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Увод

Програмата Интеррег V Трансгранично 
сътрудничество Румъния-България е част от 
програмата Интеррег на Европейския съюз, 
по-специално Interreg A, която подкрепя 
трансграничното сътрудничество за хармонично, 
икономическо, социално и териториално развитие в 
граничните райони на държавите-членки.

Проектите Интеррег V Трансгранично сътрудничество 
Румъния-България се отнася до трансграничната зона 
между двете държави, по протежение на долното 
течение на Дунав. Това включва окръзите Констанца, 
Кълъраш, Гюргево, Телероман, Олт, Долж и 
Мехединци в Румъния, съответно областите Силистра, 
Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана и 
Видин от България.

Програмата има 6 приоритетни области, които са 
свързан, зелен, сигурен, квалифициран и приобщаващ 
регион, ефективен, а последната зона е посветена на 
техническа помощ за изпълнение на програмата.

Проект с код 452/2016, Welcome to the middle ages1, бе 
избран в съревнованието, състояло се през 2016 г. за 
проекти по Ос 2.
 
Основната цел на проекта е да се популяризира 
културата и историята на трансграничния регион 
между Румъния и България, чрез разработване на 
обща стратегия за популяризиране на римското и 
средновековното културно наследство, провеждане на 
римски фестивал в Добрословен (Румъния) и на 
средновековен в Мездра (България), популяризиране 
на туристически продукти по време на изложения за 
културен туризъм в Букурещ и София.

В това проучване бе направен опит за точно описание 
на гастрономията в трансграничния регион 
Румъния-България. По този начин първата глава ни 
описва нашироко румънската кухня в тази област, 
както и няколко рецепти за ястия. Ритуали, тържества 
и други социални събития, които са се случвали през 
римската епоха в трансграничния район, са подобни на 
тези в цялата Римска империя, но има и местен 
отпечатък, както на традициите, така и на 
етнокултурния състав на провинциите Дакия и Мизия, 
както на местните, така и на колонистите.

  1 - http://www.interregrobg.eu/ro/2-categorie-principala/445-robg-452.html

Трансграничната зона от Долен Дунав, през римската 
епоха провинциите Долна Мизия и Дакия, е била 
граничен регион между Запада и Изтока по отношение 
на икономическия, но и на духовния и културния 
живот. Тази черта характеризира трансграничния 
регион и му придава идентичност в рамките на 
Римската империя. 

Втората глава се отнася точно за гастрономията на 
средновековна България. В съдържанието на втория 
раздел намираме примерни, както в първата глава на 
рецепти за ястия от онова време.

Независимо от историческия период или 
местообитание, хората винаги са се нуждаели от 
храна, защото тя е неразделна част от ежедневието им 
- независимо от социалната среда. В ранното 
средновековие хранителните навици на Балканите са 
били доста различни от тези от древността.

Това се дължи главно на нарастването на 
преобладаващото население на територията на  
Първото българско царство - население, което има 
значително различни хранителни навици в сравнение с 
тези на местното население от късната античност.

Следователно, за да разберем какви храни са 
консумирани от българското население от началото на 
VII в. до началото на XI в., първо трябва да се 
разгледат хранителните навици на двата основни 
компонента, които са в основата на 
българо-славянската нация и българите.

Не по-малко важен е и друг фактор - промените в 
храната, настъпили при споменатите популации след 
прехода към християнството.



Глава 1. 
Римската кухня
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Римската кухня 
(възстановка)2 

  Съставките за различни сосове или ястия са се смесвали и смачквали в хаванче. 

Посудата и тиганите са се поставяли върху нагорещени въглени, като върху печка. 

Маслото и виното са се съхранявали в амфори,  в кухнята са били скъпи подправки и 

билки, които впечатлявали гостите.

1.1 Обща информация

  Преносимите котлони от глина, желязо, бронз, били обикновени. Също, е имало 

подвижни скари, наречени кратикула, подобни на днешните. 

  В римската кухня не са липсвали тавата или платото за хляб, кръгли или овални от 

бронз; правоъгълни тави от желязо за пържене или печене; плитки съдове от керамика 

или метал, наречени пателе или патине.

 Сред посудата споменаваме железни ножове с костена, дървена или бронзова дръжка, 

чарпаци от бронз, сребро или кост, подноси, колани и инструменти за рязане, хаванче 

за смесване и надробяване на съставките за ястия. След приготвяне, храната се е 

сервирала върху метални или керамични плата, съответно кастрони, купи и керамични 

чинии.3

  2. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_cooking-pt2.php 

  3. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_cooking-pt2.php 
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Посуда от кухня в Помпей 
(възстановка)4

Информация за храната при римляните са дали редица средновековни писатели като 

Петроний в Сатирикон и Ювенал в Сатири. Книгата на Апиций De Re Coquinaria е 

единствената от този вид, която е отцеляла от древността. В творбата си, Гощавка на 

софисти, Атеней е записал някои подробности от кулинарната литература, от 

дискусиите на гостите по време на банкети. Други творби с препратки към храната на 

римляните са били De Agricultura написана от Катон, Естествена история написана от 

Плиний Стари, съответно De Re Rustica, написана от Колумела, като последните две се 

отнасят до римските вина.5 

  Менюто в една селска вила в римската провинция Британия, е включвало пресен хляб 

с брашно в основата, зелечнуци, плодове (круши, череши, сливи), телешко, свинско, 

агнешко месо, риба и дивечово месо, които са осигурявали на римляните 

разнообразна храна.

  Римляните са смесвали сладки и солени храни, като медът е бил основна съставка. 

Например при приготвянето на зеленчуците се е използвала смес от мед, оцет, сол и 

вода. С меда се е подслаждало и са се консервирали много видове храни и сосове. 

Което показва значението на пчеларството в римската икономика.6 

Сладкишите 

4. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_cooking-pt2.php 

5. Taylor, Sarah J., "Frontiers of Food: Identity and Food Preparation in Roman Britain" (2015). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 2771. 

https://ir.lib.uwo.ca/etd/2771 

6. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_cooking-pt3.php 
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 Сиренето е било основен хранителен продукт, бидейки различни видове, включено в 

дажбата на военните. Като цяло сиренето се е произваждало и консумирало на местно 

ниво. Плиний Стари е посочил, че най-известно е било козето сирене.7

  Хлябът е бил продукт, консумиран ежедневно от римляните. Но за разлика от 

днешния е бил предпочитан белият, пълнозърнестият е бил предлаган на по-малко 

значимите хора.8

  Закуската или инетакулум е консумирана много рано. Състояла се е от солен хляб, 

прясно мляко или вино, яйца или сирене, и сухи плодове или меса за висшата класа. 

За бедните е включвала само хляб със сирене и маслиново масло. Хлябът често е 

накисван във вино.

  Обядът или прандиум е включвал ястия, останали от предходния ден, към които е 

можело да се добавят риба и пресни плодове.

Băuturi

  Основната напитка е била виното, смесено с вода, защото било много по-алкохолно 

отколкото съвременното изглежда. Прясното мляко се консумирало рядко, като 

предпочитано е било козето.  

  Мулсум е вид видо, получено чрез смесване с мед, бидейки много известно в 

римския свят. 

  Отглеждането на лозарски масиви било традиция в римския свят. Вината с най-добро 

качество били от сортовете Setian и Massic. Топло се е пиело зимата, бидейки смес с 

топла сладка вода и с подправки.

  Римляните са пиели бира рядко, като се е смятала за варвраска напитка, но военните 

в Британия са я консумирали.

  Posca е напитка, консумирана от фермерите и военните. Състои се в малко 

количество вино, смесено с вода и различни подправки. В римския свят водата често е 

заразена, но смесена с вино изглежда здравословна.

Закуска

Обяд

Напитки

  7. William C. Morey, Ph.D., Outlines of Roman History” by D.C.L. New York, American Book Company (1901)

  8. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_cooking-pt3.php 
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Вечеря

  Вечерята е била важно социално събитие. Римляните са обожавали да се хранят и да 

говорят в триклинум (трапезария). След разходка из граниданата гостите били 

поканвани в трапезарията.

 Масата е включвала три вида ястия, акомпанирани с вина, внасяни от Италия, 

Франция или Испания.9 

Вечерята 
(възстановка)10 

  Празненствата по време на вечеря вклюкчвали идеално 9 гости, в чест на 9-те музи, 

богини на изкуствата и науките. Канапета за трима души се подреждали в квадрат на 

три страни, четвъртата била свободна за сервиране. Гостите стоели обтегнати на една 

страна и си вземали с ръцете. По канапетата са имали гирлянди от рози, от които 

понякога слагали листчета в консумираното вино. Въпреки че съществували, ножовете, 

лъжиците и вилиците се използвали рядко. Защото си цапали ръцете, използвали 

салфетки, за да се изтрият.11 

  Керамиката, открита в трансграничния регион, представена от амфори(amphorae) и 

съдове за провизии с големи размери (dollia), била подходяща за провизии и 

пренасяне. Амфорите били пълнени с течности като вино или масло, съответно риба. 

Били местно производство, но и внос, произведени в работилници от Ориента (Гърция, 

Мала Азия), съответно Запада (Испания, Италия). 

   9. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_cooking-pt3.php 

  10. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_cooking-pt3.php 

  11. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_cooking-pt3.php
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  Кухненската керамика (cooking ware) е лесно разпознаваема заради пясъчната паста, 

тип цимент, която е позволявала изгаряне на високи температури, за употреба в 

кухнята. Били местни продукти в цялата трансгранична област, включително в  Ромула 

(Малкия Рим). Най-често срещаните формули са тенджерата, кратицата и капакът, 

които имали следи от вторично изгаряне, резултат от използването им за приготвяне 

на храна на огън.

  Керамиката за сервиране на масата се характеризира с фина или полуфина пяна, с 

приплъзване, имайки за цел съхранение на течности и полутечности.

  Керамиката за сервиране на масата е включвала съдове за сервиране на храната 

(купи, кастрони, кастрон), съответно изключително за течности (купи, стомни). Тук 

забелязваме внос както от запада (тера сигилата от Италия, Галия, Германия), така и 

от изтока (ориенталска тера сигилата, фина ориенталска керамика), но най-голямата 

част от съдовете била произведена местно, в римските керамични центрове в 

трансграничния регион, сред които отбелязваме тези в Ромула, в зоната на Никополис 

ад Иструм и Дуросторум.

Съд за сервиране на храна, тип 
тера сигилата12

  12. Мирчя Негру, Сабин Попович, Джордже Михай, Ромула, в The Supply of Ceramic Goods in Dacia and Lower Moesia: Imports and Local Developments, 

Клуж-Напока, 2018, no. 451. 
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Дърво за кухненски съд 

Кастрон за сервиране на храна13 

Купа тип тера сигла

  13.  Мирчя Негру, Сабин Попович, Джордже Михай 2018, no. 482.
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Съд за течности, открит
 в Ромула 

Кана от каолин, открита 
в Ромула14 

Римска, стомна открита 
в Ромула 

  14. Мирчя Негру, Сабин Попович, Джордже Михай 2018, no. 488.
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Съд за приготвяне на храна15 

Стомна за течности, открита 
в Ромула16 

Стомна за течности, открита 
в Ромула17 

 15. Мирчя Негру, Сабин Попович, Джордже Михай 2018, no. 490.

 16. Мирчя Негру, Сабин Попович, Джордже Михай 2018, no. 500.

 17. Мирчя Негру, Сабин Попович, Джордже Михай 2018, no. 501.
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Информация за консумация на месо в Ромула

  Заключенията на изследователката, д-р Джорджета Ел Суси (Georgeta El Susi), която е 

анализирала животински кости от Ромула, през кампаниите в годините 2009, 2011, 

2013, представляват внушителна картина на домашните и дивите животни, 

консумирани в Ромула през II век и първата половина на III век след Хр.  ”Настоящият 

анализ разглежда извадка от 1377 кости, сред които 154 са от зоната на работилниците 

и 1223 от зоната на  укреплението (централно). 

  Извадките датират от втората половина на втори век и първата половина на трети век. 

Домашните видове преобладават с 97,2% като NISP (фрагменти) и 91,87% като MN 

(минимален брой индивиди). Биволиците наброяват 41,38%  като NISP и 34,96% като 

NMI, следвани от прасетата с 34,79% - 32,52 и овцете с 19,21% - 17,07%. В римската 

епоха нараства значимостта на говеда, което вероятно  означава откъсване от селската 

икономика на желязната ехока към съвременната. 

  Можем да предположим наличието на елит в Ромула, като се има предвид високата 

степен на прасето и големият брой млади животни  (42%). Разбира се, практикувано е 

ефективно управление за домашните видове, имайки предвид високата степен на 

клане на млади животни, като същевременно се поддържа висока честота. 

  Ръстът на дребните преживни животни е фокусиран върху получаването на месо с 

добро качество (47,6% е делът на младите животни), както и върху вълната и млякото 

(42,8% е делът на възрастните екземпляри). Невъзрастните животни не надхвърлят 

9,5%. Отбелязваме повишена честота на козата, поне равна на тази на овцете, 

отглеждана най-вече за мляко. Конят е отбелязан с 0,58% като NISP и 3,25% като NMI.”18 

  18. El Susi 2016, стр. 461-465.
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  Според таблицата по-долу, над 91% от консумираното месо е било от домашни 

животни, а останалото от диви животни, съществуващи в горската зона, които 

съществуват и днес. По ред, сред домашните животни са били предпочитани говеда, 

прасетата, овцете, кучетата и конете, а от дивите животни - сърната, дивото прасе, 

заека и мечката. От находките не липсват и домашните птици.

Таблица 1 – Общо  процентно разпределение на видовете в двата сектора19  

Укрепл. Работилници Общо работилници+укрепление

Taxon NISP NISP NISP % MNI % 
Говедо 460 42 502 41.38 43 34.96
Прасе 387 35 422 34.79 40 32.52 

Овци кози 197 36 233 19.21 21 17.07 
Куче  15 15 1.24 5 4.07 
Кон 4 3 7 0.58 4 3.25 

Домашни 
животни 

1,063 116 1,179 97.2 113 91.87 

Елен  18 4 22 1.81 4 3.25 
Диво прасе 7 7 0.58 3 2.44 

Заек  3 3 0.25 2 1.63 
Мечка  2 2 0.16 1 0.81 

Диви животни 30 4 34 2.8 10 8.13 
Дет. 1,093 120 1,213 100 123 100

  Ритуалите, празниците и други социални събития, случили се през римската епоха в 

трансграничната зона, са сходни на тези в цялата римска империя, но има и местен 

отпечатък, дължащ се както на традициите, така и на етнокултурния състав на 

провинциите Дакия и Мизия, както на местните жители, така и на колонистите. 

Трансграничният район на Долен Дунав, в римската епоха, провинциите Долна Мизия и 

Дакия е граничен регион между Запада и Ориента по отношение на икономическия, но 

също и духовния и културния живот. Тази особеност на трансграничния регион му 

придава идентичност във вътрешността на Римската империя. 

  19. El Susi 2016, стр. 464-465. 
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1.2. Римски рецепти

  Tisanam vel succum е многокалорийна супа, основана на ечемик. Той се оставя във 

вода 24 часа, после се добавят нахут, грах  и леща. Това е обичайна храна за бедните, 

защото съставките са били много евтини.

  Съставки: 150 гр den ечемик; 1 праз; 1 лъжица сух копър; 60 мл маслиново масло; 2 

лъжици бял оцет; морска сол.

  Приготвяне: ечемикът20  без люспата се остава накиснат 24 часа. Празът се нарязва на 

резени. Всички съставки се слагат в 2 л вода. Завират се за час. Разбърква се на всеки 

5 минути и се допълва с вода, ако е нужно. Супата е гъста, т.е. с малко вода. Накрая 

се подсолява на вкус.21 

Супата от грах е била стандарт в античността. 

  Съставки: 150 гр изсушен грах; 1 праз; 1 лъжица маслиново масло; 1 лъжичка 

сух копър; морска сол.

1. Предястия (Вкусatio)

2. Етнос – Супа от грах22 

 20. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_recipes-barley_soup.php

 21. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_recipes-barley_soup.php 

 22. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_recipes-pea_soup.php
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  Приготвяне: Изсушеният грах се раздробява. Оттича се, изплаква се и се слага в 

тиган. Празът се нарязва на резени. Добавя се маслиновото масло, надребненият праз 

и 2 л вода в граха. Завира за един час. Слагат се сол и копър. Смесва се добре и се 

загрява в тиган, преди затопляне.

  Съставки: 1 цяло пиле; 1 лъжичка анасон; 2 резена мента, смлени, 2 см парче 

джинджифил, настърган, ¼ лъжичка нард, ½ лъжичка семена от копър;  60 мл оцет от 

бяло вино; 3 смокини; 1 лъжица синапени семена; 30 мл маслиново масло; 50 мл сироп 

от грейпфрут; 5 лъжички мед; ½ лъжичка пшенично брашно, сол и черен пипер на 

вкус.

