Подобно другаде в страната и тук гурме-туриста ще се сблъска с особени вкусови 
предпочитания и смесвания на храни като например ядене на сирене с диня, мекици 
с ошаф, баница с маджун, питка с мед. Някои от хората все още спазват и вярват в 
старите представи, че хляб не се поставя или хвърля на земята, не бива да се поставя 
с долната кора обърната нагоре. Спазват правилото прясно изпечената питка да се 
остави на спокойствие, за да обиколи нивата си. Както в миналото и сега забраняват 
на децата да ядат в леглото или седнали на земята. Общо спазвана е забраната да се 
яде едновременно риба с яйца. Седнали да се хранят местните хора спазват етикета 
да не се говори, сърба, мляска, уригва. Всеки да си доизяжда отчупеното парче хляб.

Вероятно гостите на фестивала ще запомнят 
впечатляващото приготвяне на местния делика-
тес – маджун от диня. Ала към ново посещение 
в селото ще ги подтикват спомените и за други 
вкусни ястия като – милинки, тиганици, катми, 
сиренки, тутманик, баница, бибибапка, цареви-
чен качамак, питка добруджанка, пилешка чор-
ба, кокоша яхния, печено агне на фурна, месна ях-
ния, мусака, суджук от сушени домати, пушени 
меса, суджуци, луканки, кайсиева, сливова или гроздова ракия, плодово вино, петмез, 
маджунена халва и други.
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гр. Харманли
Фестивал „На хармана”

Град харманли е разположен около мястото на вливане на харманлийска река в Ма-
рица. Намира се на 47 км от граничния пункт с турция – ГКПП „Капитан Андреево” и 
на 38км до граничен пункт с Гърция ГКПП „Капитан Петко войвода”. Градът има над 
500-годишна история, за която се смята, че датира от 1510 година – включена и в гер-
ба на града. Началото е поставено с „Керван Сарая“, построен за да приютява пътни-
ците по пътя от и за Истанбул, около който постепенно се оформя селище и харман – 
равно място, където се съхранява житото и изобщо реколтата, което дава и името на 
града. Малко познат на туристите, региона на харманли предлага любопитни и непо-
знати спирки като Дефилето на река харманлийска, в района на която са установени 
149 вида птици, от които 28 са включени в Червената книга на България, водопадите 
на р. Кору дере и р. Кюмурлушка, както и красивият връх трифона и пещерата хай-
душка дупка край с. Дрипчево. Градът на Извора на Белоногата би удовлетворил и 
любителите на културно-историческото наследство с Историческия музей, Гърбавия 
мост, Кастра Рубра с останките на пътна станция от времето на Римската империя, 
тракийски трапецовидни скални ниши в Дефилето, многобройни долмени и свети-
лища. Поради горещото лято и меката зима тук чудесно вирее лозата, както вкусни 
смокини и нарове. Векове наред земеделието и животновъдството са основен поми-
нък на това изключително трудолюбиво население.

Есенен  
ГурмеФест

За селището
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Община харманли включва 25 населени места, сред които особено дейно в опазване 
на своите традиции и кулинарна култура е село Доситеево. то е разположено близо 
до крайните югозападни склонове на красивата Сакар планина, в долината на река 
Марица. Земята на селото е много плодородна и ражда всичко – от зърнени култури 
през зеленчуци, до големи и ароматни дини, пъпеши. Първоначално е било нарече-
но Сюли, но през хх в. получава настоящото си име в чест на една забележителна 
възрожденска личност – архимандрид Доситей, един от ревностните участници в 
борбата за църковна независимост. Селото се слави с това, че е родно място на два-
ма прославени хайдути, войводи на славни дружини – Стария и Станко, баща и син.

През настоящата година за пети път ще се проведе харесвания кулинарен Фестивал 
„На хармана“, организиран от сдружение „Бизнесът за харманли“. Подобно на всяка 
година и тази за гостите на фестивала ще бъдат организирани много увеселения, раз-
лични състезания и възможности да си купят по нещо за спомен от пребиваването 
си тук. На фестивала ще ги очакват щандове с местни традиционни храни на селата 
от общината, базар и изложба на занаяти, различни форми на автентично изкуство, 
възстановки на местни обреди и ритуали, кулинарни демонстрации и дегустации на 
вино. Символичното откриване на гроздобера е съпроводено от демонстрации на 
ритуали по бране на гроздето и приготвяне на вино. А за любителите на виното мест-
ните изби организират винени турове с дегустации и изненади. 

любителите на горещата южна кухня могат да продължат кулинарните си приключе-
ния в с. Доситеево с Фестивала на сусама, който се провежда през м. юли. 

Фестивални 
прояви
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Независимо от все още парещата жега през ранната есен, всеки посетител на фести-
вала може да си достави удоволствие с разходка из автентичните щандове на селата 
в региона. така ще може да се пренесе в традиционния бит на местните хора и да 
почувства с каква любов усмихнати жени приготвят пренесената от традицията хра-
на, чието майсторство са научили още като малки от своите баби, майки и свекърви. 
Ако се пренесе мислено на село, тук-там все още може да се види някое изоставено в 
бажа-та или одая-та открито огнище, на което в миналото жените приготвяли храна в 
медни казани, тенджери или бакъри. А разнообразието от храна се определя по това, 
какво всяко домакинство е скътало в изба-та и маза-та. Пословичното трудолюбие 
на селяните пълни помещенията със зрял и сушен зелен фасул, грах, лук, чесън, чушки, 
домати, краставици, тикви, ябълки, круши и др. там е и сандъка с брашното от пше-
ница или ръж, но има и чувалче с просо и бурчак. В мазата са гърнетата със свинска 
мас, до тях са наредени едри къдрави зелки, други вече киселеят в каците, а до тях 
са тези с разнообразна туршия от зеленчуци и плодове. там мъжете съхраняват и 
любимия местен деликатес – осмянка-та, която те приготвят от меката част на свин-
ския корем. Връщайки се в дома човек може да види подредбата на одаята, където 
в миналото хората се хранели от обща голяма дървена или глинена купа, ползвайки 
само няколко дървени лъжици. Дори чинии е нямало за всички, защото те били само 
няколко, направени от дърво или керамика.

Животните, които се отглеждат в почти всеки селски двор, осигуряват достатъчно 
количество краве, овче или козе мляко, за да може всяко домакинство да приготвя 
свое истинско кисело мляко с голям каймак. От суровината сръчната домакиня може 
да направи брано мляко, вкусна сметана, масло, извара, а с повече труд и умение 
домашно сирене и кашкавал. Естествено, че достатъчно мляко има, както за специ-
алния доситеевски карталач (баница без мая, но със сирене, изпечена в подница), 
така и за обикновена баница, сусамена пита, катми, масленица и други местни тесте-
ни специалитети. Добрата домакиня може да приготвя и домашна боза, която гостът 
на фестивала не бива да пропусне да опита. Ако е решил да хапне по-стабилно, то 
преди това е добре да вкуси някои от местните ястия, приготвени от сушен зелен фа-
сул или зрял такъв, а може и от грах. Когато човек е дошъл само по повод погребение 
или помен то, покрай другите храни, ще опита най-вече от местното варено жито.

Помещения, 
посуда,  

продукти

Млечни,  
тестени,  

зърнени храни
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Изобилието от зеленчуци, което ражда местната земя – краставици, домати, чушки, 
лук, чесън, патладжан, бамя, зеле и какво ли не още, позволява на домакинята да 
приготвя голямо разнообразие от постни и смесени храни. тя се е научила да съхра-
нява това изобилие и за зимата като суши домати, чушки, бамя и други на горещото 
южно слънце. хората тук правят зимнина под формата на кисели туршии, както от 
зеленчуци така и от някои плодове. Други зеленчуци се консервират печени или ва-
рени. А на пролет гостът може да бъде изненадан от вкусно приготвена салата от 
див чесън или глухарчета.

Почитателите на засищащата храна няма да останат разочаровани от уменията за 
приготвяне на традиционни месни продукти и храни. За с. Доситеево на първо мяс-
то това са пикантните свинско със зеле, тавалък и тартола. С чаша домашна ракия, 
мастика, пелин или пенливо червено вино всеки може да се наслади на тънко наря-
заните осмянка, бахур, пуска, сушеница, суджук или луканка. На любителите на птиче, 
патешко месо или риба, местните жени могат да предложат разнообразни храни по 
рецепти от тяхната традиция. Истинските ценители на виното със сигурност ще си 
купят по дамаджана, а по-имотните може и буре, с ароматно и опиващо местно „Мер-
ло“ или „Каберне совиньон“.

В дворове и градини се ражда невиждано изобилие от вкусни и сочни плодове – яго-
ди, малини, череши, вишни, кайсии, праскови, круши, халатки, ябълки, сливи, смокини, 
нарове, дини, пъпеши, тикви и др. Човек не може да им се наслади нито лете, нито 
през зимата, когато местните хора ги предлагат сушени или под формата на ком-
пот, сладко или мармалад. За мераклиите домакинята може да приготви ароматен 
тиквеник или да извади от сладкия петмез. трудолюбивите хора приготвят вкусна 
зимнина и от диви къпини, малини, ягоди и боровинки. Особеност на местната кухня е 
широкото използване на сусама в различни храни.

традицията за приготвяне на храни от близкото и далечно минало не е забравена в 
селото. Макар и пообедняла все пак тя впечатлява посетителя на гурме фестивала, 
който ще си тръгне със спомена за вкусните доситеевски карталач, сусамена пита, 
кътми, масленица, осмянка, тавалък, тартола, осмянка, бахур, пуска, сушеница, су-
джук или луканка и пивките ракии, мастика и гъсти червени вина. 

Зеленчукови  
храни и зимнина

Месни  
деликатеси

 Плодове  
и десерти

Гурме емблема
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Обновена кулинарна традиция

Общоселищна практика, при която едва част от кулинарната традиция е съхранена и 
се прилага или е частично запазена в колективна памет, след като са протекли про-
цеси по нейното съществено обновяване. Съществува някакво познание или има от-
къслечна практика, само при определени случаи да се използват стари съоръжения 
за готвене, отчасти стари традиционни продукти, стара посуда и съдове за хранене. 
В ежедневието не се прилагат като основни старите начини за технологична обра-
ботка на продукти и приготвяне на храна, а вместо тях са масови новите кулинарни 
технологиии. В дома ежедневно се използва посуда за готвене и съдове за хранене 
от нови материали, преобладават новонавлезлите продукти и подправки над ста-
рите традициони. Най-често голяма част от зеленчуците, плодовете, продуктите и 
някои храни се закупуват от магазин, а не се отглеждат и приготвят в собственото 
стопанство.
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с. Върбица
Празник на дрипавата баница

Село Върбица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико търново, е голямо селище в цен-
тралната северна част на страната. Разположено е върху плодородна земя на левия 
бряг на река янтра, в северозападното подножие на възвишението „ташла баир“. 
Мястото е удобно за обитаване, поради това още древните траки създават свои сели-
ща тук, едно от които дори е укрепено. За това свидетелстват останки от укрепление, 
надгробна могила и изкопани гръцки сребърни монети. За историята му през Първо 
и Второ българско царство, както и началните векове на османското владичество не 
се знае нищо. Има предположение, че настоящото село е основано през хVІІІ в. от 
турския спахия Улах бей, който се заселва тук заедно със свои конници. Друга версия 
гласи, че селото е основано от подвижни пастири власи, които дават името на селото. 
До 1937 г. то се нарича Влашица. Едно е сигурно, в края на хVІІІ и началото на хІх в. 
първо тук се заселват няколко български семейства от с. Енина, Казанлъшко, а след 
това идват и заселници от Дряновско и лясковско. Днес селото има смесено населе-
ние с преобладаващ брой българи, следвано от турци и цигани. това са все отрудени 
селски общности, които пазят традициите на селото и спомагат за неговото успешно 
развитие.

Пролетен 
ГурмеФест

За селището
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През настоящата година за седми път ще бъде проведен фолклорно-кулинарния 
фестивал „Върбица празнува! Празник на дрипавата баница“, организиран от НЧ 
„Градина – Върбица 1894“. Организаторите са замислили празника като съчетание 
между фолклорни и кулинарни изяви, поради тази причина всички участници ще 
бъдат облечени в народни носии. Молбата към гостите е, ако имат възможност също 
да спазят това изискване за облеклото. Може да носят само риза, но нека тя да на-
помня за нашата неповторима везбена традиция. На сцената ще се редуват местни 
и гостуващи самодейни състави в надпревара с песни и народни танци. Други ще 
представят техни осъвременени варианти, а също възстановки на обичаи и обреди 
от миналото. При откриване на фестивала ще бъде представена историята на селото 
и кулинарната му традиция. Помислено е и за любителите на състезателните заба-
вления. Ще бъдат организирани състезания по надпиване с боза или айрян, както и 
по бързо ядене на баница. За начинаещите в готварското умение е предвиден кът за 
обучение „Баба меси“. Гвоздеят на програмата е състезанието за „Най- най- баница“, в 
което в 25 категории ще се състезават красиви, вкусни, солени, сладки, автентични, 
съвременни и какви ли не баници. На уморените от състезателно напрежение пред-
лагаме почивка сред сергиите на пазара, разположен в центъра на селото. там мест-
ни и съседски земеделски производители, пчелари и цветари, плетачки и майстори 
от всякакво естество предлагат своята продукция. На любознателните препоръчва-
ме да посетят читалището, където има скромен битов кът, сбирка от снимки и видео-
записи от близкото и далечно минало на селото. Отделно са събрани публикуваните 
материали по тези теми, както и малка сбирка от награди, получени от участие на 
местни самодейни състави в различни прояви, и фестивали. Гурме любителите ще 
намерят там и записани стари рецепти.

Представите на съвременния градски човек не винаги съвпадат с архитектурната ни 
традиция за помещение, където се приготвя храната и се хранят хората. Ако в съвре-
менното жилище двете се съвместяват в едно помещение, то при по-просторното и 
богато такова това са две отделни пространства. В някои райони на страната местата 
за готвене и хранене са две различни, ала не защото народът ни е бил толкова богат, 
а защото не е разполагал с достатъчно жилищна площ. така тук в село мястото, къ-
дето жените готвят, се нарича пищник. това представлява заградено от две или три 
страни място под покрива на къщата. там е изградена пещта за печене на хляб и 
друго, а пред нея има баджъ (открито огнище за дърва). Посудата за готвене – медни 
тенджери, тигани, тави, котли се държи във вътрешното помещение – соба. там са 

Фестивални 
прояви

Помещения, 
посуда,  

продукти
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и дървените купи и копанки, лъжици за всеки, както и глинените чинии. храненето 
най-често става в собата на поставена на пода синия или трикрака паралия, като хо-
рата са седнали върху възглавници или направо на пода. До пищника се намира по-
лувкопания в земята зимник, който държи хладно лято и зиме. там мъжът окачва да 
се сушат наденици, суджуци и други меса, там приготвя за зимата кисело зеле в каци, 
както и туршия. Отделно са бъчвите с вино и бъчвичките с ракия. Пак там се съхра-
няват гърнетата и делвите със свинска мас, патешка мас и овча лой за готвене.

Още през миналия век намалява отглеждането на животни по домовете, като 
най-драстично това става през 90-те години. Поради това малко е прясното мляко, 
основно краве, от което местните жени приготвят някакви храни. това се отразява 
върху пренасянето на традиционно познание за приготвяне на храни. В къщи все-
ки умее да си направи кисело мляко и айрян. Понякога домашно сирене и кашкавал. 
Основният нов деликатес е прясно сирене с орехи и стафиди. Като зърнодобивен ра-
йон приготвяните от тези продукти храни все още се свързват с традицията, като на-
пример варено жито, варена царевица, маринато (брашняна каша), качамак, булгур. 
Всяка домакиня може да изпече домашен хляб, пшеничени или царевични питки, да 
разточи кори за баница или да направи сухар. С малко повече труд хората си пригот-
вят домашна боза и новото умение – спирт от ечемик или царевица.

