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НУ”ЯНЕ САНДАНСКИ„ 

 

Razlog, Bulgaria 
 



Разлог е град в Югозападна България. Намира се в 

Област Благоевград и е важен административен и 
стопански център .Градът е разположен в центъра на 
Разложката котловина, между три планини - Рила, 
Пирин и Родопите.  
Много са нещата които могат да се видят и местата, 
който могат да бъдат посетени от български и 
чуждестранни гости.  Старите градски къщи от 30-те 
години на миналия век в централната част на града, 
приятната зеленина на парковите площи, свежестта 
на изобилната вода и панорамните гледки към Пирин 
и Рила създават неповторимо усещане за гостите на 

града.  
През годината се редуват 4 сезона-пролет, лято, есен и 
зима. 
Местоположението на градчето между 3 планини и 
близостта му до курорта Банско го правят 
атрактивно място за почивка през всички сезони на 
годината. Зимата е студена, пада много сняг и има 
отлични условия за развитие на зимните спортове. 
Районът е богат на топли минерални извори, което го 
прави балнеоложки и климатичен курорт,  
 

НУ”Яне Сандански” е начално училище в град 
Разлог,в което се учат 142 ученици, разпределени в 8 
паралелки. Всеки клас се състои от 16-19 ученици. 
Основният проблем на училището е големият брой на 
ученици от ромски произход, но въпреки това от 
години активно работим по европейски и  държавни 
проекти.  
За този проект пет начални учители от 3 и 4 клас са 
пряко ангажирани с общо около 70 ученици, въпреки че 
не всички ще пътуват и ще участват в срещите между 
партньорите. Ръководството има важна роля в 
координирането на дейностите и организацията на 
целия проект. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RAZLOG 
Razlog is a town in Southwestern Bulgaria. It is located in 

the Blagoevgrad District and is an important Yane 
Sandanski Primary School is a primary school in 

the town of Razlog, where 142 students are divided into 8 
classes. Each class consists of 16-19 students. 
The main problem of the school is the high number of Roma 
students, but for years we have been actively working on 
European and state projects. 
 
For this project, five primary school teachers of grades 3 
and 4 are directly involved with a total of about 70 
students, although not all will travel and participate in 
meetings between partners. Management has an important 
role in coordinating the activities and organization of the 
whole project.Being the only center of the town, our 
students  
administrative and economic center. The town is situated 
in the center of Razlog valley between three mountains - 
Rila, Pirin and Rhodopes. 
There are many things that can be seen and the places that 
can be visited by Bulgarian and foreign guests. The old 
town houses from the  1930s in the  central  part of the 
town, the pleasant greenery of the park areas, the freshness 

of the abundant water and the panoramic views of Pirin 
and Rila, create a unique feeling for the guests of the city. 
Four seasons are alternating during the year - spring, 
summer, autumn and winter. 
The location of the town between 3 mountains and its 
proximity to the resort of Bansko makes it an attractive 
place to rest all the seasons of the year. The winter is cold, 
snow falls and there are excellent conditions for the 
development of winter sports. 
The region is rich in warm mineral springs, making it a 
balneological and climatic resort, 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Плато от сухи мезета 

Plateau of dry appetizers 

Необходими  продукти 

Салам- Salam 
Шунка- Shunka 
Луканка- lukanka 
Сирене - Cheese 
Кашкавал- Cheese 
Маслини- olives 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начин на приготвяне 
Почистете зеленчуците. 
Запалете скарата или фурната. Сложете чушките и 
патладжаните да се изпекат от двете страни. 
Чушките след опичане ги задушете в плик, така ще ги 
обелите по-лесно. 
Обелете патладжаните и чушките. 
Настържете на ренде лука и го изцедете, настържете 
и чесъна. 
Минете патладжаните, чушките и доматите през 
машинка за мелене или ги пасирайте с пасатор. 
Смесете зеленчуците в купа със зехтин, малко оцет, 
сол и черен пипер на вкус. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Method of preparation 

Clean the vegetables. 

Light the grill or oven. Put the peppers and aubergines on 

both sides. 

After choking, smell them in an envelope, so you will peel 

them more easily. 

Peel aubergines and peppers. 

Grate the onions and drain it, grate and garlic. 

Pass the eggplants, peppers and tomatoes through a grinder 

or blend them with a blender. 

Mix the vegetables in a bowl of olive oil, a little vinegar, 

salt and pepper to taste. 

Кьопоолу Kiepoolu 

14/5000 
Необходими Съставки 

патладжани - 2 бр. 

домати - 500 г 

чушки - 500 г червени и зелени 

чесън - 4 скилиди 

лук - 1 глава малка червен 

зехтин - 3 с.л. 

оцет - 1 ч.л. 

сол 

черен пипер 

Required Ingredients 

aubergines - 2 pcs. 

tomatoes - 500 g 

peppers - 500 g red and green 

garlic - 4 skulls 

onion - 1 small red head 

olive oil - 3 tablespoons 

vinegar - 1 tsp. 

salt 

pepper 



Шопска 
салата  

Shopska salad 
 

  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
Начин на приготвяне: 
 
Зеленчуците се почистват добре, измиват се и се нарязват 

на кубчета, лукът по някои традиции – на едро, по други – 

на дребно. Поставят се в купа и се разбъркват и овкусяват.  

Поднасят се в индивидуални порции в чиния или купа, 

поръсени обилно с настърганото на едро сирене.  