  Приготвяне: Пилето се вари 20 минути. После водата се отцежда. Смесват се 

анасонът, джинджифилът, ментата, белият винен оцет, горчицата, маслиновото масло, 

медa и останалите билки заедно, които врят леко във вода (около 500 мл). После 

пилето се слага в съд за пържене. Горещият сос от анасон се излима върху пилето, 

после се остава да се изпече на около 180 градуса Целзий за 2 часа, като често се 

допълва тавата за печене с течност. После пилето се изважда от кратицата, а върху 

него се излива останалия материал през сито. Добавя се пшенично брашно и ври 

докато се образува гъст сос. Пилето се нарязва и се сервира соса.24 

4. Апер ита Кодитур – Прасе или диво прасе 
със сминдух във вино (Apicius VIII.I.1)

1,8-2,7 кг домашно свинско или от диво прасе

  Съставки: 1 лъжичка сол, вода, 11 лъжичка плодове от миртово дърво или зрънца от 

хвойна, 2 лъжички кимион, сос от 2 лъжички мед, ½ кафена чашка пилешко или 

свинско, ¼ купа червено вино, ½ лъжички черен пипер. 

3. Пуюм еликсум кум кукурбитис еликсис – Пиле 
с анасон23 

23. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_recipes-aniseed_chicken.php 

24. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_recipes-aniseed_chicken.php
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  Изпичане: Месото трябва да се изпече бавно, навлажни с воден сос, плодове от 

миртово дърво, черен пипер и сминдух, във фурна на 350 градуса по Целзий за 30 

минути за всеки половин кг; един час преди да приключи тиганът се излива, соковете 

от тигана се изливат над пържолата. Ако се желае месото се поръсва със сминдух. За 

соса се комбинира мед, вино, черен пипер и естествени сокове. Вари се поне 10 

минути. Сервира се с резени месо.25

 5. Сепия (ISICIA DE LOLLIGINE)

  Месото се отделя от костите, нарязва се фино и се намачква в хаванче, от това се 

оформят се крокети и се пържат. Обикновено, първо завираме сепията, после 

отделяме месото от костите, нарязваме добре, смесваме със сметанов сос, брашно и 

яйце, към което може да се добавят картофи като сгъстител и после се пържат.

6. Крокети от омар или краб
 (SISICIA DE SCILLIS VEL DE CAMMARIS AMPLIS)26 

  Черупките на омарите или на крабовете се отделят, месото се извлича, като се 

започне с главата, а после се счуква в хаванче, с черен пипер, заедно с най-добрия 

бульон от кости. Пулпът се превръща в крокети, а после се пържат и сервират.

7. Черен дроб оментата 
(OMENTATA)

  Махнете кожата и вените първо, смила се в хаванче черен пипер и капка бульон от 

кости, добавя се черния дроб и се смесват, като така се оформя наденица, като я 

завиете заедно дафинови листа и я оставете да се опуши. Можете да я извадите от 

опушването по всяко време и да я изпържите, и добавите сос.

  25. https://www.romanobritain.org/2-arl_food/poor-mil-food/pork-or-wild-boar-with-cumin-in-wine.php 

  26. Apicius, Cooking and Dining in Imperial Rome, trad. Joseph Dommers Vehling, August 19, 2009
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8. Наденица от мозък 
(ISICIA DE CEREBELLIS)

  Сложете в хаванче черен пипер, лющян и риган заедно с бульон от кости и смесете, 

добавете изпържения мозък и смесете така, че да няма буци. Добавете пет яйца и 

продължете да смесвате докато се получи пълнеж, който можете да разредите с 

помощта на бульон от кости. Сложете състава в тиган, а после върху чиста маса, 

нарежете го колкото да се събере в дланта. Сложете в тиган сместа, съставена от 

черен пипер, лющян и риган заедно с бульон от кости, заврете докато се сгъсти, 

сложете пудингто образувано от мозъка в по-рано получения сос, всичко се поръсва с 

бял черен пипер в чиния, гарнирана с гъби.

9. Миди (ISICIA EX SPONDYLIS)

  Сгответе мидите, като махнете неядливите части, смелете месото много фино, 

смесете всичко това със сварен жълтък, поръсете с с бял черен пипер, моделирайте в 

крокети, изпържете ги, а за канапе използвайте рибен сос, сервирайте и като вкусно 

предястие.

 -узрелият праз се сварява във вода със сол и олио, а после се задушава заедно с 

бульон от кости и се сервира като такъв.

10. Праз (PORROS)
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  За да си сготвите цвекло по свой вкус, нарежете цвеклото заедно с праза и смачкайте 

кориандъра и кимиона, като добавите вино от грозде, заврете всичко до перфектност, 

хомогенизирайте и сервирайте цвеклото отделно от бульон от костите, заедно с олио и 

оцет.

  - Зелето е готвено заедно с ароматни билки във вода с бикарбонат, отцедете водата 

от зелето и го нарежете на много фино, а после добавете млян черен пипер, лющян 

със сух лук, вино и олио.

13. Ряпа (RAPAS SIVE NAPOS)

  Репите се варят на тих огън, после водата се изцежда, счукайте голямо количество 

кимион и седефче, оцет и олио, всичко се затопля умерено и се сервира.

11. Цвекло (BETAS)

12. Варено зеле (OLUS MOLLE)
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14. Салатна цикория и марули 
(INTUBA ET LACTUCAE)

  Салатна цикория се смесват заедно в саламура, малко олио и нарязан лук, на мястото 

на марулите, през зимата, салатна цикория се изваждат от саламурата и им се добавя 

мед или оцет. 

- черен пипер, прясна мента, целина, суха блатна мента, сирене, индийско орехче, 

мед, оцет, бульон от кости, жълтък от яйце, вода, накиснат хляб. Сиренео заедно с 

краставиците се подреждат в чиния по избор с орехите, също така се добавят каперси, 

нарязано на дребно, пилешки черен дроб, върху който се добавя бульон от кости, 

всичко това се слага във фризер, като се сервира студено.

15. Варена вечеря (SALACATTABIA)

16. Желе Апичян 
(SALACATTABIA APICIANA)

  Сложете в хаванче семена от целина, суха блатна мента, суха мента, джинджифил, 

пресен кориандър, стафиди, мед, оцет, олио и вино. Смачкайте ги докато всичко стане 

хомогенен дресинг. Сега вземете три резени хляб пиценциана във форма, добавете 

парченца пържено пиле, момици от теле или агне, сирене, индийско орехче, туршия 

от нарязани фино краставици, сух лук, шалот, всичко покрито с желирания бульон от 

кости. Закопайте в снега, сервира се с горепосочения дресинг.
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17. Зеленчуци с пудинг от мозък 
(PATINA FRISILIS)

  Вземете зеленчуците, измийте ги и ги почистете, после ги сварете и ги изцедете. 

Вземете четири парчета телешки мозък и ги сварете. В хаванче сложете няколко 

зрънца черен пипер, които се накисват в бульон от кости, след което се счукват добре. 

После добавете мозъка, стрийте отново, а междувременно добавете и зеленчуците, 

смесвайки непрекъснато докато се получи паста, след което се добавят осем яйца. В 

този момент се добавя и бульонът от костите, чаша вино, след което вкарайте всичко 

във фурната. 

18. Розова баница 
(PATINA DE ROSIS) 

  Вземете розите, махнете листата им, махнете бялата част на листенцата и ги сложете 

в хаванче, излейте бульон от кости, а полученият сос пресейте през сито. Вземете 

четири сготвени телешки мозъка, махнете ребрата, счукайте осем зрънца черен пипер, 

накиснати в направения сок и ги стрийте заедно с мозъка. След което счупете осем 

яйца, добавете чаша вино, малко олио, междувременно намажете с мазнина тава, в 

която сложете получената смес, във фурната.
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19. Тиротарика 
(PATELLA THIROTARICA)

  Вземете всякаква морска риба, изпържете я в олио, извадете коститe, счупете я, а 

после добавете смлян пилешки черен дроб и я покрийте с меко сирене. Затоплете 

всичко това в чиния. междувременно поръсете с с черен пипер, лющян, обикновен 

риган, семена от седефче с вино, мед и олио. Сгответе всичко на тих огън, сосът се 

сгъстява със сурови яйца. Аранжирайте рибата в плато, добавете соса, към който 

поръсете с кимион и сервирайте.

20. Кюфтета от морска риба във винен сос 
(PTELLA ARIDA)

  Сухи парчета от есетра и осолени, накиснати във вода, сготвена, надребно и 

поръсена с млян черен пипер, лющян, магданоз, кориандър, кимион, седефче и суха 

мента. Направете кюфтета от тази смес и ги накиснете във вино, бульон от кости и 

олио.

21. Омлет със сардини
 (PATELLA DE APUA)

- oмлетът със сардини се приготвя по следния начин: почистете сардините от кожата и 

костите, счупете и разбийте яйцата и ги смесете с половината от рибата, добавете 

вино и олио, и завършете състава на тих огън. Когато е готово, поръсете с с черен 

пипер и сервирайте.

22. Яхния от мозък и бекон
 (PATINA EX LARIDIS ET CEREBELLIS)

  Яхния от мозък и бекон се прави по следния начин: натрошете или нарежете твърдо 

сварени яйца заедно с телешкия или свинския мозък, както предпочитате, като 

отстраните кожата и ребрата, също сгответе пилешки дреболии. сложете сготвения 

бекон по средата, поръсете с с черен пипер и лющян, а да подсладите добавете нагрят 

мед, когато заври, се разбърква енергично, като всичко това се сгъстява със смес от 

масло и брашно.
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23. Пържен кефал 
(PATINA EX PISCIBUS MULLIS)

  Това ястие съдържа: един кефал поръсен с едра сол, сложете в нагорещен тиган с 

олио, а когато е готово налейте вино от мед или вино от стафиди, поръсете с с черен 

пипер, а после сервирайте.

24. Риба с лук 
(ALIA PISCIUM PATINA)

  Приготвя се по следния начин: почистете всеки вид риба, после я сложете в кратица 

заедно с нарязано надребно сух шалот или с всякакъв друг сорт лук, като рибата 

остава отгоре. Добавете олио и я сгответе. Когато бъде готова, сложете посредата 

пържен бекон с малко оцет. Накрая поръсете с фино нарязана чубрица и гарнирайте с 

лук.

25. Ястие на Лукреций 
(PATINA LUCRETIANA)

  Почистете зеления лук, като изхвърлите зелената част и го сложете в кратиза с малко 

бульон от кости, малко олио и вода на огън. Добавете към всичко това свинска 

пастарма. Когато е почти готово, добавете лъжица мед, оцет и оставете да спадне, 

после вкусете. Накрая се поръсва с чубрица.
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26. Ястие с мушмули 
(PATINA DE SORBIS CALIDA ET FRIGIDA)

  Вземете мушмолите, почистете ги, стрийте ги в хаванче, а после ги минете през 

цедка. Вземете четири телешки или свински мозъка, почистете ги, сложете ги в 

хаванче заедно с осем зърна черен пипер, разредете с олио и счукайте. Добавете 

пулпа от мушмоли и комбинирайте всичко. Счупете осем яйца, към които добавете 

малка чаша бульон от кости. Сложете оли в кратица на огън и добавете съдържанието. 

Накрая поръсете с с черен пипер и сервирайте.

28. Кюфтета от морски дарове 
(MINUTAL MARINUM)

Сложете рибата в кратица, добавете бульон от кости, олио и вино, а после разбъркайте 

сместа. Също нарежете на фино главите на един праз и пресен кориандър. Когато 

изстинат, от месото от рибата оформете кюфтенца, добавете каперси и добре 

почистени медузи. Всичко това се готви в ликьор от черен пипер, лющян, разредено с 

бульон от кости, сгъстете сместа с разбити яйца, а  после асортирайте с черен пипер и 

сервирайте.

27. Дюли с праз
 (PATINA DE CYDONIIS)

  - приготвя се по следния начин: дюлите се готвят заедно с праза, медa и бульон от 

кости в загрято олио.
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29. Tocană Tarentine 
(MINUTAL TARENTINUM)

  Нарежете фино бялата част на един праз, после сложете да се изпържи заедно с 

бульон от кости на тих огън. После сложете рибата една наденица и оставете всичко 

да се готви бавно, всичко трябва да е крехко. Наденицата трябва да е тип isician, тя ще 

се използва при храната. Междувременно може да се приготви сос от: млян черен 

пипер, лющян, към който се добавя бульон от кости, соса от наденицата, вино, вино от 

стафиди. Сложете в кратица да загрее, след което аранжирайте с черен пипер и 

сервирайте.

29. Яхния Тарентине 
(MINUTAL TARENTINUM)

30. Яхния апичана 
(MINUTAL APICIANUM)

  Apiciană яхния се прави от: олио, бульон от кости, корени от лющян, мента, малки 

риби, свински момици, бъбреци от охранен петел. Всички те се приготвят заедно. 

След което се смила черен пипер, лющян, зелен кориандър или семена от кориандър, 

навлажнени в бульон от кости, добавете мед за вкус. Заврете всичко това, а след това 

излейте над парчетата месо, към които добавете черен пипер и сервирайте.
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31. Яхния а ла Матиус 
(MINUTAL MATIANUM)

  Сложите в кратица олио, добавете бульон от кости, тънко нарязан праз, пресен 

кориандър или семена от него, сготвена свинска плешка, от която нарежете дълги 

ивици с кожата на равни части, добавете почистени ябълки и нарязъни на дължина, 

които сгответе заедно. Междувременно счукайте зърна черен пипер, кимион, зелен 

кориандър или негови семена, мента, мед и бульон от кости, шара. Добавете всичко 

това над предходно получените парчета, добавете оцет, смесете всичко, след което 

украсете с черен пипер и сервирайте.

32. Яхния от свинско 
(MINUTAL DULCIS)

  Сложете в кратица олио, бульон от кости и вино, нарежете на фино шалот, добавете 

кубчета нарязана свинска плешка, когато са готови, счукайте черен пипер, кимион, 

суха мента, копър, към всичко което се добавя мед, бульон от кости, вино от стафиди 

и малко оцет. Добавете плодов пулп, премахвайки семките предварително, сложете ги 

да врят, а когато са готови, смесете всичко до хомогенна смес и поръсете с с черен 

пипер, а после сервирайте.
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33. Пълнена тиква 
(GUSTUM DE CUCURBITIS FARSILIBUS)

  Тази рецепта се приготвя по следния начин: обелете и нарежете тиквата по дължина 

и я съхранявайте на прохладно място. 

  Сосът за това ястие се прави от: млян черен пипер, лющян и риган, накиснати в 

бульон от кости, парчета от сготвен мозък и сурови яйца, всичко се смесва докато се 

получи паста. Можете да добавите още бульон от кости на вкус. 

  С тази паста напълнете нарязаните парчета тиква. От нарязаните половини тиква и 

напълнени със съответната паста, оформете едно цяло, после можете да го сготвите 

чрез варене, а после и пържене. За да направите сос към това ястие ни трябва 

следното: млян черен пипер и лющян, накиснати във вино, олио, вино от стафиди. 

Всичко това се слага да се загрее, а когато e готово излейте отгоре и поръсете с с 

черен пипер.

35. Леща с жълта кожеста гъба 
(LENTICULA EX SPONDYLIS SIVE FONDYLIS)

  Сложете лещата в чиста кратица, добавете сол и я сгответе. В хаванче счукайте 

черен пипер, кимион, семена от кориандър, мента, седефче, цветове от маргарити, 

всички накиснати в оцет, към което се добавят и мед, и бульон от кости, след което се 

слагат в огъня. Вече сготвената жълта кожеста гъба се смесва с лещата, когато е 

готова, смесете ги, а после добавете маслиново масло, зеленини и сервирайте.
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36. Грах (DE PISIS)

  Пригответе граха като го сварите, когато е готов, добавете праз, кориандър и кимион 

отгоре. Счукайте черен пипер, лющян, кимион, копър и зелен босилек, вино и бульон 

от кости за вкус, сложете да заври, когато е готово, смесете добре, а после 

сервирайте.

37. Грах или боб а ла Вителиус 
(ПАСИРАТM VITELLIANAM SIVE FABAM)

  Грахът или бобът с жълтък от яйце се прави по следния начин: сложете ги да заврят, 

пасирайте ги. Счукайте черен пипер, лющян, джинджифил, а после добавете над 

сварените жълтъци 85 гр мед, също бульон от кости,вино и оцет.Смесете и ги сложете 

в кратица, която вкарайте във фурната с малко олио. Вкусът трябва да е деликатен, 

ако е много кисел можете да добавите мед, след което можете да сервирате.

38. Зелен боб в шушулки 
(CONCHICLA)

  Сварете шушулките, междувременно счукайте черен пипер, лющян, кимион, зелен 

кориандър, всички накиснати в бульон от кости и вино, можете да добавите и повече 

бульон от кости, ако е нужно. Сложете всичко заедно с боба, добавяйки олио, 

сложете на слаб огън, а после сервирайте.
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39. Зелен боб в шушулки стил Апичян 
(CONCHICLAM APICIANAM)

  За тази рецепта са нужни: глинена тенджера, в която да сготвим боба, към който се 

добавя наденица луканиан, кюфтета от свинско месо, както и свинска плешка, млян 

черен пипер, лющян, риган, копър, сух лук, зелен кориандър накиснат в бульон от 

кости, вино, при нужда може да се добави и повече бульон от кости за вкус. Смесете 

всичко това със зеления боб в глинения съд, към което се добавя олио в количество 

достатъчно да може да се попие от боба. Всичко се слага на слаб огън, а накрая се 

сервира.

40. Яхния от щраус 
(ALITER STRUTHIONE ELIXO)

Ще използваме: черен пипер, чубрица, мед, горчица, оцет, бульон от кости и олио.