Плодородната земя на селото позволява всичко посадено и засято да се ражда в из-
обилие. Основна грижа на стопаните е да осигурят достатъчно количество зелен и 
зрял боб, леща, грах и бакла. това е главна храна през зимата под формата на сушен 
зелен боб, сушен грах и бакла, както и консервирани по различни начини бобови кул-
тури. Едно от любимите храни на местните хора по всяко време е боб в гърне. Зелен-
чуците също са в изобилие – лук, чесън, моркови, картофи, тиквички, домати, крас-
тавици, чушки, карфиол, патладжан и др. От тях жените 
майсторски приготвят салати, супи, гювечи, яхнии. Усво-
или са и нови технологии за приготвяне на храни като 
паниране и гриловане на пресни зеленчуци. През послед-
ните години новост в селото е приготвяне на гювеч по 
върбишки, в който се слагат всички летни зеленчуци от 
градината. С него на няколко пъти те печелят награди на 
различни състезания. За зимата приготвят сушен червен 
пипер и консервират различни зеленчуци.

Млечни,  
тестени,  

зърнени храни

Бобови,  
зеленчукови  

храни и зимнина
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Местните хора употребяват месото на всички домашни животни – свине, агнета, ши-
лета, овце, телета, пилета, кокошки, риби. Все още е запазена традицията мъжете 
да приготвят трайни деликатесни храни от свинско и друго месо като суджук, кълца-
на наденица, пастърма. Жените също знаят и приготвят много ястия с месо, но на-
последък младите предпочитат да правят предимно кюфтета и стекове. тези храни 
добре вървят с местното домашно вино и ракия. 

Всичко се ражда в дворовете на селото от ягоди и малини до грозде, дюли и мушмули. 
В землището на селото човек може да набере колкото си иска горски плодове. Всичко 
това се яде в прясно състояние или преработва за зимата под формата на сушенки, 
компоти, сладка, конфитюри, мармалади.

Позабравената кулинарна традиция си проличава при приготвяне на храни по осо-
бени поводи през годината. Почти винаги се прави някаква баница като за сватба 
тя задължително е придружена от домашна питка. За рожден ден се прави и торта, 
докато за погребение – варено жито.

Месни храни и  
деликатеси

 Плодови храни и 
десерти

Обредна и  
празнична храна
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Гурме-туристът, който опознава кухнята на Върбица, няма да се учуди много на ха-
ресваното съчетание от противоположни вкусове като ядене на баница със сирене, 
посипана със захар. Местните хора познават част от старите вярвания и някои все 
още ги спазват като тези, че хляб не се слага или хвърля на земята, нито се поставя 
на масата с долната кора обърната нагоре. Когато изпекат домашна питка я оставят 
малко да си почине и едва тогава чупят от нея. Спазват и забраната да не се яде в 
стаята, където се спи нито в тоалетната, както и в помещенията за домашни животни. 
Възрастните все още спазват забраната да не се яде едновременно риба с яйца, до-
като младите вече и не я знаят.

Обновяването на кулинарната традиция е повсеместно явление в страната поради 
масово навлизане на хранителни заготовки и полуготови храни, богато разнообра-
зие от нови продукти и рецепти на никога преди това неприготвяни храни. Въпре-
ки всичко гостът на кулинарното събитие ще помни някои от храните, които са го 
впечатлили със своя вид и вкус като разновидностите на местната домашна баница, 
варено жито, варена царевица, маринато, качамак, булгур, пшеничени и царевични 
питки, прясно сирене с орехи и стафиди, боб в гърне, гювеч по върбишки, суджук, къл-
цана наденица, пастърма, кюфтета и стекове.

Характерни 
вкусове, местни 

вярвания и  
хранителен 

етикет

Гурме емблема
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с. Райново
Регионален готварски събор

Село Райново, общ. Димитровград, обл. хасково, е малко селце, разположено върху 
хълмист терен на левия бряг на река Марица. Околността на селото е заета от широ-
колистни и смесени гори, в които се въди много дивеч. Няма документирани сведе-
ния кога е възникнало селището, но се предполага, че това е станало в периода на 
османското владичество. За първи път селото се споменава в документ от 1878 г. под 
наименованието Реселии, като преименуването му с настоящото име става през 1906 
г. През втората половина на хх в. край селото съществува военен лагер за специали-
зирано обучение на военнослужещи, който в настоящето вече не се ползва. Западно 
от селото е разположена защитената природна местност „Златополе“.

През пролетта се провежда ежегодния Регионален готварски събор „Райново“, ор-
ганизиран от НЧ „Марица 2008“. Мястото на събитието е в центъра на селото, на което 
са поканени познати и гости от близо и далеч. Организаторите предвиждат осъщест-
вяване на няколко кулинарни състезания и работилница „Приготви си сам“. Местни 
домакини ще представят своето кулинарно майсторство на изложба, която ще бъде 
част от състезанията. Всеки може да оценява по красота, умение и вкус творенията 
на участниците.

Пролетен 
ГурмеФест

За селището

Фестивални 
прояви
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Миграцията, като един от основните проблеми на региона, води до обезлюдяване 
на селищата. Поради тази причина част от къщите са в състоянието си отпреди де-
сетилетия. Именно това привлича любопитството на градските гурме-туристи, за-
щото спокойно могат да разгледат устройството на жилищата и техните помещения 
за готвене и хранене. тук най-възрастната жена или домакинята готви на открито 
огнище в одая-та, където е голяма част от готварската посуда – медни тенджери, ти-
гани, тави, котли, както глинени купи, чинии, стомни и др. хранителните продукти 
обикновено се държат в съседното помещение – салма, което е над земята, защото 
подпочвената влага тук е голяма. там стоят и гърнетата със свинска мас и зехтин, с 
които се готви. В домашни условия разпределението на работата е такова, че жената 
приготвя храната за деня, докато мъжът приготвя специалната и трайна месна храна. 
Само той прави осмянката, която тук наричат „мъжка манджа“. Семейството се хра-
ни заедно в одаята като всеки си ползва своята дървена лъжица.

Подобно навсякъде в страната и тук е запазена традицията по преработка на пряс-
ното мляко в хранителни продукти. Най-масово се приготвя домашно кисело мляко, 
масло и катък. Правят се и сирене, но по-рядко домашен кашкавал. Нередовната дос-
тавка на храни в селския магазин е възродила традицията да се меси домашна питка 
или хляб, както и да се приготвят различни, пържени и печени храни от брашно.

Помещения, 
посуда,  

продукти

Млечни,  
тестени,  

зърнени храни
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Общопознатите за страната боб, леща, грах, бакла ги има и тук. Особеност е упо-
требата на бебраджа (папуда), от която приготвят както супа, така и яхния. Местни-
те умеят да готвят вкусни ястия и от горски гъби, основно кладница. Поради факта, 
че цялото разнообразие от познати зеленчуци се отглежда тук, то и кулинартното 
разнообразие от ястия не е малко. Срлед тях като най-представителна се очертава 
френкьовата манджа.

Всички отглеждани в домашния двор животни и птици се използват за приготвяне на 
храна, като изключение представлява верният помощник на човека – магарето. На-
личието на близка гора и река предполага естествено разнообразяване на храната с 
дивечово месо и риба. Сред любимите ястия на местните хора са – пълнено пиле или 
кокошка с боб, боб със свински крака и уши, агнешко или заешко с бакла, заек с гъби 
кладница, заек капама, бумбар, осмянка, дроб сърма в бакър, рибена чорба. От трай-
ните мезета освен приготвяне на луканки и наденици на особена почит е изключи-
телно деликатесната, но и много солена пуска (приготвяна от едро накълцано свин-
ско месо). Местните казват, че тя е чудесно мезе за тяхната плодова ракия.

тук дърветата раждат изобилие от плодове, сред които харесвани са ябълките, кру-
шите, сливите, дюлите и други. От тях приготвят сушенки за ушаф през зимата. Във 
всяка къща приготвят и друга плодова зимнина под формата на компоти, сладка, 
мармалади и конфитюри.

В празнични и особени дни от живота на човека се приготвят специални храни. 
Като на погребение задължително се вари курбан от животно, боб, жито. На имен, 
рожден ден или друг календарен празник обикновено се приготвя по-тържествено 
основно ястие, някакъв сладкиш и задължително ракия и вино на масата. Местните 
хора обичат лютите храни, както и странното вкусово съчетание на диня със сирене. 
Спазват някои от идващите от миналото вярвания, че хляб не бива да се оставя или 
хвърля на земята, както и да се поставя на масата обърнат с долната кора нагоре.

Макар и с по-скромни възможности кулинарната традиция на селото може да запле-
ни и дори впечатли гурме-туристите със своите специалитети като – супа и яхния от 
бебраджа, френкьова манджа, пълнено пиле или кокошка с боб, боб със свински крака 
и уши, агнешко или заешко с бакла, заек с гъби кладница, заек капама, бумбар, осмян-
ка, дроб сърма в бакър, рибена чорба, пуска, наденица, луканка и други. 

 Плодови храни  
и десерти

Бобови,  
зеленчукови  

храни и зимнина
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гр. Хисаря
Фестивал „БиоТрапеза“

Град хисаря, общ. хисаря, обл. Пловдив, е разположен край южните склонове на пла-
нината, като релефа на обкръжаващата го местност е плавен преход от скалистите 
масиви на Средна гора към полето на Горнотракийската низина. Славата му на отли-
чен център за балнеолечение на различни заболявания, с неговите 22 минерални из-
вора, отдавна е преминала границите на страната. Естествените минерални извори 
от хилядолетия са привлекателен център за различни цивилизации. Богата история 
на града сочи, че още през V – ІV хилядолетие пр. н. е. земите наоколо са обитавани. 
По-късно траки от Одриското царство създават свои постоянни селища тук. Мине-
ралните извори привличат и римляните, които изграждат свое селище с терми за 
лечение с минерална вода на военни ветерани и граждани. Селището е обградено 
с дебели крепостни стени, а през ІІІ в. римският император Диоклециан го обявава 
за град под името Диоклецианопол. След падане на Второто българско царство под 
османска власт до хVІІ в. тук съществува малко турско село под името „хисар“ (тур. 
крепост), в което постепенно започват да се заселват българи и то се разраства. През 
1942 г. двете съседни села хисар и Момина баня се обединяват в едно хисар-Момина 
баня, което през 1964 г. е обявено за град хисаря. Днес селището е известно също 

Есенен 
ГурмеФест

За селището
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с великолепните си зелени паркове, с многото запазени и реставрирани антични 
обекти – крепостни стени, постройки, терми, богат Археологически музей, както и 
уникален Музей на бъбречните камъни. Годишно тук идват гости от цялата страна, 
за да се насладят на маскарадното кукерско шествие и игри на джумалите, които се 
провеждат между зимния празник на трифон Зарезан и Сирни Заговезни.

През настоящата година за трети пореден път ще се проведе кулинарния фестивал 
„Био Трапеза“, организиран от НЧ „Иван Вазов – 1904 г.“. Самото събитие няма да бъде 
в града, а в недалеч разположеното колоритно село Старо Железаре, пред Дома на 
традициите. Организаторите предвиждат провеждане на много и различни събития 
като възстановки на традиционни обичаи – коледуване, лазаруване, Джумалов ден, 
Пеперуда, годеж и др. За удовлетворяване желанието на многото заявени участници 
ще се проведат няколко кулинарни състезания, както и работилница „Приготви си 
сам“. Дошлите многобройни гости ще имат възможност да се полюбуват и купят по 
нещо за себе си от разположилият се наоколо фермерски пазар, където като изне-
нада ще бъдат представени и щандове на изявата Био Трапеза. любознателните за 
историята на фестивала и местната кулинарна традиция могат да разгледат Музей-
ната сбирка в читалището, където има съхранени много публикувани материали в 
местния и централен печат, както снимки, получени награди и грамоти от различни 
участия на самодейни състави. При желание може да бъде изнесена беседа за кули-
нарната традиция на селището и тракийския край. Местните организатори предла-
гат разнообразие от сезонни храни, както и такива за различни възрастови групи и 
категории гурме почитатели.

Фестивални 
прояви
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Превръщането на хисаря в утвърдено градско селище е свързано с постепенно и 
безвъзвратно отмиране на селския бит, включително жилищни сгради и тяхното 
вътрешно обзавеждане. Все пак посетителите на фестивала имат малка възможност 
да се запознаят с уюта на традиционното българско жилище, ако потърсят по-усърд-
но такова сред малкото запазени в село Старо Железаре. В него ще видят полуза-
градения сайвант със запазено открито огнище, опалвано с дърва, където жените 
приготвят храна за семейството. В по-заможните домакинства готвенето вече ста-
ва върху купена метална печка, около която свекървата или най-възрастната жена 
ръководи домашната работа на останалите булки и незадомени момичета, като ги 
наставлява как да приготвят научените от времето на младостта й различни храни. 
От време на време някоя от младите тича до близкия зимник, за да донесе нещо. А 
там са прибрани различни продукти – лук, чесън, картофи, боб, леща, бакла, домати, 
чушки, краставици и много други. там се пазят гърнетата с овча лой и свинска мас 
за готвене. Подредени на полици или закачени са различни дървени или глинени 
копанки, купи, чинии, както бакъри и котли за готвене. В избата, мазата са подре-
дени каците с кисело зеле и различни туршии. тук се съхраняват и направените от 
мъжете кървавици, наденици и други трайни месни храни. Естествено, че тук е и ба-
бекът, който е посипан с пепел от огнището, за да изтрае в полусурово състояние до 
лятото. В помещението за хранене обикновено средищно място заема софрата или 
ниската паралия, около която са подредени няколко трикраки столчета, които са за 
възрастните, докато младите се хранят седнали или клекнали на пода. Ако всеки има 
своя дървена лъжица, то гребе с нея от общата купа, ако ли не, то чака някоя да се 
освободи. Докато се хранят никой не говори, не пее или се смее, защото това обижда 
труда, положен за набавяне на храната.

Помещения, 
посуда,  

продукти
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Независимо, че в настоящето не във всеки дом се отглеждат животни, то домакини-
те знаят как да приготвят по стари рецепти от краве или козе мляко кисело мляко с 
дебел каймак, брано мляко, извара, сметана, масло. На всеки гост ще му се услади 
вкуса на ароматното домашно сирене и кашкавал, а който си е купувал катък от ма-
газина, ще усети качествената разлика от този, направен от местните жени. Непозна-
ващите ахчака (кисело мляко, сирене, сол) ще останат завинаги очаровани от тази 
солено-кисела традиционна млечна храна. Ако домакинята покани госта с току що 
изпечена баница зелник, то не бива да отказва, защото може да пропусне да опита 
и от дъхавите местни питки, тутманици или баници със сирене. Може да си поиска 
от местния специалитет каша от брашно, питка с мед или домашна юфка. За десерт 
може да му направят мляко с ориз или някаква домашна торта, която ще изяде, от-
пивайки домашна боза, а може айрян или мътеница.