 

 

Way of preparation:  

 

Vegetables are cleaned, washed well and cut into cubes, onions 

in some traditions – wholesale, in others. Place in a bowl and 

stir and season.  Serve in individual servings in a dish or bowl, 

sprinkled generously with grated cheese wholesale. 

 

 

 

  

Ingredients 

Продукти: 

два-три домата/ two or three tomatoes 

1 краставица/ 1 cucumber 

1 чушка/ 1 Bell Pepper 

1 глава лук/ 1 onion 

около 100 г бяло саламурено сирене (краве)/ 

around 100 g white brined cheese (cow) 

1/2 китка магданоз/ 1/2 bunch parsley oil or 

olive oil 

олио или зехтин, оцет, сол на вкус 1 щипка 

сол / oil, vinegar, salt to taste 1 pinch of salt 

1/2 ч. л. ким / 1/2 tsp Kim 

30 г краве масло/ 30 g butter 

 



Чушки бюрек с магданоз 
 Peppers Burek with 
parsley 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Начин на приготвяне: 
Избират се хубави чушки, изчистват се от 

останалите семена и люспи. Цепват се от едната 

страна.  

В купа се настъргва сиренето, добавят се 

разбърканите яйца и магданозът. В чиния се  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смесват галетата и брашното, а в купичка се 

разбиват 2-те яйца с щипка сол. 

С лъжица се слага от пълнежа в чушката, прегъва се на 

две, топи се в яйцето, галетата с брашно и пак в 

яйцето и се слага в тигана със сгорещено олио. Като се 

изпържи, се обръща от другата страна с дървена 

лопатка. 

Сервират се горещи, но може и вече изстинали. 

Elaboration 

Way of preparation: Choose good peppers, cleared the 

remaining seeds and skins. Splitting open from one side. 

In the bowl, grate the cheese, add the mixed eggs and 

parsley. Plate bread and flour are mixed in a dish, and two 

eggs are pounded in a bowl with a pinch of salt. 

With a spoon, put the filling in the pepper, bend in two, 

melt in the egg, bread with flour and again in the egg and 

put it in a frying pan. When frying, he turns on the other 

side with a wooden blade. 

Ingredients 

 чушки - от буркан /печени и 
белени/ - 10  бр./ peppers - jar / 
roasted and peeled / - 10 pcs 

 сирене - 300 гр./ cheese - 300 g 

 яйца - 5 бр, 3 за пълнежа и 2 за 
панировката/ eggs - 5 pcs, 3 for 
the filling and 2 for the pan 

 брашно - 5 с.л./ flour - 5 tablespoon 

 галета - 4 с.л., може и грис/ 
breadcrumbs - 4 tablespoons, maybe 
semolina 

 Магданос/Parsley  

 Сол/Salt 

 Олио/oil 

 1 щипка сол / pinch of salt 1 tsp  

 1/2 ч. л. ким /1/2 Kim 

 30 г краве масло/1 30 g butter 
 

https://gotvach.bg/n8-3820-%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://gotvach.bg/n7-27344-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0


Салата печени чушки с 
чесън 
Salad Roasted Peppers 
with garlic 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Начин на приготвяне: 
Опечете чушките, обелете ги и отделете семките. 

Може да ги оставите и цели.  

Разбийте заедно олиото, оцета и горчицата. Чесъна 

обелете и смелете скилидките.  

В плоска чиния наредете чушките, поръсете със  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смеления чесън, посолете и залейте обилно с 

маринатата 

 

Elaboration 

Roast the peppers, peel them and take the seeds. You can 

leave them and objectives.   

Beat together the oil, vinegar and mustard. The garlic Peel 

and grind the cloves.  

 In the flat line up peppers, sprinkle with garlic, smeleniâ 

posolete and pour abundantly with marinade 

  

Curiosities 

Ingredients 

 чушки - 1 кг червени, зелени, 

жълти/ • peppers - 1 kg red, 

green, yellow 

 чесън - 1 глава, голяма/ garlic 

 магданоз - няколко стръка 

накълцан/ parsley - a few spikes 

chopped 

 оцет - 1/2 ч.ч./ vinegar - 1/2 h. 

 олио - 1/2 ч.ч./oil  1/2 hp. 

 горчица - 2 с.л. / mustar 

 сол - на вку/ salt 



Целоварки от кисело 
червено цвекло (чекане) 
Celovarki of acid red beets 
(čekane) 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Начин на приготвяне: 
 
1. цвеклото се вари на глави 2 часа докато омекне 

 

2 след сваряването се нарязва на филийки 

 

3. Прави се запръжка от олио, брашно, червен пипер и 

малко вода, докато се получи гъста каша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboration 

Preparation: 1. boil the beet heads  

2 hours until soft 

 2 after svarâvaneto cut into  

3 slices. Make each Roux from cooking oil, flour, red pepper 

and a bit of water until a thick mash 

  

 

 

Ingredients 

1 кг, кисело червено цвекло/ 1 kg sour,       
beetroot 
200 гр  олио/ 200 g oil1 с. л. брашно/ 1 
tsp flou 
1 с. л. червен пипер/ 1 tsp paprika 
1 глава чесън / 1 head garlic 
1 щипка сол / pinch of salt 
1/2 ч. л. ким /  1 tsp 1/2 Kim 
30 г краве масло/ 30 g butter 

 



Таратор 

Tarator 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Elaboración 
  
 

  Кисело мляко или разредено кисело мляко  смесено 

с краставици , чесън , сол , зехтин , понякога 

с оцет или лимонов сок , и билки 

като копър , мента , магданоз и мащерка. Обикновено 

се сервира като студпредястие ( мезе ) или гарнитура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 

 

Yogurt or diluted yogurt is mixed with grated cucumber, 

garlic, salt, olive oil, sometimes with vinegar or lemon juice, 

and herbs such as dill, mint, parsley and thyme. It is 

usually served as a cold appetizer (appetizer) or garnish. 

