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Вместо увод.  

Общи напътствия и правила при подготовката на салатите 
 

No 

по 

ред 

 

П Р А В И Л А  И  Н А П Ъ Т С Т В И Я 

 

 

1.  

Зеленчуците трябва старателно да се измиват. В по-голям съд с вода е 

добре да се прибави сол и зеленчуците да се накиснат за 1-2 минути, да се 

измият, а след това да се изплакнат с чиста течаща вода. 

 

[Това освежава зеленчуците, намалява загубата на минерални вещества и 

отстранява всички възможности за пренасяне на болестотворни 

микроорганизми или насекоми, които е възможно да са попаднали върху тях.] 
  

2. Зеленчуците трябва да се нарязват непосредствено преди консумация. 
  

 

3.  

Нарязани зеленчуци не се държат във вода. 

 
[Престоят на нарязани зеленчуци във вода й позволява да извлича полезните 

минерални соли и хранителни вещества, което силно снижава качеството на 

зеленчуците, от които ще се приготвя салатата.] 
  

 

4. 

Когато се налага да се съхраняват по-продължително време нарязани 

зеленчуци, те се поставят в пластмасови или порцеланови съдове и се 

покриват с влажна салфетка или кърпа и се държат на хладно. 
  

5. Зеленчуци, от които ще се приготвя сурова салата, трябва да имат стайна 

температура или (което е по-добре) да са охладени до 10С. 

6.  Не трябва да се смесват топли и студени заленчуци.  

 

[Смесването на топли и студени продукти води до увяхване или 

разваляне на зеленчуците, което силно влошава вкусовите и хранителни 

качества на салатите.] 

7.  Салатите трябва да се приготвят в стъклени, порцеланови или плас-

тмасови съдове и да се бъркат с дървени, костени или пластмасови 

лъжици.  

 

[Съприкосновението на зеленчуковите и плодови сокове с метал (желязо, 

мед, алуминий и др.), при взаимодействието със солта и оцетната или 

друг вид киселина, придава неприятен метален привкус на салатите, а 

понякога може да доведе до образуването на отровни съединения.] 

8. Суровите салати трябва да се оформят вкусово не повече от 10-15 мин. 

преди консумация. 

 

9. 

Топлинно обработени салати трябва да се подправят на вкус най-рано 45 

мин преди поднасяне. Изключение правят салати с картофи, захарно или 

червено цвекло, целина. 

10. Съставките на салатите трябва да се съхраняват на хладно (от 4 до 8 С) 

и в отделни съдове до смесването им. 
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11. Готови салати не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина или на 

променлива температура. 

 

12. 

Салатата не трябва да се бърка често. 

 

[Честото бъркане на салатата позволява на продуктите да имат по-голямо 

съприкосновение с въздуха, което води до влошаване на вкуса и вида им.] 

13. Подправките трябва да подсилват основния вкус на салатата, а не да 

доминират. 

14. Препоръчително е количеството оцет, предвидено за даден вид салата, да 

се разрежда с 25% сухо бяло вино и 25% вода. 

15. Всяка салата печели ако се гарнира с 1-2 капки ром или коняк. 

 

16. 

Салатите се поднасят като мезе към аперитив или като гарнитура към 

печени, варени и задушени меса, риби и птици. При всички случаи 

техният външен вид трябва да е естетичен и да възбужда апетита. 

 

17. 

Зеленчуците трябва да се варят в подсолена вода. Това им придава по-

добър вкус и запазва в по-голяма степен хранителните вещества и 

витамините. Изключение правят цвеклото и зеления грах. 

18. Зеленчуците, варени на пара, запазват по-добре разтворимите си 

хранителни вещества, отколкото тези, варени във вода. 

19. Замразените зеленчуци запазват вкусът, витамините и хранителността си 

ако се поставят направо в кипяща вода, без предврително размразяване. 

 

 

20. 

По възможност сосовете и майонезите, които изискват опредлени салати, 

е добре да се приготвят непосредствено преди употреба от екологично 

чисти продукти. 

 

[Готовите сосове и майонези съдържат ароматизатори и консерванти, 

които не са здравословни, а често могат да развалят и вкуса на салатата.] 

21. Ако в рецептата не е указано друго, салатата се гарнира с някоя от 

нейните съставки. 

22. Когато се сервират като мезе повече от един вид салати те трябва да се 

подбират така, че да си подхождат, без да има голямо повторение на 

съставките в тях. Гарнитурата към основното ястие трябва да се 

различава от сервираните салати. 
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Някои общи данни за подправките, най-често използвани в 

салатите 
 

Подправките, използвани за приготвянето на различни ястия, в т.ч. и на 

салатите, представляват различни минерални соли, ухаещи треви, кори, семена, 

плодове, прахове и екстракти. Те се използват обикновено в минимални 

количества. Днес са известни и подправки, които са продукт на химическата 

промишленост и представляват различни смесени прахове, пикантни сосове и 

пюрета и др. 

Най- общо кулинарните специалисти различават два вида подправки: 

1. Подправки, в които преобладава ароматизиращото влияние или т.нар. 

ароматизиращи подправки. Такива са: ароматни есенции и екстракти, 

ароматични масла, бахар, ванилия, дафинов лист, джоджен, индийско орехче, 

канела, карамфил, ким, кимион, копър, лимонова кора, листа от керевиз (целина), 

магданоз, майоран, портокалова кора, чесън, чубрица и др. 

2. Подправки, в които преобладава вкусовото влияние или т.нар. вкусови 

подправки: бял пипер, вина, горчица, захар, захарно (червено) цвекло, керевиз 

(целина), лук (кромид, чесън и праз), мед, моркови, оцет (винен и плодов), 

плодови сокове (лимонов, портокалов и др.), пъщарнак, пюрета (зеленчукови и 

плодови), ракии, сол (каменна и морска), сосове, хрян, червен пипер (сладък и 

лютив), черен пипер, ядки и др. 

Съществува и друга класификация на подправките според действието им: 

1. Ароматични подправки - анасон, бахар, босилек, ванилия, дафинов лист, 

джоджен, естрагон, индийско орехче, канела, карамфил, керевиз, ким, кимион, 

копър, кориандър, магданоз, майоран, мащерка, пъщарнак, черен пипер, чубрица. 

2. Дразнителни подправки - горчица, люти чушлета, карамфил, кромид лук, 

хрян, черен пипер, чеснов лук. 

3. Багрилни подправки - доматено пюре, моркови, червен пипер, шафран и 

др. 

4. Вкусови подправки -  

4.1. кисели - винена киселина, лимон, лимонена киселина, оцет; 

4.2. сладки - захар, мед; 

4.3. горчиви - пелин, хининови кори; 

4.4. солени - готварска сол 

При приготвянето на салати най-често използваните подправки са: 

 

Бахар. (Pimenta officinalis, Lind.)  

 
Използват се узрелите и изсушени плодове. Притежава специфична миризма, 

подобна на канелата и карамфила, с леко лютив вкус. Той е много подходящ при 

варенето на някои зеленчуци, при подготовката на различни маринати, или при 
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термичната обработка на месни продукти за салати и ястия. Преди консумация 

зърната бахар трябва да се премахват. Възбужда апетита, стимулира стомашната 

секреция и тонизира нервната система. В големи количества дразни лигавицата на 

стомаха и отделителната система. 

 

Босилек. (Ocimum basilicum) 

  
Използват се листата и съцветията. Поради характерния си аромат се използва 

като подправка за сосове, маринати, туршии, салати и др. Може да се ползва 

пресен или изсушен босилек. Действа апетитовъзбуждащо, усилва сърдечната 

дейност и има антисептично действие. 

 

Дафинов лист. (Laurus nobilis, L.) 

 
Използват се зелено-кафеникавите търди листа на растението за подправяне на 

бульони, маринати и сосове, които се прилагат при приготвянето на салатите. 

Комбинира се най-често с лук, бахар, чесън и оцет. Действа апетитовъзбуждащо, 

но в големи количества дразни лигавицата на стомаха. 

 

Девисил. (Levisticum officinale, Koch.) 
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Използват се листата, стъблото и коренището при подготовката на някои супи. 

Понякога се прилага и при приготвянето на салати. Повишава апетита, премахва 

коликите, подпомага сърдечната дейност. 

 

Джоджен. (Mentha spicata complex, L.) 

 
Използват се листата, поради високото съдържание на витамини В1, В2, С и Е. 

Подходящ е за салати и др. ястия. Помага при болки в сърдечната област, в 

стомаха, при жлъчни и чернодробни заболявания. Има и антисептично действие. 

 

Естрагон (тарос). (Armetisia dracunculus, L.) 

 
Използва се надземната част на растението в прясно или сушено състояние за 

приготвяне на сосове, маринати и др. В прясно състояние, поради високото 

съдържание на витамин С, се използва за обогатяване на салатите с витамиини. 

 

Индийско орехче. (Myristica fragrans, Houtt.) 
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Все още малко използвана подправка. Използват се ядките на плодовете, които 

приличат на малък орех. В малки количества настърганата ядка е подходяща 

подправка за сосове, зеленчуци и ориз и др. Поради специфичната си миризма е 

добре да се употребява самостоятелно. Улеснява храносмилането, има 

антисептично действие, стимулира защитните сили на организма. В големи 

количества предизвиква халюцинации. 

 

Карамфил. (Caryophyllos aromaticum). 

 
Използват се сушените пъпки на дървото. При приготвянето на салата се използва 

по-рядко. В медицината се използва като обезболяващо и антисептично средство. 

 

Ким (Carum carvi, L.) 

 
Подходящо е за подправяне на някои видове салати, в които присъстват зеле, 

цвекло, картофи и др. Използва се при заболявания на черния дроб, при астма и 

др. 

 

Копър (Anethum graveolis L.) 
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Листата на младото растение могат да се използват в почти всички видове 

пролетни ястия и салати, а връхната му част е подходяща за маринати, туршии. 

Изсушената му надземна част може да се използва през всички сезони на 

годината. В по-големи количества копърът понижава кръвното налягане и 

повишава киселинността на стомаха. 

 

Кориандър (Coriandrum sativum, L.) 

 
Изсъхналите и смлени плодове на растението, в комбинация с други подправки, 

се използва за подправяне на сирена, млечни продукти, сосове, майонези и др. Той 

е основна подправка на смесени подправки - напр. къри. Действа добре при 

гастрит, колит, диспепсия и др. 

 

Лимон (Citrus medica, L.) 

 
Сокът на плода и настърганата кора от него се използват в почти всички видове 

салати, сосове, ястия и др. Богат е на витамин С, а етеричното масло, съдържащо 

се в кората на плода подобрява храносмилането и действа благотворно на 

сърдечно-съдовата система. 

 

Магданоз (Petroselinum sativum, Hoffm.) 
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Това е може би най-често използваната подправка за салати. Използват се 

листата и част от дръжките. В пресно състояние се препоръчва за различни 

заболявания, но в големи количества може да предизвика смущения в 

отделителната система.  

 

Маточина (Melissa officinalis, L) 

 
Използват се надземните части, предимно листата и при подправянето на 

различни салати, гъби, ястия и др. Помага при смущения в нервната система, при 

сърдечни заболявания и др. 

 

Мащерка (Thymus serpyllum,L.) 

 
Използва се в сушено и пресно състояние за подправяне на зеленчуци, салати, 

туршии и др., но най-вече в постни супи. Има антимикотично и бактерицидно 

действие. Използва се при стомашно-чревни заболявания и действа успокоително. 

 

Хрян (Armoracia rusticiana, Gart.) 
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Използват се корените, които имат остър, лютив вкус. С него се подправят 

салати, сосове, яйца, туршии и др. Той е основна съставна част на много горчици. 

Придава особвно пикантен вкус на бистрите бульони и белите млечни сосове. 

 

Целина. (Apium graveolens, L.) 

 
Използват се листата и коренът най-вече за подправяне на някои видове салати, 

туршии, сосове и др. Надземната част на целината съдържа витамините С, В1, РР 

и провитамин А. Използва се при ревматизъм, при високо кръвно налягане и др. 

 

Червен пипер. 

 
Използва се като подправка в някои салати и в много ястия. 

 

Черен пипер. (Piper nigrum, L.) 

 
Използват се зрелите плодове на растението във вид на черен пипер, а 

обелените от кожицата се наричат бял пипер, който е с по-омекотен аромат и вкус. 

Използва се при приготвянето на салати със различни сосове и майонези. 
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Чесън. (Allium sativum, L.) 

 
Също много разпространена подправка за салати и различни ястия. Има 

бактерицидно действие, тъй като съдържа вещества с антибиотичен храктер. 

 

Къри. 

 
Смес от около 40 вида растения. Известни са 30-40 вида къри, но във всички 

видове основна съставна част е кориандъра. В малки количества се използва за 

подправяне на някои сосове и салати и др. 

 

Соев сос. 

 
Представлява дестилиран концентрат на соеви семена, примесен с различни 

ароматизиращи съставки и сол. Соевият сос е сладък, солен, ароматичен в 

зависимост от предназначението му. Широко се използва в китайската кухня. 

 

Бележка: Повече подробности за подправките могат да се намерят в книгите 

на Асен Чаушев - Кулинарна енциклопедия. Рецептурник; Чортанова, С.; 

Джелепов, Н. Нашата и световната кухня и рационалното хранене и др. 
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. САЛАТИ ОТ ПРЕСНИ СУРОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 

1. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ДОМАТИ 
 

 

 

1. Салата от червени домати (по гръцки) 1 

Продукти (за 1 доза): 2 средно големи домата, 5 до 10 маслини, 1-2 с.л. олио 

(зехтин), магданоз, сол и лимонов сок по желание. 

Приготвяне: Доматите се измиват и почистват. По-мекият домат се настъргва, 

осолява се на вкус и се разбива с олио (зехтин). Другият домат се нарязва на 

филийки. В чинията за поднасяне се поставя малко магданоз, а върху него се 

подреждат доматените филии. Поръсват се с настъргания домат. Преди сервиране 

се наръсват със ситни нарязан магданоз и се гарнира с маслините. По желание 

може да се капнат няколко капки лимонов сок. 

Бележка: Навсякъде, където се говори за домати, ако не е споменато друго, се 

имат предвид пресни узрели червени домати 

 

2. Салата от червени домати  
Продукти (1 доза): 2 домата, 1/2 средно голяма глава кромид лук (или 2-3 стръка 

пресен кромид лук), олио (зехтин), сол, оцет, 4-5 стръка магданоз, щипка захар. 

Приготвяне: Доматите се измиват и се нарязват на кръгове. Нареждат се на 

редове или в кръг, застъпващи се в единия край. Поръсват се с олиото, солта и 

оцета. Гарнират се с лука - нарязан на тънки кръгчета или на ситно и със ситно 

нарязания магданоз. По желание може да се сложи щипка захар. 

 

3. Салата от червени домати - 2 вид 13 
Продукти (за 1 доза): 600 гр. червени домати, 200 гр. кисело мляко, 2 твърдо 

сварени яйца, 4 скилидки чесън, магданоз и сол. 

Приготвяне: Избират се добре узрели, твърди червени домати. Измиват се и се 

нарязват на филийки. Нареждат се в салатиера, като всеки ред се поръсва със смес 

от настъргани яйца и ситно нарязан магданоз. Салатата се залива с разбитото и 

подсолено кисело мляко, в което е добавен счукания чесън. Украсява се с 

стръкчета магданоз. 

 

4. Салата от червени домати с кромид лук 1 

Продукти (за 1 доза): 250-300 гр. червени домати, 1 до 3 глави червен сладък 

кромид лук, 3-4 с.л. олио (зехтин) магданоз, сол. 

Приготвяне: Лукът се почиства, измива се със студена вода и се нарязва на 

тънки ивички. Посолява се и половината от него се разпределя в две чинии. Върху 

него се нареждат почистените и нарязани на филийки червени домати и също се 

осоляват на вкус. Върху доматите се поставя останалия кромид лук и се наръсва с 

олио. При поднасянето всяка порция (отделна чиния) се гарнира със ситно нарязан 

магданоз. Салата се разбърква от консуматора на трапезата. 
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5. Салата от червени домати с кромид лук - 2 вид 
Продукти (за 1 доза): 250-300 гр. червени домати, 1-2 глава червен сладък 

кромид лук, 3-4 с.л. олио (зехтин), 100 гр. сирене, магданоз, 5 до 10 маслини с 

бадем или чушка, сол. 

Приготвяне: Салата се приготвя по същия начин, както е посочено при 

предходната салата. Преди да се нанесе втория ред кромид лук се настъргва 

сиренето, след което се поръсва с малко ситно нарязан магданоз. Върху кромидия 

лук се наръсва още магданоз и се гарнира с маслините. Салата се наръсва с малко 

олио и също се разбърква от консуматора на трапезата. 

 

6. Салата от червени домати със заливка от кисело мляко 1 

Продукти (за 1 доза): 0,500 гр. твърди узрели червени домати, 4 твърдо сварени 

яйца, 2 стръка праз лук (само бялата част), 1 ч.ч. изцедено кисело мляко, 4-5 с.л. 

олио, 1 китка магданоз, копър, сол. 

Приготвяне: Измитите домати се почистват и се нарязват на филийки. 

Магданозът се нарязва на ситно, посолява се и се разделя на 2 части. Яйцата се 

нарязват на филийки, а празът на дребни кубчета и се посолява. Изцеденото 

кисело мляко се разбива с олиото, солта и копъра на вкус. На дъното на салатиера 

се слага половината от магданоза. Върху него се нареждат половината от доматите 

Над тях се слагат яйцата и се покриват с останалата част от магданоза и доматите. 

Отгоре се наръсва празът. Салатата се залива с разбитото мляко и се оставя 1/2 час 

на хладно, след което се поднася. 

 

7. Салата от червени домати, майонеза и кисело мляко 1 
Продукти (за 1 доза): 0,500-0.600 кг. твърди узрели червени домати, 4 с.л. 

майонеза, 8 с.л. изцедено кисело мляко (1 кофичка), 1стрък праз лук (само бялата 

част) или 1 глава кромид лук, по 1 връзка копър и магданоз, няколко листа целина, 

2 ябълки, сол, черен пипер и пожелание лимонов сок. 

Приготвяне: Майонезата и киселото мляко се смесват и се подправят с черен 

пипер и лимонов сок по желание. Прибавят се магданозът, копърът, целината и 

лука, нарязани на ситно и леко подсолени. Добавят се ябълките, почистени и 

нарязани на ситни кубчета. На дъното на салатиерата се слагат част от доматите, 

нарязани на филийки. Отгоре се разстила майонезената смес и се нареждат 

останалите домати. Салатата се наръсва с магданоз и се оставя на хладно 1/2 час. 

Сервира се в салатиерата. (По желание последния пласт може да бъде от 

майонезената смес, върху която също се наръсва магданоз и може да се доукраси 

с резанчета червена чушка). 

 

8. Пикантна салата от червени домати 
Продукти (за 1 доза): 500 гр. домати, 1 глава кромид лук, 1 глава счукан чесън, 

2-3 с.л. олио, 1 твърдо сварено яйце, 1/2 ч.л. горчица, черен пипер, магданоз и сол. 

