
Фестивал 
 БАНАТСКИ ВКУСОТИИ – 

ТРАДИЦИИТЕ НА МОЕТО СЕЛО
с. Асеново

КАКВО ОщЕ пРЕДЛАгАМЕ: 
Традиционен и вкусен обяд по предварителна заявка  
с домашно приготвени постни банатски храни:  
смачкани картофе и сирене, галушки на суву, тачки,  
чуш пайс, калбаса, боб изтрит, бобени листа, треянца 
с домати. 
Обличане и заснемане с банатска носия в банатска къща.

За информация и заявки:
НЧ „петър парчевич 1927“, с. Асеново, община Никопол
телефони за контакт: 0879 401475, 0877 310102
e-mail: asenovo_pp1927@abv.bg, skype:  p.p.1927_asenovo
повече информация за фестивала ще намерите  
на www.аsenovopp1927.alle.bg 
или във Facebook: Narodno Chitalishte Petar Parchevich 

ОБАДЕТЕ НИ СЕ! И ЕЛАТЕ!

проект „АКТИВНИ гРАжДАНСКИ ОБщНОСТИ ЧРЕз ЧИТАЛИщАТА В БъЛгАРИя“



знаете ли кои са банатските българи? Виждали ли сте техните 
пъстри носии? А опитвали ли сте някои от старинните вкусни 
манджи, които те приготвят?
Елате през месец август в Асеново, край Никопол и ще 
останете изненадани... И омагьосани...
И със сигурност ще искате догодина пак да сте тук по това 
време!

Тук през август се провежда 
ФЕСТИВАЛъТ

„БАНАТСКИ ВКУСОТИИ – ТРАДИЦИИТЕ НА МОЕТО СЕЛО”
празник за всички възрасти, за всеки който обича да пее,  

да се весели... и да си похапва!

първият фестивал „Банатски вкусотии 
– традициите на моето село“ бе 
организиран от група ентусиасти от 
Асеново през август 2011 г.  
Стъпка по стъпка фестивалът стана 
традиция, която запазва и представя 
традиционните банатски бит и култура. 
Фестивалът започва с празнична литургия 
в католическия храм „Св. Троица“, 
съграден от жителите на селото и 
дарители. А след това идват песните 
и танците, които се носят с часове над 
селото... Очите се изпълват с красотата 
на пъстрите национални носии... 

А над всичко се носи неустоимият аромат на местните специалитети...

ДОБРЕ ДОшЛИ В АСЕНОВО зА ТОзИ ВЕСЕЛ И ВКУСЕН ЛЕТЕН УИКЕНД!

Поскитайте из улиците на селото, разгледайте етнографската сбирка в 
сградата на читалището и се отбийте в стара банатска къща, за да научите 
повече за характерната архитектура. 
Надникнете зад стените на традиционните къщи и се потопете 
във възстановката на сватбения обичай „прощаване на булката в 
бащиния дом“.
Акцент на фестивала е изложението на автентични банатски специалитети 
и кулинарни шедьоври от региона, придружени от рецепти и дегустация. 
Сега е моментът да вкусите от уникалния Асеновски козунак и сами да 
опитате да го приготвите.