Почитателите на бобови храни могат да открият тук цялото тяхно разнообразие – зе-
лен и зрял боб, грах, леща, бакла. Специално внимание трябва да обърнат на вкусните 
местни сортове – райкин и шарен боб. Ако гурме ценителите не вярват на думи, то 
нека да опитат от местните вкусни ястия – боб яхния, боб плакия, боб в гърне, яхния 
зелен боб, яхния леща и др. Особеност на местната тракийска кухня е широката упо-
требата на лапад, лозови листа, бамя и патладжан. Рано на пролет гостът може да 
се впечатли от умението на местните жени да приготвят такива обикновени, но из-
ключително вкусни ястия като лапад с яйца, каша от коприва, каша от гъби, спанак 
с ориз. От тези продукти се приготвят и различни ароматни супи. Гостът не бива да 
пропусне да опита и от различните гювечи, сред които се откроява тракийския с праз 
и свинско месо. Сигурно ще му се услади и яхнията от домашна кокошка с много лук, 
домати и червен пипер. тук може да опита от неповторимите пълнени чушки, печени 
чушки с доматен сос, прясно зеле на фурна или печен патладжан. Местните хора са 
майстори и по приготвяне на различни туршии.

За любителите на питателната месна храна тракийската кухня предлага много из-
кушения поради употребата на голямо разнообразие от меса – свинско, овче, козе, 
телешко, кокоше, патешко, гъше, пуешко, от диво прасе, заек, сърна. Посетителят 
на фестивала може да опита такива характерни тракийски храни като кисело зеле с 
кървавица и свински кокали, черен дроб с кисело зеле, домашна кокошка с ориз и ки-
село зеле, свинско с праз, мусака, кокоша яхния. Ако гостът пристигне покрай Коледа 
може да опита от местния специалитет осмянка (свински корем, печен в тава), пряс-
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на свинска кървавица или телешки език. По Гергьовден ще има късмета да опита от 
невероятното печено в тава, пълнено гергьовско агне. Обаче, когато и да дойде дома-
кините ще почерпят госта първо с хубава местна ракия и ще му предложат да пие от 
отличните вина на село Мътеница или Михилци. Гостът може да пие чаша след чаша 
без да се насити на вкуса и аромата на вината, защото пред него ще сложат нарязани 
мезета като деликатесния старожелезарски бабек (старец), бахур, сушеница, суджук, 
луканка и други трайни мезета, някои от които са доста лютички. Поради това на 
тръгване ще си вземе дамаджана, я буренце с пивко вино. А за дома ще носи от не-
вероятно ароматната старожелезарска шарена сол, която се приготвя по специален 
начин от 22 билки и подправки.

В хисарския край плодове се раждат в изобилие. тук хората се наслаждават на све-
жестта и вкуса на ягоди, череши, вишни, кайсии, праскови, ябълки, круши, сливи и как-
во ли още не. От тях приготвят компоти, мармалади, сокове, нектари, сушенки за 
зимата. Взискателните домакини дори си правят ръчел. Други ходят по склоновете 
на планината, за да берат горски ягоди, малини, къпини и приготвят различни вкусо-
тии и десерти от тях.

Ако човек дойде тук по специален повод, например сватба, покрай всички други яс-
тия домакините непременно ще го гостят и с каша от жито и боб плакия. На погре-
бение или помен ще опита от местния курбан, пита с мед и варено жито. А на имен 
или рожден ден ще му предложат топла пита, баница, и голямо изобилие от други 
храни – осмянка, печено агне, тутманик, до-
машна торта и др.

Преизпълнен с емоция от събитията на фести-
вала и с приятен вкус в устата посетителят на 
„Био трапезата“ дълго ще си спомня за изтън-
чени вкусове като тези на катъка и ахчака, 
копривена каша, лапад с яйца, спанак с ориз, 
осмянка, свинска кървавица, бахур, телешки 
език, тракийски гювеч с праз и свинско месо, 
пълнено гергьовско агне, яхния от домашна 
кокошка с много лук, домати и червен пипер, 
както тънкия аромат на вината от Мътеница и 
Михилци.
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с. Хрищени
Празник на райската ябълка

Село хрищени, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, е голямо селище, разположено 
в южното подножие на Средна гора. Неговото землище има разнообразен релеф. В 
северната част той е основно планински, докато в южната – равнинен. Населението 
е трудолюбиво и още от ранните векове на християнството – вярващо. Поради тази 
причина хората от околните села наричат местните „хрищени“, т.е. християни. Името 
на селото е свързано с това на прочутия местен войвода хрищян, който е тук родом. 
Днес славата на селото разнасят едрите и вкусни райски ябълки, които се раждат в 
изобилие.

През настоящата година за петнадесети път ще се проведе прочутия кулинарен фес-
тивал „Празник на райската ябълка“, организиран от НЧ „Стефан Генчев – 1901 г.“. 
Събитието ще се състои в центъра на селото, пред сградата на читалището. Добре 
дошли са всички, които искат да се забавляват, като наблюдават изпълненията на 
самодейни състави, певчески групи и отделни творци. Ще има възстановки на раз-
лични традиционни обичаи и празници. По време на фестивала комисия ще обяви 
резултата от състезанието за стопанин с най-голям добив от райски ябълки през го-
дината. Участниците във фестивала ще могат на място да оценят коя райска ябълка е 
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най-голяма, за да се присъди награда на отгледалият я стопанин. Отделно ще се про-
веде и състезание за най-вкусна и пивка ракия от райски ябълки. За тези, които искат 
да разпуснат с пазаруване, се организира изложба-базар под надслов „Произведено 
в Хрищен“. На безбройните сергии посетителите ще открият богато разнообразие от 
местни ракии, приготвени от райски ябълки и други плодове, уникални и непознати 
сладка от райска ябълка, дърворезби на местни и далечни майстори, ръчно израбо-
тени плетива и каквото душа поиска още. Стига гостите да имат търпение да разгле-
дат всичко изложено!

Преизпълнен с впечатления и натрупал познания за малко ползваният плод райска 
ябълка, посетителят ще си тръгне с мисълта догодина пак да се върне, защото бутил-
ката с пивка ракия от райска ябълка много бързо ще свърши. А само споменът не 
опива! Отделно, че близки и роднини за кратко време ще са опустошили донесените 
сладка от същата тази малко ползвана райска ябълка.

Гурме емблема
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Уникална кулинарна традиция

Общоселищна практика, при която в основната си част кулинарната традиция е за-
пазена или в колективната памет е съхранено познанието за нейното прилагане. В 
тези селища се откриват малки или значими различия от общонационалния модел за 
устройство на помещенията за готвене и съхраняване на храни и зимнина, тяхното 
вътрешно обзавеждане, познанието или практиката за ползването им, както и при 
съоръженията за топлинна обработка на продуктите. Част от ползваната посуда за 
готвене и съдове за хранене имат наименования с чужд произход. В процеса на при-
готвяне на храната се използват непознати или нови за общобългарската традиция 
начини за механична, топлинна и химическа обработка на продуктите. Същото е и 
при употребата на основни мазнини. Прилагат се необичайни за общобългарската 
традиция вкусови съчетавания на познати и нови продукти, като това води до съз-
даване на слабо известни храни с регионални наименования, които не са познати в 
литературния български език. Всичко това е белег за изолиран от общия процес, са-
мостоятелен път за развитие или заимстване на познание и практики от други етни-
чески или национални кулинарни традиции. В практиката на тези селища по същия 
начин протичат процеси на обновавяне на технологиите по приготвяне на храната, 
както и навлиза използването на нови продукти.
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с. Антимово
Фестивал „Кухня без граници” 

Село Антимово, общ. Видин, обл. Видин, е малко селище с намаляващо население, в 
Северозападна България. Разположено е на два километра от голямата европейска 
река, точно срещу Дунав мост 2. До 1934 г. селото се нарича Шеф, десетина и повече 
години след което за кратко време е обединено със съседното Кутово в общо селище 
под името Златен рог. Макар и малочислено селото е известно с една от най-добрите 
групи за духова музика в страната.

През настоящата година за втори път се провежда интересният кулинарен фестивал 
под надслов „Кухня без граници“, организиран от НЧ „Развитие 1926“. Събитието се 
организира насред площада с идеята за свободен достъп на всички участници и гос-
ти от цялата страна. Предвидено е провеждане на няколко кулинарни състезания, 
придружени от такива като „Най-старата и оригинална народна носия“ и „Най-въз-
растен и най-млад участник“. Отделно ще се проведе и кулинарна работилница „При-
готви си сам“. любознателните гости могат да разгледат музейната сбирка на чита-
лището, където има интересни местни носии, пъстри черги и ръчни плетива. Сред 
тях посетителят ще види различна дървена и метална домашна посуда, ползвана в 
миналото. там се съхраняват още много снимки, видеозаписи, филми и публикации 
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в периодичния печат за миналото на селото и неговата култура, както и получени 
грамоти и награди за участие в различни състезания и фестивали.

Гурме туристът може да долови атмосферата на кулинарното минало и традиция на 
селото най-добре, ако надникне в помещението, където обикновено възрастната 
жена „свещенодейства“, приготвяйки храна за домашните. В оджака или отвън под 
сайванта, които помещения в миналото се използвали за кухня, булките и младите 
момичета следят за действията на бабата край горящия с дърва оджак (открито огни-
ще), за да могат и те един ден да готвят по бабине рецепти. Някоя от тях все притичва 
до съседния подрум, мутвак, за да донесе нещо, което е поръчала готвещата край 
оджака. Друга поглежда навън дали достатъчно силно горят дървата в пеща, за да 
могат най-напред да опекат хляба, а когато спадне температурата да изсушат и кори-
те за баница. Мутвакът (маза, килер) е най-важното място в дома, защото в него се 
съхраняват основните хранителни продукти – боб, леща, булгур, нахут, сушени гъби, 
сушена риба, коша и нощвите с брашно, гърнета с овча лой и свинска мас, различни 
зеленчуци като моркови, домати, чушки, плодове и др. там или в оджака се съхра-
няват няколкото медни, железни и чугунени съдове за готвене, до тях са дървените 
или алуминиеви лъжици и вилици. Зимнината като туршии и кисело зеле се държи на 
хладно в мазата. Обикновено цялата челяд се храни в голямата соба, където върху 
пода е постлана рогозка, а върху нея е поставена синия или софра.

Макар и в плодороден край селяните от Антимово ни-
кога не са живели в охолство. Имали са толкова, колко-
то са изкарвали с тежък земеделски труд. Поради тази 
причина храната им не е разнообразна, но за сметка на 
това притежава уникални характеристики за българ-
ската кулинарна традиция, защото е заимствала много 
от влашката кухня. Във всеки дом посетителят може да 
открие домашно приготвена брънза (сирене) и лапте 
ковасът (кисело мляко), който най-често те се пригот-
вят от краве или козе мляко. Ако на човек му се допие 
може да опита и домашен айрян. Не бива да отказва, ако 
го поканят на току-що изпечена плачинта (баница със 
сирене) или млечна баница. Веднъж опитал със сигур-
ност ще му се услади и млеченица (мляко) със сирене 
или млеченица с ориз, а може би и крем карамел.
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Ако човек е гост на сезонния ГурмеФест то ще има късмет да опита някои от про-
летните храни като супа от щавляк (лапад), коприва или гъби, компост (комбус) от 
щавляк, каша от коприва или панирана коприва. Според местната традиция по вся-
ко време на годината храненето може да започне с варена мамалига, след което ид-
ват различни супи – от боб или леща, леща яхния, запечена леща в тава, боб по мана-
стирски, боб в гърне, запечен боб в тава, боб с наденица или свински ребра, джуркан 
боб. Някой може да си поиска вкусна яхния от консервиран зелен боб или грах. Пред-
почитащият по-лека храна може да настоява за пържени яйца или омлет. На гурме 
ценителите се препоръчва непременно да опитат от местните сармале (сърми) от 
лозови листа, сушени чушки пълнени с боб или ориз, чушки пълнени с кайма и ориз 
или яхния от кисело зеле с ориз и свинско месо. Местните майсторки-домакини при-
готвят такива вкусотии за зимата като – сушени домати и чушки, различни туршии, 
обикновена лютеница, лютеница със сирене, паприкаш, кьополо или специалитети 
като лютеница с чушки и картофи, печена лютеница, апетитка.

Кухнята на село Антимово привличат вниманието със своите необичайни наименова-
ния на месни храни и изобилие от рибени ястия. Всяко хранене може да започне със 
саламура де пеще (влашка рибена супа), следват пържитура ку пеще (рибена яхния) 
или пеще копта ламарина (риба печена на тенекия). За предпочитащите пилешко има 
саламура де пуи (пилешка супа), след което могат да опита някои от следните деликате-
си – капацъна де оае (печена агнешка главичка), папица, тоброз, като междувременно 
отпиват сливова ракия или вин от местни лозови сортове. За 
уважение към домакините е хубаво гостите да научат и ня-
колко местни израза като най-важните На рог! (Наздраве!) 
или На рог, ши бан, ши бокурия! (Наздраве, много пари, много 
късмет!). За любителите на мезета местната кулинарна тради-
ция предлага суджук, сушеница, бахур, пастет и др. хране-
нето може да завърши със сармале, мамалига или плачинта. 

Накрая задължително трябва да се опита от местната тор-
та батърняска (стара торта). За десерт може да се избира 
между салата с ябълки, тиквеник, щрудел с ябълки, дребни 
сладки, различни компоти и конфитюри. През последните 
десетилетия като местен деликатес се налага аронията – 
сушена, на компот или конфитюр. Домашни сокове има от 
ябълки, круши, сливи и пр. 
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За празнични или специални дни се приготвят следните храни: за сватба – сармале 
от кисело зеле с месо; за погребение – жито и сармале от кисело зеле с месо; рожден 
или имен ден – различни салати, предястия, печено месо и десерти. Ако човек нео-
чаквано стане гост, то може набързо да му приготвят пържени яйца или сушена риба 
на фурна.

Подобно другаде в страната и тук има запазени представи за несъвместима едновре-
менна употреба на храни като: яйца с прясно или кисело мляко; яйца и риба; боб, леща 
със сирене. В миналото всеки човек преди да започване да се храни трябва да си каже 
молитвата. трябва да внимава на софрата да не говори греховни неща или обидни 
думи. Не бива да поставя хляба обърнат с долната кора нагоре, защото късметът ще 
излезе от къщата. А децата винаги се възпитават на уважение към осигурената с мно-
го труд храна, като им казват, че взетият веднъж в ръка хляб трябва да се изяде до 
последната трошичка „иначе ще го вземе циганчето и къщата ще обеднее“.

Посетилият ГурмеФеста в Антимово дълго ще помни местните храни като супа от 
щавляк, саламура де пеще, саламура де пуи, пържитура ку пеще, пеще копта ламари-
на, капацъна де оае, папица, тоброз, различните сармале, мамалига, плачинта и др.

Обредна и  
празнична храна

Характерни 
вкусове, местни 

вярвания и  
хранителен 

етикет

Гурме емблема
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с. Асеново
Фестивал „Банатски вкусотии – 
традициите на моето село”

Фестивал „Цурки в Асеново“ 

Село Асеново, общ. Никопол, обл. Плевен, е малко селище, разположено на пътя 
между Плевен и Никопол, в долината на рекичката Меченска бара. Макар и с древна 
история за последно селото е основано през 1892 г. от петдесет и шест семейства 
банатски българи, т. нар. баначани, които след два века в странство се завръщат в 
България, преселвайки се от село Винга, окр. Арад, обл. Банат, Румъния. По-късно в 
селото се заселват няколко немски, яневски (хърватски) и унгарски семейства. Всич-
ки са български граждани и изповядват римо-католическата вяра. Има и няколко из-
точноправославни семейства, преселили се от съседните села, и троянския Балкан. 
От основаването си до сега основен поминък на хората остава земеделието с отглеж-
дане на хлебни и фуражни зърнени култури. В двора на всеки дом се охранвали про-
чутите с вкусното си месо банашки гъски.