Приготвяне: Доматите се измиват и се нарязват на филийки. Нареждат се в 

салатиера и леко се посоляват. Кромидия лук се нарязва на ситно, а чесъна се 

счуква. Объркват се със ситно нарязания белтък и се намазват доматите. От 

пасирания жълтък, олиото, оцета и горчицата се приготвя сос, с който се залива 

салатата. Гарнира се със ситно нарязан магданоз. 
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9. Салата от домати (гръцка) 
Продукти (за 1 доза): 500 гр. средно големи твърди червени домати, 100 гр. 

сирене, 2 твърдо сварени жълтъка, 150-200 гр. зелени маслини, 1/2 връзка 

магданоз, сол, олио (зехтин). 

Приготвяне: Доматите се измиват добре и се нарязват на четири. Нареждат се в 

салатиера, посоляват се леко и се наръсват с натрошеното сирене, смесено с двата 

жълтъка. Наоколо се нареждат маслините (без костилки, с чушчица или бадем). 

Салатата се наръсва с олио и ситно нарязан магданоз. Сервира се в салатиера. 

 

10. Салата от домати и кашкавал 
Продукти (за 1 доза): 500 гр. средно големи твърди червени домати, 250 гр 

кашкавал, 1 краставица, 1 глава кромид лук, 3-4 стръка копър, 1/2 китка магданоз, 

сол, 3-4 с.л. олио (зехтин), няколко капки лимонов сок, малко настъргана кора от 

лимон. 

Приготвяне: Добре измитите домати се нарязват на осминки, измитата и 

обелена краставица на по-едри парчета, кашкавала на кубчета, лукът на колелца. 

Копърът и част от магданоза също се нарязват по-наедро. Салатата се осолява, 

добавя се олиото, лимоновите сок и кора и всичко се разбърква. Отгоре се поръсва 

с едро нарязания магданоз. Сервира се в салатиера. 

 

11. Салата от червени домати със сирене 3 

Продукти (за 1 доза): 500 гр. средно големи твърди червени домати, олио 

(зехтин), сол на вкус, оцет (разреден с вода и вино), 250 гр. сирене, 1/2 връзка 

магданоз. 

Приготвяне: Доматите се измиват добре и се нарязват на филийки. Нареждат се 

в салатиера или подходяща чиния, посоляват се и се наръсват с олиото и малко 

оцет. Отгоре се поръсват обилно с настъргано сирене, смесено със ситно нарязан 

магданоз. 

 

12. Салата от червени домати с яйца 3 

Продукти (за 1 доза): 500 гр. средно големи твърди червени домати, 1 връзка 

магданоз, олио (зехтин), оцет по желание, 2-3 твърдо сварени яйца. 

Приготвяне: Доматите се измиват добре и се нарязват на филийки. Нареждат се 

във формата на пирамида, като всеки ред леко се посолява и се наръсва с малко 

олио (зехтин). Около доматите се поръсва ситно нарязания магданоз, който също 

леко се посолява и се наръсва с олио. Около магданоза се нарежда колелца от 

яйцата. Салатата се сервира в салатиера и се приготвя непосредствено преди 

сервиране. 

 

13. Салата от червени домати и горчица 
Продукти (за 1 доза): 500 гр. средно големи твърди червени домати, 50 мл 

зехтин (олио), сока от 1/2 лимон или 1-2 с.л. ябълков оцет, 1-2 ч.л. захар, 1 връзка 

пресен кромид лук, 1/2 връзка магданоз, сол и черен пипер на вкус, 1 ч.л. горчица, 

4-5 черни маслини без костилки. 

Приготвяне: Лукът и магданозът се нарязва на ситно, осоляват се леко и се 

постилят в салатиера като основа. Върху тях се нареждат керемидообразно 
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кръгове от доматите. От зехтина, лимоновия сок, захарта и горчицата се приготвя 

сос, с който се заливат доматите. Салата се поднася в салатиреа, гарнирана със 

стръкчета магданоз и с резани от маслините. 

 

14. Салата от домати и сурови чушки със сос 8 
Продукти (за 1 доза): 250 гр. средно големи твърди червени домати, 250 гр. 

зелени чушки, 1-2 портокала. За соса: бучка масло (около 40-50 гр.), 2 с.л. брашно, 

2-3 моркова, няколко листа целина или 1-2 резана глава целина, 2-3 стръка пресен 

кромид лук, черен пипер на зърна, 250 гр. доматено пюре, сол и 1 ч.л. захар, 1-1,5 

ч.ч. вода. 

Приготвяне: Портокалите се накисват за около 5 мин. в студена вода и след това 

се измиват добре. Нарязват се на колела заедно с кората и се поставят като основа 

на салатата в плитка салатиера или чиния. Добре почистените и измити домати и 

чушки се нарязват на кръгове, като върху портокалите първо се нареждат чушките 

и след това доматите. Салатата се залива с топлия сос, приготвен по следния 

начин. В маслото се задушава лукът, след което се прибавя брашното и се 

запържва до златисто. Поставят се наренданите моркови, целината и доматеното 

пюре. Задушаването продължава като се добавя водата. Малко преди да се свали 

от огъня се добавя сол на вкус, черния пипер на зърна и захарта. След като омекнат 

зеленчуците соса се сваля от огъня и се пасира. С него се залива салатата. Поднася 

се топла в салатиера. 

 

15. Салата от домати с чесън 5 

Продукти (за 1 доза): 600 гр. здрави червени домати, 2 с.л. олио (зехтин), 150-

200 гр. сирене, 4-5 скилидки чесън, 1 с.л. оцет (лимонов сок), сол на вкус, 1/2 

връзка магданоз. 

Приготвяне: Доматите се измиват добре и се нарязват на филии. Подреждат се 

в плитка салатиера. Отгоре се поръсват с добре счукания чесън, който се разнася 

равномерно, и ситно нарязания магданоз. Доматите се посоляват, наръсват се с 

олио и оцет (лимонов сок), разредени с малко вода и бяло вино. Гарнира се с 

настърганото на едро сирене. 

Р а з н о в и д н о с т: Счуканият чесън може да се обърка с счукани орехови 

ядки и малко зехтин. С тази смес се намазват доматите. 

 

16. Салата от домати и грах 13 

Продукти (за 1 доза): 250-300 гр. червени домати, 250-300 гр. грах от консерва, 

100 гр. майонеза, магданоз и сол. 

Приготвяне: Доматите се измиват добре и се нарязват на по-дребни парченца, 

като се отстранява семенната част. Смесват се с грахта, осоляват се и се заливат с 

майонезата. Салатата се гарнира със ситно нарязан магданоз.  
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2. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ЗЕЛЕ 
 

 

 

1. Салата от прясно зеле 2 

Продукти (за 1 доза): 150 гр. (четвърт малка зелка) зеле, 30 гр. (1-2 малки) 

моркова, олио, сол и оцет. 

Приготвяне: След като се измият и почистят зелето се реже на тънко, а 

морковите се настъргват. Слага се солта и пожелание се престъргва на ръка. 

Добавя се олиото и оцета на вкус. Салатата може да се подреди по различни 

начини. 

Р а з н о в и д н о с т: Към салатата може да се добавят нарязани на тънки ивички 

2-3 сурови зелени или червени чушки. 

 

2. Салата от прясно зеле - 2 вид 
Продукти (за 1 доза): 1/2 зелка (около 1 кг.), 5-6 моркова, 2-3 стръкчета целина 

(керевиз), 3-4 скилидки чесън, 2 сурови чушки, 1/2 китка магданоз, сол, оцет 

(лимонов сок) и олио (зехтин).  

Приготвяне: След като се измият и почистят зелето и чушките се нарязват на 

ивички, морковите се настъргват, а целината, магданоза и чесъна се нарязват на 

ситно. Зелето се престъргва леко със сол на ръка, добавят се морковите, чушките, 

чесънът и целината и накрая се добавя олиото (зехтина) и оцета (лимоновия сок) 

и няколко капки бяло вино. Гарнира се с магданоз и резани чушки. Салата може 

да се раздели на порции или да се сервира в салатиера. 

 

3. Салата от прясно зеле - 3 вид 5 
Продукти (за 1 доза): 1/2 кг зеле, 4-5 листа от целина, 300 гр. чушки, 10-15 бр. 

маслини, 2 яйца, 1-2 кисели краставички, олио, лимонов сок, червен пипер, сол на 

вкус. 

Приготвяне: Зелето се почиства, измива се добре и се нарязва на ситно. 

Претрива се със сол, поръсва се с олио и оцет и се разделя на две равни части. Към 

едната част се добавят ситно нарязаните листа от целина. Сместа се разбърква и 

се оформя на купчина в средата на плитка салатиера. Околовръст се оформя като 

венец останалата част от зелето, оцветена с червения пипер и се нареждат 

лъчеобразно опечените и обелени чушки, които предварително се осоляват и се 

поръсват с олио и оцет. Салатата се гарнира с резанчета от твърдо сварените яйца, 

киселата краставичка и маслините. 

 

4. Салата от прясно зеле, ряпа и пилешко месо 
Продукти (за 1 доза): 1/2 зелка (около 1 кг.), 5-6 моркова, 2-3 стръкчета целина 

(керевиз), 1 черна ряпа, 1 кисела ябълка, 15-20 маслини без костилки, бялото месо 

от 1 пиле, сол, оцет (лимонов сок), олио (зехтин), магданоз. 

Приготвяне: Всички зеленчуци се измиват и почистват добре. Морковите, 

ябълката и ряпата се настъргват, а зелето се нярязва на ивици. Целината се нарязва 

на ситно. Бялото, добре сварено пилешко месо се накъсва на ситно и всички 



19 



продукти се объркват. Добавя се сол на вкус, олио (зехтин) и сока от 1 лимон. 

Салатата се поднася в салатиера, гарнирана с маслини и едро нарязан магданоз. 

 

5. Салата от прясно зеле, моркови, ряпа и червено цвекло 
Продукти (за 1 доза): 1/2 зелка (около 1 кг.), 5-6 моркова, 1 средно голяма черна 

ряпа, 1/2 средно голяма глава червено цвекло, 15-20 маслини без костилки,  сол, 

оцет (лимонов сок), олио (зехтин), магданоз. 

Приготвяне: Всички зеленчуци се измиват и почистват добре. Морковите, 

червеното цвекло и ряпата се настъргват, а зелето се нярязва на ивици. Салатата 

се осолява, добавя се зехтин и лимонов сок на вкус. Няколко стръка магданоз се 

нарязват на ситно, прибавят се към салатата и всичко се разбърква. Украсява се с 

маслини и стръкчета магданоз. 

 

6. Салата от зеле и ряпа със сметана 12 

Продукти (за 1 доза): 1/2 малка зелка (около 350-400 гр.), 1 черна ряпа, 1 глава 

(връзка пресен) кромид лук, 120 гр. течна сметана, сол, захар и лимонов сок на 

вкус. 

Приготвяне: Добре почистеното и измито зеле се нарязва на ивички, измитата 

и почистена ряпа се настъргва, а лукът се нарязва на шайби или на ситно. 

Сметаната се подправя със сол, захар и лимонов сок и с нея се заливат 

зеленчуците. Салатата се разбърква и се гарнира по желание. 

 

7. Есенна салата от зеле, ябълки и домати 12 

Продукти (за 1 доза): 1/4 зелка (250-300 гр..), 1-2 (150 гр.) ябълки, 1-2 (100 гр.) 

домати, 3-4 (100 гр.) кисели краставички, 1/2 глава кромид лук, 120 гр. сметана, 1 

ч.л. горчица, сол, 1-2 щипки захар, лимонов сок. 

Приготвяне: Добре почистеното и измито зеле се нарязва на ивички, измитите 

и почистени ябълки се настъргват, лукът се нарязва на шайби или на ситно, 

киселите кратавички се нарязват на кубчета и доматите на парчета. Зеленчуците 

се посоляват леко и се заливат с лимонов сок. Сметаната и горчицата се обркват и 

се прибавя към салатата. Разбърква се и се гарнира по желание. 

Р а з н о в и д н о с т: Същата салата може да се направи без домати, а сметаната 

да се замени с майонеза. Горчица се поставя по желание. 

 

8. Салата от зеле с горчица (доматен сос) 12 

Продукти (за 1 доза): 1/2 малка зелка, 1 глава кромид лук, 1-2 ч.л. горчица (или 

30 гр. доматено пюре), 1 с.л. бяло сухо вино, олио (зехтин), сол, черен пипер, 1-2 

щипки захар, лимонов сок, пера от пресен кромид лук. 

Приготвяне: Горчицата (доматеното пюре) се разбива с олиото, подправя се със 

сол, захар, вино и черен пипер. Ситно нарязаното на ивички зеле се прибавя към 

шайбите кромид лук, леко се посолява и се залива с лимоновия сок и разбитата 

горчица. Салатата се разбърква добре и се гарнира с ситно нарязани пера от пресен 

кромид лук. 

Р а з н о в и д н о с т: Салатата може да се подправи вместо с горчица с 1/2 

връзка магданоз, няколко стръка копър, листа мащерка, пера от пресен кромид 

лук, сол, зехтин, захар и лимонов сок на вкус. 
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9. Смесена салата от зеле 12 

Продукти (за 1 доза): 1/2 малка зелка, 150 гр. моркови, 1 стрък праз лук, 150 гр. 

кисели (пресни) краставички, 100 гр. ябълки, олио (зехтин), 1 ч.л. горчица по 

желание, сол, 1-2 щипки захар, лимонов сок, 1 с.л. бяло сухо вино. 

Приготвяне: Зелето се нарязва на ивички, киселите краставички и ябълките на 

ситни кубчета, празът на тънки колелца, а морковите се настъргват. От горчицата, 

олиото, лимоновия сок, солта, захарта и виното се приготвя сос, с който се залива 

салатата. Разбърква се и се гарнира по желание. 

 

10. Салата от зеле с краставици (домати) 12 
Продукти (за 1 доза): 1/2 малка зелка, 200 гр. крастави (домати), 4-5 стръка 

копър, 120 гр. сметана, сол, 1-2 щипки захар, лимонов сок. 

Приготвяне: Зелето се нарязва на ивички, а краставиците на колелца. 

Зеленчуците се осоляват и се заливат с лимонов сок. Накрая се добавя сметаната 

и всичко се разбърква. Гарнира се по желание. 

 

11. Салата от червено зеле 12 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. червено зеле, 1-2 ябълки, 1 глава кромид лук, 30-

40 гр. олио (зехтин), сол, лимонов сок, 1-2 щипки захар. 

Приготвяне: Зелето се почиства, измива се добре и се почиства от дебелите 

жили. Нарязва се на тънки ивички, посолява се и се залива с лимоновия сок. 

Оставя се на хладно да престои около 30 мин. Добавят се нарязаните на ситно 

ябълки, нарязания на шайби кромид лук и се поръсва със зехтина. Ако е 

необходимо се доосолява. 

Р а з н о в и д н о с т: Вместо олио може да се използва майонеза, а част от 

ябълките да се заменят с кисели краставички. 

 

12. Салата от пресно зеле с млечен сос 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. червено зеле, 1-2 моркова, 1/4 връзка магданоз, 1 

зелена чушка, 2 твърдо сварени яйца, 2/3 кофичка кисело мляко, 30-40 гр. олио 

(зехтин), сол, лимонов сок, 1 ч.л. горчица, 1 ч.л. захар, 1 люта чушка, черен пипер. 

Приготвяне: Зелето се почиства, измива се добре и се отстраняват дебелите 

жили. Нарязва се на тънки ивички, почистените моркови се настъргват, а 

магданоза се нарязва на ситно. Сместа се посолява и леко се претрива с ръка. 

Киселото мляко се разбива с горчицата. Добавя се захар, зехтин, лимонов сок и 

сол на вкус. Яйцата се настъргват, а лютата чушка се нарязва на ситно. Всичко се 

обърква добре и с този сос се залива салатата. Добавя се почистената и нарязана 

на кубчета чушка. Салатата се разбърква и се охлажда. Поднася се в салатиера, 

гарнирана с резани чушка и листенца магданоз. 

 

13. Салата колосло с червено зеле 

Продукти (за 1 доза): 1 червена зелка (750-800 гр.), 1-2 моркова. 

За заливката: 1/2 ч.л. (1/8 от 1 глава) сок от червен кромид лук, по 100 гр. 

сметана и майонеза, 1-2 ч.л. захар, сол, 2-3 с.л. лимонов сок, 3-4- клонки копър. 

Приготвяне: Добре почистеното и измито зеле се изчиства от кочана и се 

нарендва на едро ренде. Към него се добавя наренданият морков. Сметаната и 
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майонезата се смесват, добавя се сока от лука, захарта и лимоновия сок. Всичко 

се обърква добре и се добавя ситно нярязания копър. Заливката се изсипва в 

салатиерата, салатата се разбърква и се оставя да престои 1 час на хладно. 

 

14. Смесена есенна салата от зеле 
Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. зеле, 250 гр. червено зеле, 1-2 моркова, 1/2 по-малка 

глава карфиол, 1-2 червени или зелени чушки, един стрък целина, 1-2 твърдо 

сварени яйца. 

За заливката: 2-3 с.л. ябълков оцет, 5-6 с.л. олио, 1 ч.л. сос „Уорчестър” щипка 

захар, сол. 

Приготвяне: Всички зеленчуци се измиват и почистват добре. Бялото и червено 

зеле се изчиства от кочаните и се нарязва на ситно. Морковите се настъргват, а 

карфиола се накъсва на розички. Чушките се нарязват на ивички и към цялата смес 

се прибавя добре счуканата целина. Накрая се слагат нарязаните на парчета яйца. 

Сместа се залива със заливката. Разбърква се и се гарнира по желание. 
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3. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - КРАСТАВИЦА 
 

 

 

1. Салата от прясна краставица 
Продукти (за 1 доза): 1 краставица, 2-3 стръка. пресен кромид лук, олио 

(зехтин), оцет (лимонов сок), сол, копър.  

Приготвяне: Добре измитата (може и обелена) краставица се нарязва на 

колелца. Поръсва се със ситно нарязаните лук и копър и се овкусява с олио, оцет 

и сол.  

 

2. Салата от прясна краставица - 2 вид 1 

Продукти (за 1 доза): 1 краставица, 2-3 стръка пресен кромид  (праз) лук, 1-2 

с.л. течна сметана, 1/2 ч.л. горчица, олио (зехтин), оцет (лимонов сок), сол, копър. 

Приготвяне: Измитата краставица се нарязва на тънки колелца. Посоляват се и 

се разпределят на порции. Заливат се със смес от оцета, олиото и горчицата на 

вкус. Салата се наръсва със ситно нарязан копър и се оставя да престои в 

хладилника 5-6 мин. Преди сервирането се залива с течната сметана и ситно 

нарязания лук (може и праз лук). 

 

3. Салата от пресни краставички 2 
Продукти (за 1 доза): 2-3 малки краставички, 1/2 ч.ч. кисело мляко, олио, сол, 

черен пипер, копър. 

Приготвяне: Измитите и обелени краставици се нарязват на тънки кръгове. 

Преди сервирането се нареждат и се посипват с черен пипер, леко се посоляват и 

се заливат с киселото мляко, в което са сложени копъра и олиото. 