41. Бял сос за варена гъска 
(IUS КОГАТОIDUM IN ANSERE ELIXO)

  Ще използваме: черен пипер, сминдух, кимион, семена от целина, чубрица, лук, 

печени орехи, мед, оцет, бульон от кости и олио.

42. Пиле а ла Варус 
(PULLUS VARDANUS)

Сгответе пилето заедно с: бульон от кости, олио, вино, праз, кориандър. 

Когато е готово, счукайте черен пипер, орехи заедно с две чаши вода. Извадете 

зеленчуците, добавете прясно мляко за наслада. Което сте счукали в хаванчето 

по-рано, добавете към пилето и ги сгответе заедно. Сгъстете соса с разбити белтъци 

от яйца, а после излейте соса над пилето, това е т.нар. „бял сос”.
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43. Шкембе от свиня 
(SUMEN)

  Виме или шкембе от свиня с всичко, с вимето, се приготвя по следния начин: 

шкембето се сварява заедно с различни билки, след което се посолява със сол и се 

слага във фурната, или можете да го изпечете на скара. Счукайте черен пипер, 

лющян, заедно с бульон от кости, вино и вино от стафиди за наслада.

44. Кюфтенца остиане 
(OFFELLAE OSTIENSE)

  Пригответе месото по следния начин: махнете костите, сухожилията и др. 

  Смелете го възможно най-фино и му придайте желаната форма, счукайте черен 

пипер, лющян, кимион, сминдух, силфиум, дафинови листа, накиснете в бульон от 

кости. В квадратна тава добавете кюфтетата заедно с подправките, които оставите 

два-три дена да се мариноват. После сложете във фурната, за да изпечете. Когато са 

готови, извадете ги навън. Счукайте черен пипер, лющян, заедно с бульон от кости, 

добавете вино от стафиди за подслаждане, след което потопете кюфтенцата в 

направения сос и сервирайте.

45. Бял сос за предястия 
(JUS КОГАТОIDUM IN COPADIIS)

  Приготвя се по следния начин: черен пипер, чубрица, кимион, семена от целина, 

сладък сминдух, седефче, мента, плодове от мирта, вино от стафиди и вино от мед за 

вкус.
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46. Свинско шкембе 
(VENTREM PORCINUM)

  Почистете добре със сол и оцет шкембето на прасенце, а после го измийте с вода.                

  След което се пълни със следното: парчета от свинско, смлени в хаванче, три 

мозъка, разбити яйца и орехи, цели зърна от черен пипер. 

  Счукайте черен пипер, лющян, силфиум, джинджифил, анасон и седефче, напълнете 

шкембете с тях не много, за да остане място и при процеса на печене. 

  Сложете напълненото шкембе в съд с вода да заври, уверете се, че е захваното или 

зашито, за да не излезе съдържанието му. 

  Когато е наполовина готово, извадете го да се опуши, след което го сложете в 

тенджера за варене. 

  Следващото нещ, което трябва да направите е сос от бульон от кости, вино и малко 

олио.

 Отворете шкембето с малък нож, добавете полученият сос и лющян вътре, след което 

сервирайте.

47. Печена шунка от свинска плешка 
(PERNAM)

  Шунката трябва да се задуши заедно със смокини и дафинови листа. 

  Кожата после се маха и нарязва на квадратчета, те се смилат с мед. 

  След като направите малки парченца от блат от брашно и олио, които сложете над 

или до шунката. 

  Всичко се слага във фурната, на тих огън, а когато са готови, ги извадете от фурната 

и ги сервирайте.
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  Почистете добре със сол и оцет шкембето на прасенце, а после го измийте с вода.                

  След което се пълни със следното: парчета от свинско, смлени в хаванче, три 

мозъка, разбити яйца и орехи, цели зърна от черен пипер. 

  Счукайте черен пипер, лющян, силфиум, джинджифил, анасон и седефче, напълнете 

шкембете с тях не много, за да остане място и при процеса на печене. 

  Сложете напълненото шкембе в съд с вода да заври, уверете се, че е захваното или 

зашито, за да не излезе съдържанието му. 

  Когато е наполовина готово, извадете го да се опуши, след което го сложете в 

тенджера за варене. 

  Следващото нещ, което трябва да направите е сос от бульон от кости, вино и малко 

олио.

 Отворете шкембето с малък нож, добавете полученият сос и лющян вътре, след което 

сервирайте.

  Сладкишите, приготвени у дома (т.н. Dulcаia), се правят по следния начин: изваждат 

се костилките на фурмите, после се пълнят с орехи и черен пипер, посолени със сол 

отвън, а после “минати” през мед и сервирани.

48. Агнешки дроб 
(JECINORA HOEDINA VEL AGNINA)

  Сгответе по следния начи: направете смес от вода, мед, яйца и прясно мляко, в която 

се накисва добре нарязаният дроб. Изпечете черния дроб във винен сос, поръсете с с 

черен пипер и сервирайте.

49. Домашни сладкиши
 (DULCIA DOMESTICA)
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50. Друго сладко ястие 
(ALITER DULCIA)

  Накъсайте или нарежете резените бял хляб, махнете кората, поставете ги в състав от 

прясно мляко и разбити яйца, изпържете ги в олио, а после добавете мед и 

сервирайте.

51. Омлет суфле 
(OVA SPHONGIA EX LACTE)

  Счупете четири яйца, добавете прясно мляко и малко олио, смесете добре, така че 

съставът да бъде пухкав. В съд сложете малко олио, а после внимателно добавете 

състава, поставете във фурна, така че да се надигне. Когато са готови, покрийте с 

мед, поръсете с с черен пипер и сервирайте.

53. Охлюви хранени с мляко 
(COCHLEAS LACTE ПАСТАS)

  Вземете охлювите, почистете ги, извадете черупките им и ги оставете в съд, към 

който добавете мед и сол. На всеки час почиствайте охлювите от всички остатъци, 

които остават след тях. След всичко това ги изпържете в олио и сервирайте във винен 

сос.

52. Трюфели (TUBERA)

  Почистете трюфелите, попарете ги, добавете сол, сложете половината от тях върху 

шишче, а другата половина изпържете. После ги поставете в кратица с олио, бульон от 

кости, вино, черен пипер и мед. Когато са готови, извадете трюфелите и налейте соса, 

украсете и после сервирайте. 
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58. Сос за дива овца 
(IUS IN OVIFERO FERVENS)

  За пържолата от овца пригответе сос от: черен пипер, лющян, кимион, суха мента, 

чубрица, силфиум, навлажнени във вино. Добавете компот от сини сливи от Дамаск, 

мед, вино, бульон от кости, оцет, вино от стафиди, към които добавете, смесвайки, и 

риган и суха мента.

54. Рецепта с месо от диво прасе
 (APERITA CONDITUR)

  Месото се почиства, посолява се със сол и млян кимион, и се оставя за една нощ. На 

втория ден да се вкара във фурната, а когато е готово се посолява с млян черен пипер. 

Сос за месо се прави от: мед, бульон от кости, ниско вино и вино от стафиди.

55. Студен сос за варено диво свинско месо 
(IUS FRIGIDUM IN APRUM ELIXUM)

  Черен пипер, кимион, лющян, смлени семена от кориандър, семена от копър, семена 

от целина, чубрица, риган, лук, мед, оцет, горчица, бульон от кости и олио.

56. Сос за еленско месо 
(IUS IN CERVUM)

  Счукайте черен пипер, лющян, семена от целина, семена от сладък сминдух, 

навлажнени в бульон от кости, вино от стафиди, вино и малко олио. Когато заври, 

сгъстете с масло и брашно. Сложете сготвеното месо в този сос, за да попие и омекне 

текстурата, след което сервирайте.

57. Сос за дива коза 
(IUS IN CAPREA)

  Черен пипер, лющян, сминдух, магданоз, семена от седефче, мед, горчица, оцет, 

бульон от кости и олио.
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59. Агнешка яхния 
(SIVE AGNINAM EXCALDATAM)

  Сложете парчета агнешко в кратица заедно с лук и кориандър, счукайте черен пипер, 

лющян, кимион и ги сгответе с бульон от кости и вино, сложете после всичко в сос и 

сгъстете всичко с масло и брашно.

60. Задушен заек
 (LEPЧАСАM MADIDUM)

  Заекът се вари за малко време, след което го сложете в тава с олио, за да бъде 

вкаран във фурната. Когато бъде готов, поставете го в следния сос от: млян черен 

пипер, лук, седефче, семена от целина, всички задушени в бульон от кости, вино и 

малко олио. Докато заекът се пече, излейте този сос върху него.

61. Бял сос за заек 
(IUS ALBUM IN ASSUM LEPЧАСАM)

  Черен пипер, лющян, кимион, семена от целина, белтъци от яйца сварени 

подходящо, всичко превърнато в паста. В кратица сложете да се вари: бульон от кости, 

вино, олио, малко оцет и нарязан лук. Докато се вари, добавете подправките.

62. Варен заек 
(ALITER LEPЧАСАM ELIXUM)

  Пригответе билките като ги сварите, в кратица налейте олио, бульон от кости, оцет, 

вино от стафиди, нарязан лук, седефче и чубрица. Полученият сос се сервира към 

ястието.
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63. Сос за разни ракообразни

  Нарежете зелен лук, изпържете го, счукайте черен пипер, лющян, сминдух, кимион, 

смокини, мед, оцет, вино, бульон от кости, олио; докато всички те завират, добавете 

горчица.

64. Варен омар със сос от кимион 
(LOCUSTAM ELIXAM CUM CUMINATO)

  Това е ястие приготвено със сос от кимион, сос, който се получава по следния начин: 

цели зърна черен пипер, лющян, магданоз, суха мента, кимион, мед, оцет, бульон от 

кости, и ако искате, дафинови листа или мелобатрон.

65. Калмари на тиган 
(IN LOLIGINE IN PATINA)

  Счукайте черен пипер, седефче, малко мед, ниско вино и олио за вкус. Когато 

започне да ври, сгъстете ястието с брашнто и масло.

66. Пълнен калмар 
(IN LOLIGINE FARSILI)

  Черен пипер, лющян, кориандър, семена от целина, жълтъци, мед, оцет, бульон от 

кости, вино, олио, а после хомогенизирайте всичко.

  Черен пипер, лющян, семена от целина, сминдух, мед, бульон от кости, вино, плюс 

други основни подправки. Сварете сепията, когато е готова, нарежете я на две. 

Напълнете я със следното: паста от сварен мозък, млян черен пипер, разбити сурови 

яйца. Направете това докато сепията се напълни. Може да се добави още черен пипер 

на зърна. Завържете така получените пакетчета и ги поставете в кипяща вода, а когато 

съставът отвътре е готов, можете да ги извадите и сервирате.

67. Пълнена сепия 
(IN SEPIA FARSILI)
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68. Морски таралежи (IN ECHINO)

  За да приготвите морски таралежи, вземете керамичен съд, сложете олио, бульон от 

кости, сладко вино, черен пипер на зърна, и сложете всичко на огъня. Когато заври, 

добавете морските таралежи един по един, изцедете водата им добре, оставете я да 

се изтече, а после добавете млян черен пипер и сервирайте.

69. Черни морски миди (IN MITULIS)

  Най-добрият бульон от кости, нарежете на фино праза, сминдух, вино от стафиди, 

шара, а после добавете вода, за да стане сос, в който да сварите мидите.

70. Сос за сардини 
(IUS IN SARDA)

Черен пипер, риган, мента, лук, малко оцет и олио.

71. Сос за лобан/ кефал 
(IUS IN SARDA)

  Черен пипер, лющян, сминдух, лук, мента, седефче, салвия, вино от смокини, мед, 

оцет, горчица и олио.

72. Пудинг от дроб от риба 
(SALSUM, SINE SALSO)

  Сгответе черния дроб от лобан/кефал, счукайте, а после добавете черен пипер, след 

което бульон от кости и олио. Добавя се черен дроб от заек, агне или пиле, ако 

искате. Направете заливка от всичко това, изпечете, а после след като е готово, 

полейте с маслиново масло отгоре.
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73. Яхния от морски дарове в стил Баян

  Стриди нарязани на дребно, черни морски миди или скойки и медуза. 

Сложете всички в съд заедно с печените орехи, седефче, черен пипер, кориандър, 

сминдух, вино от стафиди, бульон от кости и олио.

74. Сос за варена риба 
(IUS IN PISCE ELIXO)

  Черен пипер, лющян, сминдух, няколко малки глави лук, риган, орехи, смокини, мед, 

оцет, бульон от кости, горчица и малко олио. 

Загрейте този сос, а ако искате вкусът да бъде по-богат, можете да добавите и 

стафиди.

75. Александрийски сос за печена риба
 (IUS ALEXANDRINUM IN PISCE ASSO)

  Черен пипер, сух лук (шалот), лющян, сминдух, риган, семена от целина, сушени 

сини сливи от Дамаск.

 Слагат се в хаванче, счукват се, добавя се оцет, бульон от кости, шара и олио, а после 

се слагат на огъня.

76. Сос за печена змиорка 
(IUS IN CONGRO ASSO)

  Черен пипер, лющян, млян сминдух, риган, сух лук, твърдо сварени жълтъци, вино, 

вино от мед, бульон от кости, спаднала шара, а после всичко това сложете на огъня.
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77. Риба скорпион с кедрови ядки 
(PISCES SCORPIONES RAPULATOS) 

  Сгответе рибата в бульон от кости и олио, извадете я когато е готова наполовина, 

сварете кедровите ядки, после нарежете на фино и отцедете водата от тях. 

  После комбинирайте с рибата и ги сложете на тих огън с малко олио. 

 Докато те се приготвят, счукайте сминдух, плодове от дафин и добавете шафран.                       

  Сгъстете състава с брашно, за да му придадете желаната консистенция, напръскайте 

с оцет, а после сервирайте.

78. Пържена риба с винен сос 
(PISCES CENOTEGANON)

  Изпържете рибата, смелете черен пипер, лющян, седефче, сух лук, добавете олио, 

вино и бульон от кости, след което сервирайте.

79. Задушена риба
 (PISCES CENOTEGANON)

  Може да се използва всякаква риба, измийте я, почистете я, нарежете я на парчета 

колкото дланта и я сложете в съд. 

  Добавете олио, бульон от кости, оцет, праз и пресен кориандър, после я сложете на 

огъня.

  Междувременно, счукайте черен пипер, риган, лющян, кориандър и праз. 

  Сложете всичко това на огъня. Когато рибата е готова, подредете я в чиния и я 

сервирайте.

80. Сос от кориандър за прасенце 
(PORCELLUM CORIANDRATUM)

  Изпечете внимателно прасенцето, после направете в хаванче следната смес от: млян 

черен пипер, копър, риган, зелен кориандър, объркайте всичко това с мед, вино, 

бульон от кости, олио, оцет, спаднала шара. 

  Всичко това, след като е смъкнато от огъня, поръсете с с пържени стафиди, кедрови 

ядки и нарязан лук, а после сервирайте.
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  Сгответе рибата в бульон от кости и олио, извадете я когато е готова наполовина, 

сварете кедровите ядки, после нарежете на фино и отцедете водата от тях. 

  После комбинирайте с рибата и ги сложете на тих огън с малко олио. 

 Докато те се приготвят, счукайте сминдух, плодове от дафин и добавете шафран.                       

  Сгъстете състава с брашно, за да му придадете желаната консистенция, напръскайте 

с оцет, а после сервирайте.

81. Свинско, поръсено с чубрица 
(PORCELLUM THYMO SPARSUM)

  Прасенце, прясно мляко, сварено със сол и копър, после поставено в студена вода, 

като постоянно внимавате да бъде потопено изцяло, за да се пази цветът му бял. 

  После направете студен сос от следното: различни ароматни билки, прясна чубрица, 

малко ергирон, твърдо сварени яйца, лук, ввсичко се надребнява фино, посолете 

после с всичко прасенцето, което междувременно е извадено от водата и оставено да 

изсъхне, овкусено после с комбинация от: олио, бульон от кости и  вино от стафиди.

82. Щраус а ла Санте 
(TURDOS HAPANTAMYNOS)

  Млян черен пипер, плодове от дафин, смесват се със сминдух и ферментирал рибен 

сос (ферментирал рибен сос), а после сложете състава в птица, от горната страна, от 

шията, увивайки я с шнур. После направете следната смес, в която ще се готви 

птицата: олио, сол, вода, копър и глави праз.

83. Сос за яребица 
(IUS IN PERDICES)

  Счукайте в хаванче: черен пипер, семена от лющян и седефче. Накиснете после в 

оцет, вино от смокини, мед, бульон от кости, олио. Сложете после на огъня, а когато 

е готово сервирайте.

84. Гургулица (TURTURES)

Накъсайте птицата, пригответе внимателно марината от: млян черен пипер, sylphium, 

бульон от кости, след което сложете птицата в този състав, така че месото да го 

абсорбира.

85. Лесна рецепта от агнешко месо
 (AGNUM SIMPLICEM)

  Махнете кожата на агнето, нарежете го на малки парченца, които измивате 

внимателно и подреждате в съд. Добавете: олио, бульон от кости, вино, праз, 

нарязани листа от кориандър. Когато всичко започне да ври, смесете целия състав, а 

когато е готово, сервирайте.

Добре дошли в Средновековието|Римската кухня|страница 39



86. Кнедли от фазан 
(ISICIA PLENA)

  Състои се от предварително изпържени парченца месо от фазан, към които се добавя 

надребнен пълнеж, съставен от остатъци, сред които мазнини и други парченца, които 

се поръсват с пипер и се накисва в бульон от кости и слабо вино. 