Зимен ГурмеФест

За селището

Есенен 
ГурмеФест
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За десета поредна година ще се проведе кулинарният фестивал „Банатски вкусотии 
– традициите на моето село“, организиран от местното НЧ „Петър Парчевич – 1927“. 
Събитието има богата програма, която включва: изпълнение на песни и танци на ба-
натски българи и групи от околните села; възстановка на традиционна сватба от Асе-
ново; представяне на различни обреди и магическата лечебна практика Калушари от 
село Черковица; на площада сред село ще има показ на различни местни ястия и де-
ликатеси. тези, които се чувстват достатъчно смели, могат да участват в състезанието 
за бързо рязане на лук и зеленчуци „През сълзи към победа“, а за опитните в кули-
нарното изкуство ще бъде истинско предизвикателство да се изяват в една от двете 
работилници „Майстор на банатско ястие“ или „Баш майстор на банатско ястие“. 
Възможно е участието им и в двете. Оценката за майсторство ще бъде давана от ку-
линарно жури, председателствано подобно и друг път от няколко известни шеф-гот-
вачи. За гостите, чийто състезателен дух вече се е качил на върха на вилицата, се 
организират надпреварите „Кой изяде млякото с вилица“ „Надяждане с картофени 
кюфтета“ или други състезания, съобразени с Международната година на храната, 
обявена от ЮНЕСКО. За кротките, но уважителни гурме почитатели, има дегустация 
на пỳшна слънинъ и пỳшна кълбъсъ. На запленените от местната кулинарна традиция, 
която съчетава в себе си западнобалканска, дунавска, унгарска и немска кухня, се 
препоръчва да потърсят автентичните рецепти в „Празнична трапеза от банатски 
ястия в село Асеново“, записани в читалищната интернет страница1. Отделно има три 
издадени книжки с местни рецепти.

За трета поредна година ще се проведе кулинарният фестивал „Цурки в Асеново“, 
организиран от местното НЧ „Петър Парчевич – 1927“. Събитието има богата програ-
ма, която включва: шествие през площада на селото с представяне на всеки участ-
ник; хумористична програма с възстановка на обичая Бърборене и посещение на Цу-
рките в импровизиран дом; показ на различни местни ястия; конкурс за най-добра 
греяна ракия и вино. Оценката за майсторство ще бъде давана от кулинарно жури, 
председателствано подобно и друг път от няколко от известните шеф-готвачи. тези, 
които се чувстват смели, могат да участват в състезанието за „Бързо рязане на лук“, а 
за творческите натури е работилницата „Маска за карнавала“. За гостите, чийто със-

1 Повече за банатската кухня потърси на: https://asenovopp1927biblioteka.alle.bg/%D0%B4%D0%
B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0
%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D-
1%87%D0%B5/#

Фестивални 
прояви
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тезателен характер все още не се е пробудил, е организирана дегустация на пỳшна 
слънинъ и пỳшна кълбъсъ.

Древният и оригинален дух на банатската кулинарна традиция на село Асеново 
може да се усети най-добре по атмосферата на мънаната соба, което помещение 
в дома е отредено за хранене. В него основно място заема дървена търпеза, която 
е покрита с голям цидилник (покривка). Когато дойдат гости, обаче храненето става 
в големата соба. Ако човек надникне в подрума, наричан още шпайзил, където се 
съхранява посудата и хранителните продукти, то ще види различни медни и желязни 
съдове за готвене – големи и малки казани, заедно с този за топене на свинска мас, 
различни тенджери заедно с най-голямата краца, лупка (тиган за палачинки), дърве-
ни нощви за месена на хляб, копанки, глинена и дървена посуда за хранене – голяма 
обща паница, малки паници за всеки, купи, плоски дървени тареле (чинии), железни, 
алуминиеви вилици и лъжици за всеки, както и голям емайлиран черпак, с който до-
макинята сипва на всеки. Отделно в кошници, торби, купи и други съдове се съхра-
няват продукти за приготвяне на есенна храна – домашно сушени чушки, чушлета, 
тиквички, боб (катанче, шарен), шарлаган (земна ябълка), картофи, зеле, моркови, 
корени на мерудия, целина и пащърнак, цвекло, големи тикви, купи с маково семе, 
гъби, сандък с брашно, гърнета със свинска, кокоша и гъша мас и други. Ако човек 
погледне в пруста, ще види как най-възрастната в дома жена приготвя храна на печ-
ката с дърва или на огнището под коша, докато снахи и млади момичета се въртят 
край нея, за да научат нейните, пренесени от миналото, банатски рецепти. Ако гостът 
е любопитен може да попита как точно мъжете приготвят пỳшна слънинъ от корема 
на прасето и други меса, чрез опушване със слама, царевичак, дърва. Познанието е 
важно, защото така приготвено месото се съхранява вкусно от Коледа чак до септем-
ври – октомври месец. Подобно на всяка банатска храна те са обилно осолени, други 
са овкусени с много сладък или лют червен пипер, чесън и различни подправки.

любителят на млечни храни със сигурност ще опита домашно приготвените сирене, 
кашкавал, кисело мляко, катък или ще си намаже филийка с домашно масло или свин-
ска мас. Навярно не ще пропусне да хапне от вкусните мляко с ориз, млечна баница, 
млечни макарони, крем карамел или банатския деликатес мляко с треяница. Накрая 
за утоляване на жаждата може да изпие един айрян или цвик (суроватка). това вкусно 
начало сигурно ще подтикне любопитството на човек да опита от местните пържени 
вкусотии като мекици, бухти, пържени банички със сирене или непознатите банатски 

Помещения, 
посуда,  

продукти

Млечни,  
тестени,  

зърнени храни
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деликатеси – трèски, крòфни, рàйдуше, гàлушки, тàчти, клатити. Ако предпочита 
печено, то може да се наслади на храни от лùста (брашно) – дъхав леб или пита, кра-
вае, мазница, утасана мазница със сирене или сладко, куглов, усукано у захар, пита с 
ябълки, мазница с ябълки, треяница, кифли, масленки, шарен козунак или различни 
сàланкарчита (курабийки). 

Посетителят на фестивала ще открие, че във всяка къща домакинята може да пригот-
ви богато разнообразие от традиционни банатски ястия, които пренесени през веко-
вете и днес са основна част от храната на местните хора. През есента може да бъде 
гостен с боб с лùста (от брашно и корени пащърнак), боб супа, боб яхния, пържен боб, 
пълнени чушки с боб, боб с пỳшна слънинъ, боб с пỳшни меса (обикновено седем вида, 
с много лук, пащърнак, корени целина и червен пипер), супа леща, печена леща, 
сурова или печена лютика (домати, чушки, патладжан), пържени чушки с лук и яйца 
или със сирене, миш-маш и др. Гурме ценителят може да опита и от приготвяната 
от сръчните асеновски домакини вкусна зимнина, като туршия от попарени чушки, 
апетитка (варени до сгъстяване смлени домати), печена или пържена лютика (до-
мати, чушки, патладжан), печена лютика само с чушки, пържено прясно зеле, пълнени 
сушени чушки, туршия от бамя или друго. А през пролетта може да бъде гостен с 
лапад чорба, лапад яхния и невероятно вкусната шỳмере (каша от киселец с яйца).

Зеленчукови  
храни и зимнина
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На смелите и решени да опитат от всичко вкусно се препоръчва да открият дъха-
вия свят на ароматно овкусените месни храни, приготвяни от специално за това от-
глеждани породи свине, овце, крави, коне, зайци, гъстки, юрдечки, кокошки и пуйки. 
този, който обича изтънчените мезета, ведно с разнообразието от ракии – гроздова, 
сливова, джанкова, зарзалева, кайсиева, може да опита топящата се в устата пỳшна 
слънинъ, пушен свински крак, рибица, ребро или бут, а може и тънко нарязана баба 
или майош. На смелите се препоръчват специалитети като пỳшна кълбъсъ (с много 
чесън и лют червен пипер), свински майош (пастет от черен дроб) или пържени, па-
нирани фрешове (жабешки бутчета), а може сушени или пушени заек, риба. Естестве-
но, че на търпезата ще има отбрани пивки вина от местните сортове грозде винган-
ски терез (белджана) и отел. Всеки може да надига чашата колкото му носи главата. 
Ще има такъв, който ще надигне направо дамажданата, а друг ще се изхитри да сед-
не до бурето. За въздържателите има отбрани видове сокове – гроздов, малинов, 
ягодов, вишнов, сливов. Сред голямото изобилие от храни човек не бива да пропусне 
да опита лùста чорба (бульон от варена кокошка с домашно тесто), пекъну или праж-
но пиле, варена кокошка или печена гъстка, аймук и различните заливки във вид на 
вкусни сосове. Особен вкус на подправки има консервираното за зимата варено или 
печено месо, което се поставя в буркани и залива с гореща свинска мас.

Месни 
деликатеси
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Подобно навсякъде и тук обилното хранене приключва с неща сладко за душата. 
През есента има изобилие от различни сортове ябълки, сред които най-харесвани 
са петровките и винганските сливи. Ала човек може да иска да опита ароматните 
сушени сливи, ябълки, круши, зарзали, но може ошаф или компот от тези, или дру-
ги видове плодове като малини и ягоди от двора. Друг може да предпочете маджун 
(мармалад) или конфитюр, като местните хора имат за деликатеси тези от зелени до-
матчита, зелени орехчита, вишни или череши. Има такива, които ще предпочетат 
традиционния маджун само от грозде, сливи или ябълки със сливи, а може от грозде 
ябълки и орехи. Предварително запознатите с местната кулинарна традиция, обаче 
няма да се притеснят и ще поискат да опитат от бурканите с настъргани за зимата 
ябълки, зарзали, кайсии. 

В празнични дни се приготвят по-различни храни. Ако човек е поканен на сватба, то 
непременно ще види изкусно направената пита за кръсницата, но първо ще хап-
не лùста чорба (от домашно тесто, която се подлютява на вкус от всеки), паприкаш 
(птиче месо с картофи или без месо, при пости), ако има късмет може да си оближе 
пръстите след като опита от пиченка-та (печена кокошка), накрая непременно ще си 
подслади с утасана мазница с мак или с трендафер. При честване на рожден ден 
на търпезата ще има кокоша чорба, картофена салата с лук, картофена пюре, па-
нирани пушени пържоли, печено месо с картофи или печено с ориз и задължително 
валена или бъркана торта. За имен ден, в зависимост от светеца, на масата се слагат 
различни храни. На Петровден – лùста чорба, препечени меса или месо с картофи 
и петровско пиле, баница с ябълки петровки, плодове. На света Ана (Анна) – вари се 
кокошка, баница, и задължително варени кỳчене (варена сладка царевица). На света 
Катарина (Екатерина) – печена кокошка, мазница с тиква, валена торта. На погре-
бение, в зависимост от поста и сезона, се поднася – питка или леп, пилешка супа, 
паприкаш (яхния картофи с или без пилешко месо), след 60-те години на хх в. кюф-
тета с боб, мляко с треяница, пътнинка (постна питка, с поставено отстрани сире-
не). В други празнични дни през годината храната зависи от наличните продукти. За 
Бъдни вечер на трапезата се слага – прусуръ (просфорен хляб), кравайчета, изтрит 
боб (със запръжки), бобени лùста (с брашно), леща, риба сушена или пържена, ошав 
и задължително мед, орехи и чесън за здраве, още плодове (круши, ябълки, грозде). За 
Коледа задължително има – печено свинско месо, варена кокошка, пражна кълбъсъ и 
рибица, мазница и торта.

Обредна и  
празнична храна

 Десерти
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Подобно на други селища и тук хората спазват познатият традиционен етикет за хра-
нене и уважително отношение към храната. Дори малките деца знаят, че когато баба 
опече питката първо ще я загъне в цидилник, за да отиде и си обиколи нивата, и чак 
след това могат да вкусят от нея. Всяко дете внимава да не троши хляба и той да пада 
на земята, че това е грях.

Гостът, посетил фестивалите на банатските българи в село Асеново, дълго време ще 
пази спомена за вкусните храни и наум ще си повтаря невероятните им наимено-
вания като лùста чорба, боб с лùста, пỳшна слънинъ, пỳшна кълбъсъ, баба, аймук, 
майош, фреш, паприкаш, пиченка, лютика, апетитка, мазница с ябълки петров-
ки, треяница с мляко, трèски, крòфни, рàйдуше, гàлушки, тàчти, клатити, куглов, 
усукано у захар, утасана мазница и различни сàланкарчита. По този начин той ще 
спомогне за съхраняване и опазване на уникалната и богата кулинарна традиция на 
банатските българи в нашата страна. На гурме любителите със задълбочен интерес 
препоръчваме да разгледат богата сбирка на читалището със снимки и видеозаписи 
от предходни фестивали, както и многото публикувани материали за представяне на 
банатската кулинарна традиция на конкурса в Копривщица (1986) или за дейностите 
по проекта ФРГИ (2010). Почитателите на видео предавания мога да видят в YouTube 
или в читалището различни записи от участие в местния кулинарен фестивал на та-
кива знаменитости като Иван Звездев и Ангел Ангелов от Академия кулинарен исто-
рик с прочутият си „юнашки тиган“.

Местни вярвания 
и  хранителен 

етикет

Гурме емблема
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гр. Ивайловград 
Фестивал на традиционните храни, 
поминък и занаяти "Кулинарното 
наследство на Тракия" 

Град Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. хасково, е китно градче, разположено в 
крайните югоизточни дялове на Родопа планина, по средното течение на река Арда. 
Релефът на землището му е с нискоридов и долинен характер с плодородна земя, 
която богато се отплаща на отрудените хора. Селището и неговият район има дълга 
и славна история, която започва още от времето на Римската империя. Доказател-
ство за това е откритият в средата на миналия век уникален паметник на културата 
с национално значение – античната вила „Армира“. това е провинциален жилищен 
комплекс с величествена централна постройка, която е украсена с невероятни, за-
пазени мозайки и стенописи. През Средновековието славата на селището се носи от 
българската крепост любица, най-рано спомената в изворите през Іх в. тя не е разру-
шена по време на османското завоюване на полуострова, поради което голяма част 
от нейните стени и бойници са почти запазени и днес. През този период селището 
се именува Ортакьой (тур. Средно село или Село по средата). Изключително тежка 
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е съдбата на местното българско, турско и гръцко население по време на войните 
1913 – 1919 г. поради натрупаната взаимна ненавист, която е породена от произвола 
на многото грабежи, опожарявания, прогонване от родни домове и селища, безпо-
щадни масови убийства на мъже, жени и деца. След Първата световна война в този 
край на страната се стичат български бежанци от Беломорска тракия, Македония и 
азиатските предели на разпадащата се Империя. За всичко това посетителят на гра-
да може да се осведоми от експозициите на Общинския исторически музей, Къщата 
музей „Мирчо Паскалев“ и Мутафчиевата къща.

През есента на настоящата година за девети пореден път ще се проведе харесва-
ният кулинарен фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти „Кулинарно 
наследство на Тракия“, организиран от НЧ „Пробуда – 1914 г.“. Групи самодейци ще 
възпроизведат възстановки на някои местни обреди и обичаи. За любознателните 
гурме посетители ще има беседа за особеностите на тракийската храна. А тези, кои-
то искат да научат повече могат да потърсят запазени стари рецептурни книжки в 
сбирката на читалището. там ще видят и стари снимки на селището, видеозаписи за 
отминали събития, богата сбирка от публикувани материали за историята и култура-
та на края, както и получени награди от участие на самодейци в различни конкурсни 
и фестивални прояви. Специално за почитателите на Бакхус ще издадем тайната, че 
се предвижда пищен конкурс с дегустации на местни вина и други благи напитки.