 

4. Салата „Снежанка“ (сух таратор) 

Продукти (за 1 доза): 2-3 средно големи пресни (или 1 буркан кисели) 

краставици, 4 кофички изцедено кисело мляко, 1/3 връзка копър, 4-5 скилидки 

чесън, сол, олио, черен пипер, магданоз. По желание 1/2 ч.ч. счукани орехи. 

Приготвяне: Краставиците се нарязват на ситно. Към тях се добавя копъра, 

осоляват се и се заливат с изцеденото кисело млако. Прибавят се олиото, чесъна, 

счуканите орехи и черния пипер. Салата се разбърква добре и се оставя 10-15 мин. 

на хадно. Гарнира се със ситно нарязан  магданоз. 

Р а з н о в и д н о с т: 1. Сух таратор по тетевенски 5 - към горните продукти 

се добавя 1 твърдо яйце, което служи за гарниране, заедно с част от магданоза. 

2. Вместо кисело мляко може да се използва 1/2 кг. извара и 1 кофичка 

майонеза. 

 

5. Салата от пресни краставици и сирене 
Продукти (за 1 доза): 1-2 средно големи пресни краставици, 250 гр. краве или 

овче сирене, олио, оцет, щипка пресен босилек. 

Приготвяне: Краставиците се измиват, обелват се и се нарязват на тънки 

колелца. Подправя се с олио и оцет и се настъргва сиренето. Гарнира се със ситно 

накъсаните листа от босилека. Сервира се в салатиера. 
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6. Салата от пресни краставици с доматен сос 4 

Продукти (за 1 доза): 2-3 средно големи пресни краставици, 350-400 гр. червени 

домати, 1-2 глави кромид лук, 1 връзка копър, малко хрян (на вкус), 50 мл. олио 

(зехтин), сол на вкус. 

Приготвяне: Всички зеленчуци се почистват и измиват добре. Краставиците се 

нарязват на тънки ивици. Доматите, лукът и копърът се нарязват много дребно и 

се объркват. Към тази смес се добавя малко настърган хрян и олиото. Сместа се 

посолява на вкус и се разбърква много добре. В салатиерата, в която ще се сервира 

салатата се нареждат ивички от краставиците и се заливат със соса. 
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4. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ЛУК 
 

 

 

1. Салата от зелен лук 1 

Продукти (за 1 доза): 1 връзка зелен (пресен) кромид лук, 1-2 стръка зелен 

(пресен) чесън, 2-3 с.л. мариновани гъби, 3 твърдо сварени яйца, 1 с.л. оцет 

(лимонов сок), 1/2 чаша вино, 3-4 с.л. олио (зехтин) или сметана, червен пипер, 

магданоз, копър, сол. 

Приготвяне: Двата вида лук се нарязват много ситно, поръсват се със сол, 

разтворена в малко вода и смес от оцета и виното. Добавят се маринованите гъби. 

Разбъркват се и се поставят в салатиера (или се разпределя на порции). Заливат се 

с олиото (или сметаната) и се гарнират с четвъртинки или филийки от твърдо 

сварените яйца, поръсени с щипка сол и червен пипер. Отгоре салатата се наръсва 

по вкус с магданоз, копър или смес от тях. 

 

2. Салата от зелен лук - 2 вид 1 

Продукти (за 1 доза): 1 връзка зелен (пресен) кромид лук, 1-2 стръка зелен 

(пресен) чесън, 2-3 с.л. мариновани гъби, 1твърдо сварено яйца, 1 с.л. оцет 

(лимонов сок), лимонова кора, 1/2 чаша вино, 3-4 с.л. олио (зехтин) или изцедено 

кисело мляко, червен пипер, магданоз, копър, маслини, сол. 

Приготвяне: Салата се подготвя по начина, посочен при горната салата.  Вместо 

от сметана заливката се приготвя от изцедено кисело мляко, разбито с олио, сол, 

щипка настъргана лимонена кора и жълтък от прясно сурово или сварено яйце. 

Гарнира се с маслини, почистени от костилки. 

 

3. Салата от зелен лук - 3 вид 1 

Продукти (за 1 доза): 1 връзки зелен (пресен) кромид лук, 1-2 стръка зелен 

(пресен) чесън, 2-3 с.л. мариновани гъби, 3 твърдо сварени яйца, 1 с.л. оцет 

(лимонов сок), 1/2 чаша вино, 3-4 с.л. олио (зехтин), червен пипер, магданоз, 

копър, маслини, мариновани рибки, сол. 

Приготвяне: Салата се подготвя по начина, посочен при горната салата. 

Заливката се приготвя със смес от лимонов сок, олио и сол.. Гарнира се с маслини, 

почистени от костилки, филийи от твърдо сварени яйца,малки мариновани рибки. 

 

4. Салата от зелен лук - 4 вид 1 
Продукти (за 1 доза): Смес от горните две салати. 

Приготвяне: Салата се подготвя по начина, посочен при горната салата. 

Заливката тук е от оцет, олио и сол. За гарниране се използват резенчета от пресни 

домати, маслини и ситно нарязани копър и магданоз. 

 

5. Салата от пресен кромид лук - 5 вид 3 

Продукти (за 1 доза): 1-2 връзки (7-8 стръка) зелен (пресен) кромид лук, 1 

връзка магданоз, 3-4 стръка джоджен, сол, 2-3 с.л. олио, 1-2 лъжици оцет или 

лимонов сок, 1 твърдо сварено яйце, 100 гр. сирене. 
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Приготвяне: Почистеният и добре измит лук се нарязва заедно с листата. 

Магданозът и джoдженът също се нарязват на ситно. Посоляват се на вкус и се 

заливат с олиото и оцета (лимоновия сок). Салатата се гарнира с наренданото 

сирене и яйце. 

 

6. Салата от пресен кромид лук - 6 вид 
Продукти (за 1 доза): 1-2 връзки (7-8 стръка) зелен (пресен) кромид лук, 1 

маруля, 1/2 връзка магданоз, сол, оцет и олио на вкус. 

Приготвяне: Марулята се почиства и измива добре. Отделят се листа, които се 

нареждат в плитка салатиера или чиния. Почистеният и измит кромид лук се 

нарязва на колелца, посолява се, залива се с олио и оцет и се разбърква. След това 

се поставя върху листата от марулята. Гарнира се със ситно нарязан магданоз и 

цветчета магданоз. По желание към гарниращите съставки могат да се добавят 

няколко маслини и/или орехови ядки. 

 

7. Салата от пресен кромид лук и маслини 5 

Продукти (за 1 доза): 1-2 връзки (7-8 стръка) зелен (пресен) кромид лук, 150 гр. 

маслини, олио, оцет (разреден с малко вода и вино), сол на вкус. 

Приготвяне: Лукът се почиства, измива се добре и се нарязва на ситно. 

Посолява се, залива се с олиото и оцета, рабърква се добре и се подрежда в 

салатени чинии или салатиера. Украсява се маслините. 

 

8. Салата от праз лук 3 

Продукти (за 1 доза): 2-3 стръка праз, 3-4 с.л. доматено пюре, 10-15 маслини, 1 

с.л. сухо бяло вино, олио, 1-2 твърдо сварени яйца. 

Приготвяне: Празът се почиства и измива добре. Нарязва се на ситно и се залива 

с доматеното пюре (ако е много гъсто се разрежда с малко хладка вода), виното, 

олиото и сол, ако е необходимо. Гарнира се с маслини и кръгчета от яйцата. 

 

9. Салата от праз лук и маслини 1 

Продукти (за 1 доза): 2-3 стръка праз лук, 1/2 ч.ч. доматен сок (3 с.л. доматено 

пюре, разредено с малко хладка вода), 15-20 маслини, 3-4 с.л. олио, няколо капки 

лимонов сок, магданоз, сол и черен пипер, 1-2 твърдо сварени яйца. 

Приготвяне: Празият лук се почиства, измива се и се нарязва на ситно. Залива 

се с доматения сок, подправен на вкус със сол и лимонов сок. Прибавят се 

маслините, олиото и черен пипер на вкус. Салатата се разбърква и се поставя в 

салатиера. Гарнира се с резани от твърдо сварени яйца. 

 

10. Салата от праз лук и моркови 
Продукти (за 1 доза): 1-2 стръка праз лук, 4-5 средно големи моркова, 2-3 с.л. 

олио (зехтин), 1 с.л. оцет (лимонов сок), 1/4 връзка магданоз, сол. 

Приготвяне: Празът и морковите се почистват и измиват добре. Праз лукът се 

нарязва на ситно, а морковите се нарендват по-едро. Салата се овкусява със сол, 

олио и оцет и се гарнира със ситно нарязания магданоз. По желание в салата може 

да се добавят няколко листа ситно нарязани керевиз и чесън. 
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11. Салата от праз лук и лютеница 

Продукти (за 1 доза): 1-2 стръка праз лук (само бялата част), 2-3 с.л. лютеница, 

1 с.л. натурален кетчуп, черен пипер, 1 ч.л. лимонов сок, 1-2 с.л. зехтин, 1 ч.л. сухо 

бяло вино, 10-15 маслини. 

Приготвяне: Празът се почиства и измива добре. Нарязва се ситно. Добавят се 

лютеницата, кетчупа, зехтина и лимоновия сок. Сместа се поръсва с малко черен 

пипер и с бялото вино. Всичко се разбърква добре. Салатата се сервира в плитка 

салатиера и се гарнира с маслини. 
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5. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - МАГДАНОЗ 
 

 

 

1. Салата от магданоз и зелен кромид лук 1 

Продукти (за 1 доза): 2 китки магданоз, 4-5 стръка зелен кромид лук или 1 гл. 

стар лук, 1 лимон, сол, 2-3 с.л. олио (зехтин). 

Приготвяне: След почистване и измиване магданозът и лукът се нарязват на 

ситно, посоляват се на вкус и се оставят да престоят до 10 мин. Добавя се 

обеленият лимон, нарязан на малки кубчета (без кората и семето) и олиото. 

Салатата се разбърква добре. Поднася се към студени печени меса. 

 

2. Салата от магданоз и китайско зеле 
Продукти (за 1 доза): 2 китки магданоз, 4-5 стръка зелен кромид, 1 средно 

голяма краставица, 3-4 листа китайско зеле, 1 връзка репички, олио (зехтин), оцет 

(лимонов сок), сол на вкус, 1 ч.л. бяло сухо вино. 

Приготвяне: Краставицата се измиива добре, обелва се и се нарязва на тънки 

ивички с дължина около 7-8 см. Репичките се почистват, измиват се и се нарязват 

на филийки и след това се правят няколко разреза до средата, без да се срязва 

изцяло. Краставицата и репичките се поставят във студена вода и се слагат във 

фризер за около 10-15 мин. Изцеждат се и се объркват със ситно нарязания 

магданоз и пресен лук. Сместа се залива с олио, оцет и сол, добавя се малко бяло 

вино и се разбърква. Разпределя се в добре измитите листа от китайско зеле. 

Сервира се в плитка салатиера, като се гарнира по желание. 
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6. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ – МАРУЛЯ ИЛИ 

КЪДРАВА САЛАТА 
 

 

 

1. Салата от маруля (зелена салата) - по гръцки 1 
Продукти (за 1 доза): 1 маруля (зелена салата), 2 с.л. счукани орехи, 2 с.л. 

кисело мляко, 2 с.л. олио, 1/2 вр. копър, 10-15 маслини, сол. 

Приготвяне: Почистената и измита маруля (салата) се нарязва на тънки ивички, 

наръсва се със солена вода и се поставя в салатиера. Прибавя се олио (зехтин), 

счуканите орехови ядки и киселото мляко, разбито с половината от ситно 

нарязания копър. Салатата се разбърква, наръсва се отгоре с останалия копър и се 

украсява с изчистените от костилките маслини. 

 

2. Салата от маруля 2 

Продукти (за 1 порция): 1 маруля, 2-3 стръка пресен кромид лук, 4-5 репички, 

2-3 с.л. олио, сол и оцет. 

Приготвяне: Марулята се почиства и измива добре. Нарязва се на дълги и тънки 

ивички. Добавят се добер измитите и нарязани репички и измития и ситно нарязан 

кромид лук. Салатата се овкусява със сол, олио и оцет. 

 

3. Салата от маруля с яйца (великденска салата) 
Продукти (за 1 доза): 1 маруля, 1-2 твърдо сварени яйца, сол, 1 връзка пресен 

кромид лук, олио (зехтин), оцет (лимонов сок). 

Приготвяне: Марулята се измива добре и се нарязва на дребно. Поставя се в 

салатиера и се добавя ситно нарязания лук, нарязаното на кубчета или колелца 

яйце. Добавят се солта, олиото и оцета и се разбърква добре. 

 

4. Зелена салата с твърдо сварени яйца 

Продукти (за 1 доза): 1 маруля, 5 твърдо сварени яйца, 1 ч.л. горчица, 1 с.л. оцет 

(разреден с няколко капки вода и вино), 1 ч.ч. кисело мляко, 3 с.л. олио, 1 връзка 

пресен кромид лук, 1/2 връзка магданоз. 

Приготвяне: 2 твърдо сварени жълтъка се пасират добре. Към тях се добавя 

малко сол, горчицата и оцета. При непрекъснато бъркане към сместа се добавя 

киселото мляко и олиото. Върху тази смес се слага почистената, добре измита и 

нарязана на ивици маруля. Добавя се лука и магданоза, нарязани на ситно и накрая 

3 яйца, нарязани на по-едри кубчета. Слатата се разбърква леко, изсипва се в 

салатиера и се гарнира по желание. 

 

5. Салата с маруля и кисело мляко 
Продукти (за 1 доза): 1 голяма маруля, 1 кофичка кисело мляко, 2-3 стръка 

пресен чесън, олио, сол. 

Приготвяне: Марулята се измива добре и се нарязва на тънки и дълги ивици. 

Добавя се ситно нарязаният чесън, олиото и солта. Салата се залива с разбитото 

(без вода) кисело мляко и се разбърква добре. 
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Р а з н о в и д н о с т: Към салатата могат да се прибавят репички, които се 

ползват за украса. 

 

6. Салата с марули и краставици 
Продукти (за 1 доза): 1 голяма маруля, 1 голяма краставица, 1 връзка пресен 

кромид лук, 2-3 стръка пресен чесън, 5-6 репички, оцет (лимонов сок), олио 

(зехтин). 

Приготвяне: Марулята се почиства, измива се и се нарязва на тънки и не много 

дълги ивици. Краставицата се измива, обелва и се нарязва на колелца или на по-

едри четвъртити парчета Добавят се ситно нарязаните кромид и чесън лук и 

нарязаните на филийки репички. Салатата се овкусява със сол, оцет и олио. 

Разбърква се и се консумира веднага. 

Бележка: По желание в салатите с маруля, в които не се използва кисело мляко, 

може да се слагат резънчета добре обелен грейпфрут. Там, където не е посочено, 

че в салатата се слага краставица, по желание може да се добави една средно 

голяма такава. По желание марулите могат да бъдат заместени с къдрави салати. 

 

7. Салата от къдрава салата и домати 2 

Продукти (за 1 доза): 1 средно голяма къдрава салата, 1 голям червен домат, 

олио (зехтин), оцет (лимонов сок), магданоз. 

Приготвяне: Марулята се измива и се нарязва на ситно. Червеният домат се 

нарязва на парчета. Салатата се осолява, добавя се олио и малко оцет. Разбърква 

се и се гарнира с магданоз. По желание може да се добавят краставица, или 

парченца грейпфрут, или ситно нарязан пресен кромид лук, или друга, 

предпочитана комбинация. 

 

8. Свежа салата от марули (къдрави салати) 3 

Продукти (за 1 доза): 1-2 марули или къдрави салати, 1 твърдо сварено яйце, 1-

2 връзки репички, 1-2 пресни краставички, 1 ч.ч. кисело мляко, щипка захар, сол, 

олио, оцет, 3-4 с.л. картофена салата с магданоз и пресен кромид лук. 

Приготвяне: Марулите се почистват, измиват се добре и се нарязват на по-едри 

ивици. Разстилат се в голяма салатиера. Яйцето се разрязва по дължина на 6 части 

и се нарежда върху марулите, в средата на салатиерата, във формата на 

маргаритка. По краищата се подрежда купчинки от репички, краставички и 

картофената салата. Преди поднасяне салатата се посолява. Отделно се сервира 

сос, приготвен от киселото мляко, олиото, оцета, захарта и солта, които се слагат 

в количества, според вкуса.  

 

9. Салата от маруля, ряпа и червено зеле с орехи 
Продукти (за 1 доза): 1 маруля (зелена салата), 1-2 репи, 1 глава кромид лук, 1 

малка глава червено зеле, 2-3 с.л. олио, оцет (лимонов сок) и сол на вкус, 1 ч.л. 

бяло сухо вино, 30-40 гр. орехи. 

Приготвяне: Марулята и ряпата се почистват и измиват добре. Листата на 

марулята се нарязват на едри парчета, които се разстилат в основата на плитка 

салатиера. Ряпата се обелва, измива се и се настъргва на ситно, след което се 

изцежда. Отцедената от горчивия сок ряпа се посипва върху листата на марулята. 



30 



Червеното зеле се нарязва на ситни ивици и се подрежда върху ряпата. Така 

подготвените зеленчуци се поръсват с олио, оцет (лимонов сок) и сол на вкус. 

Накрая се поръсва и виното. Салатата се покрива с нарязания на колелца кромид 

лук и с едро нарязаните орехови ядки. 
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7. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - МОРКОВИ 
 

 

 

1. Салата от моркови 
Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. моркови, 2-3 твърдо сварени яйца, 1-2 лимона, 

олио, сол и черен пипер на вкус. 

Приготвяне: Почистените и измити моркови се настъргват ситно. Осоляват се 

и се наръсват леко с черен пипер. Прибавя се сока от лимоните, малко настъргана 

лимонова кора и олиото. Салатата се разбърква и се поставя в салатиера. гарнира 

се с кръгчета от яйцата. 

 

2. Салата от моркови и репички 
Продукти (за 1 доза): 250 гр. моркови, 1-2 връзки репички, 1 лимон, 1 ч.л. захар, 

сол и черен пипер на вкус, 3-4 с.л. зехтин, 1 китка пресен кромид лук. 

Приготвяне: Добре изчистените и измити моркови се рендосват на едро, а 

репичките се нарязват на колелца. Приготвя се сос от лимоновия сок, захарта, 

солта и черния пипер. При непрекъснато бъркане се добавя и зехтина. Ситно 

нарязания пресен кромид лук се добавя към салатата и тя се залива със соса. 

Разбърква се добре и се сервира в салатиера. 

 

3. Салата от моркови - 2 вид 
Продукти (за 1 доза): 4-5 бр. (1връзка пресни) моркови, 1връзка пресен кромид 

лук, 2-3 скилдки чесън (или 1/2 връзка пресен чесън), зехтин, оцет (лимонов сок), 

4-5 стръка магданоз, 1 твърдо сварено яйце, 1/2 до 1 ч.л. сухо бяло вино и сол на 

вкус. 