  От всичко се оформят крокети или с помощта на лъжица. После кнедлите се варят 

във воден състав със сол или ферментирал рибен сос.

87. Кнедли с хидроферментирал рибен сос 
(HYDROGARATA ISICIA)

 Натрошете пипер, лющян и разваленки, после ги оставете да се накиснат в бульон от 

кости. След това ги сварете докато всичко падне, а накрая поставете кнедлите в този 

състав и ги сгответе. 

  Когато бъдат готови, извадете ги в чиния и сервирайте.

88. Варени предястия 
(ISICIA AMULATA AB AHENO)

  Съставки: пипер на зърна, лющян, силфиум, малко джинджифил, капка мед и бульон 

от кости. 

  Поставете всичко да ври, а когато стигне до точката на кипене, добавете наденица 

Isicia, кюфтета и ги гответе почти до край, когато всичко се сгъсти с брашно и масло 

(roux) разбърквайки енергично през цялото това време.
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89. Пудинг от брашно или спелта 
(APOTHERMUM)

  Сварете спелтата с или без кедрови ядки, или обелени бадеми, след като използвате 

бяла глина, за да ги избелите и ги потовете във вряла вода. 

  Добавете стафиди, сиропирайте със слабо вино или стафидено вино, а после 

сервирайте върху плато, което поръсете с с натрошени ядки, плодове, хляб или с 

трохите им.

90. Наденички (BOTELLUM)

  Правят се от: варени жълтъци, смлени кедрови ядки, лук, праз, и смлян пипер.

   Със сместта се напълват червата, а после се варят в бульон от кости и вино.

91. Кръгла наденица 
(CIRCELLOS ISICIATOS)

  Напълнете червата с най-доброто мляно месо, с което разполагате, после направете 

малки кръгове, които оставете на пушене. Когато придобият пурпурен цвят, изпържете 

ги на тих огън. 

  Можежте да ги използвате и като гарнитура за месото от фазан във винен сос, 

подправен с кимион.

92. Зеленчуци на вечеря 
(PULMENTARIUM AD VENTREM)

  За този вид ядене могат да се използват всякакви видове зелени зеленчуци, също 

така младо червено цвекло и праз.

  Всички се попарват, след което се поставят в тенджерка, където се посипват с смлян 

пипер и кимион, добавете кондензирани бульон от кости и шира, или всякакви други, 

за да подсладите. 

  Поставете всичко на тих огън, а когато е готово можете да сервирате.
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93. Пасирана тиква 
(CUCURBITAS)

  За да омекнат твърдите и части и да станат вкусни, направете следното: нарежете я 

на малки парчета, сварете ги, а после изцедете водата от тях и ги подредете в съд за 

готвене. 

  Поставете в хаванче пипер, кимион, силфиум и седефче. 

  Добавете бульон от кости, малко кондензирани оцет и вино. 

  Смесете всички и после да бъде добавено над парчетата тиква, приготвени 

предварително, сложете във фурната, а когато са готови поръсете с пипер и 

сервирайте.

94. Тиква с пиле 
(CUCURBITAS CUM GALLINA)

  Поставете да се задуши тиквата с пилешкото месо, гарнирайте с резени праскова, 

трюфели, пипер, кимион, силфиум и зелени подправки, като: мента, целина, 

кориандър, блатна мента, кресон, вино, олио и оцет.

95. Бръшлянови тикви 
(PEPONES ET MELONES)

Съставки: пипер, блатна мента, мед или кондензирана шира, бульон от кости и оцет, а 

от време на време добавете и силфиум.
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96. Налби (английско мушкато) 
(MALVAS)

 Най-малките от налбите се приготвят с ферментирал рибен сос, олио и оцет, а 

най-големите от тях с винен сос, бульон от кости, пипер, като допълнително добавите 

и стафидено вино.

97. Младо зеле/конопида 
(CYMAS ET CAULICULOS)

  Сварете листата, поръсете с с кимион, сол, вино и олио, а ако искате можете да 

добавите и пипер, лющян, мента, седефче и кориандър. 

  По-крехките листа можете да задушите заедно с бульон от кости, могат да се поръсят 

с олио и вино.

98. Друг начин на приготвяне на 
зелето/конопидата 1 (ALITER)

  Нарежете стъблата на половина и ги сварете. Листата се смачкват и поръсват с 

кориандър, лук, кимион, пипер, стафидено вино или кондензирано вино и малко олио.

99. Друг начин на приготвяне на 
зелето/конопидата 2 (ALITER)

  Изпържете стъблата, а после ги поставете в съд, който ще сложите във фурната 

заедно с: олио, пипер, кимион, праз, кимион, пресен кориандър, всички нарязани на 

дребно.

100. Цитрон (CITRIUM)

  За приготвянето ни трябва следното: резене, силфиум, суха мента, оцет и бульон от 

кости.

101. Краставици (CUCUMERES)

  Завират се, с цел да се задушат краставиците, които предварително са обелени, във 

вино или бульон от кости, така че да омекнат, а после сервират се така.
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102. Друга рецепта за краставици 1 
(ALITER CUCUMERES RASOS)

  След като се обелят, краставиците се слагат на огъня заедно с мозъка, който е 

предварително сварен. Прибавя се кимион, малко мед, семена от целина и олио. 

Съставът се стяга с яйца, а после поръсете с пипер и сервирайте.

103. Друга рецепта за краставици 2 
(ALITER CUCUMERES RASOS

  За приготвянето ни е нужно следното: краставици, пипер, блатна мента, мед или 

кондензирана шира, бульон от кости и оцет. 

  От време на време може да се добави силфиум.

104. Пиле Амулатум 
(AMULATUM ALITER)

 Нарежете пилешкото месо и го поставете в съд във фурната заедно с: праз, копър, 

сол. Когато е почти готово, добавете пипер, семена от целина и после загъстете с 

ориз. Може да добавите и стафидено вино или шира, всичко се смесва добре, а после 

се сервира.
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105. Мортария (MORTARIA)

  За това ястие се слага в хаванче следното: мента, седефче, пресен кориандър, 

резене. Да се пасират много добре, а после добавете: лющян, пипер, мед, оцет и 

бульон от кости.

106. Сос от кимион за разни ракообразни 
(CUMINATUM IN OSTREA ET CONCHYLIA)

  Приготвя се от следните съставки: пипер, лющян, магданоз, суха мента, спанак Mala-

bar, кимион, мед, бульон от кости и оцет.  

107. Друг сос от кимион 
(ALITER)

  Приготвя се от следните съставки: пипер, лющян, магданоз, суха мента, кимион, мед, 

оцет и бульон от кости.

108. Хипотрима (HYPOTRIMA)

  Използват се следните съставки: пипер, лющян, суха мента, кедрови ядки, стафидено 

вино, сладко сирене, мед, оцет, бульон от кости, вино, олио и слаба шира.

109. Оксиферментирал рибен сос
 (OXYFERMENTAT РИБЕН СОС DIGESTIBILE)

  Много подобен или по-скоро влиза в категорията на киселите сосове. 

  Приготвя се по следния начин: пипер, един драм силфиум, кардамон, кимион, суха 

мента. 

  Всички се смесмват докато се получи паста, а после мед, оцет и бульон от кости.
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110. Друга рецепта за Oxyферментирал 
рибен сос (ALITER)

  Получава се от: пипер, магданоз, кимион, лющян. След като се смеси всичко се 

прибавя мед, бульон от кости и оцет.

111. Сос от вино за трюфели 
(CENUFERMENTAT РИБЕН СОС IN TUBERA)

  Получава се от: пипер, лющян, кориандър, седефче, бульон от кости, мед и малко 

олио.

112. Друг сос от вино за трюфели 
(ALITER)

Получава се от: градинска чубрица, пипер, лющян, мед, бульон от кости и оцет.

113. Енергизант с мед за пътувания 
(CONDITUM MELIZOMUM VIATORIUM)

  Отлична напитка за съживяване на тялото. 

  В мед се слага следното: пипер, ароматизирано вино, а за да добие и по-голяма 

течливост добавете обикновено вино.
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114. Вино с подправки 
(CONDITUM PARADOXUM)

  Слагат се в меден съд 6 чаши мед  две вино. 

  Слагат се на тих огън, съставът се бърка през цялото това време, а когато е почти до 

точката на кипене, добавете студено вино.

 Повторете този процес няколко пъти и през следващите дни. 

  След всичко добавете смлян пипер, смола (маджун), дафинови листа, шафран, а 

накрая налейте отгоре бистро вино и въглен, за да извлечете всички остатъции.

115. Масло Либурниан 
(OLEUM LIBURNICUM)

  За да приготвите маслото Liburnian, ви трябва следното: оман, камъш, възможно 

най-млади зелени дафинови листа. Всичко се оставя за смилане и после се смачква 

докато се получи прах. Добавете сол и поставете съдържанието в олио, а три дни 

целият състав се разбърква възможно най-често.

116. Моркови и пащърнак 
(CAROTAE ET PASTINACAE)

 Морковите и пащърнакът се сваряват и сервират заедно със сос с вино.

117. Друг вид моркови и пащърнак 
(ALITER)

  Морковите се варят, нарязват се, а после се задушават заедно с кимион и малко олио.
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118. Крем от ядки 
(ALITER PATINA VERSATILIS)

  Смачкват се ядките и горските лешници, след което се изпичат и им се прибавя мед. 

Поръсва се пипер, прибавя се бульон от кости, прясно мляко, яйца и малко олио.

119. Крем от аспержи 
(PATINA DE ASPARAGIS)

Поставете в хаванче, за да счукате аспержите, които предварително са сготвени, 

пасирайте ги заедно с: пипер, лющян, пресен кориандър, градинска чубрица, лук. 

Когато всичко е смесено добавете вино и бульон от кости. Поставете всичко на тих 

огън, а към края можете да добавите и разбъркани яйца, за да се сгъсти съставът.

120. Рецепта със зеленчуци 
(PATINA EX RUSTICIS)

  Може да съдържа следното: краставици или тънки листа от зеле или конопида, 

градинска чубрица, а по избор може да добавите предварително сготвено пилешко 

месо или риба.
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121. Баница от плодове от бъз 
(PATINA DE SAMBUCO)

  Вземете плодовете на бъз, измийте ги, а след това ги сложете да врят. 

  Отделно вземете съд, в който да приготвите крема. 

  Натрошете шест зърна пипер, добавете бульон от кости, сърцевината на плодовете от 

бъз, една чаша вино, една чаша стафидено вино, олио, а после поставете всичко на 

тих огън, разбърквайки през цялото това време. 

  Когато загрее достатъчно добавете 6 разбити яйца и разбъркайте добре целия състав.  

  Когато се сгъсти, можете да добавите пипер, а после да сервирате.

122. Вечеря със зеленчуци 
(PATELLA EX OLISATRO)

  Могат да се използват всякакви зеленчуци или билки. 

  Те се попарват във вода със сол, а после се изцеждат от излишната вода. 

В друг съд добавете следното: смлян пипер, лющян, кориандър, лук, градинска 

чубрица, бульон от кости, олио, вино и оцет. 

  Върху всички тях добавете предварително сварените зеленчуци, а после целият 

състав се слага на огъня. Когато е готово можете да сгъстите с брашно, а накрая 

поръсете с с градинска чубрица и сервирайте.

123. Рецепта от риба “snapper” или кефал със стриди 
(PATINA DE PISCIBUS DENTICE, AURATA ET MUGILE)

  Вземете рибата, почистете я и я измийте, а после а сварете или изпържете само 

наполовина. После я нарежете на по-малки парченца и я остевете настрани. Сега е 

момента за приготвяне на стридите. Поставете в хаванче, а после пасирайте 6 зърна 

пипер, бульон от кости и малко вино. В съд, налейте олио и задушете стридите, без 

черупките, заедно с вино. Когато всичко е готово, вземете съд, в който да поставите 

рибата, която сте приготвили заедно заедно със стридите, оставете ги на тих огън, а 

когато са почти готови, разбийте яйца и добавете към останалия състав. Накрая, 

поръсете с пипер и сервирайте.
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124. „Движещи се” предястия 
(GUSTUM VERSATILE)

  Те са направени от: резени бяло цвекло, праз, корен целина, задушени орехи, 

джинджифил, пилешки дреболии, пилешки крилца. В съд налейте олио, добавете 

листа от лечебна ружа, сини сливи, малки резени наденица lucanian, бульон от кости, 

вино и сложете всичко на огъня. Междувременно, натрошете зърна пипер, лющян, 

джинджифил, сос Tarragon и сложете на огъня. Направете сос от вино от следното: 

смлян пипер, лющян, бульон от кости и стафидено вино.

  В друг, по-малък съд поставете олио заедно с другите съставки, загрейте всичко и 

добавете сос от брашно и масло когато съставът е заврял. Накрая махнете листата 

лечебна ружа, а после налейте отгоре соса от вино, поръсете с пипер и сервирайте.

125. Наслада от зеленчуци 
(GUSTUM DE OLERIBUS)

  Сварете луковиците лук в смес от вода, бульон от кости, вино и олио. Когато са 

готови, добавете черен дроб от прасенце, черен дроб от пиле и от други птици, всички 

нарязани наполовина и сготвени заедно с луковиците лук.

  Когато са готово, натрошете пипер, лющян, после накиснете с: бульон от кости, вино 

и стафидено вино, за да подсладите. Полученият сос може да се сгъсти с брашно и 

масло. Когато е готово налейте отгоре и сервирайте.
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126. Компот от ранни плодове 
(GUSTUM DE PRAECOQUIS)

  Измийте и почистете ранните плодове, махнете костилките им и ги сложете в съд. 

През това време натрошете няколко зърна пипер, суха мента, мед, стафидено вино, 

вино и оцет. Поставете всичко в съд peste плодове, добавете малко олио şi оставете-le 

на тих огън. 

 За да сгъстите соса, използвайте оризово брашно, после поръсете с пипер и след това 

можете да сервирате.

127. Леща с кестени 
(LENTICULAM DE КЕСТЕНИIS)

  Вземете съд, в който поставете обелените 

кестени, добавете вода и сол, и ги оставете да 

врят. Междувременно, в хаванче, натрошете 

зърна пипер с кимион, семена от кориандър, 

мента, еригерон, седефче. Всички навлажнени 

с оцет, мед и бульон от кости. Налейте над 

всички вече сварените кестени, добанвете 

олио и ги оставете да врят. Когато са готови, 

пасирайте ги докато се образува пюре, а после 

добавете зехтин от зелени маслини и 

сервирайте.
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128. Лесна рецепта с грах 
(CONCHICLA DE ПАСИРАТ SIMPLICI)

  Сварете грахa с шушулките, когато е готов, добавете праз и пресен кориандър. 

Докато е на огъня, натрошете пипер, лющян и други ароматни билки и добавете вино, 

и олио. После налейте този състав върху вече сготвения грах и праз, и оставете всичко 

на тих огън докато стане готово.

129. Сос за различни птичи меса 
(IUS IN DIVERSIS AVIBUS)

  За това използвайте: пипер, сух кимион, лющян, мента, стафиди или сини сливи, 

малко мед, вино с мирта, оцет, бульон от кости и олио. Поставете всичко на огъня, а 

когато е почти готово, добавете целина и градинска чубрица.

130. Сос за птичи-дивечови меса- 
(ALITER IUS IN AVIBUS)

  За това използвайте: пипер, лющян, суха мента, цвят от копър, вино, бадеми, горски 

лешници, мед, оцет, бульон от кости. Поставете всичко на огъня, разбъркайте добре и 

добавете зелени семена от целина и коча билка.

131. Рецепта за (дивечови) птици, които издават тежка миризма 
(AD AVES HIRCOSAS OMNI GENERE)

  За това използвайте: пипер, лющян, градинска чубрица, суха мента, градински чай, 

фурми, мед, оцет, вино, бульон от кости, олио, слаба шира, горчица.

  Месото на тези птици след приложената обработка ще бъде много по-вкусно и 

хранително, а мазнината им ще бъде много добре консервирана, ако месото го 

пъхнете в тесто за хляб с олио, а после го сложите във фурната.
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132. Суров сос за месо от варено пиле 
(IN PULLO ELIXO IUS CRUDUM)

  Поставете в хаванче следното: семена от копър, суха мента, силфиум, оцет, 

смокиново вино, бульон от кости, горчица, олио и слаба шира, а после можете да го 

използвате като такъв за свареното месо.

133. Пиле в стил Партиан 
(PULLUM PARTHICUM)

  Измийте и почистете пилето, после го нарежете на четири. Натрошете пипер, лющян 

кимион, добавете вино и бульон от кости. Налейте всичко върху пилето и го сложете 

да се изпържи. След като е изпържено, пилето се слага в керамичен съд и се слага 

във фурната заедно с виното и силфиума. Когато е готово, поръсете с пипер и 

сервирайте.
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134. Обикновена токачка 
(PULLUM NUMIDICUM)

  Измийте и почистете токачката, а после я сложете да ври. След като се е сварила, се 

поръсва със силфиум и пипер, и се слага да се изпече. Направете сос от: смлян пипер, 

кимион, семена от кориандър, седефче, смокини и ядки (навлажнени в оцет, мед и 

бульон от кости). Докато се варят можете да сгъстите соса с брашно, а когато добие 

желаната консистенция, налейте го върху месото от токачка, поръсете с пипер, а 

после сервирайте.