Фестивални 
прояви
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Макар и обновен, през втората половина на миналия век, градът и понастоящем 
запазва част от стария си архитектурен облик. Ала в него все по-трудно се долавя 
колорита на сградите от хІх в., където върху открито огнище най–старата жена в 
дома готви храна за семейството, а около нея се въртят снахи и момичета, опитвайки 
да научат майсторството за приготвяне на вкусните тракийски гозби. Някои от тях 
се предават вече столетия в семействата на малоазийските и тракийските българи. 
Отвън, край стената на дома, е пещта за печене на хляба, а наблизо до огнището е 
килера, в който се съхраняват продуктите за готвене. Благодарение трудолюбието на 
местните хора и плодородието на земята в килера има много неща, като се започне 
от лука и чесъна, мине се през неизменните подправки – риган, джоджен, мащерка, 
лют червен пипер, хардал (черен синап) и се стигне до сладките смокини и петмеза. 
Всичко има, защото с труд всичко ражда тази земя. там са скътани гърнетата със свин-
ска мас и овча лой за готвене. Отделно стоят различни медни тави, тигани, тендже-
ри, бакъри и казани. На полиците са дървени копанки и чинии, ведно с глинени купи, 
чинии и гърнета. В окачената на стената кратунка има дървена лъжица за всеки. В 
миналото обикновено хората се хранели на пода, където има постлан дълъг месал, а 
те са насядали на възглавници или клекнали. Само старите седели на трикраки стол-
чета. Ако дойдат гости, тогава се слага дървена софра.

Понастоящем в град е трудно и почти невъзможно да се отглеждат домашни животни 
във всеки двор, независимо от това местните жени не са забравили как от прясно кра-
ве, овче или козе мляко да приготвят гъсто, домашно кисело мляко с дебел каймак. те 
умеят да приготвят цедено мляко, масло, извара, ишмер 
(обезмаслена извара). По-сръчните приготвят вкусно 
домашно сирене, крема сирене, кашкавал, дори истински 
катък. Гостите на фестивала непременно ще оценят уме-
нието на ивайловградските жени да опазват традиция-
та, ако опитат от брашняната каша, брашняната чорба 
или вареното жито. Ще усетят унаследеното кулинарно 
майсторство, когато опитат катената пита, обредни-
те хлябове или малките хлебчета, различните баница, 
клин, зелник, мекици, саралия, масленица, сусамки, кача-
мак. За по-лесно преглъщане могат да надигнат шишето 
или стомната с разхлаждаща бърканица. Ако гостува-
нето е по-дълго от ден за закуска домакинята може да им 
поднесе топло сварена ювка или трахана.

Помещения, 
посуда,  

продукти

Млечни,  
тестени,  

зърнени храни



69Уникална кулинарна традиция

Посетителят на фестивала навярно ще срещне много познати храни, чиито вкус е 
свикнал като супи и яхнии приготвени от зелен и зрял фасул, бакла, леща и грах. Уни-
калното, което съхранява местната кулинарна традиция, е използване на нахута 
като вариво. Ала това не е единствената изненада за гурме туриста, защото тук ще 
открие невероятния вкус на храни приготвяни от африканската бобова култура беб-
реджа (папуда). тази култура, разпространена основно в южните краища и почти не-
позната другаде в страната, е известна още като боб „черно око“. Сготвените в ястие 
семена на бебреджата имат вкус среден между лещата и фасула. Поради изобилието 
на зеленчуци е невъзможно да се представят всички ястия, яхнии и гювечи, създава-
ни от тях. тук само ще обърнем внимание на деликатеса имам баялдъ, приготвян от 
печени в тава, пълнени със зеленчуци, половинки патладжан.

Многообразието на тракийската месна кухня се определя от разнообразието на 
употребявани меса – свинско, телешко, овче, козе, пилешко, кокше, петльово, както 
глиганско и пъдпъдъче. За приготвяне на храни се използва също широк спектър от 
речни риби – сом, шаран, бяла риба, мряна, кефал, карабалък (алай) и др. Сред риб-
ните ястия най-популярен е местния рибник. От месата естествено най-престижното 
блюдо е агнешкото чеверме, което за съжаление се прави само един-два пъти в го-
дината. така че гостите на фестивала ще бъдат сред късметлиите да го опитат. Естест-
вено, че вкусно изпеченото месо без глътка ароматна ракия или поне шише пивко 
вино не върви. Всеки ще намери и това в изобилие на фестивала. Отделно са тънко 
нарязаните деликатесни мезета като бахур, сушеница, суджук, луканка и др. Изиска-
ните познавачи на местната кухня непременно ще поискат да им се приготви един от 
двата специалитета – пиле с булгур или петел с печени кори.

Като се започне с вкусните ягоди, мине се през сладките като мед сливи и се стигне 
до ароматните смокини, всякакви плодове ражда тази земя. Човек може да ги яде до 
насита в прясно, сушено или консервирано състояние на ошав, компот, мармалад, 
конфитюр. А може да ги приема в леко алкохолно състояние под формата на разно-
образни плодови ликьори или в по-силно опияняващо – вина и ракии. Ценителите не 
бива да пропуснат да опитат изключително ароматното сладко от смокини, както и 
един от местните специалитети бонбони от тахан и сусам. В околностите на града 
има изобилие от горски ягоди, малини, къпини и боровинки.

Бобови и 
зеленчукови  

храни 

Месни храни и  
деликатеси

 Плодове и 
десерти
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Ако гостът е дошъл в града по специален повод, то домаки-
ните му освен другата празнична храна непременно ще му 
поднесат на сватба и пита меденица, на погребение и помен 
– чорба или яхния фасул, докато на рожден ден това ще бъде 
гостен с някаква домашна торта.

Преселниците от различни български краища, образували 
населението на днешния град, са смесили своите донесени 
спомени и преодолели различните си заблуди относно за-
брани за едновременна употреба на различни храни. Запа-
зени са само общоприетите вкусови особености, като ядене 
на солена баница със сладък ошав и намазана със свинска 
мас филия, обилно посипана със захар. Спазват се и основни 
моменти от хранителния етикет, като да не се приема храна 
сутрин преди трети петли и да не се хвърля хляб на земята.

Опозналите местното тракийски кулинарно наследство гости на фестивала вероятно 
завинаги ще запомнят уникалните храни, които се приготвят от нахут, сусам, тахан 
и слабо познатата бебреджа (папуда). Незабравими ще останат вкусовите спомени 
за катъка, качамака, ишмера, брашняната каша, катената пита, клина, зелника, 
саралията, масленицата, сусамките, имам баялдъта, рибника, агнешкото чеверме, 
пилето с булгур, петела с печени кори, бонбоните от тахан и сусам и много други 
вкусни неща.

Обредна и  
празнична храна

Вкусове и етикет

Гурме емблема
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с. Куртово Конаре
Куртово Конаре Фест  
"Фестивал на чушката, домата, 
традиционните храни и занаяти"

Село Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, е голямо селище, разполо-
жено сред красива равнина в подножието на величествената Родопа планина. През 
неговото землище протичат две реки – Въча и Стара, които напояват ниви и градини. 
Благоприятният климат и плодородна почва привличат хората още от Древността. 
По времето, когато траките са основно население, тези места се обитават от племе-
то беси, наричано още сатри. Селищният живот продължава по време на Римска-
та империя, Първо и Второ българско царство, както и османския период. За това 
свидетелстват много и различни археологически останки, намирани през миналия 
и настоящия век в землището на селото. По исторически сведения се предполага, че 
тук някъде е бил разположен и средновековният укрепен град Драговец. Едно е си-
гурно, през 1760 г. двете съседни села Курт и Конаре се обединяват в едно под името 
Куртово Конаре. Името на първото означава „вълк“, докато на второто – „коняри“. Се-
лото се прочува с трудолюбието на хората си да обработват земята и като използват 
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водата за поливане да получават добра и голяма реколта. Ала с това не се изчерпва 
славата на селото, защото тя се свързва с находчивостта и предприемаческия дух на 
някои от местните хора. Предания се разказват за роденият тук дядо Александър Ди-
митров, който в края на хІх в. с упорство, но и много находчивост успява да построи 
първата високопроизводителна парна мелница в Пловдивския край. Не само това. 
През 1894 г. пръв в страната смила сушен червен пипер и го продава като подправка. 
Пак негова е заслугата да пренесе от Цариград, през 1896 г., семена от ранните пар-
никови розови домати, за да ги отглеждат местните хора и продават по пазарищата 
на страната с печалба. Не случайно и царската фамилия си харесва място в землище-
то на селото, за да изгради тук прославения летен дворец „Кричим“, в който цар Бо-
рис ІІІ и семейството му обичали многократно да отсядат. През 1937 г. тук е изградена 
и първата ж.п. гара по линията Пловдив – Пещера.

След като работните стопани приберат реколтата през есента за тринадесети поре-
ден път ще бъде проведен вече традиционният кулинарен „Фестивал на чушката, до-
мата, традиционните храни и занаяти“, организиран, както и досега от НЧ „любен Ка-
равелов – 1897 г.“ този празничен комплекс от събития обхваща цели три дни – петък, 
събота и неделя, от края на втората седмица на месец септември. Собствения формат 
на събитието е отразен в неговия записан статут и регламент. На гостите на събитие-
то се предоставя богата палитра от разнообразни възможности. така в петъчния ден 
могат да разглеждат изложби, да участват в различни еко-инициативи, да посетят 
парка на двореца „Кричим“, да се наслаждават на театрални представления, да участ-
ват в срещи с творци или културни дейци в различни пленери. За прагматичните 
устроеният базар предлага богато разнообразие от стоки, подобно пещерата на Али 
баба. Вечерта е осигурено забавление за всички възрасти и почитатели на различ-
ни жанрове музика – попфолк, рок, джаз, с любими български групи и изпълнители. 
Събота е ден на конкурсите с „Царица на лютеницата”, „Пазител на традициите”, 
„Най-красив щанд”, „Най-вкусни местни ястия с месо и постни“, „Работилница за лю-
теница“, „Най-голям домат“, „Най-голяма пиперка“, „Най-красива кукла от царевична 
шума“. Идеята на тези конкурси е да се опази местното сортово разнообразие от зе-
ленчуци и съхрани традицията по тяхната преработка в храни. Отделно се организи-
ра „Диско-супа”, което е състезание за младежи по приготвяне на супа от повехнали и 
криви зеленчуци. Идеята е младите да се приучат да не разхищават продукти и храна, 
като събитието е озвучено с много диско музика. През деня ще има награждаване на 
победители в конкурсите „Бързо ядене на салати“ и „Бързо ядене на люти чушки“. Ще 
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има и масови игри за надбягване и надхвърляне с чушки. Предвижда се провеждане 
на тематични срещи и лекции за запознаване с традиционното кулинарно умение. 
За любителите на фолклора гостуващи и местни читалищни състави ще представят 
различни обреди, народни песни и танци. За почитателите на съвременната музи-
ка в зали на читалището, в парка на двореца „Кричим” или в Кметството ще бъдат 
организирани майсторски класове по джаз пеене, рок, етнофолк и др. В неделния 
ден ще има детски състезания, детско забавление, закриване на пленери, изложби 
на живопис и фотография. През трите дни на фестивала изобилието на фермерския 
базар е на разположение на гостите. Идеята на неговото организиране е той да бъде 
в подкрепа на местния поминък, но и на гостуващите производители, за представяне 
и запознаване с липсващи в селото земеделски продукти и храни. 

На любознателните гурме почитатели препоръчваме да се запознаят с историята на 
фестивала и дейността на читалището, като потърсят информация на интернет стра-
ницата на Куртово Конаре, раздела „Старо Куртово Конаре“2, от страницата на НЧ „л. 
Каравелов – 1897 г.“3, от фейсбук страницата на Куртово Конаре Фест4 или от YouTube 
канала на читалището5. Повече подробна информация, снимки, видеа, филми, печат-
ни материали, рецептурни книжки, грамоти и награди могат да бъдат намерени и 
видяни в сбирките на самото читалище.

Плодородната земя, възможността за поливане на културите, трудолюбието и наход-
чивостта на местните хора бързо променя облика на селото. Вече трудно се намира 
стара къща, за да може посетителят да види как са живели хората едно време. Дори 
от старите пещи за хляб са останали две-три в село, в които сега се пекат само гер-
гьовденските агнета и козунаци. Все пак с малко повече въображение човек може да 
си представи старият дом с мусандрата (стая) с открито огнище, на което обикно-
вено готви най-старата жена. А когато настъпи време за усърдна полска дейност и е 
нужна всяка работна ръка, тогава тази задача се възлага на трудната млада булка. Ала 
тя вече е научила от майка и свекърва приготвянето на местните тракийски храни и 
не се притеснява от поставената задача. И защо да го прави, като в големия шкаф и 
килера е пълно с продукти. там през цялата година домакинята може да намери съот-

2 https://www.kurtovokonare.com/
3 https://chitalishtekkonare.com/?cat=47
4 https://www.facebook.com/KurtovoKonareFest / албуми – храни/
5 https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0

%B2%D0%BE+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5+%D0%A4%D0%B5%D1%81
%D1%82
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ветстващите на сезона зеленчуци, плодове и други продукти като – див чесън, спанак, 
лапад, тученица, праз, ряпа, моркови, алабаш, гулия, картофи, лук, чесън, местния 
сорт „попски боб“, леща, грах, бакла, краставици, домати и чушки и най-вече мест-
ните сортове „куртовски розов домат“, „голям бабин“ и червена „куртовска капия“, 
маруля, тиквички, бамя, патладжан, зеле, тикви, различни видове горски гъби – пе-
чурка, смръчкула, сърнела, къпинежка, пънчушка, както изобилие от плодове – ягоди, 
череши, вишни, местната „куртовка“ ябълка, круши, местния сорт праскови „червена 
куртовка“, райски ябълки, смокини, грозде, дюли, орехи, фъстъци и др. Обикновено 
в килера или зимника са съдовете със свинска мас, овча лой или масло за готвене и 
по-рядко зейтин и шарлан (олио). там е подредена и посудата – дървени копанки, 
керамични малки и големи чинии, медни тави, тепсии, котли, кратунки за сол и вино, 
отделно една за дървените лъжици. По-късно там се слагат и металните вилици. 
В по-сухата горна изба се държи сандъка с пшеничено и царевично брашно, там са 
торбите със сушени плодове за ошав, окаченото за зимата грозде, цветята, за да не 
мръзнат. Дълбоката и влажна изба е мястото на мъжа. там той пълни каците с кисело 
зеле и тези с различни туршии, поставя компоти, консерви, там са буретата с вино 
и дамаджаните с ракия. там държи приготвените от него кървавица, пушени меса и 
сланина, луканка. Всички се хранят общо в мусандрата, като възрастните седят на 
трикраки столчета, а младите клекнали или седнали на пода пред общата голяма 
тепсия с храна.
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Както в миналото така и сега в селото не се отглеждат много животни, поради което 
местните хора ползват най-често краве мляко. От него всяка домакиня може да при-
готви домашно кисело мляко или да го използва за застройка на супи. Естествено, че 
може да направи мляко с ориз или крем-карамел. В миналото техните майки посто-
янно са правели домашно сирене, кашкавал, извара. Ако тогава хората са пиели ос-
новно айрян, то сега предимно мляко с какао, кафе с мляко. Все пак настоящите жени 
са запазили умението на майки и свекърви да варят качамак, жито за погребение 
и помен, ашуре. Майсторки са на гъбената каша с брашно и различни заливки като 
лучена каша с брашно за риба. За деца, внуци и гости винаги могат да омесят вкус-
на пита, да извъртят една домашна баница със сирене или сладка баница, баница с 
плодове, тиквеник, да изпържат бухти и мекици, да омесят тесто за соленки с яйца и 
сирене, с плънка от кисело зеле, праз, спанак, лапад или за сладки с плънка от орехи, 
тиква, ориз, да направят кекс, пасти или някакъв сладкиш. От миналото е останал 
споменът за приготвяне на триеница, домашна юфка и сухари.