Приготвяне: Морковите се почистват и измиват добре, след което се нарязват 

на кубчета или се настъргват на едро ренде. Лукът се почиства и измива добре, 

нарязва се по-едро и се обърква с морковите. Добавя се чесънът, нарязан на 

филийки или по-едро ако е пресен и накрая магданозът, нарязан също на едро. 

Салата се поръсва със зехтин, виното, сол и оцет на вкус. Гарнира с твърдо 

свареното яйце, което може да се наренда на ситно ренде или с други  продукти - 

маслини, мариновани гъби и др. 

Р а з н о в и д н о с т (по градинарски) 5: Морковите могат да се нарежат на 

кубчета и да се сварят до омекване. Изцеждат се и салатата се приготвя по същия 

начин. 

 

4. Салата от моркови, ябълки и хрян 12 
Продукти (за 1 доза): 300 гр. моркови, 1-2 кисели ябълки, 20-30 гр. хрян, 150 гр. 

сметана, сол, 1-2 щипки захар, лимонов сок. 

Приготвяне: Продуктите за салатата се почистват и измиват добре. Хрянът се 

наредва на ситно ренде, а морковите и ябълките на по-едро. Всичко се залива със 

сметана, подправена със сол, захар и лимонов сок. 

Забележка: Салатата може да се приготви без хрян или без сметана, като се 

залее със зехтин. 
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8. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - РЕПИЧКИ 
 

 

 

1. Салата от репички 3 

Продукти (за 1 доза): 2 връзки репички, 2 твърдо сварени яйца, 1 ч.ч. кисело 

мляко, 1 с.л. оцет (разреден с малко вода и вино), 1 с.л. олио, сол, щипка пудра 

захар, 1/2 връзка магданоз. 

Приготвяне: Почистените от листата и добре измити репички се нарязват на 

колелца и се нареждат в малка салатиера или чиния. Белтъците от яйцата се 

нарязват на тънки ивички и с тях се поръсват репичките. Пасираните добре 

жълтъци се смесват с киселото мляко, оцета, олиото и захарта. С добре разбитата 

смес се заливат репичките. Салата се поднася в салатиера, гарнирана със ситно 

нарязан магданоз. 

 

2. Салата от репички - 2 вид 
Продукти (за 1 доза): 1връзка репички, 2 твърдо сварени яйца, няколко листа от 

цвекло (спаначени листа или листа от маруля), 1/2 ч.ч. ядки (орехи, фастъци, 

бадеми, лешник), 1/2 връзка пресен кромид лук, 1 средно голяма краставица, 1 ч.ч. 

сметана, сол, магданоз и копър на вкус. 

Приготвяне: Ядките се запичат във фурна и ако са фастъци или бадеми се 

обелват, след което се нарязват или натрошават на малки парченца. Прибавят се 

добре почистените и измити репички, листата от цвеклото и лукът, нарязани по-

едро. Накрая се добавя нарязаната на колелца краставица. Сместа се посолява и се 

разбърква. Поставя се в салатиера и се залива със сметаната, която е разбита със 

стритите жълтъци. Отгоре се поръсва с магданоз и копър. 

 

3. Салата от репички и спанак 13 
Продукти (за 1 доза): 3-4връзки репички, 250 гр. пресен спанак, 1 връзка зелен 

кромид лук, 1/2 връзка магданоз, сол, по 50 гр. Кисело мляко и майонеза. 

Приготвяне: Репичките се почистват, измиват се добре и се нарязват на 

колелца. Към тях се добавя почистения, добре измит и нарязан на ивички спанак 

и ситно нарязаните лук и магданоз. Салатата се посолява и се разбърква. Преди 

сервиране се залива със соса от кисело мляко и майонеза. 
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9. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - РЯПА 
 

 

 

1. Салата от бяла ряпа 3 

Продукти (за 1 доза): 1 бяла ряпа, 2-3 кисели краставички, 1 твърдо сварено 

яйце, 10-15 маслини без костилки, червени чушки от туршия, сол, олио и оцет 

(лимонов сок) на вкус. 

Приготвяне: Ряпата се почиства добре и се измива. Настъргва се на едро ренде 

и се залива с олио и оцет на вкус. Краставичките се нарязват на кубчета и се 

объркват с ряпата. Чушките се нарязват на ивички и заедно с нарязаните на 

колелца яйца и маслините се гарнира салатата. Поднася се в салатиера. 

 

2. Салата от ряпа с праз и моркови 4 
Продукти (за 1 доза): 1-2 бели репи, 1 стрък праз лук, 200 гр. моркови, олио 

(зехтин), оцет (лимонов сок) и сол на вкус, кората на половин лимон. 

Приготвяне: Зеленчуците се почистват и измиват добре. Ряпата и морковите се 

настъгват на едро ренде, а празът се нарязва на колелца. Продуктите се смесват, 

подправят се със сол, олио и оцет на вкус и се оформят на купчинка в чинията за 

сервиране. Гарнира се по желание. 

 

3. Салата от ряпа с телешко месо 

Продукти (за 1 доза): 1 бяла ряпа, 1 глава червен кромид лук, 250 гр. телешко 

месо, олио (зехтин), оцет (лимонов сок) и сол на вкус, кората на половин лимон, 

1 ч.л. бяло сухо вино, 3-4 стръка магданоз. 

Приготвяне: Месото се сварява в подсолена вода и след като изстине се нарязва 

на кубчета. Почистената и измита ряпа се настъргва, лука се нарязва на колелца. 

Салатата се залива с малко олио (зехтин), лимонов сок и лимонова кора и се 

разбърква. Поставя се в салатиера и се гарнира с магданоз. 
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10.САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - СПАНАК 
 

 

 

1. Салата от суров спанак 3 

Продукти (за 1 доза): 250 кг. млади, пресни спаначени листа, 3-4 стръка пресен 

кромид лук, 1/2 ч.ч. кисело мляко, 2-3 с.л. олио, 1-2 с.л. лимонов сок, 2-3 твърдо 

сварени яйца, 1/2 връзка магданоз, сол, черен пипер, 10-15 маслини без костилки. 

Пеиготвяне: Спаначените листа се почистват и измиват добре. Нарязват се на 

ивички. Към тях се прибавя почистения и добре измит, нарязан наситно лук. В 

киселото мляко се разбива олиото, лимоновия сок, 1 яйце, нарязано на кубчета, 

ситно нарязания магданоз, сол и черен пипер на вкус. С тази смес се залива 

салатата и се разбърква. Гарнира се с маслини и кръгчета от твърдо сварено яйце. 

Сервира се в салатиера. 

 

2. Салата от спанак, киселец и зелен лук 1 

Продукти (за 1 доза): 400 гр. пресен спанак (малки листа), 2 връзки зелен 

кромид лук, 1 връзка киселец, 1/2 връзка магданоз, 3-4 с.л. олио (зехтин), 1 с. л. 

оцет, 10-15 маслини, сол. 

Приготвяне: Спанакът, киселецът, лука и магданоза се почистват, измиват се 

добре и се нарязват на ситно. Смесват се и се заливат с оцета, размесен със сол на 

вкус, разтворена в 1 с.л. вода. Добавя се олиото. Салата се разбърква добре и се 

гарнира с маслините. 

 

3. Салата от спанак с орехи 8 

Продукти (за 1 доза): 500 гр. пресен спанак (малки листа), 50 гр. орехови ядки, 

1/2 връзка магданоз, 1 връзка пресен кромид лук, сол, олио и оцет (разреден с вода 

и вино) на вкус. 

Приготвяне: Спанакът се почиства и измива добре, след което се нарязва на 

ленти. Почистеният и измит лук се нарязва на ситно и се смесва със спанака. 

Посолява се, залива се с олиото и оцета, поръсва се със ситно нарязания магданоз 

и се разбърква. Салатата се поднася в салатиера, гарнирана със натрошените или 

цели орехови ядки. 

 

4. Салата от суров спанак с бекон по И.Звездев 

Продукти (за 1 доза): 500 гр. пресен спанак (малки листа), 5-6 тънки резана 

бекон, 200 гр. кашкавал, 1 глава червен кромид лук, 1 връзка репички. 

За соса: 100 гр.майонеза, 2 с.л. олио, 1 с.л. захар, 1/2 ч.л. чесън на прах (1 

счукана скилидка) 1 с.л. лимонов сок, 1 с.л. балсамов оцет, 1 ч.л. горчица. 

Приготвяне: Беконът се запържва леко, докато стане хрупкав. Спанакът се 

измива добре и се нарязва на ситно, кашкавалът се нарязван на кубчета. Лукът се 

нарязва на шайби, като след това се отделят една от друга. Репичките се нарязват 

на две.  

Съставките на соса се объркват и се разбиват добре. 
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Най-отдолу в плитка салатиера се прави канапе от спанака, върху него се 

поставят парченца кашкавал, репички и бекон. Накрая се поставят шайбите от 

лука. Салатата се залива с 1-2 с.л. от соса. 

 

5. Салата от суров спанак с кус-кус (тип арабска) 

Продукти (за 1 доза): 500 гр. пресен спанак (малки листа), 1 ч.ч. кус-кус, 1 

лимон, по 2-3 стръка пресен лук и чесън, 1-2 с.л. натрошени орехи, олио (зехтин), 

пресен джоджен. 

Приготвяне: Кус-кусът се сварява в подсолена гореща вода. Измитият и 

почистен спанак се нарязва на ситно и към него се добавя кус-куса, ситно 

нарязаните лук и чесън, орехите и няколко листа джоджен. Салатата се осолява, 

добавя се зехтин и лимонов сок. 

 

6. Пролетна салата от спанак 13 

Продукти (за 1 доза): 400 гр. пресен спанак, 2 връзки зелен кромид лук, 2 твърдо 

сварени яйца, олио (зехтин), 1/2 връзка магданоз, оцет, сол, 2-3 листа пресен 

джоджен. 

Приготвяне: Спанакът се измива добре и се нарязва на тънки ивички. Добавят 

се ситно нарязаните лук, магданоз и джоджен. Салатата се подправя със сол, 

зехтин и оцет, разбрква се и се изсипва в салатиера. Гарнира се с резани от яйцата. 

Р а з н о в и д н о с т: Вместо оцет, салатата може да се залее с разбито кисело 

мляко - около 1/2 кофичка. По същия начин се приготвя салата от млади листа на 

лобода или лапад. 

 

7. Пролетна салата от спанак, репички и мариновани гъби 

Продукти (за 1 доза): 400 гр. пресен спанак, 1връзки зелен кромид лук, 1 връзка 

репички, 4 твърдо сварени яйца, 5-6 с.л. мариновани гъби, 100 гр. Бекон (шунка), 

1 с.л. кетчуп, 3-4 с.л. лимонов сок,  4-5 с.л. олио (зехтин), 1 ч.л. сухо бяло вино, 

1кофичка сметана, 1/2 връзка магданоз, сол. 

Приготвяне: Всички зеленчуци се почистват и измиват добре. Спанака и гъбите 

се нарязват на тънки ивички, лука и репичките на колелаца, а бекона или шунката 

на кубчета. Зеленчуците се посоляват на вкус, добавят се 2 яйца, нарязани на 

кубчета. Сместа се залива с кетчупа, разбит с лимоновия сок, виното и олиото. 

Салатата се разбърква внимателно и се поставя в подходяща салатиера. Отгоре се 

залива с разбитата сметана и се гарнира с колелца от репички и яйца. 
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11. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ТИКВИЧКИ 
 

 

 

1. Салата от сурови тиквички 3 

Продукти (за 1 доза): 500 гр. млади, пресни тивкички, 3-4 пресни моркова, по 

1/2 връзка магданоз и копър, сол, оцет (лимонов сок) и олио (зехтин) на вкус, 1-2 

стръка пресен чесън, 3-4 репички и/или 1-2 твърди червени домата. 

Приготвяне: Тиквичките се остъргват добре, измиват се и се настъргват на 

ситно ренде (или се нарязват на кубчета). Морковите се почистват, измиват и 

също се настъргват на ситно ренде. Добавят се ситно нарязаните магданоз и копър. 

Салатата се подправя на вкус с олио, оцет и сол. Гарнира се с нарязания на ситно 

чесън, нарязаните на колелца репички и домати. Сервира се в салатиера. 

Р а з н о в и д н о с т: Червените домати могат да се нарежат на колелца и да се 

подредят в плитка салатиера. Върху тях се нанася сместа от тиквичките. 
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12. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО 
 

 

 

1. Салата от червено цвекло и ябълки 

Продукти (за 1 доза): 1/2 глава червено цвекло, 3-4 кисели краставички, 1-2 

кисели ябълки, олио (зехтин), сол и лимонов сок на вкус. 

Приготвяне: Добре почистеното и измито цвекло се настъргва. Добавят се 

нарязаните на ситно краставички и настърганата ябълка, почистена от кората и 

семенника. Посолява се и се залива с олио и лимонов сок (оцет). Салатата се 

разбърква и се гарнира по желание. 

 

2. Салата от червено цвекло 

Продукти (за 1 доза): 1/2 глава червено цвекло, олио (зехтин), сол, лимонов сок  

от 1/2 лимон, 2-3 скилидки чесън, черен пипер на вкус. 

Приготвяне: Добре почистеното и измито цвекло се настъргва. Настъргва се 

кората от половината лимон и се залива с лимоновия сок. Поръсва се със сол и 

черен пипер, и накрая с олио (зехтин). Добавя се счукания чесън. Салатата се 

разбърква и се сервира в малка салатиера, леко изстудена. 
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13. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - СУРОВИ ЧУШКИ 
 

 

 

1. Салата (пюре) от сурови чушки и домати със сирене - 1 вид 5 

Продукти (за 1 доза): 200 гр. червени или зелени чушки, 100 гр. домати, 100 гр. 

сирене (или извара), малко олио, 1-2 скилидки чесън, магданоз, 1-2 твърдо 

сварени яйца.  

Приготвяне: Чушките се измиват добре, почистват се от семето и дръжките и 

се смилат заедно с доматите. Към полученото пюре се прибавя натрошеното 

сирене, счукания чесън, ситно нарязания магданоз и всичко се обърква. Поставя 

се в подходяща салатиера, гарнира се с резани от яйцата и се поднася с препечени 

филийки. 

 

2. Салата (пюре) от сурови чушки и домати със сирене - 2 вид 
Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. червени чушки, 2 средно големи домата, 200 гр. 

сирене (или извара), малко олио, 1-2 скилидки чесън, магданоз, босилек, черен 

пипер на вкус, 1-2 твърдо сварени яйца, 10-15 зелени маслини. 

Приготвяне: Чушките се измиват добре, почистват се от семето и дръжките и 

се смилат заедно с доматите. Към полученото пюре се прибавя натрошеното 

сирене, счукания чесън, ситно нарязания магданоз, малко босилек, черен пипер, 

олио и всичко се разбърква добре. Твърдо сварените яйца се пасират и също се 

прибавят към пюрето. Разбърква се и се поставя в плитка салатиера. Украсява се 

с цветчета магданоз и маслини. 

Р а з н о в и д н о с т: Пюрето може да бъде приготвено по същия начин без да 

се смилат чушките, като то се използва за напълването им. 
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14. СМЕСЕНИ САЛАТИ 
 

 

 

1. Пролетна салата 2 

Продукти (за 1 доза): 1/2 маруля, 1 морков, 1 червен домат, 1 средно голяма 

краставица, 3-4 стръка пресен кромид лук, 3-4 репички, 1 твърдо сварено яйце, 

олио (зехтин), оцет (лимонов сок), сол, 3-4 с.л. кисело мляко. 

Приготвяне: Добре измитата и нарязана на ситно маруля се поставя в кръг по 

средата на по-широка салатиера. Около нея се нареждат моркова, домата, 

краставицата, репичките и лука, които са нарязани на кръгове и ситно. Върху 

марулята се поставят нарязаните колелца от яйцето. Салата се осолява леко и се 

поръсва с олио. Сервира се със сос от разбито кисело мляко, сол, оцет. Сосът се 

поднася в отделен съд. По желание към салатата може да се добави варена или 

пушена риба. 

 

2. Есенна салата - 1 вид 1 

Продукти (за 1 доза): 2-3 моркова, 1/2 глава ряпа, 1/2 глава целина (керевиз), 4-

6 домата, 5-6 с.л. майонеза, копър, оцет (ломонов сок), сол. 

Приготвяне: След като се почистят и измият, морковите, ряпата и целината се 

настъргват на ренде, а доматите се нарязват на кубчета. Смесват се, посоляват се, 

подправят се с оцет или лимонов сок и се заливат с майонезата. Сместа се 

разпределя на порции, които се гарнират с доматени кубчета и се поръсват със 

ситно нарязани копър и магданоз. 

 

3. Есенна салата - 2 вид 
Продукти (за 1 доза): 3-4 моркова, 1средно голяма глава черна ряпа, 1глава 

целина (керевиз), 1-2 средно големи ябълки, оцет (ломонов сок), сол, чесън, чер 

пипер и по желание майонеза. 

Приготвяне: След като се почистят и измият, морковите, ряпата, целината и 

ябълките се настъргват. Чесънът се счуква или нарязва на ситно. Посолява се, 

наръсва се леко с черен пипер и с лимонов сок. Разбърква се и се украсява по 

желание. Сервира се със салатиерата. 

Р а з н о в и д н о с т: Салатата може да се направи без целина, като към всички 

съставки се добави 1/2 връзка магданоз. 

 

4. Салата от пресни зеленчуци - тип шопска 1 

Продукти (за 1 доза): 350 гр. пресни червени домати, 1 млада краставица (около 

200 гр.), 1 млада люта чушка, 150 гр. сирене, 2 глави кромид лук, 4-5 зелени 

чушки, 10-15 маслини, 1 китка магданоз, 1/4 ч.ч. олио (зехтин), сол. 

Приготвяне: Лукът се нарязва на ситно. Зелените чушки се измиват, почистват 

се от дръжките и семето и се нарязват на ивички. Лютата чушка се нарязва на 

ситно. Краставицата се измива добре и без да се бели се разрязва по дължина на 

4, а след това напречно на кубчета. Доматите също се нарязват на кубчета. Всичко 

се разбърква и едновременно с това се посолява. Сместа се поставя в салатиера 

или се разпределя на порции за поднасяне, залива се с олио (зехтин) и се гарнира 
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с настъргано сирене, маслините и магданоза. По желание може да се наръси и с 

оцет. 

 

5. Салата от пресни зеленчуци и червено зеле 1 

Продукти (за 1доза): 1 прясна червена зелка, 2 сладки ябълки, 1 корен хрян, 2 

с.л. едро счукани орехови ядки, 2 с.л. оцет (или сок от 1/2 лимон), 1/2 в.ч. силно 

вино, сол, щипка захар, щипка черен пипер. 

Приготвяне: Почистеното зеле се нарязва на тънки ивички. Ябълките (измити 

и почистени) се настъргват на ренде. Хрянът също се настъргва. Смесват се и се 

поръсват с лимонов сок и малко вода, в която са разтворени солта и захарта. 

Разбъркват се добре, наръсват се с виното и отново се разбъркват, като 

същевременно се добавя черния пипер. Салата се разпределя на порции, които се 

наръсват с орехите. 