135. Пиле в стил Фронто 
(PULLUM FRONTONIANUM)

  За тази рецепта е необходимо едно пиле, коете е предварително сварено и 

мариновано в смес от подкиселен бульон от кости. Намазва се с олио, добавят се 

копър, праз, пресен кориандър, градинска чубрица и бульон от кости, а после се слага 

във фурната. Когато е готово, се поръсва с пипер и се сервира. 
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136. Пиле каймаклия с юфка 
(PULLUS TRACTOGALATUS)

  Приготвите пилето заедно със следното: бульон от кости, олио, вино, пресен 

кориандър, лук. Когато е готово, махнете сосът останал след изпичането на пилето. 

Добавете върху него: прясно мляко, сол, мед, една капка вода и юфката, а после 

оставете всичко на тих огън. Поставете пилето, или цяло, или нарязано на парчета в 

дълбок съд и добавете отгоре следното: пипер, лющян, ароматизирано вино, мед, 

слаба шира, предварително получения сос. Сложете всичко на тих огън, а когато е 

почти готово, можете да го сгъстите с брашно.

137. Праз и боб 
(ALITER PORROS)

  След като сме сварили праза във вода, шушулките зелен боб се завират в същата 

вода, в която е врял празът за допълнително наслада. А могат да се сервират заедно.

138. Репички (RAPHANOS)

Поръсете с пипер репичките и ги сервирайте в разтвор, съставен от вода със сол.

139. Ежедневна рецепта 
(PATINA QUOTIDIANA)

  Приготвите паста от варен телешки или свински мозък. Поръсете с пипер, кимион, 

бульон от кости, силфиум (сок от ароматни билки). Сгъстете с вино, яйце, прясно 

мляко, всичко на тих огън или на водна баня.

140. Баница от шпроти/аншоа или риба
 (PATINA DE ABUA SIVE APUA)

  Съставки: парчета риба, за предпочитане без кости се изпържва, пече или вари, 

после нарязва на много тънко. Добавете в съд заедно с пипер, седефче, бульон от 

кости, малко олио и разбъркайте добре заедно със суровите яйца, така че да се 

образува твърд състав. След като се получи съставът, се добавя месото от медуза и 

всичко се поставя на тих огън или пари, но без да ври. Когато е готово, се поръсва с 

пипер и се сервира.
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141. Богати предястия от риба, пиле и наденица в сос 
(PATINA EX LACTE)

  - Кедровите ядки се изсушават и се оставят настрани морските таралежи. Вземете 

съд, в който да поставите на пластове следното: лечебни ружи и червено цвекло, праз, 

целина, зеле да се задушат, плюс други пресни подправки, едно пиле сготвено в 

собствен сос, сготвен свински или телешки мозък, наденица Lucania, варени яйца, 

наденица Tarantine, готвена на пепел и пилешки дреболии.

  - Парчетата пържена риба, медуза, сготвените стриди, прясното сирене се поставят 

на редуващи се пластове. В соса, получен от пипер, лющян, семена от целина и 

силфиум се прибавя прясно мляко, както и сурови яйца. Налейте целия този сос над 

предварително обрадувания състав и се готви на пара. След като е готово, добавете 

отгоре пипер и прясно месо от мида и морски таралеж.

142. Яхния от риба 
(PATINA ZOMЧАСА)

  Яхнията от Zomчаса се прави по следния начин: вземете суровата риба, поставете я в 

съд, в който се добавят: олио, бульон от кости, слабо вино, праз, пресен кориандър. 

Докато се готви, добавете пипер и лющян, а после, за да стегнете съставът, сложете 

жълтъци и овкусете ястието. Накрая поръсете с пипер и сервирайте.

143. Рецепта с праскови 
(PATINA DE PERSICIS)

  Почистете и нарежете прасковите, после се варят, за да се задушат. Подредете ги в 

съд, поръсете отгоре с олио и ги сервирайте заедно с ароматизирано вино с кимион.
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144. Крушов пудинг – Баница 
от круши в тенджерка27 

  Съставки: 4 круши, вода или бяло бяло вино за печенето на крушите, 1 лъжица мед, 

пипер, ½ чаша пасум (вино със стафиди), 3 яйца, ½ чаша прясно мляко, 1 л. зехтин, 2 

л. вино, тип ферментирал рибен сос.

  Слагат се цели круши във вода или бяло вино. Махат се кората и семките. Смачква се 

на пюре, смесено с мед, пипер, кимион и пасум. Яйцата се разбиват и се прибавя 

прясното мляко. После се смесват крушите със зехтина. Излива се в касерола (тиган) и 

се пече около 230 минути на 350 градуса по Фаренхайд.

  27.https://www.romanobritain.org/2-arl_food/arl_roman_recipes-pear_patina.php
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Глава 2. 
Български рецепти от средновековния период

Добре дошли в Средновековието|Български рецепти от средновековния период|страница 58



2.1 Обща информация

  Храната е неизменна част от ежедневието на всеки човешки индивид, независимо от 

социалното му положение. В ранното средновековие хранителните навици са доста 

по-различни от времето на Античността. Това се дължи основно на смяната на 

преобладаващото население на територията на Първото българско царство, имащо 

хранителни навици доста по-различни от късноантичното местно население.

  По тази причина, за да се разбере какви храни е консумирало населението на 

българската държава през VII – началото на XI в., първо трябва да се имат предвид 

хранителните навици на двата основни компонента, стоящи в основата на българската 

народност – славяни и прабългари и като последващ, но не по-маловажен фактор – 

промяната на техния хранителен режим настъпила след Покръстването.

  За храната на славяните, Стретегикона на Маврикий казва следното: [Славяните] 

Имат множество всякакви домашни животни и храни, наредени на камари – най-вече 

просо и жито28.  На базата на това може да се твърди, че те са употребявали 

разнообразна храна от растителен и животински произход. Тези сведения се допълват 

и от „Чудесата на Свети Димитър Солунски”, където е писано, че велезитите от 

околностите на Тива и Димитриада имали сухи плодове, жито и варива.29

  Храната на прабългарите – като народ с номадски начин на живот – предполага 

основно месно-млечна диета, както е при всички други номадски общества.

  28.Das Strategikon des Maurikios, XI, 4, ed. G.T. Dennis, Vindobonae 1981 [= CFHB, XVII]; Псевдо- маврикий, [in:] FGHB, vol. ІІ, ed. Ив. ДУЙЧЕВ et al., 

София 1959, p. 281–282 and fn. 1 on p. 281. English translation quoted from: Maurice’s Strategikon. Handbook of Byzantine Military Strategy, trans. G.T. 

Dennis, Philadelphia 1984, p. 120.

  29.P. Lemerle, Les plus anciens recueils des miracles de saint Demetrius et la penetration des slaves dans le Balkans, vol. I, Le texte, Paris 1979, p. 203 

[254].
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  Тази глава се фокусира върху храната на обикновеното население на Първото 

българско царство. Част от тази храна е присъствала и на трапезата на българската 

аристокрация, но не трябва да се забравя, че тя с финансовите си възможности е 

могла да си набави и множество други вносни храни, непривични за местната трапеза. 

Освен това, във владетелския двор  посредством поръчки, дарове и покупки вероятно 

са присъствали и голям брой „екзотични” храни.

Зърнени храни

  Позната е по нашите земи още от времето на неолита30, и продължава да се ползва 

без прекъсване като основна хранителна суровина и до наши дни. Тя е основно 

хлебодайно растение още от времето на култивирането й до съвременността. Позната 

е от множество находки от периода на ранното средновековие както от територията на 

столиците, така и от други обекти.

Пшеница

  През Средновековието се използват основна два нейни варианта – двузърнеста и 

меко/твърда31. Характеризира се с високото си съдържание на протеини и 

калоричността си.32 

Ръж

  През Средновековието ръжта се оказва много важен посев за много части на Европа. 

Явно, това е така и в ранносредновековна България, щом останки от ръж са открити и 

при разкопките на владетелската църква  в Преслав, в Плиска (при северната порта и в 

мазилката на Голямата базилика33), а така също и при разкопките на 

ранносредновековното селище на острова при Дуранкулак.

Просо

  Също познато от дълбока древност по нашите земи хлебодайно растение, чието 

отглеждане през ранното Средновековие е установено от палеоботаническите 

изследвания.34 

 30.Ц. ПОПОВА, Каталог на археоботаническите останки на територията на България (1980–2008), ИИз 20–21, 2009, p. 95 onwards. 

 31.Ц. ПОПОВА, Каталог…, p. 141–142, tabl. 2; Й. ПАНАЙОТОВ, М. МИХОВ, Кратка характеристи- ка на основните продоволствени и технически 

култури, [in:] Дуранкулак, vol. I, ed. Х. ТОДО- РОВА, София 1989 , p. 216. 

 32.J. McCorriston, Wheat, [in:] The Cambridge World History of Food, vol. I, ed. K.F. Kiple, K.C. Orneals, Cambridge 2000, p. 158–159. 

 33.К. ШКОРПИЛ, Домашный быт и промысел, ИРАИК 10, 1905, p. 316

 34.Ц. ПОПОВА, Каталог…, p. 141–142; Й. ПАНАЙОТОВ, М. МИХОВ, Кратка характеристика…, p.216 
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  Широко разпространение получава през римската епоха и се отглежда в големи 

количества до средата на XIX в.35 . Просото е основният продукт за приготвяне на хляб 

на бедното население до започването на отглеждането на царевицата по нашите земи. 

Дори и след замяната му с царевицата хлябът, направен от царевично брашно, 

традиционно продължава да се нарича „просенник”. Този хбял е пълен с люспи поради 

естеството на зърната на просото и затова остава сред непредпочитаните храни от 

аристокрацията. При употребата на този тип хляб основна цел е да бъде утолен глада.

Ечемик

  Семената от ечечик са открити при разкопките на раннносредновековното селище на 

острова край Дуранкулак.

Лимеци

  Семена от такива са открити при разкопките на раннносредновековното селище на 

острова край Дуранкулак.

Ориз

  Присъствието на ориз по българските земи е засвидетелствано най-ранно през XI в. 

По тази причина той не може да се отнесе към храните, употребявани от обикновения 

българин през Първото българско царство.

  Но за разлика от обикновена България, чието хранене не включва това растение, 

аристократите и особено жителите на двореца очевидно са били запознати с ориза и са 

го използвали като храна. Това се потвърждава от позоваване в кратката, ранна версия 

на романтизва на Александър, запазена като част от „Гръцки и римски хроники“36. 

  35.Летописец еллинский и римский, p. 142; Словарь русского языка ХI–ХХVІІ вв., Москва 1987, p. 68. 

  36.Летописец еллинский и римский, vol. І, Текст, ed. О.В. ТВОРОГОВ, Санкт-Петерб рг 1999, p. 85–178. 
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Зеленчуци

Растения от семейство Лукови

  Тук се включват лукът, чесънът и празът. Това са растения, разпространени по 

всички континенти на Стария свят, които са непретенциозни към климатичните 

условия. Използват се както за основна храна, така и за подправки в различни ястия и 

явно са единствените зеленчуци, различавани от останалите.37 

  От т.нар. „Слово за Тълкувателя” става ясно, че чесънът, освен като храна, се е 

използвал в някои езически ритуали от новопокръстените българи във времето 

веднага след Покръстването38.  Теофилакт Охридски, макар и за един по-късен период 

от време, твърди също, че българите употребявали много лук и чесън за храна.39 

  Като леснодостъпни и лесни за отглеждане тези зеленчуци явно са били 

широкоразпространени и употребявани като ежедневна храна на ранносредновековния 

българин. Това положение на растенията от семейство Лукови явно се запазва чак до 

най-ново време, защото според народните представи яденето на лук, чесън или праз 

се смята за готова гозба.40 

Семейство бобови (Fabaceae)

  Фасулът се появява много по-късно, след откриването на Америка41.  Въпреки това, в 

храната на ранносредновековните българи не са липсвали представители на 

семейството. Йоан Екзарх в „Шестоднев” говори за бобови растения42. 

  По това време в средновековна Европа са широко отглеждани лещата и грахът. В 

България следи от грахови зърна от разглеждания период произхождат от Дръстър43 , а 

от леща – от селището на острава при Дуранкулак.44 

37.Panajotov J., Mihov M., Kratka harakteristika na osnovnite prodovolstveni i tehničeski kulturi, [in:] Durankulak, vol. I, ed. H. Todorova, Sofija 1989, p. 

213–222.

 38.А. КАЛОЯНОВ, Т. МОЛЛОВ, Слово на Тълкувателя – един неизползван източник за старобъл- гарската митология, БЕт 28.4, 2002, p. 25–41.

 39.И. САКЪЗОВ, Храната на старите българи, УМ 9.7, 1928, p. 433

 40.И. ПАВЛОВ, Присъствия на храненето по българските земи през ХV–ХІХ в., София 2001, p. 29. 

 41.Kaplan L., Beans, Peas and Lentils, [in:] The Cambridge World History of Food, vol. I, ed. K.F. Kiple,K.C. Orneals, Cambridge 2000, p. 271–281.

 42.ЙОАН ЕКЗАРХ, Шестоднев, ed., trans. Н.Ц. КОЧЕВ, София 2000, p. 122.
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Семейство Кръстоцветни 

  Това семейство включва известните на Балканите още от времето преди Христа зеле, 

ряпа в различните й разновидности, синапа. За тези растения липсват преки писмени 

или археологически данни за използването им от населението на българската държава 

през VII-X в., но предвид ползването им във Византия, може да се предположи 

присъствието им на българската трапеза. Също така, вероятно в старобългарския език 

думата „зеле” е събирателна и с нея са се обозначавали зеленчуците изобщо.45 

Семейство Тиквови

  Самата тиква е донесена от Америка, но по трапезата на ранносредновековния 

българин са присъствали представители на семейството. При разкопки във Вътрешния 

град на Плиска в керамичен съд са открити семки от диня и пъпеш. Дали тези плодни 

зеленчуци са били част от лятната ежедневна храна на населението на Първото 

българско царство е трудно да се каже, но предвид местонамирането им може да се 

предположи, че те по0скоро са остатъци от храната или семена за посев, свързани с 

двореца.46 

Диви растения

Лапад, маруля и коприва

  Няма преки доказателства за използването им като храна през разглеждания период, 

но предвид честото им срещане и това, че са отдавна известни като храна, е възможно 

и тяхното използване както в България, така и във Византийската империя.

  43.Ц. ПОПОВА, Каталог…, p. 142.

  44.Й. ПАНАЙОТОВ, М. МИХОВ, Кратка характеристика…, p. 218.

  45.I. Tarnanidis, The Psalter of Dimitri the Oltarnik, [in:] idem, The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai, 

Thessaloniki 1988, p. 91–100; Б. ВЕЛЧЕВА, Новооткрити ръкописи в Синайския манастир “Св. Екатерина”, PBg 12.3, 1988, p. 126–129

  46.С. СТАНЧЕВ, Разкопки и новооткрити материали в Плиска през 1948 г., ИАИ 20, 1955, p. 192
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Подправки

  Вероятно за овкусяване на храните са използвани някои диворастящи растения, 

използващи се и до днес като подправки. Тук вероятно се включват чубрица, мащерка 

и други. Основното приложение на билките (включително подправки) по онова време 

обаче е било лечебното. Билките са били широко използвани за лечение на различни 

заболявания и рани. Това е видно от единствената книга за лекарства от разглеждания 

период досега. Съхранява се на три страници, вмъкнати (л. 141 A, B и C) в така 

наречения псалм на Димитър Олтарник, открит в манастира "Света Екатерина 

Синайска". Намерените елементи включват рѣпѣи (репей), лоугъ (ceion), корен (корен) 

и други.47 

Гъби

  Гъбите вероятно са били използвани за храна основно от населението на българската 

държава със славянски произход, тъй като за етносите с номадски начин на живот това 

е храна, предизвикваща отвращение. Самата дума, както и имената на повечето видове 

гъби, са със старославянски произход.

Регионално специфични растения-храни

Маслини

  Характерни за региона около Охрид, по описанието на Теофилакт Охридски. Предвид 

факта, че през времето, когато живее той, вече е започнал палеоклиматичен минимум, 

а през времето на съществуването на Първото българско царство има палеоклиматичен 

максимум, може с голяма вероятност да се предположи, че маслинови дървета са се 

отглеждали и през VII-X в. в този регион. За „дървено масло” – зехтин, споменава Йоан 

Екзарх в „Шестоднев”.

  47.I. Tarnanidis, The Psalter…; Б. ВЕЛЧЕВА, Новооткрити ръкописи…, passim
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Плодове

Ябълки

  Плодът е и познат, и използван още от древните египтяни. На Балканите това е едно 

от най-традиционните плодни дървета и съответно плодове, познато на древните гърци 

и траки. Ябълките е и един от най-споменаваните плодове, освен като библейски 

символ, в „Шестоднев” на Йоан Екзарх.

Грозде

  Освен, че е от най-старите култивирани растения, лозата или гроздето във вариант на 

вино се явява един от най-често употребяваните плодове през Средновековието. От 

него средновековните хора си набавят голяма част от необходимите на организма 

захари, но заедно с това то понякога предизвиква и немалко раздори и несполуки. 

Възможно е именно поради последните причини хан Крум да е забранил отглеждането 

на лозя.48

круши

  Също споменат от Йоан Екзарх плод сред растителното царство, сътворено от Господ  

и заедно с това познато на ранносредновековния българин.