Отглежданото изобилие от бобови култури дава възможност на местната домакиня 
да приготвя разнообразие от чорби, салати, яхнии и други ястия на фурна. Сред тях 
като специалитети хората от селото споменават салата от попски боб, попски боб на 
фурна, паниран зелен фасул, салата консерва от боб. Многообразието от зеленчуци 
се претворява в различни супи, яхнии, гювечи, сосове, пържени, печени, огретени и 
консервирани ястия. Сред тях се открояват домати плакия на фурна, пържени и па-
нирани зеленчуци, миш-маш и др. Гостът може да избира и храни от сушени домати, 
домати в консерва, доматен сок (салца) или от отрезвителна ланова чорба (зелев 
сок). Колкото и сит да е гурме туриста винаги ще намери място за местните делика-
теси – великолепната лютеница, особената зелена лютеница, кьопоолу, айвар, пин-
джур, лютивка и други. тук изобщо няма място за обясняване какво разнообразие от 
туршии крият зимниците на местните хора.

Може би тук е мястото да се каже, че особеност на местната тракийска кухня е ши-
роката употреба на всякакви подправки, което като практика се налага в края на хІх 
в., след преселването на голяма група население от югоизточните български земи. 
Сред подправките за месни и солени храни тук могат да се споменат черен и червен 
пипер, лют червен пипер, люти чушки, хрян, кимион, джоджен, магданоз, калоферче, 
чимен (семена на сминдух). За приготвянето на туршии се използват подправките 
кервиз (целина), листа от дюля, вишна, копър, резене, корени от хрян, червено цвек-
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ло. За тестени сладкиши – канела, ванилия, а за компоти основно барбарос (индри-
ше). Поради слабо развито животновъдство месото, което се ползва през зимата е 
основно свинско, на Великден и Гергьовден – агнешко, понякога през годината и за-
ешко. През останалото време се готви пилешко, кокоше, пуешко. Като деликатес се 
ползват охлюви и риби – шаран, мряна, пъстърва. Съседството с двореца „Кричим“ и 
неговото ловно стопанство е оставило приятен спомен във възрастните поколения, 
когато всяка година за Великден по-бедните семейства са получавали оттам по три 
килограма еленско и сърнешко месо. Сред обичайните ястия, приготвяни от местните 
домакини с месо може да се споменат супи, яхнии и други ястия като пиле яхния, пиле 
с кисело зеле, пиле с ориз, винен свински кебап, мисирка/свинско със зеле, картофе-
на яхния със свинско/пилешко, сарми от кисело зеле с месо, дроб сърма, сланина на 
шиш със зеленчуци, агнешки курбан и др. Гостите на фестивала могат да опитат и от 
трайните деликатесни меса като свински пръжки, пача, кървавица, сланина, осмянка 
(от меката част на свинския корем), сушена свинска рибица, луканка, консервирани и 
осолени свински меса и кокали и др. За повдигане на настроението и приятно гурме 
изживяване на гостите непременно ще им бъдат предложени различни гроздови и 
плодови ракии, пивки вина – мавруд и памид или шипково, а за дамите различни пло-
дови ликьори, сред които най-вкусна е вишновката. Колективната памет на селото 
пази спомена за приготвяне на такива стари и традиционни питиета като шербет 
(вода с размита захар и оцет) както и топеник (вино с вода и размита захар), който се 
изтопява с парчета хляб. 

Събираните от засадените дървета плодове се използват за приготвяне на сушенки 
за ошав, плодови салати, компоти, сладка, мармалади, конфитюри, сокове, сиропи. 
Истински деликатес представлява местния рачел, приготвян от тикви, както и пет-
меза. хората събират и използват за приготвяне на храни различни горски плодове 
като ягоди, къпини, шипки, бъз.

На празник освен с обичайните храни гостът може да бъде нагостен също и със спе-
циални обредни храни. Например на сватба ще му предложат гъст фасул, яхния с 
пиле, скара, пити, баници. На погребение – жито, пита, топеник, различни раздав-
ки, гъст фасул при пости или месно ястие. На помен за 40-я ден – 40 малки питки, 
жито. На имен ден – мезета, скара, салати, алкохолни напитки, сладкиши. На рож-
ден ден – салати, месна кухня, различни деликатесни меса, питиета – алкохолни и 
безалкохолни, торта, сладкиши и др. На Коледа – пуйка с кисело зеле, свинско (раз-
лични ястия), кървавица, сладка баница и др. Нова година – пуйка, свинско, баница с 
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късмети. На Великден и Гергьовден – агнешко, зелени салати, козунак и козуначени 
кифлички. На събор – храмов празник: салати с ракия, курбан, пити, баници. На Кур-
тово Конаре Фест – почерпка с лютеница, доматена супа и други тематични храни.

Макар традицията да е позабравена някои все още помнят странните хранителни 
навици на своите дядовци и баби, които обичали да ядат диня или грозде със сире-
не, филийка намазана със свинска мас и посипана със захар. А сега някои обичат да 
хапват сирнена баница с кисело мляко, както сирене със сладко от зелени доматче-
та или люти чушлета. Независимо от промените все пак масово се спазват старият 
етикет да не се хвърля хляб на земята, да не се обръща хляба с долната кора нагоре, 
защото това е на лошо. Когато жената изпече питка винаги я оставят да си обиколи 
нивката, както е старото поверие. Не се яде блажно на пости, не се вечеря късно и 
не се влиза с храна в тоалетната. На масата не се мляска, сърба или оригва. Всички се 
спазва поверието, че не се яде риба с прясно мляко.

Гордост за жителите на селото са високите оценки, която техните предци са получа-
вали от цар Борис ІІІ, когото често са чували да казва, че тукашната храна е най-вкус-
на. В това сам ще се убеди всеки гост на гурме фестивала, стига да има сили и място 
да опита от всичко, което поблазни не само неговите очи, но и мириса му. А то никак 
не е малко – домашна баница със сирене, салата от попски боб, попски боб на фурна, 

паниран зелен фасул, домати плакия на фурна, 
пържени и панирани зеленчуци, миш-маш, зелена 
лютеница, кьопоолу, айвар, пинджур, лютивка, 
пиле яхния, пиле с кисело зеле, пиле с ориз, винен 
свински кебап, мисирка/свинско със зеле, кар-
тофена яхния със свинско/пилешко, сарми от 
кисело зеле с месо, дроб сърма, сланина на шиш 
със зеленчуци, агнешки курбан, свински пръжки, 
пача, кървавица, сланина, осмянка, сушена свин-
ска рибица, луканка, гроздови и плодови ракии, 
пивки вина – мавруд, памид, шипково, шербет, 
топеник, или сладка баница, баница с плодове, 
тиквеник, рачел, петмез и др. Подобно изобил-
но преживяване непременно създава богат спо-
мен, който подтиква към ново пътуване за фес-
тивала догодина.
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гр. Малко Търново
Фестивал на занаятите „По Малко-
търновски – от извора на Странджа“

Град Малко търново, общ. Малко търново, обл. Бургас, е китно селище в централна-
та част на Странджа планина, разположено до границата с Р. турция. Благоприятния 
климат и природна среда привличат вниманието на различни общности от периода 
на траките и навярно още преди тях. За това свидетелстват все по-често намираните 
в землището на града археологически паметници като долмени, тракийски куполни 
гробници и гробница в Мишкова нива (V – ІІІ в. пр. н. е.), жилища, укрепени стени на 
селище, римски некрополи, сакрални съоръжения и други. Днешният град е основан 
в края на хVІ и началото на хVІІ в. с основен поминък на населението овцевъдство, 
занаяти свързани с него, както и кариерен добив на мрамор за строителство. Неза-
висимо от резултата на Освободителната война 1877 – 1878 г., според договора от 
Берлинския конгрес градът остава в пределите на Османската империя. През 1913 
г. той е присъединен към Царство България. Населението му тежко преживява ужа-
сите, последвали Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г., в резултат на 
което част от населението му бяга в други краища. Поради географското си разполо-
жение в периферията на страната градът страда от непрекъсната миграция на насе-
лението си към големите вътрешни центрове. Известен поврат настъпва с налагане 
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на нова държавна политика от 70-80-те години на хх в., за привличане и заселване 
на младежи в тази част на страната. това води до икономически подем, създаване на 
много нови производствени мощности и научни институции, което върви заедно с 
нарастване числеността на населението. След политико-икономическите промени 
от 90-те години започва обратният процес на затваряне на вече съществуващи мощ-
ности, масова миграция към страната и чужбина, в резултат на което населението 
на града намалява почти на половината. Независимо от това градът продължава да 
се развива и създава своята история, чиито документи и артефакти се съхраняват в 
местния Исторически музей. Духовният живот на селището се подържа от активната 
дейността на читалището, в което се изявяват самодейни танцови и певчески със-
тави, музикални школи, клубове по интереси, детска театрална трупа, занаятчийски 
работилници по килимарство, дърворезбарство, кошничарство и други дейности.

През това лято за десети път се проведе привличащият все повече внимание фести-
вал на занаятите „По Малкотърновски – от извора на Странджа“, с главен организа-
тор НЧ „Просвета – 1914 г.“. Празничното събитие се състоя на площада в центъра на 
града, където бе устроен базар, на който освен представяне на традиционни храни 
имаше и изобилие от неща за купуване. Организаторите предвиждат и провежда-
не на състезания по избиване на масло от прясно мляко, приготвяне на зелник на 
връшник. В големи казани майстори да се варят качамак, боб със сланина, жито и 
всичко това с идеята да се опитва и раздава безплатно на гостите. За любознателните 
се изнесе беседа за кулинарната традиция на града и района. Впечатлените от темата 
могат до посетят читалището, където ще намерят различни публикувани материали 
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и филми за културната история на града, както и колекция от грамоти и награди, по-
лучени при участия на местни състави във фестивали и конкурси.

Превърналите се през хх в. в град, няколко малки колибарски селища, не се сраму-
ват от миналото си. Напротив ревниво го пазят заедно със старите сгради, които са 
живия спомен. В тях туристите лесно ще открият пруста (коридора) с огнище или 
съседното помещение одаята с куминят, в които на открито огнище обикновено 
бабата или свекървата приготвя храната за домашните. Покрай нея помагат младите 
булки не само по задължение, но и за да научат нейното майсторство как с малко 
продукти да приготвят несложни, но вкусни ястия, каквато е местната традиция. Вън, 
край дома, винаги има изградена пещ, където седмично се изпича една-две фурни 
хляб. В задната къща, за която се минава през пруста или ставара, се намира хам-
бара със зърно и сандъка със смляно брашно от пшеница, ръж, царевица. Местна 
особеност е в една нива да се сее смесено пшеница и ръж, което наричат саламу-
ра. В един дом посудата за готвене и съдовете за хранене не са много, независимо 
от многолюдието на челядта. Обикновено има глинени гърнета, кюпове за мляко и 
сланина, в които се държат също туршии и мармалади. Задължително има голяма 
глинена паница, от която всеки се храни със своя белязана дървена лъжица, сендал 
на пода край софрата. Има и малки глинени паници. Ако яденето позволява то се 
топи с къшей хляб в ръка. Едва след 40-те години на миналия век се появява алуми-
ниевата бодка, бунела (вилица). Има още бакърени тенджери, тави, тигани, сахани, 
глинени стомни, бърдучки и други. Обикновено в хладната изба мъжете редят солена 
сланина в каци, окачват да висят осолени бутове и плешки, наглеждат буретата с 
вино. Учудващо е, че едва след средата на хх в. започват да варят ракия от гроздови 
джибри, но бързо наваксват изоставането, като днес спокойно могат да предложат 
на гостите разнообразие от високоградусови и пивки ракии. 

Макар в миналото овцевъдството да било основен поминък днес в малко градски 
дворове се отглеждат овце или кози. Все пак техния преснак (прясно мляко) е основ-
ното, от което местната домакиня умее да направи истинско квасено мляко, пресно-
солно и осолено сирене, от чиято преварена дзира (суроватка) направи и урда (из-
вара). Макар и да знаят как става домакините рядко правят домашен кашкавал, ала 
катък по-често. Местен млечен специалитет, който туриста непременно трябва да 
опита е ишмер-а, който се приготвя от леко прокиснало прясно безсолно сирене, 
пържено в много царевично брашно. Когато стане на конци може да се яде осолено 
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или сладко. Обикновено местните хора използват като мазнина за готвене свинска 
мас или овча лой. За омазняване при правене на вареник (качамак) и друго използ-
ват и стопената от лигда-та (свинска пръжка) мазнина. харесвана от децата храна е 
каша от пшеничено или ръжено брашно, както триеницата и пържените лангиди. 
Основната храна на българина хурнопита-та (хляба) домакинята изпича в пещ, къ-
дето пече също различни колачета (малки хлебчета), а понякога зелник, плакета с 
булгур (баница), тиквеник. тук хлябът се меси със закваска от нахут. В пещта запича 
листата за юфка и сухара. Като спомен от бедните години е приготвянето на змига-
ль (хапки хляб, пържени в мас с червен пипер). В паметта на гостите често с вкусен 
спомен е свързан нарочно за тях приготвеният местен специалитет гол зелник, от 
запечено във фурна рядко тесто с яйца, излято върху подложка от спанак или лапад. 
Жените в града са майсторки по приготвяне на ориз по различен начин – варен, за-
душен, печен, с малко мехле (дребни саморасли домати), както и на кашата от гъби 
ченушки, мантари или от коприва. Едни от харесваните подправки за различния яс-
тия са горските кишлек, самардала, сторва и др. Ако гостът поиска нещо сладко за 
десерт, то по-младите домакини ще му предложат разнообразие от кексове и пайове. 

Освен познатите в цялата страна бобови култури – боб, леща, грах и бакла местните 
домакини обичат да използват и нахута за приготвяне на храни като например ху-
мус. Иначе всяка жена умее да сготви вкусна чорба или яхния от тези продукти. Няма 
да се затрудни за направи паниран зелен боб или някакво ястие от консервиран в 
буркан. Ако туристът има предпочитание към постни храни то може да си поиска 
чудесния зелник с коприва или щир (куча лобуда), а може коприва или щир пържени с 
яйца. хубаво е за разядка да си поръча скордаля (чеснов сос), която намазана върху 
филийка хляб е чудесно предястие. Апетита му ще увеличи чиния домати с ориз, 
домати с картофи, а може би постни пълнени чушки, такива с месо или миш-маш. 
След като се е съгласил на яйца, то нека да опита и от колоритните яйца с перца или 
яйца в жарава. На ценителите на нетрадиционната кухня препоръчваме да помолят 
домакините да им приготвят змигаль, само че не брашнения, а кашата с чушки от 
туршия, запържена в мазнина. Същият гурме ефект щеизпита и при опитването на 
колибарската каша от лук, чушки туршия, домати и сланина, запържени с брашно. 
Както мъжете, така и жените са майстори по проготвяне на храни за зимата като су-
шени червени чушки и домати, расуль (туршия от домати), лахана (кисело зеле). На 
прекалилите с различни питиета препоръчваме каничка с чудодейна лаханова чорба 
(сок от кисело зеле). Обаче истинският местен деликатес е мускуловата чорба (тур-
шия от мушмули).