 

6. Салата от пресни зеленчуци, кашкавал и шунка 1 
Продукти (за 1 доза): 1 по-голяма прясна зелена салата, 200 гр. кашкавал, 150 

гр. шунка (или пушени гърди), 4-5 домата, 1 малка прясна краставица, 1 глава 

кромид лук, 2-3 с.л. олио, 1 ч.л. оцет, 1/2 ч.л. горчица, сол и магданоз. 

Приготвяне: Зелената салата се нарязва на тънки ивички, а останалите съставки 

на кубчета. разбъркват се добре и се заливат с марината, приготвена от олиото, 

горчицата, оцета и солта. Сместа отново се разбърква и се разпределя на порции, 

които се наръсват със ситно нарязан магданоз. 

 

7. Салата от пресни зеленчуци със сирене „Крема“ 4 

Продукти (за 1 доза): 2 пакетчета сирене Крема, 350-400 гр. чушки, 100 гр. 

краставици, 200 гр. домати, 1-2 марули или зелени салати, 1-2 лютиви чушлета, 

1/2 връзка магданоз, сол и олио на вкус. 

Приготвяне: Всички зеленчуци се измиват добре и се нарязват на кубчета. 

Сиренето се разбива добре, добавя се олио и накрая заеленчуците. Салатата се 

посолява и се разбърква добре. Получената смес се нанася равномерно върху 

листата от марулята или зелената салата. Сервира се на порции. 

 

8. Мешана салата - 1 вид 

Продукти (за 1 доза): 4 червени домата, 3-4 чушки, 1 голяма краставица, 1-2 

глави кромид лук (пресен или стар), магданоз, олио, сол, оцет и сирене по 

желание. 

Приготвяне: Доматите, краставиците и лукът се измиват, почистват и нарязват 

на тънки кръгове, а чушките на пръстени. Нареждат се в кръг домати, около тях 

лук, чушки, лук, краставици. Подправя се със сол и олио. Поръсва се със ситно 

нарязан магданоз и сирене. 

 

9. Шопска (мешана) салата - 2 вид 

Приготвя се като горната салата, само че се прибавят 1-2 ситно нарязани люти 

чушлета. 
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10. Шопска салата - 3 вид 
Продукти (за 1 доза): 4 червени домата, 5 печени зелени чушки, 2-3 сурови 

червени чушки, 1 голяма краставица, 1-2 глави кромид лук (пресен или стар), 

магданоз, олио, сол, и сирене. 

Приготвяне: Продуктите се почистват и измиват добре. Доматите се нарязват 

на по-едри кубчета. Краставицата се реже по дължина на четири и след това на 

кубчета. Лукът се нарязва на ситно, а чушките на пръстени. Подправя се със сол 

и олио, добавя се магданоза и се разбърква. Поръсва се с настъргано сирене. 

Слатата може да се поднесе в салатиера или на порции. Ако се поднася на порции 

се овкусява със сол и олио от всеки консуматор. След разбъркването, салатата се 

разделя на порции и едва тогава се поръсва със сиренето. Отделно се поднася 

ситно нарязани (или цели) люти чушки. 

 

11. Пъстра салата 

Продукти (за 1 доза): 1/4 от прясна зелка, 2-3 моркова, 3-4 с.л. грах от консерва, 

1-2 домата и 1-2 твърдо сварени яйца, 10-15 маслини, 2 с.л. майонеза, сол, оцет 

или лимонов сок, магданоз. 

Приготвяне: Почистеното и измито зеле се нарязва на тънки ивички и се 

претрива леко със сол. Добавят се измитите и настъргани моркови и грахта. Към 

зеленчуците се добавя майонезата и лимоновия сок. Салата се разбърква и се 

гарнира с кръгчета от доматите и яйцата, а между тях се слагат маслините. 

Наръсва се със ситно нарязан магданоз. Салатата може да се сервира в салатиера 

или на порции. 

 

12. Смесена салата „Лили „ 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. печени червени (зелени) чушки,1/2 кг. червени 

домати, 1 средно голяма краставица, 250 гр. пушени свински гърди или шунка, 

150-200 гр. сирене, 1глава кромид лук, 1/2 средно голяма зелка, 1-2 твърдо сварени 

яйца, 1/2 китка магданоз, 15-20 маслини без костилки, олио (зехтин), сол и 

пожелание оцет (лимонов сок). 

Приготвяне: Почистеното и измито зеле се нарязва на ивички и се претрива на 

ръка с малко сол. Чушките се обелват и се отстраняват семената, след което се 

нарязват също на ивички. Към тях се добавят почистените, добре измити и 

нарязани на подходящи резани домати, краставица и лук. Яйцата и гърдите 

(шунката) също се нарязват на малки кубчета. Добавя се ситно нарязания 

магданоз. Салата се разбърква с олио и се доосолява, ако е необходимо. Сервира 

се в отделни чинии, като всяка порция се покрива с нарендано сирене и се гарнира 

с маслини и листенца магданоз. 

 

13. Салата от пресни зеленчуци и гъби, тип „Асорти“ 8 
Продукти (за 1 доза): 1 маруля (зелена салата), 3-4 твърди червени домата, по 

3-4 зелени и червени чушки, 3-4 стръка пресен кромид лук, 1 средно голяма 

краставица, 100-150 гр, мариновани гъби, сол, оцет (лимонов сок) и олио на вкус, 

няколко стръка магданоз. 

Приготвяне: Марулята се почиства и измива добре, нарязва се на едро и се 

разстила в плитка салтиера или чиния, поръсва се леко със сол, оцет и олио. В 
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отделна чиния се размесват добре измитите и нарязани на едри резани домати, 

краставицата - нарязана на колелца, по-едро нарязания кромид лук и гъбите, 

нарязани на филии. След това зеленчуците се поръсват с олио, оцет и сол на вкус, 

разбъркват се и се поставят върху листата от марулята. Салатата се сервира в 

салатиера и се гарнира с цветчета магданоз. 

Р а з н о в и д н о с т: Гъбите могат да бъдат и сурови. В този случай те се 

измиват добре, нарязват се на филии и се заливат с оцет и ситно нарязан пресен 

чесън и престояват около 10 мин. преди да се поставят при останалите зеленчуци. 

 

14. Салата от пресни зеленчуци, тип „Асорти“ - 2 вид 8 
Продукти (за 1 доза): 3-4 средно големи твърди червени домати, 1 краставица, 

150 гр. кашкавал, 1 глава червен кромид лук, 100 гр. маслини без костилките, 20-

30 гр. орехови ядки, 4-5 големи листа от маруля (къдрава салата) лимонов сок, 1-

2 ч.л. сухо бяло вино, сол и олио на вкус, резани пъпеш. 

Приготвяне: Всички зеленчуци се почистват и измиват добре. В основата на 

елипсовидна салатиера се нарежда едро нарязаните листа от маруля. Доматът се 

нарязва на едри резани, краставицата на цели колела, а кромидия лук се нарязва 

по-ситничко. От двете страни на салатиерата се подреждат доматите и 

краставиците, а в средата маслините и нарязания на едри кубчета кашкавал. 

Салатата се посолява, поръсва се олиото и лимоновия сок и накрая със ситно 

нарязания лук и счуканите орехови ядки. Гарнира се с резани пъпеш. 

Бележка: Салатата може да се гарнира и с добре обелени и почистени резани 

грейпфрут. 

 

15. Салата от зеленчуци със сметана 

Продукти (за 1 доза): 2-3 твърди червени домати, 1-2 краставици, 1 връзка 

пресен лук, 1 зелена салата, черен пипер, 1 с.л. олио (зехтин), магданоз, копър, 2-

3 с.л. сметана, лимонов сок. 

Приготвяне: Почистената и измита салата се нарязва на едро и се поръсва с 

лимоновия сок. Краставиците, лукът и доматите също се нарязват на едро, 

поръсват се с магданоз, копър и черен пипер. Посолява се на вкус, поръсва се с 

малко олио и се залива със сметаната. Ако сметаната е много гъста може да се 

разреди с малко вода. Всичко се разбърква, поставя се в салатиера, охлажда се и 

се гарнира по желание. 

 

16. Салата от сурови зеленчуци, сирене и шунка 

Продукти (за 1 доза): 1 зелена салата (маруля), 4-5 твърди червени домати, 1/4 

от средно голяма зелка, 250 гр. моркови, 1 краставица, по 2 зелени и червени 

чушки, 250 гр. сирене, 250 гр. шунка (или шунков салам), 1-2 връзки пресен 

кромид лук, 4-5 твърдо сварени яйца, 1 ч.л. смлян ким, 1 връзка магданоз. За соса: 

1 глава кромид лук, 2 твърдо сварени яйца, 1 кофичка майонеза, 2 лимона, 1 ч.л. 

горчица, сол, черен пипер, 1 ч.л. захар. 

Приготвяне: Главата кромид лук се нарязва на ситно. Прибавят се пасираните 

2 яйца, майонезата, горчицата, лимоновия сок, малко настъргана лимонова кора, 

сол, захарта и черния пипер. Така получената заливка се охлажда за около 30 

минути. В отделни чинии се нарязват добре почистените и измити зеленчуци: 
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морковите и зелето по дължина, във вид на макарони, краставицата и лука на 

колелца, чушките на ивици, доматите на осминки. Сиренете се настъргва. В 

подходящи чинии се поставя по 1-2 листа от салатата (марулята), върху нея се 

поставя зеле, поръсва се с ким, следват чушките и доматите, лука, морковите и 

краставицата. Накрая се поръсва със ситно нарязан магданоз. Във всяка чиния се 

поставя 1-2 рулца от шунка с пълнеж от сирене (по желание може да се замени с 

пастет или руска салата). Порциите салата се поднасят така, а отделно се поднася 

в купичка заливката. 

 

17. Смесена зеленчуково-млечна салата „Венец“ 
Продукти (за 1 доза): 1/2 кг твърди червени домати, 1/2 пресни краставици, 3-4 

твърдо сварени яйца, 1 кофичка леко изцедено кисело мляко, 250 гр. сирене (може 

и Крема), 100 гр. шунка, 1-2 с.л. олио, 1 връзка магданоз, сол и чесън на вкус, 10-

15 зелени маслини без костилки. 

Приготвяне: Краставиците и доматите се измиват добре, нарязват се на колелца 

и се подреждат керемидообразно на венец по края на плитка салатиера. Посоляват 

се леко и се наръсват леко с олиото. Настърганото сирене се обърква със ситно 

нарязаните яйца и шунка. Млякото се разбива с със сол и счукания чесън на вкус 

и се обрква с яйцата и сиренето. Добавя се ситно нарязания магданоз. Тази смес 

се поставя в средата на салатиерата и се оформя като купчинка. Гарнира се с 

цветчета магданоз и зелени маслини. 

 

18. Пролетна салата със сос от киселец по И.Звездев 

Продукти (за 1 доза): 2 филии стар хляб, 1/2 ч.л. чесън на прах, по 2 щипки 

босилек, риган и мащерка; 1 маруля, 1 морков, 1 връзка репички, 3-4 стръка пресен 

кромид лук. 

За соса: 1/2 връзка киселец, 1/4 кофичка кисело мляко, 1/4 ч.л. горчица, 1 с. л. 

лимонов сок, 1 с.л. олио (зехтин), 1 по-малка скилидка чесън, няколко стръка 

копър и сол. 

Приготвяне: Босилекът, риганът и мащерката се претриват, добавя се сол и 

чесъна на прах и подправките се объркват. В тази смес се овалват добре нарязания 

на кубчета хляб и се започат в малко олио на силна фурна. 

Зеленчуците се почистват и измиват добре. Марулята, репичките и лука се 

нарязва на ситно, а морковите се нарендват. Зеленчуците се объркват. 

Сос: Киселецът се накъсва, добавя се киселото мляко, горчицата, сол, копър, 

чесън и всичко се пасира. 

В чиния се слага от зеленчуковата смес, поръсва се с кубчетата хляб и се залива 

с 1-2 с.л. от соса. Украсява се с цели репички. 

 

19. Холандска салата по И.Звездев 

Продукти (за 1 доза): 1/2 пресно зеле, 2 моркова, 1-2 ябълки, 1 лимон, 1 

портокал, листа от целина, 1с.л. стафиди, сол, зехтин. 

Приготвяне: Добре почистеното и измито зеле се нарязва на тънки ивички и 

леко се претрива със сол. Добавят се наренданите моркови, тънки резани от ябълка 

и стафидите. Салатата се осолява, прибавя се зехтин, портокалов и лимонов сок и 
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се разбърква добре. Поръсва се с листа от целина и се украсява с резани от 

портокал и ябълка. 

 

20. Есенна смесена салата 
Продукти (за 1 доза): 1/4 пресна зелка, 100 гр. моркови, 100 гр. праз лук, 100 гр. 

чорбаджийски чушки, 100 гр. кисели краставички, 100 гр. ябълки, 1 лимон,  сол, 

30-40 гр. зехтин, 1-2 щипки захар, магданоз. 

Приготвяне: Всички зеленчуци се почистват и измиват добре. Зелето се нарязва 

на ивички, чушките на колелца, киселите краставички на кубчета, а ябълките и 

морковите се настъргват. Салатата се посолява, добавя се олиото и лимоновия сок 

и се разбърква добре. Гарнира се със ситно нарязан магданоз. 

 

21. Смесена зеленчукова салата с млечен сос 
Продукти (за 1 доза): 1 зелена салата (маруля), 1-2 средно големи краставици, 

1/4 червено цвекло, 1 глава кромид лук (1 връзка пресен лук). За соса: 3-4 с.л. 

кисело мляко, 1-2 с.л. олио (зехтин), 1 с.л. сухо бяло вино, сока от 1 лимон, 4-5 

стръка магданоз, сол на вкус. 

Приготвяне: Листата на салатата (марулята) зе почистват и измиват добре. 

Краставиците се обелват и се нарязват на тънки колелца. Червеното цвекло се 

нарендва на ситно ренде и се смесва със ситно нарязания кромид лук.  

Сос: киселото мляко се разбива добре с олиото, виното и лимоновия сок. 

Добавят се ситно нарязания магданоз и сол на вкус. 

На дъното на плитка салатиера се подреждат цели листа от салатата. Върху тях 

се нареждат краставиците, а отгоре се разстила сместа от цвеклото и лука. 

Салатата се залива със млечния сос. 

 

22. Механджийска салата по 4 

Продукти (за 1 доза): 2-3 домата, 1 по-голяма краставица, 200 гр. зеле, няколко 

стръка (или 1/4 глава) целина, 1-2 люти чушлета, 1/2 глава кромид лук (2-3 стръка 

пресен), по 5-6 стръка магданоз и копър, 2-3 с.л. лютеница, сока от 1/2 лимон, олио 

(зехтин), сол на вкус. 

Приготвяне: Всички зеленчуци се почистват и измиват добре. Доматите и 

краставиците се нарязват на резанчета, зелето на тънки ивици, а лукът на ситно. 

Целината, лютите чушлета, копъра и по-голямата част от магданоза се нарязват 

на ситно. В салатиера се смесват всички зеленчуци, добавят се олиото, 

лютеницата, лимоновия сок и солта и се разбърква добре. Гарнира се с останалия 

магданоз. 

 

23. Смесена салата от зеленчуци и боб 
Продукти (за 1 доза): 2-3 домата, 1 краставица, 1/2 маруля или салата, 1/4 глава 

карфиол, 200 гр. сирене, 3 с.л. стар боб, зехтин, оцет (лимонов сок), магданоз, 1 

ч.л. сухо бяло вино. 

Приготвяне: Доматите, марулята и краставиците се нарязват на едри парчета. 

Карфиолът се накъсва на парчета и се вари няколко минути на пара. Бобът също 

се сварява. След като изстинат карфиолът и боба се добавят към салатата. 
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Сиренето се нарязва на едри парчета. Салатата се осолява, залива се със зехтин, 

лимонов сок и вино. Разбърква се и се поднася в прозрачна салатиера. 

 

24. Салата „Екзотика” 

Продукти (за 1 доза): 150 гр. кашкавал „Ементал”, 1 авокадо, 8-10 рулца от 

раци, 1 зелена салата. 

За соса: 100 гр. синьо сирене, 100 мл зехтин, 1 ч.л. горчица, сок от 1/2 лимон, 1 

с.л. ябълков оцет, 1 с.л. каперси (или кисели краставички), сол. 

Приготвяне: Салатата се измива добре и се нарязва на ивички. Добавя се 

нарязания на по-едри парчета кашкавал и рулцата от раците.  

Всички продукти за соса се смесват, като сиренето се пасира добре и към него 

се добавят останалите продукти. 

Преди да се залее салатата авокадото се почиства добре и се нарязва на парчета. 

Салатата се залива, разбърква се, охлажда се 10 мин. и се сервира. 
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II. САЛАТИ ОТ ТОПЛИННО ОБРАБОТЕНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ, МЕСНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ 

 

1. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - АСПЕРЖИ 
 

 

 

1. Салата от аспержи с лимон 8 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. аспержи, 1-2 лимона, 1 ч.л. оцет, 1-2 с.л. олио, 

1 ч.л. бяло сухо вино, сол, захар, черен пипер. 

Приготвяне: Аспержите се почистват и измиват добре, след което се 

нарязват на ивици. Във вряща вода се поставя щипка захар и аспержите се 

варят около 15 минути. Още топли се заливат със сос, приготвен от сока на 1/2 

до 1 лимон, смесен с оцета, виното, солта, малко захар, черния пипер и олиото, 

които се бъркат до получаването на еднородна смес. Сервират се в салатиера, 

гарнирани с резани лимон. 

Р а з н о в и д н о с т: Към салатата могат да се прибавят ситно нарязани 2 

твърдо сварени яйца и 1-2 счукани (или нарязани) скилидки чесън. 

 

2. Салата от аспержи в холандски сос 8 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. аспержи, 1 връзка пресен кромид лук, 4 твърди, 

узрели червени домата, 4 яйца, 50 мл. бяло сухо вино, 100 г. масло, сол, захар, 

черен пипер. 

Приготвяне: Аспержите и пресния лук се почистват и измиват добре. 

Нарязват се на парчета с дължина около 10 см. и се слагат да се варят в кипяща 

вода, в която има щипка захар и бучка масло (около 20 г.) за 15-20 минути. 

Топлите аспержи и лука се заливат със сос, приготвен по следния начин: 

жълтъците и белтъците се разделят. Жълтъците, заедно с виното се бият на 

водна баня до получаването на гъста пяна. Прибавя се маслото и след 

разстопяването му сосът се поръсва със сол и черен пипер. Салатата се сервира 

в салатиера, гарнирана с резани от доматите. 
Бележка: Доматите могат да се нарежат по следния начин. Обръщат се с долната 

част на горе и се правят 3 дълбоки, но не до края, разреза (все едно, че окръжност се 

разделя на 3 равни части). Така те придобиват форма, наподобяваща разцъфнало 

цвете. 

 

3. Екзотична салата от аспержи  
Продукти (за 1 доза): 750гр. бели аспержи, 3 портокала, 1 малка консерва 

ананас или пресен плод, 1/2 краставичка, сол, щипка захар, 250 гр. маринована 

риба. 

За соса: 1 с.л. соев сос, 1 с.л. сос чили, сок и настъргана кора от 1 лимон, 3 

с.л. кафява захар. 