 

 

 

Ingredients 

 краставици, /cucumbers 

 чесън, /garlic 

 кисело мляко /yogurt 

 копър/dill 

 орехи/  walnuts 

https://en.wikipedia.org/wiki/Strained_yogurt
https://en.wikipedia.org/wiki/Cucumber
https://en.wikipedia.org/wiki/Garlic
https://en.wikipedia.org/wiki/Salt
https://en.wikipedia.org/wiki/Olive_oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Vinegar
https://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_juice
https://en.wikipedia.org/wiki/Dill
https://en.wikipedia.org/wiki/Mentha
https://en.wikipedia.org/wiki/Parsley
https://en.wikipedia.org/wiki/Appetizer
https://en.wikipedia.org/wiki/Meze
https://en.wikipedia.org/wiki/Side_dish


Супа топчета 
Meatball soup 

 
 
 
 
Elaboración 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Начин на приготвяне: 

Каймата се омесва с подправките и предварително измития ориз 

и се оформят топчета. За размера вече споменах. Отварям 

скоба, за да спомена, че редовно замразявам оформени топчета 

(сурови) в камерата и имам „заготовки“ тъй като не винаги 

имам налична кайма.Моркова се настъргва на ренде и заедно с 

лука, чушката и кервиза, нарязани на ситно, се задушават в 

олиото на умерена температура. Моркова отпуска цвят и 

супата става по-жълта. Добавят се картофът, нарязан на 

кубчета и водата, и след като заври, супата се оставя да 

къкри около 35-40 минути. Добавят се топчетата и се варят 

около 20 минути, докато оризът в тях набъбне и се свари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Добавя се фидето и супата къкри още 7-8 минути. Овкусява се 

със сол.Стигаме до застройката. Жълтъкът се разбива с 

киселото мляко и застройката се добавя в супата.  

Добавете, разбъркайте, поръсете с магданоз. 

 

Elaboración 

The minced meat is kneaded with the spices and rice izmitiâ in advance 

and shape the balls. For the amount I have already mentioned. Open 

parenthesis to mention that freeze regularly shaped bead (raw) in the 

camera and I have "preparations" as it does not always have available 

stuffings. grate the cheese grater is the carrot, and together with the 

onion and Jalapeno, chopped kerviza, suffocate in the oil of moderate 

temperature. Carrot color and leave the soup becomes more yellow. Add 

potato, cubed and the water, and boil the soup, allow to simmer for 

about 35-40 minutes. The marbles are added and cooked for about 20 

minutes, until the rice into them swell and is cooked.  Add the noodles 

and simmer soup another 7-8 minutes. Flavour with salt ..we come to 

the zastrojkata. The yolk with the yoghurt and zastrojkata is added to 

the soup.  Add, stir, sprinkle with parsley 

 

1 глава лук (около 50 г)/ onion (about 50 g) 

1 среден морков/ 1 medium carrot  

3-4 супени лъжици олио/ tablespoons  oil 

1/2 кафена чаша ориз/ 1/2 coffee cup rice 

1/2 топка фиде./pdsta 

За топчетата:  

250 г кайма (за около 35-40 броя топчета/ 

250 g minced meat (for about 35-40 the number 

of marbles 

чубрица,черен пипер,кимион,сол/ savory, 

pepper, cumin , salt 

За застройката: 

1 яйце/ 1 egg 

200 г кисело мляко/ yogurt 

1 супена лъжица брашно/ 1  tablespoon flour 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Method of preparation 

  Sand the jelly with salt and black pepper, and cut the 

vegetables in bulk. 

For this dish it is obligatory to use a clay pot - pot or clay 

pigeon. 

Take the pot and add the tomatoes and red pepper in the 

middle and place the jolana in the middle. Vegetables are 

placed between them. Place the uncooked cloves of garlic 

and the spices, fill with oil and wine and sprinkle with 

parsley. Put the lid and bake 220 degrees until boil (about 

40 minutes), then reduce the degrees to 120 and suffocate 

for 5 hours.приготвяне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на приготвяне 

 Натрийте джолана със сол и черенпипер, а 

зеленчуците нарежете на едро. 

За това ястие е задължително използването на глинен 

съд - гърне или глинен гювеч. 

Вземете гърнето и в него сложете доматите и червен 

пипер, по средата сложете джолана, а около него - 

зеленчуците.Между тях поставете необелени скилидки 

чесън и подправките, полейте с олиото и вино и 

поръсете с магданоз.Сложете капака и печете на 220 

градуса, докато заври (около 40 мин), след това 

намалете градусите на 120 и задушавайте 5 часа. 