Череши

  Не присъства сред споменатите от Йоан Екзарх плодни дървета, но присъствието й 

сред околния растителен свят, заобикалящ ранносредновековния българин и 

употребяван от него за храна, се доказва от палеоботаническите изследвания  и то за 

един ранен период от присъствието на българите по Долен Дунав.

  48.Свидас, [in:] FGHB, vol. V, ed. Г. ЦАНКОВА-ПЕТКОВА et al., София 1964, p. 310
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Черници

  Също не присъства сред изредените от Йоан Екзарх плодни дървета, но отново се 

открива при палеоботанически изследвания на материали от ранното Средновековие.

Ядки, бадеми и орехи

  Споменати са от Йоан Екзарх сред познатите на средновековния българин дървета, 

даващи плодове годни за ядене. В диво състояние вероятно се е срещал и лешник.

  Вероятно разнообразието на храна с растителен произход не се изчерпва само с 

посочените растителни видове, но писмените сведения, подпомогнати от 

изключително ограничените за средновековна България данни от палеоботаниката, 

дават такава картина.

  Аристокрацията и най-вече владетелският двор са ползвали и множество вносни 

хранителни продукти, доставени от различни места, предимно от Византия, а за 

разнообразието на храни от растителен произход в южната съседка на Първото 

българско царство красноречиво говори византийската селскостопанска енциклопедия 

„Геопоники”.

Хляб и зърнени храни 

  Хлябът, в различните му варианти, още от праисторически времена е една от 

основните храни на човечеството, независимо от класовите и имуществени различия.
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  За да се превърне в хляб, е необходимо зърното да се смели на брашно. В 

зависимост от социалния си статус различните класи в обществото са употребявали и 

различен по качество и състав хляб, като вероятно аристокрацията се е хранела с 

пшеничен хляб, а обикновеното население – с хляб, направен от брашно от пшеница, 

смесена с други хлебодайни растения (ръж, ечемик, овес, просо) или от брашно от 

други от посочените зърнени култури. По същия начин стоят нещата с 

разпределението на хляба и в съседна Византия.

  Смилането на зърното до брашно става в мелници. Вероятно са се използвали 

известните от Античността мелници, задвижвани от животинска тяга. Също така по 

това време се появява и едно нововъведение - водениците. Съществуването на тези 

два вида мелници е добре документирано в „Земеделски закон”.49

  Това е и най-древният, най-нетрудоемкият и бърз начин за приготвяне на подходяща 

за консумация от човека храна от зърнени храни. Зърното или полученият от него чрез 

смилане с хромел или счукване булгур може да се свари до вариант на каша или до 

по-сух вид. Полученият продукт може да се консумира самостоятелно, подправен с 

подправки или заедно с месо и т.н.51 

  Старобългарската дума, брашьно, има значението на „храна, нещо за ядене". На 

базата на това по-общо значение на думата може да се потърсят и други варианти за 

разширяване на кръга от възможности за използване на зърнените храни за 

хранителни нужди. Например най-лесният начин за приготвянето на зърното до 

вариант на готов за консумация на хранителен продукт, е сваряването му.50 

  Съвременните източници предполагат, че предците на българите са се радвали на 

голямо разнообразие от ястия и дори са били приключенски по своите вкусове и 

кулинарни вкусове. 

  49.Земеделски закон, [in:] FGHB, vol. ІIІ, ed. Ив. ДУЙЧЕВ et al., София 1960, p. 209–220

  50.Babić B., Crepulja, crepna, podnica–posebno značajan oslonac za atribuciju srednjovekovnih arheoloških nalazišta Balkanskog poluostrova Slovenima 

poreklom sa istoka, [in:] Materijali IX. Simpozijum srednjevekovne sekcije Arheološkog društva Jugoslavije, Belgrade 1972, p. 101–123

  51.Stara bălgarska literatura, vol. IV, ed. Kl. Ivanova, Sofija 1986.
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1. Сладко и кисело

  Сладко-кисел заек е едно от най-причудливите ястия, включени в Maggie Black’s The 

Medieval Cookbook. Рецептата е намерена в колекцията ръкописи Curye pe Inglish през 

14 в., и е съдържало захар, оцет от червено вино, боровинки, лук, джинджифил, 

канела и много смлян пипер, всичко, за да се образува лепкав сос, в който се е готвел 

заекът. Рецептата, вероятно датира след нормандското завоевание от XI в., когато 

заекът е бил необичайно месо за англо-саксонците, бидейки навлязло скоро в Англия 

от континентална Европа. Интересно е, че тази сладко-кисела комбинация е много 

популярна днес, особено през призмата на съвременната китайска кухня.

2. Макаронени изделия

  В същия ръкопис ще открием инструкции за производство на макаронени изделия, с 

фино брашно, използвано, за да се получи ”losyns”, тънки тестени листа, подобни на 

лазанята. От тези листа се е приготвяло ястие със сос от сирене. Производството било 

същото като съвременната рецепта за лазаня, чрез напластяване. Това било любимо 

ядене в средновековието, на което за жалост му е липсвал доматеният сос, 

растението, което е щяло да пристигне по-късно в Европа, от Южна Америка. В тези 

книги се появяват и други рецепти за макаронени изделия, като “средновековни 

равиоли” или понички със захар и шафран.

3. Ястия от ориз

  Оризът е бил отглеждан в Европа още от 8 в., бидейки донесен за първи път на 

континта от маорите, в Испания. Докато през 15 в. се е произвеждал от Испания и 

Италия, и се е изнасял в големи количества във всички части на Европа. Най-ценен е 

бил пилафът от ориз с пилешко месо или риба, със захар и подправки. Също така, са 

се приготвяли и сладкиши от ориз, като пудинг от оризово брашно с бадеми и мед. 

Оризът е бил използван и при производството на напитки.
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4. Рецепти за сладкиши

  Увиването на разни хранителни продукти в тесто за сладкиши е било често срещано 

нещо в средновековните времена в България. Например месото, увита в тесто, е 

можело да бъде изпечено в каменни фурни, без да изгаря или допирано от сажди. 

Заедно с месо са се слагали и други съставки, за да се образува, вътре в хрупкавото 

тесто, гъст, богат сос. Баници, пълнени със ситно нарязано месо или други съставки, 

са били красиво и внимателно декорирани. Също така е имало и сладкарски ястия, 

предназначени да се консумират като цяло, от една хапка, като днешните малки 

кроасанчета или бутерки. Баничките със сирене и с гъби са били много ценени.

5. Бонбони

  На средновековните бонбони в България се е гледало като много ценно и вкусно 

кулинарно разнообразие. Изглежда, че най-известните са били приготвяни от бадеми и 

захар. Има и по-сложни рецепти, например, съчетаващи борови ядки с мед, захар и 

галета, за да се получат вид карамели, дъвчащи бонбони.52

  От тези няколко примера е лесно да се види, че въпреки технологичните 

ограничения, гастрономията от средновековния период не е непременно 

неквалифицирана или че тези храни не могат да се консумират днес. Вярно е, че 

краткият поглед върху колекциите от средновековни рецепти разкрива и 

непривлекателни ястия като каша и „компост“, които изглеждат също толкова 

апетитно, колкото подсказват имената им. Все пак е имало много храни, които днес 

могат да се считат за апетитни. Всъщност много от любимите ни съвременни храни 

могат да имат своите корени в средновековните кухни.

  52.http://freshtube.ro/5-mancaruri-si-ingrediente-care-se-consumau-in-evul-mediu/
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2.2 Български рецепти

1. Bob Chorba

  Съставки: 2 чашки боб, 2 лука, 2 моркова, 2 сухи червени чушки, 1 чашка счукани 

домати, 1/2 чашка растително олио, 1 лъжица сух магданоз , 1 лъжица суха градинска 

мента, 1 лъжица оцет.

  1. Накиснете бобa в студена вода за 2 - 4 часа. Това ще го направи по-мек и по-лесен 

за готвене.

  2. Изплакнете бобa, добавете вода и сварете за 30 минути на силен огън.

  3. Добавете смления лук, морковите, червения пипер и доматите. Варят се.

  4. Когато зърната са добре сготвени, добавете всички подправки и консервиран оцет.

2. Шкембе

  1. Загрейте шкембето за около 30 минути. Добавете олио, прясно мляко, пипер и 

червен пипер и варете още 30 минути, като от време на време добавяйте вода, ако е 

необходимо.

  2. За застройката: разбъркайте солта, чесъна и оцета в чашка, добавете 2 лъжици 

вода и ги оставете да се накиснат поне 30 минути.

  3. Сложете върху чесновата смес и оцет, и пуснете люта чушка.
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3. Зелева чорба

  Съставки: 1 цяла зелка, нарязана, 6 моркова, нарязани,1 корен целина със стъблото и 

листата, нарязани на дребно, 6 скилидки чесън, нарязани на дребно,3 лука, нарязани 

на дребно, 6 червени или зелени пиперки, нарязани на дребно,2  домата,1 сол навърха 

на ножа, 1 лъжица захар, 2 лъжици олио, 1/3 галета,4 кубчета зеленчуков бульон.

  1. Варят се целите домати докато кожата им започне да пада. Махнете от огъня и ги 

оставете да изстинат.

  2. Нарязват се морковите на малки парчета и се слага в голяма тенджера с прибл. 4 

чаши вода, слагат се да заврят и се варят 10 минути, и се махат от огъня. Добавете 

чесъна, лука, пиперките, целината и зелето.

  3. Поставете доматите в другите зеленчуци.

  4. Добавете олиото, галетата, бульона, захарта и запълнете с вода. Слагат се да 

варят, покриват се малко и се варят 1 час.

4. Супа топчета

  Съставки: 1 lb мляно месо (телешко или свинско), 6 лъжици ориз, 2 лъжици брашно, 

6 чашки вода, 1 зелена пиперка, нарязана на дребно, 2 моркови, почистете и 

нарежете на тънки резени, 3 домата, обелени и нарязани на дребно, 1/2 връзка 

магданоз, нарязан на дребно, 1 яйце, 1 лъжици лют млян пипер и 1 лъжица суха 

градинска чубрица , Сол и пипер, и лимонов сок.                                             

  1. Смесете месото, ориза, лютия пипер, градинската чубрица, солта и пипера, и 

разбъркайте добре. Оформете сместта на топчета от един см, като оваляте всяко едно 

в брашно.

  2. В тенджера, смесете вода, домати на кубчета, лука, пиперка, моркови и сол на 

върха на ножа, и пипер. Покрийте, сложете да се вари, после намалете огъня и варете 

30 минути.                                                                     

  3. Добавете топчетата, покрийте съда и сложете да се вари. Намалете огъня и варете 

още 30 минути. Добавете магданоз през последните 5 минути на готвенето.

  4. Когато е готово, разбийте яйцето с лимоновия сок и добавете към супата, 

разбъркайте добре.
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6. Риба по пловдивски

  Съставки: 1 шаран,6 домати, 1 лют пипер, 1 домат, 1 чашка смлени орехи, 1 лъжичка 

суха градинска чубрица , 1 лъжичка млян пипер, 1 купичка слънчогледово олио

  За да тестото е нужно: 1 кг брашно, мая, 1 лъжичка оцет.

  1. Изпържете лука в тиган, в който предварително е налято олиото в него.

  2. Обелени доматите и ги настържете и после ги добавете в тиган.

  3. Когато зеленчуците са сготвени, свалете тигана от огъня и добавете сърцевината 

на орехите, градинската чубрица, пипера и сол на вкус.

5. Пълнен шаран

  Съставки: 1 шаран, 1 купичка смлени орехи, 800 гр обелени домати (без кожата), 1 

купичка ориз, ½ купичка стафиди, 4 връзки праз, 5 големи гъби, 1 лимон, 1 връзка 

магданоз, пипер и сол.

  1.Измийте и почистете рибата.

  2.Нарежете доматите наполовина и ги добавете в съд.

  3.Вземете петте големи гъби, измийте ги, почистете ги и ги поставете в отделен съд.

  4.Нарежете праза на малки парчета и го сложете също в отделен съд.

  5.Почистете и нарежете чесъна и го поставете заедно с магданоза, който е също 

нарязан на ситно.

  6.Сгответе ориза заедно с праза във вряла вода за 20 минути.

  7.Вземете съд, намажете го с олио, добавете рибата и го сложете във фурната, но не 

преди да напълните шарана със следното: пипер, лимон, джинджифил, стафиди, праз 

и сготвения ориз заедно.

  8.Зашийте рибата, след това поставете върху нея: доматите, гъбите и магданоза, а я 

сложете на огъня 3 часа при над 180-190º по Целзий.
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7. Замразена скумрия на фурна 
с домати и лук

  Съставки: 4 филии скумрия, 2 големи лука, нарязани на дебело, 1 връзка зелен 

лук, нарязан, 450 гр кубчета домати, 2 лъжици зехтин, 1 лъжичка суха градинска 

чубрица, 1 лъжичка млян пипер, 1 лъжичка морска сол, 6-8 дафинови листа, ½ чаша 

вино, 1 нарязан лимон, заедно с малко зехтин.

  1. Нарежете по-дебели резени риба.

  2. Поставете всички съставки в съд и покрийте всичко с алуминиево фолио, и 

сложете във фурната за 45 минути на 200º по Целзий.

  4. Шаранът трябва да се измие, почисти и осоли отвътре и отвън.

  5. Напълнете шарана със зеленчуците, а после го зашийте.

  6. Вземете тесто за хляб и увийте рибата в него, така рибата трябва да се изпече 2 

часа на 180º по Целзий.

8. Тарама хайвер

  Съставки: 8 лъжици хайвер риба, 1 лъжица лимонов сок, ¼ чашка зехтин, 1 лъжица 

лук нарязан на дребно, млян червен пипер, няколко черни маслини, магданоз.                                                                                   
  1. Разбийте хайвера докато получите пюре, добавете сок от лимон, а после 

разбъркайте.
  2. Постепенно добавете олио докато съставът се смеси, после добавете сок от лимон 

докато се получи финалната форма. Ако съставът е много гъст, можете да добавите 

още вода, за да се загуби от консистенцията.
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10. Печено агнешко бутче

  Съставки: 1 агнешко бутче, сок от лимон, 2 скилидки чесън, нарязан, 1 скилидка 

пасиран чесън, 2 лъжички сух розмарин, 1 лъжичка градинска чубрица, 1 лъжичка сол, 

¼ лъжичка черен пипер прясно смлян.

  1. Измийте добре агнешкото бутче със студена вода, след което излишната вода се 

отстранява с чиста кърпа.

  2. Като използвате остър нож, направете разрези в месото, а после в тях поставете 

парченца чесън.

  Съставки: 8 лъжици хайвер риба, 1 лъжица лимонов сок, ¼ чашка зехтин, 1 лъжица 

лук нарязан на дребно, млян червен пипер, няколко черни маслини, магданоз.                                                                                   

  3. Поставете съставът в съд, а отгоре поръсете с мляния червен пипер и гарнирайте с 

няколко черни маслини и магданоз.  

  Да се консумира заедно с ориз или варени картофи, или чист, намазан на филия 

хляб.                                                                                     

9. Каварма кебап

  Съставки: 800 гр младо свинско месо, ½ чашка растително олио, няколко връзки 

праз, фино нарязани, 1 лъжица лютеница, 1 лъжичка млян червен пипер, 1 лъжичка 

прясно смлян черен пипер, 1/3 чашка червено вино, 1 средно голям лук, нарязан, 

магданоз, 1 люта червена чушка.

  1. Нарежете свинското месо на кубчета и после го изпържете в олио. Оставете го 

няколко минути да изстине в съд.

  2. В същия тиган тиган, в който е изпържено месото, добавете праза, върху който 

налейте вода, лютеница, млян червен пипер и млян пипер.                                       

  3. Добавете ½ чаша вода, вино, лютата червена чушка, както и месото.

  4. Намалете огъня и оставете всичко на тих огън докато целият състав се сгъсти.

  5. Да се сервира заедно с лук и пресен магданоз поръсен отгоре.
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  3. Разтъркайте агнешкото месо със сока от лимон, пасирания чесън, билки, сол и 

пипер.

  4. Сложете агнешкото бутче във фурната, в тава, с по-мазната част нагореs, за три 

часа на 160 º по Целзий.

  5. След като е готово, оставете го 10 минути. След което можете да го нарежете, а 

после да го сервирате.

11. Панирани охлюви

 Съставки: 30-40 охлюва, 33-4 връзки зелен чесън, тънко нарязани, 200 гр масло или 

маргарин, 50 гр растително олио, 1 чашка ракия, сол, достатъчно много вода, за да се 

покрият охлювите, галета.

  1. Охлювите трябва да не ядат два дни преди да бъдат готвени. Те се оставят на 

прохладно и добре проветримо място.

  2. Трябва да се измият под струя вода на всеки 12 часа.

  3. Поставете в съд вода да ври, към която добавете сол, а после охлювите.

  4. Оставете ги да врят 12-15 минути.

  5. Като използвате цедка, за да изцедите излишната вода от охлювите, после ги 

извадете от черупките, изплакнете ги и ги оставете настрани.

  6. В загрят тиган поставете маслото, чесъна, ракията, а после охлювите. 

  7. Изпържете ги на силен огън, разбърквайки съставът 2-3 минути, добавете сол, а 

после смъкнете тигана от огъня.