Приготвяне: Аспержите се почистват и измиват добре, след което се 

нарязват на ивици. Във вряща вода се поставя щипка захар и аспержите се 

варят около 5-6 минути. След като се сварят се отцеждат и се оставят да 

изстинат. Портокалите се обелват, като добре се почиства вътрешната бяла 
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част и заедно с ананаса се нарязват на парчета. Портокаловият сок се запазва 

за соса. Краставицата също се нарязва на парчета и всичко се обърква. 

Продуктите се заливат със соса, приготвен от посочените съставки, като към 

него се добавят и 3 с.л. портокалов сок. Салата се поднася в салатиера, 

гарнирана с парченца риба. 
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2. САЛАТА С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - БАКЛА 
 

 

 

1. Салата от бакла със зехтин 5 

Продукти (за 1 доза): 750 гр. бакла, 2 връзки репички, 2 връзки пресен 

кромид лук, 1 маруля, 10-15 бр. маслини, 4 с.л. зехтин, 1 ч.л. червен пипер, 

джоджен, сол и лимонов сок (или лимонена киселина) на вкус. 

Приготвяне: Баклата се измива добре и се сварява в подсолена вода, след 

което се отцежда и се залива със зехтина. По желание преди варенето баклата 

може да се нареже на две. Добавя се лимоновия сок, ситно нарязаните маруля, 

лук и джоджен. Накрая се добавят измитите и нарязани на филийки репички. 

Салатата се разбърква, поставя се в подходяща салатиера и се украсява с 

маслините. 
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3. САЛАТА С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - БРOКОЛИ 
 

 

 

1. Салата от броколи 

Продукти (за 1 доза): 350 гр. замразени или пресни броколи, 1 средно 

голяма краставица, 1-2 домата, 2 твърдо сварени яйца, 150 гр. сметана, пера 

от пресен кромид лук, сол, 1-2 щипки захар, оцет (лимонов сок). 

Приготвяне: Броколите се сваряват в кипяща подсолена вода. Ако са по-

големи се нарязват на розички и се оставят да изстинат. Обелената краставица 

се нарендва на едро ренде, а доматите, перата от лука и яйцата се нарязват на 

парчета. Всички съставки на салатата се объркват, заливат се със сока от 1/2 

лимон, след което се объркват със сметаната, подправена със сол, захар и 

малко олио или майонеза (по желание). 
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4. САЛАТА С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - БРЮКСЕЛСКО 

ЗЕЛЕ 
 

 

 

1. Салата от брюкселско зеле с лимонов Винегрет По И.Звездев 
Продукти (за 1 доза): 350 гр. брюкселско зеле, 2 чушки, 1 маруля, 1-2 

моркова, 1 връзка репички, мащерка, 1 ч.л. горчица, 1 кафена чашка олио 

(зехтин), сок от половин лимон, сол, черен пипер и 1-2 щипки захар. 

Приготвяне: Зелето се почиства и ако е по-голямо се нарязва на четри. Вари 

се в подсолена кипяща вода. Охлажда се и се отцежда. В салатена чиния най-

отдолу се поставя канапе от тънко нарязани ивички маруля, поръсва се със 

ситно настърган морков и от страни се нареждат репички. Най-отгоре се 

подрежда зелето. Залива се с 1-2 с.л. сос Винегрет. 

Сос:  зехтина, лимоновия сок, солта, мащерката, горчицата и черния пипер 

се разбиват добре. 

 

2. Салата от брюкселско зеле 12 

Продукти (за 1 доза): 350 гр. брюкселско зеле, 100 гр. кисели краставички, 

100 гр. ябълки, 1 глава кромид лук, 1-2 домата, 150 гр. сметана, сол, 1-2 щипки 

захар, лимонов сок, 1-2 твърдо сварени яйца. 

Приготвяне: Брюкселското селе се почиства, измива се и се сваря за 

няколко минути в кипяща подсолена вода, след което се нарязва на две. 

Киселите краставички, лука и добре почистените от семенника и обелени 

ябълки се нарязват на ситно. Доматите се нарязват на по-едри парченца. 

Всички продукти се объркват, осоляват се леко и се заливат с лимонов сок на 

вкус. Сметаната се подправя със сол и захар и с нея се залива салатата. 

Обърква се и се гарнира с резани от твърдо сварените яйца. Сервира се в 

салатиера. 

 

3. Салата от брюкселско зеле с майонеза 4 

Продукти (за 1 доза): 350 гр. брюкселско зеле, 1 глава кромид лук, по 5-6 

стръка копър и магданоз, 1 кофичка майонеза, 1/2 средно голяма глава червено 

цвекло, 1-2 домата, сол, оцет (лимонов сок). 

Приготвяне: Брюкселското зеле се измива добре, изчиства се от листата и 

корена и се нарязва на ивички. Към него се добавят нарязаният на тънки 

колелца кромид лук, ситно нарязания копър и майонезата. Сместа се подправя 

с сол и оцет, разбърква се се добре и се разпределя на порции в отделни чинии. 

Гарнира се с фелийки от червени домати, клонки магданоз и парчета (кръгли 

или правоъгални) от предварително сварено и обелене червено цвекло. 

Бележка: По желание брюкселското зеле може да се бланшира за около 

минута във вряла и подсолена вода, а червеното цвекло да се настърже на едро, 

без да се вари. 
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5. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ГРАХ 
 

 

 

1. Салата от  грах и кисели краставички 5 

Продукти (за 1 доза): 1 малка консерва грах (или 1 ч.ч. замразен грах), 4-5 

бр. кисели краставички, олио, оцет (лимонов сок), 2 твърдо сварени яйца, сол 

и магданоз (или копър) на вкус. 

Приготвяне: Грахта се изцежда добре и се поставя в подходящ съд (ако е 

замразена се сварява и се изцежда). Киселите краставички се нарязват на 

ситно и се прибавят към грахта. Сместа се поръсва с олио и оцет (разреден с 

малко вода и бяло вино), посолява се при нужда и се добавя магданоза 

(копъра). Салатата се разбърква и се изсипва в подходяща салатиера и се 

гарнира с кръгове от яйцата. 

 

2. Салата от грах, картофи и кисели краставички 

Продукти (за 1 доза): 150 гр. консервиран грах (или замразен грах), 150 гр. 

сварени моркови, 250 гр. варени картофи, 100 гр. кисели краставички, 100 гр. 

( 1-2 бр.) кисели ябълки, 1 глава кромид лук, 3-4 стръка целина, 1/2 връзка 

магданоз, 150 гр. майонеза, 1/2 ч.л. горчица, сол, 1-2 щипки захар, черен пипер 

по желание, лимонов сок на вкус. 

Приготвяне: Грахта се изцежда и към нея се прибавят ситно нарязаните 

моркови, кисели краставички, ябълки и кромид лук. Добавят се обелените 

картофи, нарязани на по-едри кубчета. Накрая се прибавят ситно нарязаните 

целина и магданоз. Продуктите леко се осоляват и се заливат с лимонов сок, в 

който е разтворена захарта. Майонезата се смесва с горчицата и с черен пипер 

и се добавя към сместа. Салатата се разбърква добре и отгоре се намазва с част 

от майонезата. Гарнира се по желание. 

 

3. Салата от грах и червени домати 12 

Продукти (за 1 доза): 250 гр. грах от консерва, 1 кафена чашка ориз, 2 

твърди, средно големи,  червени домата, 1-2 ябълки, 100 гр, кисели (пресни) 

крастваички, 100-150 майонеза, сол, 1-2 щипки захар, лимонов сок. 

Приготвяне: Оризът се сварява добре в кипяща подсолена вода, в която се 

слага малко олио и се внимава да не се слепи. След като се отцеди и изстине 

се обърква с изцедената грах. Доматите се н арязват на парченца, а киселите 

краставички и обелените и изчистени от семенника ябълки се нарязват на 

ситно. Продуктите се осоляват леко. Майонезата се подправя със захар и 

лимонов сок и с нея се залива салатата. Обърква се и се гарнира по желание. 

Сервира се в салатиера. 

 

4. Салата от грах с моркови и майонеза 
Продукти (за 1 доза): 200 гр. грах от консерва или замразен грах, 350 гр. 

моркови, 2 кисели ябълки, 1 кофичка майонеза, сол. 

Приготвяне: Морковите се измиват, обелват се и се сваряват в кипяща 

подсолена вода. След като изстинат се нарязват на тънки колелца. Ябълките 
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се обелват, почистват се от семенната част и се нарязват на тънки филийки. 

По-голямата част от морковите, ябълките и цялата грах се объркват заедно с 

майонезата и ако е необходимо се добавя малко сол. Салатата се разбърква 

добре и се изсипва в салатиера. Гарнира се с резани от ябълки и кръгчета от 

моркови. 
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6. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ГЪБИ 
 

 

 

1. Салата от (мариновани) сурови гъби 

Продукти (за 1 доза): 100 гр. сурови (мариновани) гъби, магданоз, копър, 

сол, оцет и олио. По желание може да се сложат 2-3 скилидки чесън. 

Приготвяне: Гъбите се бланшират и след това се нарязват на филийки. 

Заливат се с оцет, сол и вода и престояват 2 часа. След това се изсипват в 

подходяща салатиера и се добавят олио, ситно нарязаните магданоз и копър и 

по желание малко чесън. 

Ако гъбите са сурови се почистват, измиват се добре, нарязват се на 

филийки и се заливат с лимонов сок. След около 5 минути се добавят 

останалите съставки на салатата. Сервира се в купичка или малка салатиера. 

 

2. Салата от гъби 4 
Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. гъби, 3-4 скилидки чесън, 1/2 връзка копър, 1/2 

връзка магданоз, 4-5 зърна черен пипер, олио, оцет (лимонов сок) и сол на 

вкус. 

Приготвяне: Гъбите се почистват, измиват се добре и се сваряват в кипяща 

подсолена вода, в която са поставени 4-5 зърна черен пипер. Отцеждат се и се 

нарязват на филийки. Заливат се с марината от олио, оцета, солта и нарязаните 

скилидки чесън. Гарнира се със ситно нарязан копър и магданоз, Поднася се в 

малка салатиера или в салатени купички. 

 

3. Салата от гъби със сос от майонеза 2 
Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. гъби, масло, 1 кофичка майонеза, сол, оцет 

(лимонов сок), чер пипер и магданоз, 1-2 твърдо сварени яйца. 

Приготвяне: Гъбите се измиват добре и се задушават в масло, леко се 

посоляват и се наръсват с черен пипер. Част от по-малките гъби се задушават 

цели и се отделят. Изстиналите гъби се заливат с 2/3 от майонезата, добавя се 

лимонов сок. Всичко се обърква. Най-отгоре се нанася останалата майонеза и 

се гарнира с резани от яйцата, целите гъби и магданоз. Сервира се на порции 

или в салатиера. 

 

4. Салата от варени гъби (манатарки) 1 
Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. гъби (манатарки), 1/2 ч.ч. оцет, 2 с.л. захар, 2 

ч.л. сол, 1-2 ч.л. горчица, 1/4 ч.ч. олио, 4-5 зърна черен пипер, дафинов лист 

Приготвяне: Почистените, обелени и нарязани на кубчета гъби се варят 20 

минути (от момента на кипването) в подсолена вода, след което се отцеждат 

добре и се оставят да изстинат. Приготвя се марината от солта, захарта, 

горчицата, оцета и смления черен пипер, с която, след като захарта се разтвори 

напълно, се заливат гъбите. Поръсват се с натрошен дафинов лист и салата 

престоява 2 часа. Преди сервиране се поръсва с олиото и се поднася. 
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5. Салата от варени гъби - 2 вид 4 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. гъби (печурки), 3-4 с.л. олио, сока от 1-2 

лимона, 3-4 скилидки чесън, 1/2 връзка магданоз, 1-2 зелени чушки, 1 люта 

чушка, 4-5 зърна черен пипер, сол на вкус. 

Приготвяне: Гъбите се почистват и измиват добре. Сваряват се в подсолена 

вода, в която са добавени зърната черен пипер. Сварените гъби се отцеждат, 

нарязват се на филийки и се оставят да престоят 15-20 минути в марината, 

приготвена от олиото, лимоновия сок, солта и ситно нярязаните скилидки 

чесън. Добавят се нарязаните на лентички чушки, лютото чушле и ситно 

нарязан магданоз. Салатата престоява още 30 мин. на хладно. Гарнира се с 

цветчета магданоз в малки салатиери. 

Р а з н о в и д н о с т. Към салатата може да се добавят ситно нарязани 1-2 

кисели краставички и 1-2 стръка копър. Чушките могат да бъдат тип 

чорбаджийски и леко лютиви. По желание към маринатата може да се добва 

1/2 до 1 ч.л. горчица. 

 

6. Салата от мариновани гъби и кисели краставички 1 
Продукти (за 1 доза): 1буркан (1/2 кг.) мариновани гъби, 2-3 малки кисели 

краставички, 2-3 кисели лютиви чушлета, 1 с.л. доматено пюре, 1 с.л. горчица, 

4-5 зърна черен пипер, 1 с.л. захар, 3 с.л. олио, няколко скилидки чесън, копър, 

сол. 

Приготвяне: Лютите чушлета се почистват от семето и дръжките и се 

нарязват на дребно. Отделно краставичките и гъбите се нарязват на кубчета, 

поставят се в салатиера и се заливат със сос, приготвен от маринатата на 

гъбите, доматеното пюре, горчицата, захарта, чесъна и лютивите пиперки. 

Салатата се подправя с черния пипер и ситно нарязания копър и се оставя да 

престои 1 час, след което се наръсва с олио.  

Р а з н о в и д н о с т. Към горните съставки се прибавят нарязани на кубчета 

моркови, цветчета от карфиол и арпаджик от туршия. Салатата се държи 2 дни 

в буркан. Поднася се заедно със соса, към който се добавя и олио. 

 

7. Салата от гъби и краставици 
Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. пресни гъби, 2- средно големи краставици, 1-2 

глави кромид лук, 1 връзка магданоз, 1/2 връзка мащерка, сока от 1 лимон, 

олио, масло, черен пипер и сол. 

Приготвяне: Гъбите се почистват и измиват добре. Нарязват се на по-едри 

парчета и се задушават в малко вода, олио и масло за около 15-20 минути. 

Краставиците се нарязват на колелца, а лукът, мащерката и магданоза на 

ситно. Всички продукти се объркват и се заливат със сока от лимона, поръсват 

се със сол и черен пипер. Накрая, ако е необходимо, към салата се добавя още 

малко олио, разбърква се добре и се сервира студена в салатиера. Гарнира се 

пожелание. 

 

8. Салата от гъби с яйца 

Продукти (за 1 доза): 1кг. гъби, 4-5 твърдо сварени яйца, 1 кафеена чаша 

олио, сокът от 1 лимон, черен пипер, сол, магданоз. 
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Приготвяне: Почистените и измити гъби се нарязват на едро и се сваряват 

в леко подсолена кипяща вода. Отцеждат се и се оставят да изстинат. 

Жълтъците се стриват с черен пипер, олиото, сока от лимона и малко сол. 

Гъбите се заливат с този сос и се наръсват със нарязания магданоз и 

настъргания белтък. Салатата се сервира охладена в салатиера. 

 

9. Салата от мариновани гъби и лук 4 

Продукти (за 1 доза): 1 буркан мариновани гъби, 2-3 глави червен кромид 

лук, олио и 1/2 връзка магданоз. 

Приготвяне: Гъбите се нарязват на парченца или филийки. Лукът се нарязва 

на по-едро и се обърква с гъбите. Поръсва се с олио и се гарнира със ситно 

нарязан магданоз. Сервеира се в салатиера. 
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7. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ЗЕЛЕН ФАСУЛ 
 

 

 

1. Салата от зелен фасул 3 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. зелен фасул, 2-3 по-едри, твърди червени 

домата, 1 връзка магданоз, сол, олио и оцет (разреден с вода и вино) на вкус, 

2-3 твърдо сварени яйца, 1-2 глави кромид лук. 

Приготвяне: Зеленият фасул се почиства, измива, нарязва се по дължината 

и се сварява в кипяща, подсолена вода. След това фасулът се изцежда добре и 

след като изстине се поръсва със ситно нарязания магданоз, олио и оцет. 

Салатата се разбърква и се изсипва в подходяща чиния или салатиера, като 

фасулът се събира на купчинка и се заобля повърхността му. Наоколо се 

украсява (гарнира) с керемидообразно наредени кръгове от яйца и домати, а 

от горе с тънки колелца от кромид лук. 

 

2. Салата от зелен фасул - 2 вид 9 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. млад зелен фасул, 2-3 с.л. олио, 2 с.л. оцет 

(лимонов сок), 1-2 твърдо сварени яйца, 1 връзка пресен кромид лук, сол и 

магданоз на вкус. 

Приготвяне: Фасулът се почиства, измива се добре и се нарязва подължина. 

Сварява се в подсолена вода, отцежда се и след като поизстине се залива с 

олиото и оцета, като при нужда се добавя и малко сол. Лукът и яйцата се 

нарязват на ситно и се объркват с фасула. Сместа се разбърква, поставя се в 

салатиера и се гарнира със ситно нарязан магданоз. 
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8. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ЗРЯЛ ФАСУЛ 
 

 

 

1. Салата от зрял фасул 1 

Продукти (за 1 доза): 250 гр. пресен зрял фасул, 2 глави кромид лук, 1/2 ч.ч. 

олио, 1/2 ч.ч. разреден оцет, сол и по желание лютива сушена червена чушка, 

1 китка магданоз. 

Приготвяне: Фасулът се накисва от вечерта във вода, а на другия ден се 

вари на тих огън до омекване, след което се отцежда върху сито. Приготвя се 

марината от оцета, олиото и солта. Към отцедения боб се прибавят ситно 

нарязаните лук и магданоз. Сместа се разбърква, изсипва се в салатиера и се 

залива с маринатата. Салатата се разпределя на порции, които се наръсват с 

магданоз и по желание със стрита лютива чушка. 

Р а з н о в и д н о с т: Към салатата могат да се добавят 15-20 обезкостени и 

нарязани на две маслини. 

 

2. Салата от зрял фасул (италианска рецепта) 1 

Продукти (за 1 доза): 200 гр. зрял фасул, 1 бутилка газирана вода, 1 глава 

кромид лук, 1 скилидка чесън, 1 с.л. доматено пюре, 4 твърди червени домата, 

1 с.л. оцет, 4 с.л. олио, черен и червен пипер, магданоз, сол. 

Приготвяне: Фасулът се кисне 1 нощ в студена вода, която на другия ден се 

хвърля. Набъбналият боб се залива с газираната вода и се вари на тих огън до 

омекване. Отцежда се и още горещ се смесва със ситно нарязаните кромид и 

чесън и се залива с маринатата от оцета, олиото, доматеното пюре, червения 

и черния пипер и сол на вкус. След като изстине, салатата се разпределя на 

порции, които се гарнират с филийки от доматите и подсолен магданоз. 