 

  

Чомлек Chomlek 

14/5000 
Необходими съставки 

1 брой- свински джолан 

1 кг- картофи 

4 бр.- домата 

  4 броя- моркови 

  1 глава   -чесън 

  2 чаени чаши- червено вино 

  1 чаена лъжица червен пипер 

1/2  чаена лъжица черен пипер 

4 броя дафинов лист 

1 piece of pork knuckle 
1 kg of potatoes 
4 tomatoes 
4 pieces - carrots 
1 chapter-cuson 
2 teaspoons - red wine 
1 teaspoon of red pepper 
1/2 teaspoon of pepper 
4 Bay leaf 

 

https://recepti.gotvach.bg/%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F/
https://recepti.gotvach.bg/%D0%B3%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D1%87/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на приготвяне 
Измийте ориза под течаща студена вода. 
Намажете голям глинен съд или гювеч с олиото, 
нарежете сланината на тъни парчета и покрийте с 
тях дъното на съда. 
Отделете 4 бр. листа от зелето, останалото нарежете 
на дребно. 
Върху сланината сложете два листа, а върху тях 
разстелете малка част от зелето, половината 
от ориза, поръсете с подправите, сложете бахар 
зрънца и черен пипер и покрийте съссвинските 
пържоли. Между тях сложете скилидките чесън,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
поръсете пак с подправите, останалия ориз и сложете 
нов пласт от зелето, наредете телешкото месо на 
парчета, подправете и покрийте отново със зеле. 
Следват пилешките бутчета, върху и около тях 
сложете наденицата и завършете с останалото от 
нарязаното зеле. 
Най-отгоре сложете останалите два листа зеле, 
сипете виното и зелевата чорба. 
Покрийте с капака, сложете съда в студена фурна, 
пуснете на 200 градуса и запечете, докато заври за 
около 30 мин, след което намалете температурата на 
100 градуса и печете 5-6 часа. 
Преди сервиране капамата изсипете в голяма тава и 

разпределете съдържанието ѝ, като във всяка порция 
сложите от всички меса, зеле и ориз. 

Капама Capama 

14/5000 Необходими съставки 

свинско месо - 3 бр. вратни пържоли 

телешко месо - 300 г 

пилешко месо - 3 бр. бутчета 

кисело зеле - 1 зелка 

сланина - 150 г 

наденица - 2 бр. прясна луканкова 

черен пипер 

сол 

червен пипер - 1 с.л. 

кимион 

дафинов лист - 3 бр. 

вино - 1 ч.ч. червено 

ориз - 1 ч.ч. 

олио - 30 мл 

черен пипер - 3 - 4 бр. зърна 

бахар - 3 бр. зърна 

зелева чорба - 1 ч.ч. 

чесън - 3 скилидки 

https://recepti.gotvach.bg/%D0%B3%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D1%87/
https://recepti.gotvach.bg/oriz/
https://gotvach.bg/podpravki
https://recepti.gotvach.bg/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B8/
https://recepti.gotvach.bg/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B8/
https://recepti.gotvach.bg/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE/
https://recepti.gotvach.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
https://recepti.gotvach.bg/kapama/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Method of preparation 

Wash the rice under running cold water. 

Apply a large clay pot or casserole with oil, cut the bacon 

into thin pieces and cover with the bottom of the pot. 

Separate 4 pcs. leaves of cabbage, the rest cut at retail. 

Place two leaves on the bacon, spread a small portion of 

the cabbage, half of the rice, sprinkle with the forks, put 

the grain and black pepper and cover the chopsticks. 

Between them put the cloves of garlic, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprinkle again with the seasonings, the remaining rice and 

put a new layer of cabbage, place the beef in pieces, season 

and cover again with cabbage. 

Then follow the chicken legs, put on the sausage on and 

around them and finish with the rest of the cut cabbage. 

Top the top two leaves of cabbage, pour the wine and 

cabbage soup. 

Cover with the lid, put the pot in a cold oven, drop to 200 

degrees, and cook until it boils for about 30 minutes, then 

lower the temperature to 100 degrees and bake for 5-6 

hours. 

Prior to serving, pour into a large tray and distribute its 

contents, placing in each serving all meat, cabbage and rice. 

 

 

Капама Capama 

14/5000 
Ingredients required 

• Pork - 3 pcs. neck steaks 

• veal - 300 g 

• chicken meat - 3 pcs. legs 

• Sour cabbage - 1 cabbage 

• bacon - 150 g 

• Sausage - 2 pcs. fresh lace 

• pepper 

• salt 

• red pepper - 1 tablespoon 

• cumin 

• bay leaf - 3 pcs. 

• wine - 1 h. Red 

• rice - 1 h. 

• oil - 30 ml 

• black pepper - 3 - 4 pcs. grains 

• Bahar - 3 pcs. grains 

• cabbage soup - 1 h. 

garlic - 3 cloves 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на приготвяне 

Картофите (1/2 кг) се измиват, обелват и нарязват 

на малки кубчета. Лукът (1 глава) се нарязва на ситни 

кубчета и се задушава в олиото (1 с.л.) до омекване. 

Прибавя се каймата (1 кг) и се пържи, докато се 

позлати. Накрая се прибавят настърганите домати 

(2 бр), ситно нарязаният пресен магданоз (5 стръка) и 

подправките, и се оставя да къкри още няколко 

минути. Сместа се прибавя към картофите и всичко  

се изсипва в тавичка. Залива се с вода почти до нивото 

на картофите и се пече във фурна до извирането й. 

