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Хранене – разлики и прилики
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	 Повечето		кулинарни	специалисти	включват	българската	кухня	именно	в	общия	списък	на	балканските	кухни.	Много	ястия,	
характерни	за	българската	национална	трапеза,	с	разновидности,	присъстват	в	кухнята	на	другите	балкански	народи	(турци,	румънци,	
сърби,	 гърци,	албанци)	—	салати	 („Шопска“),	 задушени	 (гювеч,	кавърма),	сосове	 (лютеница),	печива	 (мусака	 ,	дроб-сърма)	и	др.	
Ястията,	приготвени	на	скара	от	кайма	(кебапчета,	кюфтета,	карначета),	както	и	предимно	сиропираните	десерти	(„баклава“,	„кадаиф“)	
също	са	сходни.
	 Поради	 близостта	 си	 до	 Ориента,	 ориенталски	 технологии	 на	 приготвяне	 на	 храната	 също	 присъстват	 в	 България.	 Като	
специфични	ястия	са	—	мусака,	гювеч,	имамбаялдъ,	кьопоолу,	пилаф,	баклава,	кадаиф	и	мн.	др.
	 Българската	 кухня	 има	 прилики	 със	 средиземноморските	 с	 богатото	 използване	 на	 сурови	 и	 консервирани	 зеленчуци,	
употребени	в	натурален	или	обработен	вид;	както	и	със	сравнително	бързата	термична	обработка	на	ястието.
	 Една	 от	 характерните	 особености	 на	 българската	 кухня	 е,	 че	 повечето	 продукти	 в	 едно	 ястие,	 се	 обработват	 топлинно	
едновременно.
	 Българската	кухня	е	богата	откъм	супи	—	зеленчукови,	месни	и	рибни,	някои	от	тях	се	приготвят	в	зависимост	от	сезона	—	
например	студената	супа	„таратор“	е	характерна	за	лятото.	Сред	по-известните	супи	в	българската	кухня	са	„шкембе	чорба“	и	„курбан	
чорба“.
	 В	 българската	 кулинарна	 традиция	 са	 характерни	 предимно	 салатите	 от	 пресни	 или	 термично	 обработени	 зеленчуци	 .	
Българската	национална	кухня	е	сравнително	бедна	откъм	видове	колбаси,	но	това	е	за	сметка	на	отличните	вкусови	качества	на	
традиционните	колбаси.
 Турската кухня	е	микс	от	арабска,	средиземноморска	и	типична	балканска	кухня.
	 Традиционните	предястия	са	в	основата	на	турската	кухня.	Турците	не	сядат	на	маса	без	мезе.	Те	са	много	засищащи	и	често	
заместват	цяло	хранене	.Типичната	закуска	в	турската	кухня	се	състои	от	хляб,	овче	сирене,	домати,	краставици,	маслини	и	супа	от	
леща	(mercimek	corbasi).
	 Ислямът	забранява	консумацията	на	свинско	месо,	но	турците	си	наваксват	с	агнешко.	Ястията	с	телешко,	пилешко	и	риба	също	
са	много	разпространени	в	турската	кухня.	Но	безспорно	най-популярното	месно	ястие	в	турската	кухня	е	кебапът.	Той	представлява	
агнешко	или	пилешко	месо,	приготвено	на	шиш.
	 Дванадесет	са		традиционните  ромски гозби:зелеви	сърми	с	кълцано	месо,	постни	сърми	,	лозови	сърми,	новогодишен	петел,	
гювеч	с	месо,	гръцмули,	баклава,	печена	тиква,	циганска	баница,	ръсеница	,	зелева	чорба	с	праз	и	червено	вино	с	печени	люти	чушки.
●	Ромска	баница	–	хляб	с	олио,	червен	пипер	и	малко	сол.
●	Хляб	с	домат,	хляб	и	ябълка,	хляб	и	грозде….
●	Кисела	манджа	,	чорба	от	месо	с	мазни	запръжки.
Марди	/бита	салата/,	Серкме	/мусака	със	сини	домати/,	Чали	зуми	/сита	манджа/,	Шутли	зуми	/кисела	манджа/	 ,	Хумерали	зуми	/
естена	манджа/.