 

3. Салата от зрял фасул с риба цаца (гръцка рецепта) 1 

Продукти (за 1 доза): 250-300 гр. зрял фасул, 100-150 гр. риба цаца, 2 глави 

кромид лук, 1 ч.л. доматено пюре, 1-2 твърди домата, 1/2 ч.ч. олио, 2 твърдо 

сварени яйца, 10-15 маслини без костилки, 1 лимон, 2 с.л. кетчуп, 5-6 зърна 

черен пипер, по 1 китка магданоз и копър, сол. 

Приготвяне: Почистената цаца се кисне в марината от оцет, копър и лук 

най-малко 24 часа. След това около половината рибки се накълцват, а 

останалите се оставят цели. Предварително накиснатият боб се сварява само 

във вода. Половината от него се претрива през сито и се смесва с доматеното 

пюре, 1-2 ч.л. от маринатата на рибата, 2 с.л. олио, накълцаната риба, ситно 

нарязаните магданоз, копър и лук, малко черен пипер и соса Кетчуп. Сместа 

се разбърква добре и с нея се оформя основата на салатата в средата на 

блюдото за поднасяне. Другата половина от сварения боб се смесва с 

маслините, целите рибки, едното от яйцата, което е пасирано и малко лук. 

Оформя се като купчинка върху основата и се наръсва с черен пипер, копър, 

магданоз, останалото олио и маринатата от рибата. Салатата се гарнира с 

кръгчета от второто яйце, от доматите и от лимона. 
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4. Салата от зрял фасул и картофи 1 

Продукти (за 1 доза): 250 гр. зрял фасул, 250 гр. картофи, 1/2 ч.ч. оцет, 1/2 

ч.ч. олио, 2 глави кромид лук, 1 китка магданоз, сол. 

Приготвяне: Накиснатият през нощта боб се сварява в малко вода до 

омекване и след това се отцежда. Нарязаните на кубчета картофи се сваряват 

в леко подсолена кипяща вода и също се сваряват. Лукът се нарязва на ситно 

и се посолява леко. Така приготвените продукти се смесват в дълбок съд и се 

заливат с марината от оцета, олиото, част от отварата на картофите и сол. 

Сместа се оставя на хладно 2 часа, след което се изважда с решетъчна лъжица 

и се разпределя на порции. Всяка порция се поднася с осолен на вкус магданоз. 

Р а з н о в и д н о с т и: 1. Прибавя се филе от маринована риба или пушен 

паламуд, нарязани на кубчета (може и сардина) 

2. Прибавя се нарязано на кубчета пилешко варено месо. 

3. Прибавят се нарязани на кубчета пушени гърди. 

 

5. Салата от зрял фасул и шунка 3 

Продукти (за 1 доза): 1 ч.ч. зрял фасул, 150 гр. шунка, 1 глава кромид лук, 

1-2 твърдо сварени яйца, сол, черен пипер, 3-4 с.л. олио, 2-3 с.л. оцет, 1 с.л. 

сухо бяло вино, хрян. 

Приготвяне: Свареният и отцеден фасул се смесва в нарязания на ивички 

кромид лук и ситно нарязаната шунка. Добавят се яйцата, нарязани на кубчета. 

Салатата се разбърква, поръсва се с черен пипер и сол, добавят се олиото, 

оцета и виното. Отново се разбърква и се изсипва в салатиера. Гарнира се със 

ситно настърган хрян. 

 

6. Салата от зрял фасул и бакла 8 

Продукти (за 1 доза): 1 ч.ч. зрял фасул, 400 гр. бакла, 1 глава червен кромид 

лук, 3-4 с.л. олио, 1-2 с.л. оцет примесен с лимонов сок и 1 с.л. бяло сухо вино, 

сол на вкус, 4-5 стръка магданоз, по желание 10-15 маслини без костилки. 

Приготвяне: Добре почистената и измита бакла се сварява добре в малко 

вода на пара. Бобът се изкисва за няколко часа и също се сварява. Кромидият 

лук се почиства добре, измива се и се нарязва на тънки кръгове. В дълбока 

салатиера се смесват фасула, баклата и лука, след което салата се поръсва със 

сол, оцет и олио. Разбърква се и се гарнира с цветчета (или по-едро нарязан) 

магданоз. Салата се сервира в изстудена салатиера. По желание може да се 

гарнира и с маслини. 

Бележка: Препоръчително е фасулът да е едър бял гръцки фасул, смилянски 

иличервен салатен зрял фсул. 

 

7. Салата от зрял фасул, гъби и царска туршия 
Продукти (за 1 доза): 1 ч.ч. зрял фасул, 250-300 гр. гъби печурки, 2-3 леко 

лютиви чушки чорбаджийски (сурови или от туршия), 1-2 лютиви чушлета от 

туршия, 2-3 кисели краставички, 1 стрък праз лук, 3 пресни червени домата, 

царска туршия, нарязано по-дребно, 1 малка глава червено цвекло, 10-15 

маслини, подправка за салата (или универсална подправка), 4-5 скилидки 

чесън, олио (зехтин), парченце масло, сол и черен пипер на вкус. 
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Приготвяне: Зрелият фасул се измива добре и се поставя във вода да се 

вари. Праз лукът се почиства и измива добре, след което се нарязва леко по 

диагонал на елипсовидни шайби. Поставя се в чиния и се поръсва с 

универсална подправка (или подправка за салата) и малко олио (зехтин). 

Празът съвсем леко се намачква и престоява 10-15 минути. Гъбите се 

почистват, измиват се добре и се нарязват едро. В загрято олио и масло се 

слага нарязания чесън и преди да стане златист се добавят гъбите. Разбърква 

се и сместа се оставя да къкри до задушаване на гъбите. Във вряща вода се 

поставя добре почистеното, измито и нарязано на парченца червено цвекло, 

докато омекне леко и загуби мириса си на пръст. Зрелият фасул се изцежда и 

се слага при праза, добавя се още малко подправка, сол и черен пипер и се 

разбърква добре. Червеното цвекло се изцежда, и се добавя към основната 

смес, към която (след като е изстинала) се добавят царската туршия, 

нарязаните на ситно чорбаджийски чушки и киселите краставички. Салатата 

се разбърква добре. Чeрвените домати се нарязват на филийки и се подреждат 

в плитка салатиера керемидообразно. Върху всеки домат се поставя по една 

маслина. В средата на салатиерата се изсипва салатата. Отгоре се гарнира с 1-

2 люти чушлета от туршия. 

 

8. Салата от зрял фасул и бабек 5 

Продукти (за 1 доза): 1 ч.ч. зрял фасул, 1 средно голяма глава кромид лук, 

100 гр. Бабек, 2 твърдо сварени яйца, олио, оцет (лимонов сок), 1 ч.л. 

настърган хрян, сол и черен пипер на вкус. 

Приготвяне: Фасулът се сварява добре в подсолена вода. Изцежда се и се 

оставя да поизстине, след което се смесва с нарязания на ивички лук, ситно 

нарязания бабек и нарязаните на кубчета яйца. Салатата се залива с оцет и 

олио, поръсва се с черен пипер и се разбърква. Поставя се в салатиера и се 

поръсва леко с настъргания хрян. 

 

9. Салата от зрял фасул с нахут по И.Звездев 

Продукти (за 1 доза): 200 гр. бял нахут, по 1 малка консерва зрял бял и 

червен фасул, 1 малка консерва царевица, по 1/2 ч.л. чесън на прах и лучено 

брашно, 1/4 ч.л. кимион, по 1 ч.л. босилек и захар, 1/2 кафена чашка ябълков 

оцет, 1 кафена чашка олио, сол, лютив червен пипер, 1 зелена чушка. 

Приготвяне: Нахута се залива с хладка вода и се сварява, охлажда се и се 

отцежда добре. Прибавя се зелената чушка, нарязана на ивици, а след това 

фасула и царевицата от консервите, като добре се изцедят. Сместа се 

разбърква леко и се залива със сос, приготвен от чесъна, лученото брашно, 

кимиона, босилека, захарта, оцета, олиото, лютия червен пипер и сол. Всичко 

се обърква и се залива салатата. Разбърква се и се поднася в салатиера. 

 

10. Салата от зрял и зелен фасул по И.Звездев 

Продукти (за 1 доза): 200 гр. зелен фасул, по 1/2 (150 гр.) консерва зрял бял 

и червен фасул, 1/2 консерва царевица. За дресинга: 1/2 ч.л. горчица, 1/2 

кафена чашка ябълков оцет, 2 печени червени чушки, 1 кафена чашка олио, 

1/4 връзка магданоз, 2 скилидки чесън, 1/2 ч.л. захар, сол. 
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Приготвяне: Зеленият фасул се сварява за около 20 мин. в подсолена вода. 

Към него се добавят белия и червения зрял фасул и царевицата. Салата се 

залива с дресинга, който се приготвя като всички продукти се пасират добре. 

Гарнира се със стръкчета магданоз. 

 

11. Сацили със зрял фасул по У. Бъчваров  

Продукти (за 1 доза): 1 кг. зрял фасул, 400 гр. орехови ядки, 1 нар, 1 глава 

кромид лук, червен пипер, сол, кориандър на вкус, 1-2 щипки канела. 

Приготвяне: Зрелият фасул се накисва от вечерта и на сутринта се сварява 

добре. Отцежда се и се оставя да изстива. Сокът от фасула се запазва, а самият 

фасул се пасира добре. Около 350 гр. от орехите се счукват добре или се 

смилат и след като фасула поизстине се объркват с него. Добавя се ситно 

нарязания кромид лук, сол, червен пипер, щипка канела, малко кориандър и 

сок от нара. Всичко се обърква добре. Сместа трябва да е твърда. От нея се 

оформят малки кебапчета. 

Сос: Към фасулената вода се добавя сок от нар, малко вода, червен пипер, 

кориандър, леко запечените и счукани 50 гр. орехи, сол на вкус. 

В плитка салатиера се нареждат кебапчетата, заливат се със соса, украсяват 

се с по няколко семки от нар и всичко се оставя да престо в хладилника за 

около 5-6 часа. 

 

12. Салата от зрял фасул и моркови 

Продукти (за 1 доза): 150 гр. зрял фасул, 3-4 моркова, 1-2 стръка праз лук, 

15-20 обезкостени маслини, зехтин, лимонов сок, сол, 1/2 ситно нарязан 

магданоз. 

Приготвяне: Накиснатият от вечерта фасул се сварява добре. Отцежда се и 

се оставя да изстине. Добре почитените и измити моркови се нарендват на 

едро и се смесват със ситно нарязания праз лук. Фасулът се подправя със 

зехтин, лимонов сок и сол и се подрежда на купчинка в средата на плитка 

салатиера. Морковите, праза и маслините се подправят със зехтин, лимонов 

сок, малко настъргана лимонова кора и сол. Добавя се ситно нарязания 

магданоз, разбърква се и сместа се нанася около фасула. Гарнира се с маслини 

и малки китки магданоз. 

Р а з н о в и д н о с т: По желание морковите могат да се сварят и да се 

нарежат на колелца или кубчета. 

 

13. Смилянска салата от зрял фасул [по И.Звездев] 

Продукти (за 1 доза): 150 гр. зрял смилянски фасул, 1-2 стръка праз, 1 малка 

консерва царевица, 3-4 печени червени чушки. 

За соса: 1/2 ч.л. чубрица, 3 с.л. ябълков оцет, 2-3 скилидки чесън, 50 гр. 

натурален кетчуп, 5 с.л. зехтин, малко лют червен пипер, сол, черен пипер. 

Приготвяне: Свареният боб се отцежда и се поставя в салатиера. Към него 

се добавят отцедената царевица, нарязаните на по-едри ленти чушки и ситно 

нарязания праз. 

Чубрицата се залива с оцета и престоява 2-3 минути. Добавя се счукания 

чесън, кетчупа и зехтина. Разбива се добре и се слага лютия червен пипер, сол 
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и черен пипер на вкус. С този сос се залива салатата, разбърква се и се оставя 

да се охлади за около 30 минути. Сервира се в плитка салатиера. По желание 

в соса може да се добави 1 ч.л. бяло сухо вино. 
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9. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ИЗВАРА 

 

 

 

1. Салата с извара и пюре от пресни чушки 1 
Продукти (за 1 доза): 250 гр. извара, 250 гр. червени месести чушки, 3-4 с.л. 

олио няколко капки лимонов сок, магданоз, сол. 

Приготвяне: Чушките се изпичат, обелват се и се счукват добре в дървено 

хавахче с малко сол. Изварата се стрива с дървена лъжица, след което 

постепенно се добавя капка по капка олиото. Смесват се изварата и пюрето от 

чушките. Сместа се подправя на вкус с лимонов сок и се разпределя на порции, 

които при поднасянето се гарнират със ситно нарязан магданоз. 

 

2. Кьопоолу с извара 1 

Продукти (за 1 доза): 250 гр. извара, 2 сини домата, 2-3 скилидки чесън, 2 

червени домати, 1/2 ч.ч. изцедено кисело мляко, 1/4 ч.ч. олио, масло, магданоз, 

сол. 

Приготвяне: Сините домати се изпичат, обелват се и се начукват добре или 

се прекарват през машинка за мелене на месо. Прибавя се счукания с малко 

сол и разбит с 1 с.л. олио чесън. Сместа се разбива с останалото олио, докато 

се получи гладка маса. Прибавят се изварата, разбита с изцеденото кисело 

мляко и настърганите на ренде домати. Сместа отново се разбива добре и се 

разпределя на порции, които преди поднасянето се наръсват със ситно нарязан 

магданоз. 

 

3. Салата с извара, пресен чесън и магданоз 1 

Продукти (за 1 доза): 250 гр. извара, 1 връзка пресен чесън, 1 китка 

магданоз, 1/2 лимон, 2-3 с.л. изцедено кисело мляко, 1/2 ч.ч. олио, 2-3 с.л. 

счукани орехови ядки, сол, черен пипер. 

Приготвяне: Почистеният и измит чесън се смила в месомелачка, а след 

него и измитият магданоз. Полученото пюре се слага в дървено хаванче и се 

стрива (разбива) докато се получи сравнително гладка маса. Прибавя се при 

непрекъснато разбъркване олиото и размесената с киселото мляко извара. 

Сместа се подправя на вкус с черен пипер, настъргана лимонова кора, лимонов 

сок и ако е нужно сол. Разпределя се на порции и се наръсва със счуканите 

орехови ядки. 

Р а з н о в и д н о с т. Към така приготвената салата преди да се разпредели 

на порции се прибавя доматено пюре на вкус. Гарнира се с маслини без 

костилки и лимонови резани. 

 

4. Салата от извара с доматено пюре 5 
Продукти (за 1 доза): 250 гр. извара, 1 с.л масло, 1-2 с.л. доматено пюре, 1 

средно голяма глава кромид лук, магданоз, сол и черен пипер на вкус. 

Приготвяне: Изварата се разбива много добре с маслото. Прибавя се 

доматеното пюре, нарязаният на ситно кромид лук и подправките. Сместа се 
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разбърква и се изсипва в подходяща салатиера. Гарнира се листенца магданоз 

и по желание с черни маслини. 

 

5. Хайвер от извара 5 

Продукти (за 1 доза): 500 гр. извара, 1/2 ч.ч. олио, 2 глави кромид лук, 1 ч.л. 

червен пипер, черен пипер и сол на вкус, малко смлян кимион или пресен 

копър, 1 кисела краставичка и 10-15 черни маслини. 

Приготвяне: Изварата се разбива с миксер, като бавно към нея се добавя 

олиото. Кромидият лук се почиства, измива се добре и се нарязва на ситно. 

Добавят се подправките и сместа се разбърква добре. Изсипва се в плитка 

салатиера и се гарнира с маслини и резанчета кисела краставичка. 

 

6. Хайвер от извара (сирене) - 2 вид 5 

Продукти (за 1 доза): 200 гр. извара, 4 с.л. прясно мляко, 4 с.л. олио, 1 глава 

кромид лук, 1 ч.л. червен пипер, щипка черен пипер, сол на вкус, 1-2 с.л добре 

счукани орехови ядки, 3-4 стръка магданоз. 

Приготвяне: Изварата се разбива добре с прясното мляко, добавя се бавно 

и олиото при непрекъснато бъркане. Лукът се почиства, измива се добре и се 

нарязва на ситно, след което се добавя към сместа. Накрая се добавят орехите 

и подправките и сместа се разбърква. Сервира се в плитка салатиера и се 

гарнира със ситно нарязан магданоз. 
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10. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - КАРАНТИЯ 
 

 

 

1. Салата от черен дроб (арабска) 
Продукти (за 1 доза): 1/2 до 600 гр. телешки (свински) черен дроб, 3 твърди 

червени домата, 1 връзка магданоз, 100-150 гр. микс от ядки (фастъци, бадеми, 

кашу, лешници), 1-2 лимона, зехтин, 2-3 скилидки чесън, 2-3 глави кромид 

лук, сол. 

Приготвяне: Малко зехтин се сгорещява и в него се поставя нарязания на 

едри филии чесън. Запържва се за около 1-2 минути и се отстранява от 

зехтина. Черният дроб, предварително измит добре и с отстранени жили, се 

нарязва на парчета с дебелина около 1,5 см. Запържва се в горещия зехтин, 

като се оставя алангле. След като изстине се нарязва на кубчета. Измитият 

магданоз се нарязва на ситно, а доматите на по-едри кубчета. Ядките се 

начукват или смилат по-едро. Всичко се обърква, добавя се чесъна, нарязания 

на едро и леко запържен в зехтина кромид лук. Салата се посолява на вкус и 

се добавя лимоновия сок. Сервира се на порции или в плитка салатиера. 

Бележка: Черният дроб не трябва да се осолява преди пърженето, защото 

става твърд и не много вкусен. 

 

  



65 



11. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - КАРТОФИ 
 

 

 

1. Салата от картофи 
Продукти (за 1 доза): 1кг. картофи, 2-3 средно големи глави кромид лук 

(стар или сладък червен) или 2-3 стръка праз, сол, олио, оцет (лимонов сок) 

черен пипер и магданоз. Майонеза по желание. 

Приготвяне: След като изстинат сварените картофи се обелват и се нарязват 

на кубчета, а лука на филии. Добавя се сол, олио, оцет и черен пипер на вкус 

и накрая ситно нарязания магданоз. Салатата се обърква и престоява на 

хладно. Гарнира се по желание. 

 

2. Салата от картофи - 2 вид 1 
Продукти (за 1 доза): 1кг. картофи, 2-3 глави сладък кромид лук, 1 китка 

магданоз, 1/2 ч.ч. олио, 1/2 ч.ч. вино, 1/2 в.ч. оцет, горчица, сол, ким, черен 

пипер, маслини и 2-3 твърдо сварени яйца. 

Приготвяне: Картофите се обелват, наеязват се на кубчета и се сваряват в 

подсолена кипяща вода, колкото да ги покрие. Картофите се охлаждат до 

топлината на ръката и се поставят в салатиера. Заливат се с половината олио, 

предварително загрято. От останалото олио, оцета виното, горчицата и сол на 

вкус се приготвя марината, която се изсипва върху картофите. Сместа се 

наръсва с ким и черен пипер, разбърква се и се оставя на хладно за около 1/2 

час. Разпределя се на порции. Всяка порция се гарнира със ситно нарязан 

магданоз, маслини и резани от твърдо сварени яйца. 

Бележка: При липса на вино оцетът може да бъде разреден на вкус с 

охладената отвара от картофите. 