Накрая се залива с разбитите яйца (2 бр), кисело 

мляко (200 г), сода (1 щип.) и сол (1 щип.) и се запича за 

още 10-15 минути, докато заливката се позлати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIPE: 

Potatoes (1/2 kg) are washed, peeled and cut into small 

cubes. Cut the onion (1 head) into cubes and stew in the oil 

(1 tablespoon) until softening. Add the mince (1 kg) and fry   

until it is gilded. Finally add grated tomatoes (2 pcs.), 

Finely chopped fresh parsley (5 sticks) and spices and leave 

to simmer for a few more minutes. Add the mixture to the 

potatoes and pour into the pan. Bake with water almost to 

the level of potatoes and bake in the oven until it rinses. 

Finally pour with broken eggs (2), yogurt (200 g), soda (1 

pinch) and salt (1 pinch), and soak for another 10-15 

minutes until the coating has gilded. 

Мусака Musaka 

14/5000 Продукти: 

1 кг каймa-1 kg of beef 

1/2  кг  картофи-1/2 kg of potatoes 

1  глава  кромид-1 crown head 

2  домата-2 tomato 

5 стръка  магданоз-5 sprigs of parsley 

1 ч. л.. червен пипер-1 tsp. Red pepper 

1 /2  ч.л. . черен пипер-1/2 tsp. pepper 

 1 ч. л.  чубрица- 1 tsp savory 

1 ч л  джоджен-1 piece of mint 

Сол-salt 

За заливката-For topping 

2 яйца-2 eggs 

200 г  кисело мляко-200 g yoghurt 

1 щипка сода-1 pinch of soda 

1 щипка сол-1 pinch of salt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕПТА: 

Свинското месо (800 г) се нарязва на хапки, лукът (2 

глави) на полумесеци, а празът (2 стръка) - на 

колелца. Месото и лукът се задушават до омекване. 

След това се добавя вода, колкото да покрие месото, и 

варенето продължава до полуомекване на свинското. 

Прибавят се червеното вино (1 ч.ч.), брашното (1 с.л.), 

размито в доматеното пюре (5 с.л.), и подправките. 

Ястието се вари до готовност, като от време на 

време се разбърква. Сервира се с гарнитура от ориз (1 

ч.ч.), сварен в подсолена вода (3 ч.ч.) до пълна 

готовност и овкусен с масло (1 с.л.). Ястието се 

сервира горещо, поръсено със ситно нарязан магданоз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIPE: 

Pork (800 g) is cut into bites, onions (2 heads) on half 

moons, and leeks (2 stalks) on wheels. The meat and 

onions are choked to soften. Then water is added to cover 

the meat, and the cooking is continued until the pork is 

half-milled. Add red wine (1pc), flour (1 tablespoon), 

faded in tomato paste (5 tablespoons), and spices. The dish 

is boiled until ready, occasionally stirring. Serve with a 

rice cake (1pc), boiled in salted water (3pc) until ready and 

flavored with butter (1 tablespoon). The dish is served hot, 

sprinkled with finely chopped parsley. 

 

  

Винен кебап Wine Kebab 

14/5000 Продукти: 

800 г свинско месо-800 g of pork- 

2 глави лук-2 onions 

2 стръка праз-2 sprig leeks 

1 ч.ч. червено вино-1 hrs. Red wine 

1 с.л. брашно-1 tablespoon flour 

5 с.л. доматено пюре-5 tablespoons tomato 

paste 

1 ч.л. червен пипер-1 tsp. paprika 

1/2 ч.л. черен пипер-1/2 teaspoon pepper 

Сол-salt 

1 дафинов лист-1 bay leaf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕПТА: 

Бобът (1/2 кг) се кисне в студена вода за 1 нощ. След 

това се изплаква и се поставя в тенджера. Залива се с 

водата (2 л.). Вари се, като образувалата се пяна в 

тенджерата се премахва. След като пяната се 

отстрани, се добавя олиото (100 мл.). Когато бобът е 

полуомекнал, се добавят морковите (2 бр), чушката (1 

бр) и лукът (1 глава), които са предварително 

почистени и нарязани на ситни кубчета. Добавят се и 

подправките и варенето продължава, докато 

продуктите омекнат. Накрая, малко преди супата да 

е напълно готова, се добавя и обеленият и нарязан на 

малки кубчета домат (1 бр). Боб чорбата се сервира 

топла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIPE: 

The beans (1/2 kg) are soaked in cold water for 1 night. 

Then rinse and place in a saucepan. Bring with water (2 l). 

It varies as the foam forms in the pan is removed. After the 

foam was removed, add the oil (100 ml). When the beans 

are semi-soft, add the carrots (2 pcs.), The pepper (1 pc.) 

And the onion (1), which have been cleaned and cut into 

small cubes. Add spices and brewing until the products 

soften. Finally, shortly before the soup is completely ready, 

add the peeled and diced tomatoes (1 pc). The bean soup is 

served warmly. 