Бобови,  
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традиционния поминък от миналото дава отражение върху кухнята в настоящето, при 
която преобладават месни и млечни храни. Основните употребявани меса са свинско, 
овче, козе, пилешко и кокоше. Когато могат местните хора разнообразяват трапезата 
си със сърнешко, заешко и глиганско месо. Най-масово употребявано е пилешкото и 
кокошето месо на чорби и ястия като кокошка с булгур. Гурме посетителят ще приеме 
като деликатесно ястие задушено сърнешко или заешко. За негова изненада делика-
тесите са други – сланина в каца, сланина с гьозъм (джоджен), разнета (пържени пар-
чета солена сланина), обикновени свински пръжки, цурцурди (дебели свински черва, 
варени и печени). От разнообразието на трайни деликатесни меса гостът може да ста-
не разноглед – бахур, странджански дядо, пърдухал (свински мехур с кълцано месо), 
сушеница, суджук, луканка, осолен бут и плешка. От изброените посетителят е хубаво 
да си вземе само по малко, защото трябва да остави място за истинското кулинарно 
творение – стърници-те, приготвяни от кълцан черен дроб, сланина и праз, пълнени в 
тънки черва. Ако издадем, че местните хора обичат попарени и пържени охлюви, веро-
ятно няма да учудим никого. Ала местната рибена чорба или печената лопушка (риба, 
печена на жар в лист от лопуш), все пак може да впечатли.

Благоприятният климат, природната среда и най-вече трудолюбието на местните 
хора създава изобилие от плодове – от ягоди и малини, през праскови и кайсии, до 
смокини, дюли и мушмули. Всичко добито от посадените растения и дървета е вкус-
но, както в прясно състояние, така и превърнато в някаква храна. Местните хора с 
удоволствие берат диворастящи горски плодове като круша, оскруша, сливи, кока-
ливки, киселици, дренки, мушмули, трънки. За зимния ушав сушат ябълки, сливи, кру-
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ши, дренки. Правят компоти от ягоди, горски къпини, праскови, круши, сливи, джанки и 
други плодове. Сладка, мармалади и конфитюри се правят според разнообразието 
на местни рецепти. Умеят да направят и плодови напитки като крушеница и гроздени-
ца, понякога и боза от царевично брашно. Ала може би най-вкусно е благото вино, 
приготвено от изцедена и пресечена гроздова шира. В миналото тук масово се пие 
кафе от препечена ръж.

Всекидневната храна се различава от тази, приготвяна за празник или някакъв об-
ред, по това, че е задължителна и натоварена с някакво значение. така, ако човек 
посети града поканен на сватба, непременно ще опита освен обикновени храни, но 
и различни хлябове: хлебни колачета (кръгли кравайчета с дупка) за кръстницата; 
замесен с квас и намазан с мед меденик; кичен колак (с набоден върху него сух боси-
лек) за кръстника, в средата чинийка с вино и сребърна пара. В зависимост от свете-
ца-патрон на именника се предлагат различни храни. На Васильовден се прави пихкя 
(пача от прасе), пълнена кокошка с дреболии и попарен булгур, която се завива в зе-
леви листа, василопита с квас и сребърна пара. На тодоровден – пепелница (питка с 
малко пепел). На лазаровден – плетеница (плетен хляб). На Гергьовден – печено агне. 
На Петровден за пръв път се готви пиле. На Андреевден се сварява царевица, жито и 
боб, за да наедреят зърната. На рожден ден се приготвя по-разнообразна храна, като 
млечни и месни ястия, точат се баници, готви се агнешко, овнешко или кокоше месо. 
храната при раждане на дете също има своите особености. Веднага след раждането 
се прави и раздава пита, която е омесена от някое роднинско момиче. На третия 
ден след това също се раздава пита, сготвена кокошка с булгур и масло. Ако е пост, 
ястието е постно, най-често боб. На 40-я ден се прави кръщавка, за която се приготвя 
овче месо със зеле или с картофи.

Днешните граждани все още помнят, а някои и спазват старата кулинарна традиция 
на софрата да слагат най-напред хляб и сол, заедно с кромид лук, чесън, праз, счукан 
пипер и туршия. За местните хора това били основните храни, които задължително 
трябва да присъстват на софрата, независимо дали има други ястия или не. туршия-
та бивала кисела и солена, докато лукът и чесънът доста парливи, а чушките много 
люти. Членовете на семейството и гостите винаги сядали около софрата по строго 
определен ред. тогава на децата било забранено да се хранят с тях. По време на пост 
се спазвала забраната за употреба на блажни и млечни ястия. Спазвала се забраната 
да се яде зелен чесън преди Гергьовден.
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Насладили се на великолепието на града и неговата природа гостите ще си тръгнат с 
обилни спомени за непознати, ала изключително вкусни храни, за които ще разказ-
ват на близки и познати. Няма как да се случи по друг начин след като веднъж човек е 
опитал от местните вкусотии – вареник, зелник, плакета с булгур, тиквеник, каша от 
гъби ченушки, мантари или коприва, змигаль, зелник с коприва или щир, коприва или 
щир пържени с яйца, скордаля, яйца с перца, яйца в жарава, колибарска каша, расуль, 
лаханова чорба, мускулова, чорба, кокошка с булгур, задушено сърнешко или заеш-
ко, сланина в каца, сланина с гьозъм, разнета, цурцурди, бахур, пихкя, странджански 
дядо, пърдухал, сушеница, суджук, луканка, осолен бут и плешка, стърници, попаре-
ни и пържени охлюви, печена лопушка, крушеница, грозденица, гроздова шира, благо 
вино и много други благинки.

Гурме емблема
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с. Покрайна
Фестивал на занаятите  
„Нашенци у старо време”

Село Покрайна, общ. Видин, обл. Видин, е многолюдно селище, разположено в равна 
и плодородна крайречна низина, под големия завой на река Дунав, недалеч от об-
ластния град. Следи от поселищен живот има още от епохата на Римската империя. 
Най-ранното споменаване на селото в османски документи е от хVІІІ в., когато Абдул 
Керим бег създава тук свой чифлик, поради което до 1934 г. то е известно под името 
Керим бег. През 1834 г. в селото се преселват хора от съседното Скеля, като по този 
начин двете се обединяват в една поселищна единица. В периода 1934 – 1951 г. се-
лото се именова Цар Борисово и само Борисово, след което му е дадено настоящото 
име. то се обяснява с факта, че селото е по края на Видин, така става Покрайна. По-
настоящем мнозинство от хората се самоопределят като власи. През годините мест-
ното читалище развива активна дейност, за което свидетелства наличието на само-
деен танцов състав, певческа група и две духови музикални групи.

Есенен 
ГурмеФест

За селището
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През есента за пореден път ще бъде проведен ежегодния фестивал на занаятите и 
храната „Нашенци у старо време“, организиран от НЧ „Просвета 1927 г.“. Събитието 
ще бъде открито с дълго хоро на мегдана на селото. Поради това се приканват всич-
ки местни участници и гости да дойдат с народни носии, с което ще придадат особен 
колорит на фестивала. Идеята на събитието е запознаване на младите със старите 
занаяти и храни с цел тяхното опазване. Поради това организаторите предвиждат 
провеждане на няколко състезания с образователна цел. При предишни прояви на 
младите участници е показвано как се дои коза, пукат пуканки и подквасва кисело 
мляко. Сега със сигурност ще се проведе конкурс за домашни вина и ракии. тези 
от гостите, които не успеят да ги дегустират, ще имат чудесната възможност да си 
закупят такива от богатия избор алкохоли, изложени на сергиите на пазара. Заинте-
ресованите от запознаване с местния бит и култура могат да погледнат в читалището, 
където има събрана стара посуда, покъщнина и много фотографски материали.

За да натрупа повече информация и впечатления ревностният гурме-турист иска не 
само да се запознае с местната кулинарна практика, но и да види обстановката, при 
която тя се приготвя. Където е възможно той влиза в запазените стари домове и раз-
глежда, обаче не навсякъде това е възможно. В нашия случай трябва да се довери 

на въображението си или на създаденият от нас словесен образ. В селото 
помещението за готвене се нарича задна къща или още стая с оджак, къ-
дето най-възрастната жена готви върху открито огнище или печка с дър-
ва. там върху полици или окачени по стената са част от глинените купи 
и чинии, употребявани за хранене, както и кратунката с общи дървени 
лъжици. Някои от съдовете за готвене като медни тави, тигани, котле-
та и тенджери са тук, а други са прибрани в зимника, където се оставят 
сезонно добиваните бобови култури, зеленчуци и плодове. тук в делви и 
малки гърнета се държи и мазнината за готвене – свинска мас, овча лой 
и по-новата олио. Обикновено употребяваните подправки са – сладък и 
лют червен пипер, черен пипер, мащерка, риган. Някои от тях, заедно със 
солта и чесъна, задължително се слагат при всяко хранене на софрата. 
Наоколо има трикраки столчета, върху които сядат възрастните члено-
ве на дома. В мазата мъжете окачват приготвяната от тях сланина – пуше-
на или осолена в качета, там са и надениците, луканките, сушениците, 
както кацата с кисело зеле и тази с туршия.

Фестивални 
прояви

Помещения, 
посуда,  

продукти
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Кулинарната традиция на покрайналии е уникална по своя състав, защото търпи сил-
но влияние от съседната влашка и румънска практика. Поради това част от наимено-
ванията на храните са с такъв произход. Вероятно поради обновяване или забрава 
достигналите до съвремието традиционни ястия не са много. Домакините използват 
основно краве и овче прясно мляко, за да направят домашно кисело мляко, а от него 
през лятото и разхлаждащ таратор. Умеят да приготвят също сметана и домашен 
кашкавал. С малко по-различен вкус е дробеното мляко и коластрата (преварено 
и пресечено първо издоено след раждането мляко). От зърнените храни най-харес-
вана е сваряваният от царевично брашно качамак и неговото повторно приготвяне 
– кокърцъл с бекон или сланина, залят със запържен червен пипер. Обаче най-бързо 
се изяждат туртици-те (пърленки). Само при особен случай се яде варено жито, до-
като оризова баница, тиквеник и тестени сладкиши може винаги, когато ги направи 
домакинята.

Изобилието на отглеждани зеленчуци обяснява и по-голямото количество на раз-
нообразни ястия, основни продукти, за които са бобовите култури – боб, леща, грах. 
Много вкусен е белият боб на супа или яхния, а също боб със зеле, боб със суджук или с 
пръжки, грах с телешко, кюфтета от леща. Покрайналии обичат да приготвят храни 
и с набрани от природата едливи растения. така особено вкусна е приготвяната каша 
от коприва и панирана коприва (глухарчета, щавляк (лапад), гъби), а може и пържен 
щавляк или гъби. Гостите непременно трябва да опитат невероятния вкус на гъбена-
та саламура и супата от тиквички. Малките зелени тиквички са харесвана храна 
от местните хора под формата на пържени или панирани тиквички, а също кюфтета 
от тиквички. На някои гости на фестивала част от приготвяните храни могат да се 
сторят не само непознати, но и предизвикващи особени вкусови усещания. такива са 
замъ де рач сарач (постни чушки с ориз в зелева чорба), пълнени чушки с картофи, 
яйца и сирене или печене и белени чушки, пържени с домати, а може щавляк с ориз и 
други. Местните жени и мъже полагат много труд, за да запазят изобилието от добити 
зеленчуци за зимата, като сушат чушки за пълнене и за мелене, или замразяват във 
фризера чушки, грах, спанак. Отделно пълнят кисело зеле в буркатни, както и лозови 
листа, правят други туршии. Истинско гурме удоволствие ще си достави човек, ако 
опита от местната лютеница и кьопоолу. Обаче неповторим деликатес представлява 
консервираната риба с гарнитура от попарени чушки и чесън с оцет. Местните на-
ричат този невероятен деликатес просто „Ропотамо“.

Млечни,  
тестени,  

зърнени храни

Бобови,  
зеленчукови  

храни и зимнина
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При този вид храни туристът ще устано-
ви, че традицията е по-добре съхранена, 
дори обновена. От домашните животни 
местните хора ползват месото на свиня, 
теле, заек, пиле, кокошка, като към него 
ловджиите прибавят това на диво прасе, 
пъдпъдъци, яребици, фазани, а рибарите 
и различни видове риби от голямата река. 
Няма как пилешката саламура (супа) да 
не е харесвана от местни и техни гости. 
Същото е положението и с шкембе чор-
бата. Жените приготвят апетитна пилешка каша, сарми с месо, винен кебап, капама, 
пържени кюфтета, ловджийска яхния със свинско. А мъжете са майстори на трайните 
меса като пача, бахур, сушеница, суджук, луканка и др.

хората от селото използват за храна всички раждани тук плодове от ягоди и малини 
през ябълки и круши до смокини и дюли. Към тях добавят и набраните горски къпини, 
боровинки, глогинки, шипки и др. Освен в прясно състояние изобилието от плодове 
се складира и за зимата под формата на компоти, сладка, мармалади, конфитюри, 
сокове и сиропи. Сред последните с особен аромат се отличават тези от вишна, мали-
на и бял бъз. Освен познатата вишновка местните домакини приготвят и особен ал-
кохолен аператив от ракия или ром с различни плодове, наричан буле. този аператив 
чудесно се хапва с деликатесната локумена баница със стафиди или печена тиква.

Освен храна, приготвяна за определен календарен празник, в селото се прави и об-
редна по случай особени моменти от жизнения цикъл на човека. така на погребение 
се слага задължителната прънз-а (трапеза), на която се поставя коливо (варено жито), 
вино, ракия, супа, някакво основно ястие с месо или постно (в период на пости) и 
десерт. При раждане на дете задължително се опича содена питка, от която отхап-
ва само родилката, а останалото се дава на животните. Иначе на масата за гостите се 
слагат различни мезета, печени меса, салати, гарнитури, ракия, вино, безалкохолни и 
много десерти. За рожден и имен ден, сватба или събор на масата задължително има 
шкембе чорба, печено агне, сарми, разнообразна скара, торта, домашни сладки, много 
вино и ракия. Всяка домакиня се стреми да допълни това меню по свой вкус и възмож-
ности с колкото се може повече храна, за да чува по често пожеланието на гостите 
„Нарок!“ (Наздраве!), което означава че пиршеството е обилно, а гостите доволни.

Месни храни и  
деликатеси

 Плодови храни и 
десерти

Обредна и  
празнична храна
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Местната кухня има свои вкусови особености при съчетаване на храни като едно-
временно хапване на сирене с диня и хляб, грозде с хляб и орехи, филия намазана 
със свинска мас и посипана със захар, кисело мляко с баница или козунак. И днес 
хората в селото са убедени, че хвърлянето на хляб на земята е на сиромашия, а поста-
вянето на масата хляб обърнат с долната кора нагоре, е знаменование за сторилият 
го, че в деня на сватбата му ще вали дъжд. Изпечената питка винаги се изчаква да си 
обиколи нивата и никога не се разкъсва гореща, защото ще стане тестява. А докато се 
хранят, никой не говори на масата.