Проектът	“Разбирам и приемам “ BG051PO001-4.1.05-0109	се	осъществява	с	финансовата	подкрепа
по		Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013,

съфинансирана от	Европейски	социален	фонд	на	ЕС,
Схема	BG051PO001-4.1.05 

“Образователна интеграция на деца и учениците от етническите малцинства”.

Дейност 3 – Традиционна циганска култура	–	засне	се	обичая	къносване	,	празникът		Петльов	
ден.	Проведе	се	разговор	за			ритуалите		на	роми	и	българи,	които	се	извършват		при		раждането	
и	посрещането		на	новородените.

Дейност 7	–		Клуб	„Заедно към бъдещето”	проведе	своята	първа	публична		изява.	Пред	пълна		
зала	в	нашето	училище	,	те	представиха	художествена	интерпретация	на	приказки	от	фолклора	
на		различни	етноси.	Имаше	изразително	четене	,	танци,	смях,	аплодисменти		и	много	снимки.	
Артистите	и	от	трите	секции	на	клуба	блеснаха	със	своите	таланти.

Дейност 8	 –	 Момичетата	 и	 момчетата	 от	 клуб	 „Действена 
добродетел”	отидоха	на	гости	при	Стефка,	една	от	девойките	
в	 проекта	 от	 ромски	 произход.	 Идеята	 беше	 да	 се	 постигне	
взаимно	опознаване	на	бит	и	традиции,	както	и		комуникация.	
Посещението	 	 беше	 много	 приятно,	 темите	 постоянно	 се	
сменяха	и	всички	се	обещаха	скоро	да	имат	нова	среща,	но	този	
път	в	дома	на	момиче	от	български	или	турски	етнос.	

Настоящият  документ е изготвен с финансовата помощ на ЕСФ. ЗПГ «Климент 
Тимирязев» град Сандански носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 
документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция 
на ЕС или МОМН.



	 На	 Балканския	 полуостров	 живеят	 различни	 етнически	 общества,	 всяко	 с	 характерна	 кухня	 и	 особености	 в	 нея.	 Дълга	 е	
историята	на	кухните,	дори		тя	си	е	цяла	наука.
	 Тук	обаче	от	клуб	,,Кулинарно	пътешествие	из	света	на	етносите	”Ви	предлагаме	две	рецепти,	които	ще	допаднат	на	всеки	вкус-
солени пълнени рулца от кайма и рулца от свинско месо.

  ПРОДУКТИ ЗА РУЛЦА ОТ КАЙМА:	600гр.кайма	,1	филия	хляб,	2	яйца	магданоз	на	ситно,	чер	пипер	и	сол	на	вкус.	За	
плънката:1морков	на	ситно	нарязан,	2	кисели	краставички,	100	грама	кашкавал	на	кубчета,	2	яйца	твърдо	сварени.	За	соса:1с.л.	олио,	
2	глави	лук	на	шайби,	4	домата	обелени	и	нарязани	4	скилидки	чесън,	1	щипка		захар,	чер	пипер	и	сол	на	вкус.
 Начин на приготвяне:	Омесва	се	каймата.	Размесват	се	продуктите	за	плънката.	Разделя	се	омесената	кайма	на	шест.	Всяко	
топче	се	разстила,	върху	него	се	поставя	плънката,	завива	се	и	се	прави	на	рулце,	така	че	плънката	да	не	излезе.	Овалват	се	в	галета	
и	се	слагат	в	хладилника.	Приготвя се сосът:	лукът	се	запържва,	прибавят	се	и	доматите,	пърженето	продължава,	прибавя	се	гореща	
вода	и	се	оставя	да	поври	до	полуготовност.	Прибавя	се	ситно	нарязаният	чесън,	захарта,	черният	пипер	и	сол	на	вкус.	Сосът		се	
изсипва	в	тавичка.	Рулцата	се	изваждат	от	хладилника,	запържват	се	от	всички	страни	и	се	поставят	в	тавичката	върху	соса.	Долива	
се	до	половината	на	рулцата	с	гореща	вода	и	се	пекат	за	кратко	в	загрята	фурна.