 

  

Боб чорба Bean soup 

14/5000 
Продукти: 

1/2 кг боб-1/2 kg beans 

2 л. вода-2 liters of water 

2 моркова-2 carrot 

1 глава лук-1 onion 

1 чушка-1 pepper 

1 ч.л. чубрица-1 tsp. savory 

1 ч.л. джоджен-1 tsp. mogul 

1 ч.л. червен пипер-1 tsp. paprika 

Сол-salt 

100 мл. Олио-100 ml. oil 

1 домат-1 tomato 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начин на приготвяне 
Почистете чушките от кочана и семките, измийте и 
ги подсушете, обърнати с отвора надолу. Всяка чушка 
поръсвате с щипка сол отвътре и ги оставете 
настрани. 
Нарежете лука на ситно и настържете моркова на 
ренде, запържете ги за около 3 минути в 
предварително загрятото олио. Добавете каймата и 
при непрекъснато бъркате запържете докато се 
раздроби на трохи.  
Добавете обеления и настърган на ренде домат и 
варете докато изври течността в тигана. Добавете 
много добре измития и подсушен ориз, кимион, черен 
пипер, сол на вкус и червения пипер, разбъркайте и 
отнемете тигана от котлона. 
Докато се охлади сместа пригответе соса, като  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
смесите разбитите яйца с киселото и прясното 
мляко, добавяте брашното и бъркате до гладка 
еднородна смес. 
Напълнете чушките с леко охладената смес, като не 
ги пълните догоре. Подредете чушките в тава и ги 
залейте с леко подсолена вода - около 1 см. от нивото 
на тавата.  
Поставете тавата в предварително загрята на 200 
градуса фурна и печете за около 30 минути, обърнете 
чушките, ако е нужно долейте малко вода (тя ще ни е 
нужна за соса) и запичате от другата страна за още 
30 минути.  
Извадете чушките от нагрятата тава и ги подредете 
в друг съд. В още горещия сок от чушките, добавете 
разбърканата смес за соса и разбъркайте.  
Върнете в нагрятата и изключена фурна тавата за 
около 10 минути, след което заливате готовите 
пълнени чушки с готовия сос 

Пълнени чушки Stuffed peppers 

14/5000 Продукти: 

чушки - 8 - 10 бр.- peppers - 8 - 10 pcs 

кайма - 600 г смес-mince - 600 g of mixture 

олио - 4 с.л.- oil - 4 tablespoons 

лук - 1 глава-onion - 1 head 

моркови - 1 бр-carrots - 1 pc 

домати - 1 бр.- tomatoes - 1 pc. 

ориз - 100 гр-rice - 100 g 

червен пипер - 1 ч.л.- red pepper - 1 tsp. 

черен пипер - на вкус-black pepper - to taste 

кимион - на вкус-cumin - to taste 

сол - на вкус-salt to taste 
ЗА СОСА- ABOUT SOSA 

яйца - 2 бр.- eggs - 2 pcs. 

кисело мляко - 2 с.л.- yoghurt - 2 tablespoons 

прясно мляко - 200 мл- fresh milk - 200 ml 

брашно - 2 с.л. с връх- flour - 2 tablespoons with a 

peak 

https://gotvach.bg/tips/a-4876-%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%87%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8?
https://recepti.gotvach.bg/palnenichushki/
https://recepti.gotvach.bg/palnenichushki/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Method of preparation 

Clean the peppers and the peppers, rinse and dry them with 

the opening down. Sprinkle each pepper with a pinch of 

salt inside and leave it to the side. 

Cut the onion finely and grate the carrots on a grater, fry 

them for about 3 minutes in pre-heated oil. Add the minced 

meat and stirring continuously while crushing crumbs. 

Add peeled and grated on a tomato slice and cook until the 

liquid drips into the pan. Add well washed and dried rice, 

cumin, pepper, salt to taste and red pepper, mix and remove 

the pan from the hot plate. 

While cooling the mixture, prepare the sauce by mixing the 

broken eggs with the yoghurt and the fresh milk, adding 

the flour and stirring to a smooth, homogeneous mixture. 

 

Fill the peppers with the slightly cooled mixture by not 

filling them. Arrange the peppers in the pan and pour them 

with slightly salted water - about 1 cm from the tray level. 

Place the pan in a preheated 200 degree oven and bake for 

about 30 minutes, turn the peppers, if necessary add some 

water (it will be needed for the sauce) and bake on the 

other side for another 30 minutes. 

Remove the peppers from the heated tray and arrange them 

in another container. In the hot juice of the peppers, add 

the mixed sauce mixture and stir. 

Return to the heated and discontinued oven tray for about 

10 minutes, then pour the finished stuffed peppers with the 

sauce 

  

Пълнени чушки Stuffed peppers 

14/5000 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начин на приготвяне 
Натрошете шоколада и го разтопете заедно с маслото 
на водна баня, като се разбърква непрекъснато. 
Яйцата се разбиват със захарта на пяна, след което се 
прибавят шоколадовата смес, брашното и какаото. 
Всичко се разбърква много добре.  
Намазнете осем формички с диаметър около 8 см. По 
желание може да поръсите с малко какао по дъното и 
стените на формите, след което напълнете с 
шоколадовата смес. Какаото позволява да обърнете 
суфлето в плоски чинии и да сервирате отделно.  
Фурната се загрява на 225 градуса и суфлето се пече 

10 минути, но не повече, тъй като има опасност да се 

изпече вътрешността, което не е желан ефект. 

 

 

Method of preparation 

Crumble the chocolate and melt it with the butter in a 

water bath, stirring continuously. The eggs are crushed 

with the foam of sugar, then the chocolate mixture, the 

flour and the cocoa are added. Everything is mixed very 

well 

Lubricate eight shapes with a diameter of about 8 cm. If 

desired, sprinkle a little cocoa on the bottom and the walls 

of the molds, then fill with the chocolate mixture. Cocoa 

allows you to turn the soufflé into flat plates and serve 

separately. 

The oven is heated to 225 degrees and the souffle is baked 
for 10 minutes, but no more, as there is a risk of roasting 
the inside, which is not a desired effect. 
 