  8. Вземете охлювите и ги поставете в керамична купа и после поръсете с галета, 

оставете всичко няколко минути във фурната докато когато ястието придобие златиста 

хрупкава коричка.
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  Съставки: 600 гр телешка кайма, 4 големи патладжана, 2 лука, 3-4 скилидки чесън, 4 

домати, нарязани, една лъжичка магданоз, фино нарязан, 120 гр сирене, ½ лъжичка 

млян червен пипер, брашно, слънчогледово олио , вода, сол, прясно смлян черен 

пипер .
  1. Патладжаните се нарязват на тънки резени, поръсете ги със сол и ги оставете така 

един час.

  2. Махнете излишната вода, а след като ги посолите ги оставете още един час и 

подновете процеса на премахване на излишната вода. 

  3. Нарежете лука на тънко, доматите, чесъна и магданоза.

  4. Поставете в тиган 3-4 лъжици олио да загрее и изпържете лука докато омекне.

  5. Добавете и чесъна отгоре и разбъркайте две минути.

  6. Добавете телешката кайма, увеличете температурата и разбъркайте няколко 

минути.

  7. Добавете към състава доматите и подправките, разбърквайки 10 минути.

12. Мусака с патладжани

  8. Махнете водата от патладжаните, а после поръсете с брашно всяка страна на 

патладжаните.

  9. В друга тиган добавете 3-4 лъжици олио и сложете патладжаните да се изпържат 

4-5 минути от всяка страна докато придобият златист цвят, след което премахнете 

излишното олио.

  10. Загрейте фурната на 180 º по Целзий и сложете в тава, на пластове, патладжаните 

и каймата. Поръсете със сирене отгоре и ги оставете във фурната 20-25 минути. 

Сервира се с кисело мляко отгоре.
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13. Агнешка яхния с лук

   Съставки: 400 гр агнешко месо, оцет, вино, брашно, слънчогледово олио ,1 лъжица 

доматено пюре, едно пакетче канела, 2 скилидки чесън, дафинов лист,

магданоз, пипер, сол.
  1. Поставете агнешкото месо в марината от: вода, оцет, вино и подправки, пипер, 

мента, магданоз дафинов лист. Количествата на тези съставки се определят в 

зависимост от предпочитанието на всеки.

  2. След като месото е стояло в маринатата 3-4 часа, извадете месото навън, изцедете 

го, а после го нарежете на малки парчета.

  3. Парченцата месо се овалват в брашно, а после се изпържват в нагрятото олио.

  4.Добавете солта, пипера, доматеното пюре, канелата, скилидките чесън и 400 мл 

вода.

  5. Оставете всичко да ври на тих огън докато стане по-гъсто.

  6. Преди да сервирате, поръсете с магданоз.

14. Парчета агнешщо месо с прясно мляко

   Съставки: 500 гр агнешко месо , 250 мл прясно мляко, пипер, сол.

  1. Нарежете и накиснете месото 2-3 часа.

  2. Изцедете парчетата месо, а после ги поставете на шишчета и ги сложете на среден 

огън, за да ги изпечете.
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15. Агнешко със зелен лук 

   Съставки: 1 кг агнешко месо, нарязяна на малки парченца , 5 връзки зелен лук , 2 

чаши гореща вода , 1 лъжичка сол, 1 лъжичка пипер, 2 лъжици масло.

  1. Сложете агнешкото месо в разлята тава, но не много дълбока.

  2. Добавете ½ чаша гореща вода и маслото, а после покрийте.

  3. Поставете всичко на среден огън два часа, а после добавете: лука, солта, мляния 

червен пипер и черния пипер, към което добавете ½ чаша гореща вода, разбърквайки 

всичко много добре.

  4. Повторете този последен процес още веднъж след ½ час след като сте добавили 

предварително ½ чаша гореща вода, като покриете всичко и готвите още ½ час,

  5. Свалете настрана тавата и я оставете 15 минути, за да изстине, след което можете 

да сервирате.

16. Кисело зеле с ориз и праз

 Съставки: ½ кисела зелка, 1 връзка праз, 1 чашка ориз, 1 лъжичка черен пипер , 1 

лъжичка млян червен пипер, 1 чашка слънчогледово олио

  1. Нарежете на малки резени киселото зеле, а после го сложете да ври 30 минути. 

  2. Изпържете ориза и нарежете на фино праза.

  3. Когато оризът се надуе го сложете към зелето.

  4. Разбъркайте в брашно черен пипер и млян червен пипер.

  5. Добавете останалото олио заедно с чаша вода и варете всичко на тих огън докато 

водата изври. Сервира се или топло, или студено.
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17. Сирене по шопски

   Съставки: сирене, 2 яйца, 2 люти чушки, 2 домати, нарязани на резени, 2 печени 

пипера, нарязани, 1 лъжичка обикновен риган, 1 лъжичка магданоз.

  1. Вземете два керамични съда и поставете на дъното им дебел слой сирене, 

нарязано на резени.

  2. Добавете отгоре един слой чушки и домати.

  3. Добавете друг слой резени сирене.

  4. След всичко, покрийте съдовете с капаци и гответе 20 минути на 190 º по Целзий 

докато сиренето отгоре се разтори.

  5. Отворете керемичните съдове и счупете яйцата отгоре и ги оставете още 5 минути 

да се готвят.

  6. Сервират се горещи.

18. Пълнено агнешко бутче

   Съставки: 1 чашка ориз, 1 купчина гъби, 1 връзка зелен лук, 11 връзка магданоз.
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  1. Изпържете нарязаните гъби, ориза, лука и магданоза.

  2. Добавете чаша топла вода към останалия състав и разбъркайте докато оризът се 

надуе.

  3. Изплакнете агнешкото бутче и го поръсете със сол и пипер.

  4. Направете разрези в месото и в образуваните джобове напълнете съставът.

  5. Зашийте образуваните джобове с игла и здрав конец.

  6. Поставете в тава, добавяйки вода, прясна мента и олио отгоре.

  7. Оставете всичко във фурната 2 часа на 190 º по Целзий.

19. Пилешка пържала с ориз и зелен лук

  Съставки:  1 пиле прибл. 1,5 кг, ½ чашка слънчогледово олио, сол, черен пипер, 2 

чашки ориз, 8 чашки пилешки бульон, 1 връзка зелен лук, 1 връзка магданоз.

  1. Разрежете пилето и го изпържете, но не за дълго време.

  2. Добавете сол.

  3. Почистете и измийте ориза, след което го поставете в тава.

  4. Добавете зеления лук, нарязан предварително, както и магданоза.

  5. Поставете парчетата месо отгоре.

  6. Налейте 8-те чашки пилешки бульон и олио.

  7. Поставете във фурната на 160 º по Целзий за прибл. 40 минути.
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20. Пълнено пиле 

  Съставки: едно по-голямо пиле с всички дреболии, сол, ½ пакет масло, 2 лука, 1 

чашка ориз, естрагон, магданоз, 1 чашка топла вода , 1 лъжичка млян червен пипер.

  1. Посолете пилето отвътре навън.

  2. Сварете дреболиите във вода със сол.

  3. Нарежете дреболиите на малки парчета.

  4. Изпържете лука в масло.

  5. После добавете дреболиите, ориза и една чаша бульон, получен от варенето на 

дреболиите, после сложете всичко да ври.

  6. Напълнете пилето с предварително получения съставъ, а после го зашийте.

  7. Сложете пилето в тава и залейте с олио и зеленчуците.

  8. Поръсете с млян червен пипер, добавете 2 чаши вода и оставете във фурната.

  9. Сервира се топло.

21. Пилешка яхния 

  Съставки: едно пиле, 4 големи лука, 3 домата, 1 лъжица брашно, 1 лъжица млян 

червен пипер, 1 чаша вино, зърна черен пипер, 1 чашка олио.
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22. Пиле във вино

Съставки: едно пиле, 5 моркови, ½ чаша гъби, 1/3 чаша растително олио, 3 скилидки 

чесън, 2 домати, 1 лук, магданоз, ½ чаша вода, Сол, Пипер, 2 лъжици брашно.

  1. Нарежете пилето и го сложете да се изпържи в олио.

  2. След като е готово извадете го, а в същото олио добавете морковите, лука и 

чесъна.

  4. Върнтете пилето обратно в съда и добавете виното.

  5. Поръсете с подправките и сгответе всичко на тих огън за час и половина.

  6. 20 минути преди да бъде готово, добавете и гъбите.

  1. Разрежете пилето на порции, а после го изпържете.

  2. Извадете от тигана изпържените парчета и ги оставете настрани.

  3. В останалото олио сложете да се изпържат: лука, брашното, доматите нарязани на 

дребно, млян червен пипер и зърна черен пипер.

  4. Добавете към състава виното и чаша топла вода, а след това и пилешкото месо, 

така че водата да покрие пилешкото месо.

  5. Поставете капака на тенджерат и я оставете на тих огън за половин час.

  6. Почистете 20 малки лукчета, 3-4 скилидки чесън, сух естрагон и магданоз и го 

сложете в тенджера.

  7. Оставете всичко още един час на тих огън.

  8. Сервира се топло.

3. Добавете брашното във вода.
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23. Пълнен заек

  Съставки: един цял заек с всичко, с черен дроб, 1 чашка масло, 5 моркови, сол, 

черен пипер, млян червен пипер.

  за пълнежа: 1 лук, 1 чашка ориз, 1 домат, 1 чаша мариновани гъби, 4 лъжици 

растително олио , градинска чубрица, суха мента.

  1. Нарежете черния дроб на заека и го сгответе в нагрято олио 4-5 минути.

  2. Добавете ориза и налейте отгоре една чаша вода.

  3. Сварете ориза и добавете нарязаните домати и маринованите гъби.

  4. Поръсете със солта и останалите подправки.

  5. Отрежете горната част на заека (най-бухналата), както и морковите на резени и 

напълнете заека в направените изрязвания с нож, след като заекът е бил 

предварително поръсен със сол, пипер и млян червен пипер.

  6. Напълнете останалите коремни отвори с останалите съставки, а после го зашийте и 

го сложете в тава заедно с малко олио и вода.

  7. Сложете го във фурната за един час и половина на 220 º по Целзий.
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24.Яхния с картофи

  Съставки: 4 свински котлета, 1 кг cartofi, сол, 1 лъжица черен пипер, 1 лъжица черен 

пипер.

  1. Начукайте месото и го поръсете със сол.

  2. Обелете и нарежете картофите на тънко, а после ги осолете.

  3. Използвайте разлят съд, но не много дълбок, в който подредете ред картофи на 

дъното му и един слой котлети отгоре.

  4. Използвайте същия процес докато свършите всички съставки, слой след слой.

  5. Налейте върху състав олио и досатъчно много вода, за да се покрият слоевете.

  6. Сложете във фурната на среден огън, а когато всичко е готово можете да 

сервирате с кисели зеленчуци и червено вино.

25. Мешана скара

  Съставки: 1 кюфте, 1 кебапче, 1 свински котлет, 1 свинско шишче или карначе.

  Друго средновековно българско ястие – мешаната скара се състои в едно кебапче, 

едно кюфте, една свинска пържола и свински наденици. Сервира се с картофи, бобена 

салата с лук и лютеница.
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26. КИСЕЛО МЛЯКО

  Българското кисело мляко определено е един от най-добрите съществуващи видове 

кисело мляко. Българското кисело мляко има няколко вида бактерии - lactobacillus 

bulgaricus и streptococcus thermophilus - и двете отлични пробиотични бактерии. 

Първата чуждестранна, lactobacillus bulgaricus, е изолирана в България преди много 

години от известен руски учен на име Илия Мечников - един от основателите на 

съвременната имунология. Любопитно му е било да се открие причината за 

дълголетието на българите, живеещи в планината, и е вярвал, че това е свързано с 

консумацията им на кисело мляко. Така той успял да открие този щам от специфични 

млечнокисели бактерии, който е бил местен за България, откъдето и името. Ако 

търсите чисто кисело мляко в най-добрата форма – без съмнение това е българското 

кисело мляко. Яжте го директно, с плодове, добавете го към ястията или направете 

айран или таратор.

  Съставки: 1 л прясно мляко, 1 връх Lactobacteria Bulgaricus.

  1. Сложете прясното мляко да ври, изсипете в буркани или други големи съдове и 

изчакайте докато се охлади. Трябва да бъде топло, но достатъчно студено, така че да 

можете да потопите пръстта си в него и да го задържите няколко секунди, без да се 

изгорите.

  2. Разтворете бактериите в малко топличко прясно мляко и ги добавете в бурканите. 

Разбъркайте добре. Покрийте бурканите с одеала, завийте ги добре. Не слагайте 

капачките на бурканите, за да може прясното мляко да диша. Останете го да 

пренощува или прибл. 8 часа. 

27. КЮФТЕ

  Съставки: мляно месо (60% свинско месо, 40% телешко месо), 1 лука, нарязани на 

дребно, 1 лъжица сол, 1 лъжица млян черен пипер, 1 лъжица кимион, 1 чесън, нарязан 

на дребно.
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 Смесете всички съставки заедно, смесете добре. Остава се в хладилника за поне 30 

минути. Извадете и оформете топки, после ги изравнете на парчета приличащи на 

пирожки.

  Направете прибл. 20 бройки. Ако мислите, че тази рецепта е като тази за кебапчета, 

потърсете отново – тя има лук в нея и е изцяло различна.

28. КАВАРМА

  Съставки: 2 lbs свинско месо, нарязано на кубчета, 1/2 чаша олио, 1 лъжица сок от 

домат или пюре, 1 лъжица паприка, на върха на ножа счукан черен пипер, 1 чаша 

червено или бяло вино , 1 лук, нарязан на дребно, 2 моркова, 2 дафинови листа, 

магданоз на върха на ножа, 1 лют пипер

  1.Смесете виното, сока от домата, пипера и черния пипер, за да направите марината.

  2. Добавете моркова, нарязан на дикове, и сгответе в много добре завряло олио 

докато месото започне да се зачервява. Извадете и накиснете в марината прибл. 30 

минути. 

  3. Използвайте същото загрято олио, за да сготвите нарязанота на дискове, 1/2 чаша 

вода към него и гответе докато стане меко (прибл. 5 минути). Добавете месото и 

останалата марината, намалете огъня и варете докато водата изчезне.

  4. Добавете дафинов лист, лук и лютата чушка и гответе още 5 минути. Посипва се с 

магданоз и се сервира. Върви добре с пържени картофи или бял ориз.

29. ЛОЗОВИ СЪРВИ 

  Съставки: 15-20 лозови листа , 3 лука нарязани на дребно, 2 чаши бял ориз, 1 

лъжичка суха целина или риган, 3 лъжици олио, 1 лъжичка червен пипер, 3 чаши вода.

  1. Задушете лозовите листа. Изпържете лука в олио докато почервенее, добавете 

ориза, червения пипер, целината и ригана, и добавете вода.

  2. Вари се докато се абсорбира вода. Използвайте сместта, за да напълните листата, 

оформяйки малки сърмички.

  3. Поставете в тенджера, напълнете с вода, така че сърмичките да потънат напълно, 

варете прибл. 45 минути на 350 F. Можете да ги изпечете във фурната в тиган или 

касерола пълна с вода. Най-хубави са, когато се сервират с кисело мляко отгоре.
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30. БАНИЦА

  Съставки: кори за баница, 3 яйца, 1 lb сирене (или сирене Дунавия), 3 лъжици 

масло, 1 чаша прясно мляко или кисело мляко.

  Смесват се натрошеното сирене, прясното мляко и яйцата. Разтопете маслото в чаша. 

Намажете дъното на тиган или касерола. Поставете 5-6 листа кори, един след друг (не 

заедно) като размазмате малко масло между тях - използвайте четка за това. 

Разстелете част от сместта сирене отгоре, поставете други 3-4 кори, като намажете с 

масло между тях. Повторете докато когато свърши сместта. Поставете последните 3-4 

кори отгоре, без масло между тях. Размажете останалото масло отгоре. Нарежете на 

квадрати с размерите на порция и сложете във фурната докато придобие златист цвят.

31. СИРЕНЕ

  Бяло сирене – разновидност на сирене Дунавия, но може да се произвежда само в 

България. Това се дължи на бактерия, толерантна към лактозата, която превръща 

прясното млякоle в кисело, а после и на сирена. Бактерията се открива само в тази 

част на света, откъдето идве и името й - Bacillus Bulgaricus. Бялото българско сирене е 

сурово козе, овче или краве сирене и може да му се насладите като ястие или като 

част от много други български ястия. Яжте го поръсено с червен пипер и с чаша фино 

вино.

32. ЗЕЛЕНИ ПОДПРАВКИ ВАРЕНИ

  Съставки: 2 чаши пшеница , 3 малки чаши захар, 2 малки чаши смляна сърцевина на 

орех, 5-10 гр канела.

  1. Махнете примесите от пшеницата и я измийте. Налива се студена вода върху нея и 

се вари докато стане мека.

  2. После покрийте съда, където е вряла пшеницата, с кърпа за два часа.

  3. Изцедете останалата вода. Смесете пшеницата със захарта, канелата и орехите.

  4. За предпочитане е да се използва мека захар. Ще се разтопи по-лесно и по-бързо.
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33. АГНЕШКА СУПА

   Съставки: 400 гр агнешко, 2 моркова, 1/2 целина, 2-3 картофи, 2 домата, 1 лук, 3-4 

скилидки чесън, 1 лъжица брашно,1 лъжица доматена паста, 50 гр масло, кимион, 

магданоз, пипер, сол.