 ПРОДУКТИ ЗА РУЛЦА ОТ СВИНСКО МЕСО:	6	пържоли,		200	г.	бекон	,	3-4	кисели	краставички,	1	глава	кромид	лук,	
200	г.	гъби,	2	моркова,	1кафена	чаша	олио,	сол	и	черен	пипер	на	вкус,	1	кофичка	сметана.
 Начин на приготвяне:	Всяка	пържола	се	начуква	и	се	подправя	с	черен	пипер	и	сол	на	вкус.Беконът,	морковите	и	краставичките	
се	нарязват	на	тънки	ивици.	Лукът	и	гъбите	се	нарязват	на	кубчета	и	се	запържват.	Всичко	приготвено	за	плънката	се	омесва	добре.
Върху	всяка	пържола	се	поставя	плънка	и	се	завива	на	рулце,	завръзва	се	с	конец	или	с	клечки	за	зъби	и	се	запържват	от	всички	страни.
След	това	рулцата	се	нареждат	в	йенска	тава	с	капак,	като	се	налива	малко	топла	вода	и	се	пекат	до	готовност.	Разбива	се	сметаната	и	
се	заливат	рулцата,	когато	водата,	рулцата		са	готови.	Преди	сервиране	се	маха	конецът.

Дейност 2	–	През	месец	февруари	се	проведе		обучение,		на	40	преподаватели	от	ЗПГ	на	два	етапа	в	Кюстендил	и	Сандански,	по	
въпросите,	свързани	с	мултиетническите	отношения	и	комуникация.

	 Сега	е	ред	на	сладкото	:	Сютляш.	Този	десерт	е	
сред	любимите	на	много	хора.	Ние	Ви	предлагаме	цели	
три	начина	за	приготвянето	му	-	по	турски,	по	гръцки	и	
по	български.
Сютляш по турски:	 прясно	 мляко	 -1л,	 ориз	 3\4	 ч.ч.,	
захар	3\4	ч.ч.,	нишесте	-1с.л.,	яйца-	2	жълтъка,	ванилия	
-1бр.
Сютляш по гръцки:	 прясно	мляко	 -1л,	ориз	 -	 	 250гр	
захар,	12	с.л.	–нишесте,	1	с.л.	вода-	1литър,	ванилия	1	
брой	канела,кора	от	лимон.
Сютляш по български: прясно	 мляко	 1	 литър,	 ориз	
250	грама,	захар	200	грама,	вода	750	мл	канела	на	прах.
 Начин на приготвяне	 -	Оризът	 да	 се	 вари	 с	 1	
ч.ч	 вода,	 докато	 той	 поеме	 течността.	 Долейте	 при	
леко	 разбъркване	 прясното	 мляко	 и	 захарта.	Оставете	
да	 се	 вари	 10	 минути,	 след	 което	 бавно	 добавете	
предварително	разбитите	нишесте	и	жълтъци	с	1\2	чаша	
вода.	Бъркайте,	докато	заври,	нека	да	ври	5-10	минути.	
Добавете	 ванилията	 и	 веднага	 разлейте	 в	 огнеупорни	
купички.	Сложете	 купичките	 на	 водна	 баня	 и	 	 печете	
сместта		в	предварително	загрята	умерена	фурна.	Пече	
се	само	отгоре	до	получаване	на	тъмнокафява	кора.	След	
като	 се	 извади	 десерта	 от	фурната,	 всяка	 купичка	 	 се	
покрива	с	чинийка	отгоре.	Оризът	се	поднася	охладен.

Клуб Етноновини

Рецепти от Дейност 6. Рулца

Рецепти Дейност 6 – Сютляш

Берна Рюстем - Клуб Етноновини

Берна Рюстем - Клуб Етноновини

Снимки  от клубовете