 

  

Шоколадово суфле  Chocolate souffle 

banitsa s lokum Необходими съставки 

шоколад - 200 г 

натурален/chocolate  natural 

масло /-butter 200 г 

яйца /eggs- 7 броя 

захар /sugar- 270 г 

брашно /flour- 125 г 

какао /-cocoa- 50 г натурално 

мазнина - за формите - fat for 

shapes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на приготвяне 

Пригответе си купички или чашки за крем карамел. 

Захарта за карамелизиране сложете в съд на котлона 

заедно с 1 с.л. вода.  

Бъркайте докато се карамелизира, но не бива да 

прегаря. Разпределете карамела по дъното на 

чашките.  

Разбийте яйцата с леко топлото мляко със захарта.. 

Добавете ванилията и разпределете сместа в 

купичките.  

Подредете купичките в дълбока тава, долейте вода до 

малко над средата на формите и сложете да се пече в 

загряна фурна за около 1 час.  

Температурата не трябва да е силна и водата не 

трябва да кипва, защото крем карамелът става на 

шупли. При нужда по време на печене се долива още 

вода в тавата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Method of preparation 

Prepare cups or cups of caramel cream. Sugar for retention 

in the container with 1 tablespoon water. 

Shake it while it is caramelized, but it should not be 

burned. Divide the caramel on the bottom of the cups. 

Beat eggs with hot summer milk with sugar. If desired, 

strain the mixture to get a guaranteed smooth caramel 

cream. Add the vanilla and spread the mixture in the 

bowls. 

Take the bowls in the deep pan, pour the water to a little 

over the middle of the molds and put it in a heated oven for 

about an hour. 

The temperature should not be strong and water should be 

used. If more baking time is required, add more water to 

the pan. 

 

 

 (CREAM   KARAMEL    КРЕМ КАРАМЕЛ)  

Необходими съставки 

прясно мляко / milk - 1 л 

яйца / eggs - 6 - 7 броя 

захар/ sugar - 250 г 

ванилия/ - vanilla 2 прахчета или 
есенция 

захар sugar - 100 г за 
карамелизиране4 fo 

0,25 gr de azafrán en hebra 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Начин на приготвяне 
В подходящ съд смесете яйцата, брашното, олиото, 
ванилията и 1/2 ч.ч. захар. Разбъркайте до 
получаването на кексова смес. Разстелете фините 
кори и отделете една кора.  
Намажете я обилно с получената смес и я покрийте с 
втора кора. В тесния край на кориата сложете 
парченца локум и навийте на стегнато руло. 
Навитите кори може да сложите в кръгла или 
правоъгълна тава, предварително намазнена. 
Повторете до изчерпване на продуктите. 
Локумената баница се пече в предварително загрята 
на 180 градуса фурна с вентилатор до готовност.  
Докато баницата се пече, пригответе захарния сироп. 
Разтоворете останалата захар в 2 ч.ч. вода и кипнете 
на тих огън, за да се разтвори напълно захарта. 
Когато баницата изстине, я сиропирайте с горещ 
захарен сироп и оставете поне 2-3 часа на студено, за 
да се сиропира равномерно.  
Да ви е сладко! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Method of preparation 

In a suitable container, mix the eggs, flour, oil, vanilla and 

1/2 teaspoonfuls. sugar. Stir until a cake mixture is 

obtained. Spread the fine peel and take off one crust. 

Lubricate it thoroughly with the resulting mixture and 

cover with a second crust. At the narrow end of the 

coriander, put loaves and roll in a tight roll. 

Wound bark can be placed in a circular or rectangular tray, 

previously smeared. Repeat until the products run out. 

Lick the banitsa baked in a preheated 180 degree oven with 

a fan to standby. 

While the pastry is baked, prepare the sugar syrup. Spread 

the remaining sugar in 2 h. water and boil on a low heat to 

completely dissolve the sugar. When the panic gets cold, 

syrup it with a hot sugar syrup and leave it for at least 2-3 

hours in the cold to syrup in the same way. 

And sweet to you! 

 

Баница с локум  Banitsa with icing 

banitsa s lokum Необходими съставки 

кори за баница - 1 пакет фини 

bacon bark 

яйца /eggs- 3 бр. 

брашно /flour- 1/2 ч.ч. 

захар /sugar- 1 1/2 ч.ч. 

бакпулвер /baculber- 1 пакет 

ванилия / vanilla - 1 - 2 бр. 

локум /- lokum 2 кутии цветен 

олио/ oil - 2 - 3 с.л. 

олио - за намазване 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начин на приготвяне: 
Яйцата (3 бр) се разбиват в дълбока купа заедно със 
захарта (250 г), докато сместа побелее. След това към 
нея се добавят олиото (50 мл.) и киселото мляко (400 
г) и отново се разбива. Накрая се добавят 
предварително смесените и пресяти брашно (600 г) и 
бакпулвер (1 ч.л.), и сместа се разбърква до 
получаването на гладко кексово тесто. Към нея го се 
добавят настърганите лимонови (2 с.л.) и портокалови 
кори (2 с.л.). 
В намаслена и поръсена с брашно форма за кекс се 
изсипва половината от сместа. Отгоре се полива с 
конфитюр от боровинки (1 к.ч.) и отново се полива с 
останалата част от кексовото тесто. 
Десертът се пече в предварително загрята до 200 
градуса фурна за около 45 минути. 
 