  Нарежете месото на парчета и сварете в подсолено вода заедно с морковите, 

нарежете на фино и целината.

  Готвим лука нарязан на дребно, брашното и доматената паста в масло и малко вода. 

Добавете месото, след прибл. 10 мин.

  Добавете и доматати, нарязани на кубчетата. Когато заврят се прибавя и чесъна. 

Варят се още 10-15 мин.

  Сервира се поръсена с фино нарязан магданоз, пипер и кимион.

34. БЪЛГАРСКА КАРТОФЕНА САЛАТА

  Съставки: 4-5 големие картофа, сол и пипер на вкус, 2-3 пролетни лука, сока от 1/2 

лимон, зехтин, пресен магданоз или копър.

  Обелете и сварете картофите прибл. 20-25 минути, изцедете и оставете да изстинат.

  В купа за салата - прибавя се пролетния лук нарязан на фино, сол, пипер на вкус, 

лимоновия сок и зехтина и се обърква леко. Нарежете картофите на кубчета и ги 

сложете в купата.

35. КАВАРМА КЕБАП

  Съставки: 3/4 кг прясно свинско месо, 1/2 чаша масло, 4-5 праз,1 лъжица доматено 

пюре, 1 лъжичка червен пипер, 1 лъжичка пипер, 1/3 чаша вино, 1 лука, магданоз, 1 

малка люта чушка.

  Изпържете нарязания праз в същата мазнина. Добавете солта, доматеното пюре, 

пипера и червения пипер.

  Месото се нарязва и се изпържва в маслото. Изважда се от мазнината и се поставя в 

съд.

  Излива се 1/2 чаша вода, прибавя се виното и се поставя месото на място.

  Вари се на тих огън докато докато си пусне сосче.

  Разбъркайте леко, поръсете с магданоз или копър, ако сервирате салатата с риба.

  Сервира се посипана със ситно нарязан лук, магданоз и една люта чушка.
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36. КАВАРМА КЕБАП 2

   Съставки: 800 гр свинско месо, 2 лука, 1-2 моркова, 1 резен целина, 5-6 праза, 1 

лъжица доматено пюре, 1/3 чаша вино, сол, червен пипер, черен пипер, 1-2 дафинов 

лист, 2-3 чалка люта чушка.

  Нарежете месото на малки парчета и го запържете заедно с лука, морковите и 

целината, нарязана тънко.

  Добавете праза, нарязан на парчета, солта, пипера, червения пипер, доматеното 

пюре и 1 чаша гореща вода.

  Оставете месото да се зачерви 15-20 минути на бавен огън и после добавете виното, 

дафиновия лист и лютата чушка.

  Смъква се от огъня когато си пусне сосче.

37. КЬОПОЛО

  Съставки: 2-3 патладжани, 4-5 чушки (червени и зелени), 2-3 средни домата. 4 

скилидки чесън, пресен магданоз, оцет от червено вино, слънчогледово олио, сол. 

  Изпечете / изпържете патладжаните, доматите и чушките върху гореща чиния или 

във фурната (220C), обелете ги и ги нарежете на малки парчета. Добавете счукания 

чесън. Смесва се добре, прибавя се олио и оцет, сол на вкус, разбърква се отново. 

Подрежда се в чиния за сервиране, добавете фино нарязания магданоз. Сервира се с 

препечен хляб или пръчици.

38. ТЕЛЕШКА КАВЪРМА

  Съставки: 400-500 гр телешка пържола, 1 лука, 1 скилидка чесън, 1 чаша вино,

3-4 лъжици мазнини sau олио, 1 лъжица царевично брашно, 1/2 чаша телешки бульон 

,червен пипер, пипер, сол.

  Нарежете месото на ивици, подправете със сол и пипер и оставете половин час.

  После, загрейте мазнината в тиган и запържете месото до зачервяване.

  Извадете месото и дръпнете настрани, в същото олио изпържете лука нарязан на 

дребно 2-3 минути и прибавете месото.

  Подправете със, пипер, червен пипер и разбъркайте леко, за да се смеси месото и 

лука.
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  Добавете бульона, виното и нарязания чесън в нагрятото олио в тиган, сложете да 

ври, варят се няколко минути, за да намалее сосът, после се сгъстява с царевично 

брашно.

39. СЕЛСКА ПИЛЕШКА ЯХНИЯ

  Съставки: 1 пиле, 3-4 лука, 1-2 чушки, 3-4 домата, 3 лъжички брашно, 1 лъжица млян 

червен пипер, 1/33 чаша слънчогледово олио, магданоз, сол.

  Нарежете обезкостеното месо на парчета и изпържете в олио и малко вода заедно с 

кръгчетата лук.

  Добавете брашното и пипера, както и малко вода. Сложете да ври и добавете 

чушките и доматите, които се нарязват на големи парчета, добавете сол. Вари се още 

на тих огън. Посипва се с магданоз нарязан надребно когато е готово.

40. РОДОПСКА МУСАКА

  Съставки: 3/4 lb кайма, 4 чаши картофи, обелени, нарязани на половина, 1 голям, 

фино нарязан лук, 1/3 чаша пасиран чесън, 3 пресни домата , 4 големи яйца (разбити),

1/2 чаша сирене Дунавия, 1 1/2 чаша кисело мляко, 1/2 чаша пресен магданоз, ситно 

нарязан, 1 лъжица пресен риган или чубрица, 3 мерки брашно, 4 лъжица олио за 

готвене, 1/2 чаша ситно нарязан зелен лук, Сол и пипер на вкус.

  1. В дърбок тиган се изпържва нарязаното месо.

  2. Добавете лука, чесъна, ригана, солта и пипера, гответе още 5 минути.

  3. Докато готви, се смесват добре яйцата, киселото мляко, сиренето Дунавия и 

брашното.
  4. Разбъркайте нарязаното месото, картофът, домата, магданоза заедно.

  5. Поставете в съд за печене  налейте сместта от яйце отгоре.

  6. Поръсете със зеления лук.

  7. Пече се 1 час, покрито, на 350 °. След 1/2 час отпокрийте.

  8. Оставя се да стои 10 минути преди сервиране.
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41. ЧУШКА БЮРЕШ

  Съставки: 6 средни зелени или червени чушки, 2 яйца, 1/2 чаша брашно (или галета), 

1/3 кг сирене Дунавия, натрошено, 1/4 чаша олио, 1 домат, ситно нарязан.

  Изпечете и обелете чушките. Разбийте едно яйце в хомогенна смес. Смесете 

сиренето с другото яйце, прибавете домата и магданоза и смесете добре. Напълнете 

всяка чушка със сместта. Потопете я в яйцето, после я овалете в брашно или галета и 

изпържете в олио прибл. 2 минути от всяка страна, обръщайки само веднъж.

42. ЛЮТЕНИЦА

  Съставки: 20 червени пипера, 3 домата, 2 1/2 чаши олио, 2 чаши захар, 20-25 люти 

чушки, асортирано, 1/3 чаша сол.
  Изпечете пипера, доматите, обелете ги и махнете семената, и ги смелете. Нарежете 

доматите на 4-5 парчета всеки, смлени и нарязани на дребно с пипера в олио, 

изпържете прибл. 10 минути. Добагете захарта и солта, добавете малко вода и сварете 

докато сместта се стъсти. На половината на варенето, добавете смлени червени 

чушки.

43. СУПА ЛЕЩА

  Съставки: 1 чаша леща, 1 лук, нарязан на дребно, 2 средни моркова, нарязани на 

дребно , 3 скилидки чесън, нарязани на дребно, 2 лъжици олио, 1 домат, нарязан на 

кучбета, 1 лъжичка чубрица или ригат, сол и пипер на вкус, 1 лъжица царевично 

брашно или брашно смесено с малко вода, 2 глави целина, нарязани на малки парчета 

(по избор).                            

  Сварете лещата в леко подсолена вода прибл. 20-25 минути. Загрейте олиото в тиган, 

нарежете лука, морковите и целината и варете прибл. 10 минути. Добавете в тигана 

сварената и изцедена леща, доматите и чесъна, и варете още 10-15 минути. Добавете 

царевичното брашно, за да сгъстите, подправете със сол, пипер и чубрица. Това върви 

чудесно с всякакви наденици - сервирайте отделно или добавете надениците накрая и 

сготвени с лещатa.
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44. ШОПСКА САЛАТА

  Съставки: 4 узрели домата, 2 краставици, 1 лук, 1 червен или зелен пипер, 1/3 китка 

магданоз, 2 лъжици (зехтин), 3 лъжици оцет от червено вино, 1 чаша (1/2 lb) сирене 

(или сирене Дунавия).

  Нарязват се домататите (препоръчваме да ги оставите на по-големи парчета), 

краставиците и пиперът се слагат в купа. Добавете надребнения лук и магданоза. 

Поръсва се с олио и оцет и се смесва всичко заедно. Отгоре се прибавя се сирене 

Дунавия.

45. MEKITZI

  Съставки: 2 лъжици брашно, 3 яйца,1 кг кисело мляко (можете да използвате и 

прясно мляко), една мая (или 1 лъжица бакпулвер), 1 чаша вода,                                                                       

1/2 лъжичка сол, 1 чаша олио.

  Добавете маята в топличка вода, оставете я да стои 5 минути, за да втаса. Разбийте 

яйцата, киселото мляко и водата заедно докато се смесят добре. Добавете брашно и 

продължете да разбъркквате докато получите меко тесто. Оставете го да стои 1 час. 

Завъртете в лист и нарежете кръгчета (можете да използвате чайник). Пържат се в 

изобилно докато се зачервят. Прибавя се пудра захар. Могат да се сервират със сладко 

или със сирене Дунавия.

46. БАНИЦА С ПРЯСНО МЛЯКО

  Съставки: 2 чаши брашно, 9 яйца, 2 чаши прясно мляко, 1 чаша захар, 1/2 чаша грис, 

1 лъжичка олио, 1 лъжица оцет, 1 чаша вода, на върха на ножа сол, 2 лъжици масло.

  Разбъркайте брашното, солтa, 1 яйце, оцета и 3 чаши вода и омесете средно твърдо 

тесто. Навива се на тънки листа/кори (прибл. 10). Поставете всички листа в тава, един 

след друг, като намазвате всеки с разтопено масло. Нарежете на квадрати или на 

диаманти. Сложете прясното мляко да ври, добавете захарта, останалото масло и 

гриса, при постоянно разбиване. Остава се да се охлади, после се прибавят 8-те 

разбити яйца. Смесва се добре и се излива върху корите. Пече се прибл. 25 минути. 

Сервирайте поръсена с пудра захар.

45. МЕКИЦИ
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  Съставки: 2 лъжици брашно, 3 яйца,1 кг кисело мляко (можете да използвате и 

прясно мляко), една мая (или 1 лъжица бакпулвер), 1 чаша вода,                                                                       

1/2 лъжичка сол, 1 чаша олио.

47. КЬОПОЛУ

  Съставки: 2 патладжана, 4-5 чушки (червени и зелени), нарязани, 3 средни домата, 3 

скилидки чесън, дребно нарязани, 1 връзка пресен магданоз, ситно нарязан, 1 чаша 

винен оцет, ½ чаша слънчогледово олио, 1 лъжица сол.

  Изпечете патладжаните и чушките във фурната за около 10 минути, обелете и ги 

нарежете на малки парченца. Добавете доматите (по възможност обелени) и чесъна. 

Добавете олиото и оцета, сол на вкус и разбъркайте добре. Накрая поръсете с 

магданоз.

49. СУПА ТОПЧЕТА

 Съставки: 1 кг кайма, 6 лъжички ориз, 1 лъжица червен пипер ,1 лъжица суха 

чубрица, сол на вкус, черен пипер на вкус, 2 лъжички брашно, 6 чаши вода, 2 кубчета 

телешки бульон, 1/2 грозд на парчета, ситно нарязани, 1 чушка, ситно нарязана, 2 

средни моркова, обелени и тънко нарязани, 3 домата, обелени и ситно нарязани, 1/2 

стрък магданоз, ситно нарязан, 1 яйце, лимонов сок.

  Смесете говеждото месо, ориза, черния пипер и чубрицата. Подправете на вкус със 

сол и черен пипер и разбъркайте добре. Оформете на малки топки, след това оваляйте 

в брашно. Смесете водата, кубчетата бульон, 1 супена лъжица сол, 1 чаена лъжичка 

черен пипер, люспи, чушка, моркови и домати в голям съд. Затворете с капак, сложете 

да ври, намалете огъня и оставете да къкри още 30 минути. Добавете топчетата, 

затворете с капак и сложете отново на огъня. Намалете огъня и оставете да къкри за 

30 минути или докато се свари оризът. Добавете магданоза накрая, когато е готово. 

Вкусете и добавете още сол и черен пипер, ако е необходимо. Точно преди сервирате 

разбийте яйцето с малко лимонов сок и добавете към бульона.

48. ЧУШКА БЮРЕК

  Съставки: 6 средни зелени или червени чушки, 2 яйца, 1/2 чаша брашно (или галета), 

1/3 кг сирене Дунавия, натрошено, 1/4 чаша олио, 1 домат, ситно нарязан.

  Изпечете и обелете чушките. Разбийте едно яйце в хомогенна смес. Смесете 

сиренето с другото яйце, прибавете домата и магданоза и смесете добре. Напълнете 

всяка чушка със сместта. Потопете я в яйцето, после я овалете в брашно или галета и 

изпържете в олио прибл. 2 минути от всяка страна, обръщайки само веднъж.
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50. СПАНАЧЕНА СУПА

  Съставки: 1/2 връзка листа от спанак, ситно нарязан, 2 лъжици масло, 2 лъжички 

брашно, 2 л вода, 1/2 галон прясно мляко (1 галон е = прибл. 4,5 л), черен пипер, сол 

на вкус.                               

  Сварете ситно нарязания спанак във вода, добавете и сол към нея. Загрейте маслото 

и добавете брашното, гответе до покафеняване, добавете в пюрето от спанак. 

Разредете с прясното мляко и половината вода, в която сте сварили спанака. Добавете 

пипера и гответе още 5-10 минути. Сервирайте с крутони и кисело мляко отгоре.

51. ЗЕЛЕНА САЛАТА

  Съставки: 1/2 салата (предпочитания за Вас вид), ситно нарязана, 1 краставица, 

нарязяна на две по дължина, после на дискове, 6 големи репички, разрязани на две и 

после на резени, 1 стрък зелен лук или праз, разрязани на парчета от 1/2 ", 1/2 връзка 

магданоз, ситно нарязан.

  Смесете всички съставки в голяма купа, добавете зехтин, сол и оцет, разбъркайте 

добре и сервирайте. Разбира се, винаги можете да добавите варено яйце отгоре - ще 

стане по-вкусно.       
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Заключения
  Информация за храната на римляните са дали редица древни писатели като Петроний 

в Сатирикон и Ювенал в Сатира. Книгата на Apicius De Re Coquinaria е единствената по 

рода си, която ни е оцеляла от древни времена. В своята работа Deipnosophistai Атеней 

записва някои подробности от кулинарната литература, от дискусии на гостите по 

време на банкети. Други творби с препратки към храната на римляните са De Agricultu-

ra, написани от Катон, Naturalis Historia, написана от Плиний Старейшина, съответно 

De Re Rustica, написана от Колумела, последните две се отнасят до римските вина.

  От римска кухня не са липсвали тавата или таблата за хляб, кръгли или овални, от 

бронз; правоъгълни железни тави за печене или пържене; малко дълбоки керамични 

или метални съдове, наречени patellae sau patinae.

  От приборите споменаваме железни ножове с костна, дървена или бронзова дръжка, 

бронзови, сребърни или костени чарпаци, приставки, колани и инструменти за рязане, 

мортарията за сместа и смилане на съставки за ястия. След приготвитере, яденето се 

сервира върху метални или керамични подноси, съответно кастрасни, чужденци, купи 

и керамични чинии.

  Римляните ядяли хляб ежедневно. Но за разлика от днешния, е бил предпочитан 

белия, хлябът от черно брашно бил предлаган на по-малко важните хора.

  Закуската или inetaculum се е ядяла много рано. Тя съдържаaла солен хляб, прясно 

мляко или вино, яйца или сирене и сушени плодове или месо за висшата класа. За 

бедните се е състояла само от хляб със сирене и зехтин. Хлябът често е бил накисван 

във вино.

 Обядът или prandium е включвал видове ястия, останали от предходния ден, към 

които е можело да се добавят риба и пресни плодове.
  Основната напитка било виното, смесено с вода, защото изглежда, че е било много 

по-алкохолизирано от съвременното. Прясното мляко е рядко консумирано, като 

предпочитано е било козето.

  Вечерята била важно социално събитие. Римляните обожавали да се хранят и да 

говорят в triclinum (трапезария). След разходка в градината, гостите били канени в 

трапезарията.
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  В ранното средновековие хранителните навици на Балканите са били доста различни 

от тези от древността. Това се дължи главно на нарастването на преобладаващото 

население на територията на първата българска империя - население, което има 

значително различни хранителни навици в сравнение с тези на местното население от 

късната античност.

  Следователно, за да се разбере какви храни е консумирало населението на 

българската държава през 7 в. – нач. на XI в., първо трябва да се имат предвид 

хранителните навици на двата основни компонента, стоящи в основата на българската 

народност- славяни и прабълтари. Храната на прабългарите – като народ с номадски 

начин на живот – предполага основно месно-млечна диета, както е при всички други 

номадски общества.
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