Уникалната кухня на покрайналии, с нейните влашки заемки, представлява особено 
предизвикателство за виделият и опиталият много гурме-турист. Участвайки на фес-
тивала той ще има възможност не само да се запознае с особеностите на местните 
храни, но дори и да си хареса такива. Други могат и да не му допаднат, ала няма как 
да забрави тяхното многообразие от вкусове, сред които са дробено мляко, кола-
стра, кокърцъл, туртици, оризова баница, тиквеник, боб със зеле, боб със суджук или 
с пръжки, грах с телешко, кюфтета от леща, каша от коприва и панирана коприва 
(или глухарчета щавляк, гъби), пържен щавляк или гъби, гъбена саламура, супа от 
тиквички, пържени или панирани тиквички, кюфтета от тиквички, замъ де рач са-
рач, пълнени чушки, печени и белени чушки, пържени с домати, щавляк с ориз, пилеш-
ка саламура, шкембе чорба, пилешка каша, сарми с месо, винен кебап, капама, пърже-
ни кюфтета, ловджийска яхния със свинско, пача, бахур, сушеница, суджук, луканка, 
локумена баница със стафиди, печена тиква, ракия, вино, буле.

Характерни 
вкусове, местни 

вярвания и  
хранителен 

етикет

Гурме емблема
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с. Смилян
Празник на Смилянския фасул

Село Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян, е голямо селище в Средните Родопи, раз-
положено по двата бряга на река Арда, в южната част на страната. Според изслед-
вания на местни краеведи, то е едно от най-ранно образуваните славянски селища 
в тази част на величествената планина. Новосъздадените поселища са върху стари 
тракийски такива. Настоящото население на селото води своя произход от славното 
и войнствено славянско племе смолени, които се поселват по тези земи през VІІ – VІІІ 
в. Поради тази причина има предположение, че ранното име на селището е Смолени 
или Смолен. В османските регистри селото е записано като Исмилян. След присъе-
диняването на Ахъ-челебийската каза към територията на страната името на града 
– административен център, става Смолян, а на селото Смилян. В района на Горното 
поречие на р. Арда се намират интересни природни забележителности, сред които 
се открояват пещерите Ухловица, Надарска, Бориковска, пещерна система Голубо-
вица с подземна река (маршрут „Гарга дере“), Проходна пещера и античната крепост 
Калето, пещери Крайпътна и Полянска в м. „Дупка“ и др. Обектите са свързани по-
средством множество великолепни маршрути за скално катерене и пешеходни и 
вело планински преходи. Сред археологическите паметници се откроява ранното 
тракийско светилище при родопския връх Ком, светилището „Расилица над с. Арда“ 

Есенен 
ГурмеФест

За селището
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и тракийска и антична крепост Калето край с. Кошница. В състава на историко-ар-
хитектурните забележителности се включват – великолепните Агушеви конаци, по-
строената през хІх в., Часовникова кула в Смилян, единствената на територията на 
община Смолян, първоначална като стражева, по-късно превърната в часовникова, 
както и един от най-големите източноправославни храмове в Родопите – „Св. Спас“ и 
обновената джамия в селото.

През годината за деветнадесети пореден път ще се проведе традиционният кулина-
рен фестивал, чиято популярност отдавна е надскочила границите на страната, из-
вестен като „Празник на Смилянския фасул“. Събитието се организира от Кметство-
то на селото съвместно с НЧ „Проф. д-р Асен Златаров 1927“. За местните участници и 
гости на селото събитието се очертава преизпълнено с изяви и много емоция. През 
отминалите години са избирани „крал“ и „кралица“ на смилянския фасул. През годи-
ните се провеждат ателиета и конкурси за „Най-добър производител на смилянски 
фасул“, „Производител с най-атрактивен щанд“, „Най-вкусно ястие от смилянски фа-
сул“, „Най-оригинално пано от смилянски фасул“. За децата ще бъдат проведени „Игри 
на фасула“, а за порасналите деца – планинско бягане „Смилянски фасул“ по няколко 
километрово трасе. За неиграещите, но желаещи да се забавляват, има предвидена 
богата сценична програма с изпълнения на самодейни певчески и танцови състави, 
хумористични скечове и възпроизвеждане на традиционни обреди. За желаещите 
да отмарят с покупки наоколо ще бъде пълно с шатри на местни и далечни произво-
дители, изпълнени със земеделска и друга стока. Помислено е също и за любознател-

Фестивални 
прояви
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ните. На тях читалището предоставя възможност да разгледат богатата Етнографска 
сбирка „Смилянски фасул и традиционни родопски терлици“. На желаещите може 
да бъде изнесена беседа за историята на смилянския фасул, неговото отглеждане и 
родопските кулинарни традиции. тази гордост на смилянци намира израз в много-
годишните им стремежи да регистрират местният едър, салатен сорт боб като такъв 
със запазено географско указание и запазена словна марка. В читалищната сбирка 
има събрани много публикувани материали както по тази тема, така и за културната 
история на селището. там могат да се видят фотографии и видеозаписи от миналото 
на селото, и дейността на читалището, заедно с получени много грамоти и награди, 
за участие на местни самодейни състави в различни регионални и национални изя-
ви. търсенето на най-упоритите гурме любители ще бъде възнаградено с намиране 
на различни стари рецепти в архива на читалището.

Гостите на фестивала могат да видят все още живи тук някои от хубавите стари бъл-
гарски традиции, да усети духа на онова обвеяно с романтика и усърден труд еже-
дневие, заедно с почти изчезналите наименования на продукти, храни и посуда. хо-
рата все още си спомнят традицията, когато не най-възрастната жена, а най-младата 
снаха е оставала в дома да готви, защото е бременна, докато другите работят по ниви 
и градини. Готвенето става в помещението с бажо (открито огнище с дървен или кир-
пичен кош над него за отвеждане на пушека) или печка с дърва. Посудата за готвене 
– медни котли, тави, тигани, тенджери и др. стои върху полиците по стената или е 
прибрана в стенния долап, а където има в зиданата ниша. Наученото от майка, баба 
и свекърва младата булка прилага, за да не останат гладни и сърдити върналите се 
от работа. тя знае къде в килера или зимника са поставени основните продукти – фа-
сулевица (едър смилянски фасул), грах, фий, мисир (царевица), лук, чесън, праз лук, 
патета (картофи), червено цвекло, турпов кочан (алабаш), френек (земна ябълка), 
кардьо (зеле), както и сезонните зеленчуци – домати, краставици, чушки, тиквички 
и др. При готвене знае колко овча или говежда лой на кое ястие да сложи, за да не 
стане много мазно, че не го обичат и има да мърморят. Същото е и с подправките 
– джоджан, чубрица, риган, кервиз (целина), магданоз, хрян, които от дете познава. 
Подобно на другите в село тя все още не ползва ежедневно зехтин и олио, защото е 
скъпо. При слагане на софрата внимава къде поставя дървените купи и керамични 
паници, а също и дървените лъжици, за да няма караници, защото вече знае кой къде 
обича да сяда. В зимника на хладно тате държи саздърмата, пастърмата, наденици-
те, както и туршията.

Помещения, 
посуда,  

продукти
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Планината е голяма и пасища много, поради това във всеки дом и сега се отглеждат 
животни. А това поддържа жива традицията за преработка на мляко в различни хра-
ни. Основното прясно (прясно мляко), което се ползва е краве, овче и козе. В дома же-
ната постоянно прави огурть (кисело мляко), брано мляко, сметана, урда (извара), 
масло и бърканица (остатък от кисело мляко, на което е избито маслото с добавяне 
на вода). Когато в магазина няма сирене или не е добро, тогава тя прави домашно 
сирене, гюбек (неузрял кашкавал), кашкавал. По-умелите домакини могат да пригот-
вят и такива млечни специалитети като брънза (сухо сирене), (прясносолено сирене 
от овче мляко), сярник или обърник (печиво от сярна урда, приготвена от млякото до 
третия ден на родило животно), синдермьо (пресен кашкавал с масло, запържен в ца-
ревично брашно), пареник със сирене, бяла каша с прясно, варена пшеница с прясно, 
сутляж (мляко с ориз, запечено във фурна). Смилянските жени са майсторки на зър-
нените варива като качамак, пшеничена каша, трахана (с брашно и овче месо), кеш-
кек (варена пшеница с шилешко или овнешко), фасул и царевица постно или с месо. 
Високо умение показват при направа на различни тестени храни – пита, хляб, ба-
ница (с булгур или зеленини), родопски клин (с ориз, сирене, яйца), различни сладки 
тестени печива. харесвана закуска от децата са домашно приготвена юфка и кус-кус.

Освен местния сорт фасул хората обичат и приготвят храни от грах и леща. Според 
познавачи в селото са познати над двадесет рецепти с фасулевица, част от които са 
– паниран смилянски фасул, шумлак (сушен зелен фасул) на фурна, фасулевица със зе-
ленчуци на фурна (може и с кисело зеле), тиквички с фасул, стерилизиран зелен фа-
сул и др. Приготвят вкусни ястия от патладжан, консервирани печени чушки. Умеят да 
сготвят чудесни супи и яхнии от лапад, киселец, скрипалец (обикновено плюскавиче), 
див лук и чесън, земна ябълка, също и от горски гъби – манатарка, сърнела, пачи крак, 
масловка. Освен фасула, като специалитет на селото, родопчани имат и един друг – 
патета (картофите). От тях те приготвят известния в страната патетник, от картофи 
приготвят още супи, варени на яхния, печени на фурна и др. Особено внимание заслу-
жава местната туршия, в която се слагат моркови, червено цвекло, земна ябълка и хрян.

трудолюбието на местните хора да отглеждат домашни животни, както изобилието 
от свободна паша за горските такива, дава възможност за ползване на богат избор 
от меса за приготвяне на храна – агнешко, шилешко, овче, ярешко, телешко, говеждо, 
еленско, сърнешко, глиганско, пилешко, кокоше, патешко, пуешко и това на различ-
ни риби. Към по-горе изброените храни, в които присъства месото, тук следва да се 

Млечни,  
тестени,  

зърнени храни

Бобови,  
зеленчукови  

храни и туршии

Месни храни и  
деликатеси
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спомене и най-популярното за страната 
– родопското чеверме – печено на шиш 
върху жарава или в пещ агнешко, ши-
лешко или ярешко месо. то най-добре 
се преглъща с много ароматната мест-
на плодова ракия. Сред приготвяните 
от месо трайни деликатеси следва да 
се споменат незабравимите – овча саз-
дърма, питар (говежда саздърма), овча 
и козя пастърма, ожареница (печена на 
жар наденица).

Поради планинския релеф не всички плодни дървета раждат в изобилие, но в село 
винаги има череши, вишни, ябълки, круши, сини сливи, дренки, дюли и други, както 
различни горски плодове. Всичко може да се хапва в прясно състояние, но предвид-
ливите смилянци се грижат за зимнината си като приготвят различни компоти, слад-
ка, желета, конфитюри, сиропи. Отделно сушат киселки и други плодове за ошав. 
Умеят да приготвят невероятно вкусна баница от настъргана или нарязана на кубче-
та тиква с ориз и яйца. А на печената в пещ или фурна тиква няма кой да устои. Мес-
тен специалитет са безалкохолните плодови питиета като люто-то, което е запарка 
от сушени плодове – киселка, ябълка, дренки, шипки и трънкосливки, при които се 
слага малко глог, за да опази питието от пълно ферментиране. Другото ободряващо 
питие е лангер-а, което представлява слабо ферментирала плодова напитка, непре-
къснато доливана с вода.

Местната празнична храна е в зависимост от изискванията на Корана в съчетание 
със старата християнска традиция. На сватба на госта непременно ще му бъде под-
несена сватбена пита и бяло сладко. При погребение, на почелите паметта на покой-
ника, се предлага освен другата храна също обредни хлебчета или кифли, заедно с 
варено жито. 

Вярващите хора в селото спазват изискванията на религиозния етикет по време на 
пости да не се ядат блажни храни, както и човек да не се храни през светлата част 
на деня (при мюсюлманските пости). Никога не се смесват храни като риба с прясно 
мляко.

 Плодови храни и 
десерти

Обредна и  
празнична храна

Хранителен 
етикет
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Много са явленията и храните, които биха впечатлили посетилият кулинарния фес-
тивал гурме-турист. Дълго време след това той ще си спомня за любезността и гос-
топриемството на тези отрудени и жизнени родопски хора. Ще помни красотите 
на планината, която дава жизнена сила, но и създава воля, за да превърне един от 
местните младежи в световна знаменитост, какъвто е Величко Чолаков – национа-
лен и европейски шампион по вдигане на тежести. Не случайно съселяните му го 
избират за рекламно лице на прославеният смилянски боб. Спомнил си за спортиста 
и заредилият го с енергия фасул, пред погледа на госта ще се върнат образите на 
другите вкусни храни – огурть, брано мляко, урда, бърканица, брънза, гюбек, сирене в 
мях, коркмач, сярник или обърник, синдермьо, пареник със сирене, бяла каша с прясно, 
варена пшеница с прясно, сутляж, качамак, пшеничена каша, трахана, кешкек, фасул 
и царевица с чесо, родопски клин, паниран смилянски фасул, шумлак на фурна, фасу-
лица със зеленчуци на фурна, манджа от жубкар, тиквички с фасул, стерилизиран 
зелен фасул, патета, родопско чеверме, плодова ракия, овча саздърма, овча и козя 
пастърма, питар, ожареница, тиква с ориз и яйца, люто, лангер.

Гурме емблема
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Базисни насоки и препоръки  
за организатори на фестивали  
по време на криза:

 Прилагайте актуалните предпазни и противоепидемич-
ни мерки на национално и местно ниво (осведомете се 
за циркулиращи нови варианти на коронавирус в общ-
ността/региона).

 Осигурете достъпна информация за признаците и симп-
томите на коронавирус с цел образоване и подпомагане 
решението на потенциалните участници и партньори за 
посещение на съответното събитие.

 Съставете план и подгответе служителите как да дейст-
ват при идентифициране, изолиране и извеждане на 
хора, проявяващи симптоми (осигурете медицинско 
присъствие и линейка).

 Осигурете лични предпазни защитни средства за орга-
низаторите, служителите, доброволците и представите-
лите по щандовете.

 Организирайте потока от посетители, като поставите 
стрелки и знаци, указващи посоката на движение, както 
и табели с напомняне за спазване на дистанция.

 Поставете ленти между щандовете и публиката с цел 
спазване на дистанция и избягване на струпване на хора.

 Напомняйте на посетителите, че не трябва да докосват 
очите, носа или устата си (чрез визуализация/табели/до-
броволци).

 Определете служители, които да наблюдават и да напом-
нят на посетителите за спазването на необходимата дис-
танция и носенето на маска.

Приложение
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 Посочете, че при наличие на симптоми и/или контакт със 
заразени е препоръчително да не се посещава събитието.

 Осигурете дезинфектант, който съдържа поне 60 % алко-
хол.

 Ако предлагате храни – помислете за предварително 
опаковани единични порции, прибори и посуда за едно-
кратна употреба. 

 Ако организирате тематични срещи, представяния и 
други събития на закрито за по-малък брой участници 
– помислете за осигуряване на лампа за дезинфекция в 
помещението, както и за термометър, с който да измер-
вате температурата на участниците на вратата/входа. 

 Осигурете възможност за виртуално участие за хора в 
риск или болни, които не биха могли да участват в съби-
тието.

 Насърчавайте безконтактното плащане, когато е въз-
можно.

 Ако събитието е по-продължително определете време 
за почистване и дезинфекция, съгласно изискванията 
(маси, щандове, дръжки на врати, мивки и др.) 

 Съставете план за установяване на връзка с участниците, 
ако е необходимо да се свържете с тях след събитието, в 
случай на излагане на зараза от Ковид-19.

Специални благодарности на организаторите на кулинарни фестивали,  
които съдействаха и  допринесоха с ценни практически съвети  

при съставянето на тези насоки и препоръки!
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