 
 
 

 
 

 
Method of preparation: 
The eggs (3 pcs.) Are crushed in the depth of the bowl along 
with the sugar (250 g), and are considered longer. Then add 
the oil (50 ml.) And yoghurt (400 g) and crush again. 
Reduce and remove the flour (600 g) and baking powder (1 
teaspoon) and crumble to obtain a smooth cake dough. Add 
to it the grated lemon (2 tablespoons) and orange peel (2 
tablespoons). 
The reduced and sprinkled with cake form of cake pour half 
the mixture. Open a polar with a confluence of blueberries 
(1 h) and re-watered with the rest of the cake dough. 
The dessert is sung in the guard at 200 degrees for about 45 
minutes. 

Кекс с конфитюр от боровинки Cake with jam jam 

 Необходими съставки 

 600 г брашно/ flour 

 50 мл. олио/oil 

 3 яйца/eggs 

 400 г пълномаслено кисело 

мляко/ yoghurt 

 250 г захар/sugar 

 1 к.ч. конфитюр от боровинки/ 

jam 

 1 ч.л. бакпулвер/ baculber 

 2 с.л. настъргани лимонови 

кори/ grated lemon peel 

 2 с.л. настъргани портокалови 

кори/ grated orange peel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начин на приготвяне: 
Първо трябва да разбиете яйцата и захарта. Най-
добре е да направите това с миксер. Към разбитите 
яйца и захар добавете солта, содата олиото и отново 
разбъркайте.Постепенно добавете млякото и водата, 
а след това малко по малко и брашното и отново 
разбърквате добре. 
За пърженето на палачинки е най-добре да имате 
специален плосък тиган за палачинки.. Загрейте го и 
го намажете с няколко капки олио. 
В загрятия намазнен тиган изсипете един супен 
черпак от сместа за палачинки и разпределете 
равномерно. Палачинката е готова от едната страна, 

когато краищата ѝ леко се отделят от тигана, това е 
и моментът, когато трябва да я обърнете от другата 
страна. Готовите палачинки поставяйте една върху 
друга. Сервирайте готовите палачинки със сладко, 
течен шоколад или пък със сирене. 

 

Method of preparation: 

First you have to break eggs and sugar. It is best to do this 
with a mixer. To the broken eggs and sugar add the salt, 
the soda oil and stir again. Gradually add the milk and 
water, then a little bit of flour and again stir well. 
For roasting pancakes, it is best to have a special pancake 
pan. Heat it and smear it with a few drops of oil. In a 
heated pancake pan, pour one supper of pancake mix and 
spread evenly. The pancake is ready on one side when its 
edges are slightly separated from the pan, this is the time to 
turn it over to the other side. Put the ready pancakes on 
top of each other. Serve hot pancakes with sweet, liquid 
chocolate or cheese. 

Палачинки     Pancakes 

 Необходими съставки 

3 броя яйца/eggs 

Щипка сол/, щипка сода/ pinch of salt, 

pinch soda 

1 суп. лъж. Захар/sugar 

1 суп. лъж олио/oil 

500 гр прясно мляко/milk 

200 гр вода/ water 

2 ч.ч брашно/ flour 

 



 

 

Начин на приготвяне: 
Почистваме, обелваме и нарязваме тиквата на 
парчета. Настъргваме я на едро ренде. Към 
настърганата тиква добавяме захарта, счуканите 
орехи и канелата. Разбъркваме добре. 
По желание можем да си разпределим плънката на 
толкова сравнително равни части, колкото е броят на 
корите в пакета. 
Пристъпваме към приготвянето на самата баница. 
Взимаме един лист от корите и го намазваме с около 
1 - 1 1/2 с.л. мазнина. След това поръсваме с част от 
плънката, като се стремим да я разпръснем 
равномерно. Навиваме листа на руло и поставяме в  
намаслена тава. Редим готовите кори в тавата така, 
че накрая да получим един голям охлюв. 
Намазваме отгоре с мазнина и печем в предварително 
загрята на 200-220 градуса фурна. Когато 
тиквеникът е готов, го поръсваме с подсладена 
вода (смесваме малко количество топла вода около 1/2 

ч.ч. с 2 с.л. захар).  Поръсва се с пудра захар при 
поднасяне. 
Method of preparation 
Clean, peel and cut the pumpkin into pieces. Grate it on a 
large grater. Add the sugar, chopped walnuts and 
cinnamon to the grated pumpkin. Stir well. 
If desired, we can distribute the stuffing in as much equal 
parts as the number of bundles in the bundle. 
We proceed to the preparation of the banitsa itself. Take 
one sheet of bark and smear it with about 1 - 1 1/2 tsp. 
fat. Then sprinkle some of the stuffing, trying to disperse it 
evenly. Roll the rolls and roll in 
coated tray. Cut the finished baking trays in the pan so 
that we finally get a big snail. 
Grease over with grease and bake in a preheated 200-220 
degree oven. When the pumpkin is ready, sprinkle it with 
sweetened water (mix a small amount of warm water 
about 1/2 cup with 2 tablespoons of sugar). Sprinkle with 
powdered sugar on serving. 
 

Тиквеник  Pumpkin pastry 

banitsa s lokum 
Необходими съставки 

1 пакет кори (500г)/ bacon bark 

1 кг тиква / pumpkin 

200-250 г захар/sugar 

100-150 г орехи/ walnuts 

1 - 1 1/2  ч.л. канела/ cinnamon 

1/2 - 2/3 ч.ч  олио /oil 

олио - за намазване 
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