 

3. Салата от картофи - 3 вид 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. картофи, 2 глави кромид лук, 1 връзка 

магданоз, олио, оцет, червен и черен пипер, сол. 

Приготвяне: Сварените и обелени картофи се нарязват на филии и се 

нареждат в салатиера. Посоляват се, поръсват се със ситно нарязания лук, 

олио и оцет. Наръсват се с червения и черния пипер и се реди втори ред 

картофи, които се поръсват по същия начин. Най-отгоре салатата се гарнира 

със ситно нарязан магданоз и по желание с маслини без костилки. 

 

4. Салата от картофи - 4 вид 3 
Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. картофи, 1 к.ч. пресно мляко, сол на вкус, 3-4 

с.л. олио, 1-2 с.л. оцет, 1/2 връзка магданоз, 1 млада зелена салата, 1 връзка 

репички, 1 връзка пресен кромид лук, 2-3 твърдо сварени яйца. 

Приготвяне: Картофите се измиват, сваряват се, обелват се и след като 

поизстинат се нарязват на кубчета. Заливат се с врящото пресно мляко, за да 

станат по-сочни, посоляват се и се разбъркват. Добавя се олиото, оцета, ситно 

нарязаните магданоз и лук. Салатата се разбърква отново, изсипва се в средата 
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на салатиерата. Наоколо се нареждат листа от салатата, цели репички и 

кръгчета от яйцата, които леко се посоляват и се напръскват с оцет и олио. 

 

5. Руска салата 
Продукти (за 1 доза): 1кг. картофи, 250 гр. моркови, 250 гр. телешки салам 

(или пикантен вурст), 1/2 буркан кисели краставички, 1/2 буркан грах, 2.5 

кутии майонеза, сол, 1 лимон и пожелание 1 ябълка. 

Приготвяне: Картофите и морковите се сваряват. След като изстинат се 

нарязват на ситни кубчета. Добавя се грахта, нарязания на кубчета салам и 

нарязаните на ситно кисели краставички. Салатата се поръсва със сока от 

лимона, осолява се леко и се залива с майонезата. Разбърква се и се оставя в 

хладилника да престои около 1 час. Сервира се в салатиера или на порции, 

гарнирани с стръкчета магданоз, маслини и др. 

 

6. Руска салата - 2 вид 

Продукти (за 1 доза): 1кг. картофи, бялото месо от 1 пиле, 2 кофички 

майонеза, 1 буркан кисели краставички, 4 твърдо сварени яйца. 

Приготвяне: Добре свареното пилешко месо се накъсва на парченца. 

Сварените картофи, яйцата и киселите краставички се нарязват на ситно. 

Майонезата се разрежда със сок от краставичките и всичко се обърква. 

Подсолява се на вкус. Гарнира се по желание.  

 

7. Руска салата - 3 вид 

Продукти (за 1 доза): 1кг. картофи, 1 буркан кисели краставички, 1/2 буркан 

(кутия) грах, 4 твърдо сварени яйца, 2 пилешки бутчета, 2 кофички майонеза, 

1-2 ч.л. горчица, лимонов сок. 

Приготвяне:  Сварените картофи се нарязват на кубчета, киселите 

краставички и яйцата се нарязват на ситно. Прибавя се грахта. Обезкостяват 

се добре сварените пилешки бутчета и месото им се накъсва на парченца. 

Салатата се залива със сос от майонезата, горчицата и лимоновия сок и/или 

малко от маринатата на киселите краставички. Обърква се и престоява на 

хладно около 30 мин. Гарнира се по желание. Сервира се в салатиера. 

 

8. Чешка салата 

Продукти (за 1 доза): 4-5 големи картофа (около 700-800 гр.), 3-4 бр. твърдо 

сварени яйца, 2-3 средно големи глави кромид лук, 1 кофичка майонеза, 2 

кофички кисело мляко, сол, чесън, черен пипер, копър и магданоз. 

Приготвяне: Лукът се почиства, измива се и се нарязва на цели филии. 

Запържва се в сгорещено олио до златисто. Изцежда се и се нарежда по дъното 

и стените на йенска тенджета (или салатиера). Върху него се нареждат 

сварените и нарязани на колелца картофи и накрая се поставят колелца от 

твърдо сварените яйца. Салатата се залива със смес от средно изцедено кисело 

мляко, майонеза, черен пипер, счукан чесън. Поръсва се със ситно нарязан 

магданоз и копър. Следва втори ред лук, картофи и яйца и така до изчерпване 

на продуктите. Салата се гарнира със ситно нарязан магданоз и копър. 
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9. „Спортна“ салата 
Продукти (за 1 доза): 3-4 големи картофа, 2 твърдо сварени яйца, 3-4 кисели 

краставички, 100 гр, колбас (шунка, вурст), 100 гр. кашкавал, 1 кофичка 

майонеза, 2-3 с. л. кисело мляко, магданоз, маслини. 

Приготвяне: На дъното на елипсовидна йенска тенджера или салатиера се 

нарендват половината от сварените и обелени картофи. Посоляват се. Върху 

тях се нарендва единия от жълтъците, а върху него се наръсват половината от 

ситно нарязаните кисели краставички. Отгоре се слага ситно нарязания колбас 

и накрая настъргания кашкавал. Следват отново картофите и така до 

изчерпване на продуктите. Салатата се залива със сос от майонезата и 

киселото мляко. Гарнира се с настъганите на ситно белтъци, ситно нарязан 

магданоз и обезкостени маслини. 

 

10. Салата от картофи и целина 

Продукти (за 1 доза): 750 гр. картофи, 200 гр. целина, 250 гр. кисели ябълки, 

50 гр. кромид лук, 50 гр. олио, сол, захар, лимонов сок, захар и магданоз. 

Приготвяне: Добре почистените и измити глави целина се нарендват на 

едро. Ябълките и лука се нарязват на ситно. Продуктите се заливат със сол и 

леко подлсаден лимонов сок. Към тях се добавят сварените и нарязани на 

кубчета картофи и ситно нарязания магданоз. Салата се обърква и се гарнира 

по желание. Сервира се в салатиера. По желание може да се залее със сос от 

майонеза или течна сметана и горчица, към които е прибавен малко лимонов 

сок и чер пипер. 

 

11. Салата от картофи и зелен боб 
Продукти (за 1 доза): 600 гр. картофи, 250 гр. зелен боб, 100 гр. ябълки, 100 

гр. кисели краставички, 1 глава кромид лук, 150 гр. течна сметана, 1-2 ч.л. 

горчица, сол, захар, черен пипер и лимонов сок на вкус. 

Приготвяне:  Сварените и обелени картофи се нарязват на кубчета, а 

ябълките, киселите краставички и лука се нарязват на ситно и се заливат с 

лимонов сок. Прибавя се свареният и нарязан на парченца зелен фасул. 

Сметаната се обърква с горчицата, добавя се сол, малко захар и лимонов сок. 

С този сос се заливат зеленчиците и всичко се обърква. Гарнира се със ситно 

нарязан магданоз и се сервира в салатиера. 

 

12. Салата от картофи и ряпа 
Продукти (за 1 доза): 800 гр. картофи, 2 глави ряпа, 2 яйца, 200 гр. сметана, 

1 ч.л. горчица, сол, кромид лук. 

Приготвяне: Сварените и обелени картофи се режат по-едро на филии или 

на кубчета. Ряпата се измива и почиства, след което се настъргва на ситно. 

Лукът се нарязва ситно и се добавя към останалия зеленчук. Белтъка на твърдо 

сварените яйца също се нарязва на ситно. Посолява се на вкус. Двата жълтъка 

се пасират и се смесват с горчицата и сметаната. С този сос се залива салатата 

и се обърква. Поднася се в салатиера.  
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13. Салата от картофи и кромид лук 12 

Продукти (за 1 доза): 1 кг. картофи, 150 гр. кромид лук, 2 ч.л. горчица, 50 

мл. олио, лимонов сок, сол, 1 ч.л. захар, черен пипер, магданоз, 1-2 стръка 

пресен кромид лук. 

Прготвяне: Кипва се половин ч.ч. вода и се добавя лимонов сок, сол, захар 

и черен пипер на вкус. След като сместа изстине се добавя ситно нарязания 

кромид лук и горчицата, леко разредена с олио. Сварените и обелени картофи 

се нарязват на филии, нареждат се в салатиера или в йенска тенджера, 

посоляват се леко и се мажат със соса с лука. Правят се два реда и с останалия 

сос салатата се залива, като картофите трябва да „плуват“ леко в соса. Салата 

се гарнира с магданоз и пресен кромид лук.  

 

14. Смесена картофена салата 
Продукти (за 1 доза): 1 кг. картофи, 150 гр. кромид лук, 3-4 твърдо сварени 

яйца, 250 гр. шунка, майонеза, сол и черен пипер. 

Приготвяне: Картофите се сваряват, обелват се и се нарязват на кубчета. 

Прибавят се ситно нарязаните кромид лук, шунката, яйцата и сол на вкус. 

Сипва се майонезата и се разбърква добре. Салата се се гарнира с резени 

червени домати, печени чушки и магданоз. Сервира се в салатиера. 

 

15. Смесена картофена салата тип студена закуска 
Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. картофи, 1 зелена салата, 2-3 стръка пресен 

кромид лук, 6 тврдо сварени яйца, 5-6 кисели краставички, 1/2 връзка копър, 

1 връзка магданоз, 125 гр. майонеза, 1-2 с.л. изцедено кисело мляко, 1/2 ч.л. 

горчица, 1 к.ч. сок от червено цвекло, сол на вкус. 

Приготвяне: Картофите се измиват, сваряват се в кипяща подсолена вода и 

се обелват. Отделят се 2-3 картофа, които се натопяват в сока от червено 

цвекло, за да се оцветят отвън. Другите картофи, киселите краставички, 

яйцата и лука се нарязват на ситно. Копърът и магднозът се измиват добре, 

оставят се по някоко стръка, а останалите също се нарязват ситно. От 

майонезата, киселото мляко и горчицата се приготвя сос, с който се заливат 

нарязаните продукти. Разбърква се добре и се поставя в салатиера, като се 

оформя на по-голяма купчинка. Добре измитите листа от зелената салата се 

нареждат от страни на салатиерата, като лекичко се забождат в основната 

салатена смес. Оцветените картофи се нарязват на колелца, с които се гарнира 

салатата, заедно със стръкчета копър и магданоз. Салата се сервира леко 

охладена. 

 

16. Салата от картофи, грах и зелен фасул (тип празнична) 

Продукти (за 1 доза):  1 кг. картофи, 150-200 гр. пресен или замразен грах, 

200 гр. пресен млад зелен фасул, 1-2 моркова, 1/2 връзка магданоз, 1/2 връзка 

копър, сол, черен пипер на зърна, клонче босилек, 2-3 стръка мащерка, ким, 

зехтин, лимонов сок, червени домати за гарниране. 

Приготвяне: В подходяща тенджера се кипва 1 л. вода заедно с лъжичка 

сол, 5-6 зърна черен пипер, щипка ким на зърна, босилека и мащерката. След 

като водата покипи 1-2 минути се добавят обелените и измити картофи и се 
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сваряват. Нарязват се на кубчета. В същата вода се сварява и зеления фасул. 

След като изстине се нарязва на парчета. Грахта се вари в подсолена и 

подкиселена вода. Продуктите се объркват и към тях се прибавят 

настърганите моркови и ситно нарязаните копър и магданоз. Салата се 

посолява на вкус и се залива със сос, приготвен от 3 с.л. зехтин, 2 с.л. лимонов 

сок и 2-3 с.л. от водата, в която са вряли зеленчуците. Разжърква се отново и 

се гарнира с резани от червените домати и клончета магданоз. Сервира се в 

салатиера. 

 

17. Салата от картофи с гъби 2 
Продукти (за 1 доза):  1/2 кг. картофи, 1/2 кг. гъби, 250 гр. зеле, 250 гр. 

домати, 1 ч.ч. вино, 1-2 стръка праз, олио, магданоз или копър, сол. 

Приготвяне: Гъбите се почистват и измиват добре. Варят се във вода, в 

която е добавено виното. Сварените гъби се изцеждат и след като изстинат се 

нарязват на ивици. Сварените, обелени и изстинали картофи се нарязват на 

кубчета. Добавя се ситно нарязания праз и магданоз и накрая нарязаното на 

тънки ивички зеле. Салатата се осолява и се залива с олиото. Сервира се в 

салатиера или на порции, гарнирани с резани домат. 

 

18. Салата от картофи с гъби - 2 вид 
Продукти (за 1 доза):  1/2 кг. пресни картофи, 250 гр. гъби, 100 гр. кисели 

краставички, 1 кофичка майонеза, 1 ч.л. горчица, 1 лимон, 2-3 твърдо сварени 

яйца, олио, 2-3 стръка копър, сол. 

Приготвяне: Картофите и гъбите се сваряват поотделно в леко подсолена 

кипяща вода. След като се отцедят и изстинат зеленчуците се нарязват на едро. 

Краставичките се наразват на ситно. Приготвя се сос от майонезата, 

горчицата, сока от лимона и малко настъргана лимонова кора и черен пипер. 

Зеленчуците се заливат със соса и салата се разбърква. Гарнира се с копър и 

кръгчета от яйцата. Сервира се в салатиера. 

 

19. Салата от картофи, зеленчуци и сос Тартар 
Продукти (за 1 доза):  200 гр. картофи, 150 гр. твърди домати, 100 гр. зелен 

фасул, 4-5 кисели краставички, 2 чушки, 1 зелена салата, 1 твърдо сварено 

яйце, китка магданоз. За соса: 1/2 кофичка майонеза, 1-2 с.л. бяло сухо вино, 

1 с.л. лимонов сок, 1 ч.л. горчица, 1 с.л. сметана, щипка пудра захар, сол черен 

пипер. 

Приготвяне: Сварените картофи се обелват и се нарязват на кубчета. Към 

тях се добавя свареният и нарязан на едро зелен фасул. Краставичките и 

доматите се нарязват на кубчета, а чушките и салатата на ивички. Всичко се 

обърква и се залива със сос Тартар, който се приготвя по следния начин: 

майонецата, виното, лимоновия сок, захарта, горчицата и сметаната се 

объркват. Добавят се сол и черен пипер на вкус. Слатата се гарнира по със 

ситно нарязан магданоз и се сервира в салатиера. 
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20. Салата от картофи с кисели краставички 3 

Продукти (за 1 доза):  1/2 кг. картофи, 1 к.ч. пресно млеко, 2/3 буркан кисели 

краставички, сол, оцет и олио на вкус, 1-2 червени чушки, 2-3 твърдо сварени 

яйца. 

Приготвяне: Сварените картофи се обелват и след като изстинат се нарязват 

на кубчета. Заливат се с врящото пресно мляко. Киселите краставички се 

нарязват на кубчета и се добавят към изстиналите картофи. Салата се 

посолява, наръсва се с оцет и олио и се изсипва в средата на по-голяма чиния. 

Около салатата се нареждат във формата на венец кръгчета от чушките и 

яйцата. 

 

21. Салата от картофи и червено зеле  3 

Продукти (за 1 доза):  1/2 кг. картофи, 1 малка червена зелка, олио, оцет и 

сол на вкус, 1/2 връзка магданоз, 1-2 глави кромид лук, 1/2 буркан кисели 

краставички. 

Приготвяне: Зелето се почиства, измива се и се нарязва на тънки ивички. 

След това се залива с вряла вода, за да се подсили червения му цвят. Отцежда 

се и се залива с олио, оцет и сол. Слага се в средата на салатиера или по-голяма 

чиния. Сварените и обелени картофи се нарязват на кубчета, към тях се 

добавят нарязаните на ситно лук, магданоз и кисели крастваички. Слатата се 

посолява, поръсва се с оцет и олио и се разбърква. Нарежда се отстрани на 

зелето. Сервира се леко охладена. 

 

22. Салата от картофи, кашкавал и шунка 
Продукти (за 1 доза):  1/2 кг. пресни картофи, 250 гр. кашкавал, 250-300 гр. 

шунка, 1-2 листа джоджен, 2-3 с.л. червено или бяло вино, 1-2 малки глави 

кромид лук, 2-3 с.л. ябълков оцет, сол, черен пипер, 1 ч.л. горчица, 3-4 с.л. 

олио (зехтин), 1/2 китка магданоз, листа от маруля. 

Приготвяне: Картофите се почистват и измиват. Сваряват се в подсолена 

кипяща вода, в която има листа от джожен. След това се изцеждат,а джоджена 

се маха. Отделно се приготвя сос от олиото, оцета, виното, ситно нарязания 

лук, горчицата и черния пипер. След като изстинат, картофите се нарязват на 

едри кубчета, добавят се магданоза, шунката и кашкавала, също нарязани на 

едри кубчета. Салата се разбърква и се разпределя на порции, като в основата 

на чиниите се поставят цели или едро нарязани листа от марулята. 

 

23. Салата от картофи „Пикантина“ 
Продукти (за 1 доза):  1/2 кг. картофи, 3-4 твърдо сварени яйца, 1 връзка 

пресен кромид лук, 1/2 връзка магданоз, 1-2 червени чушки, сол, 3-4 с.л. олио 

(зехтин), ябълков оцет или сока от 1 лимон, бял пипер, щипка червен пипер, 

1-2 кисели краставички, 1 с.л. сухо бяло вино. 

Приготвяне: Картофите се сваряват, обелват се и след като изстинат се 

нарязват на по-едри кубчета. Яйцата също се нарязват на едро кубчета, като 

се оставят няколко колелца за гарниране. Заливат се с оцета, олиото и виното 

и се охлаждат за около 1/2 час. След това се добавят нарязаните на по-едри 

кубчета чушки и лук, както и едро нарязания магданоз. Салата се посолява, 
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поръсва се с пипера, разбърква се добре и се гарнира с кръгчета от яйца и 

кисели краставички, като яйцата се наръсват с червен пипер. Сервира се в 

салатиера. 

 

24. Салата от картофи, чушки и пресен кромид лук 8 
Продукти (за 1 доза):  1/2 кг. картофи, 1-2 връзки пресен кромид лук, 1/2 

връзка магданоз, 200 гр. червени чушки, няколко листа целина, 3-4 с.л. олио 

(зехтин), сол ябълков оцет или сока от 1 лимон, 1 с.л. сухо бяло вино. 

Приготвяне: Картофите се измиват и се сваряват в кипяща, подсолена вода. 

След като изстинат се обелват и се нарязват на филийки. Чушките се измиват 

добре и се сваряват в малко вода със сол. След като изстинат се нарязват на 

малки ивички. Картофите и чушките се размесват със ситно нарязаната 

целина, подправят се със сол, олио и оцет на вкус, в който е поставено виното. 

Салата се поръсва със ситно нарязаните кромид лук и магданоз. Сервира се в 

салатиера и охладено, след като е престояла 3-4 часа. 

Бележка: Може да се използва и глава от целина. Тогава, след като се 

изчисти и измие добре, се вари заедно с чушките. 

 

25. Салата от картофи с кисело мляко 5 

Продукти (за 1 доза):  1/2 кг. картофи, 200 гр. кисело мляко, 1/2 връзка 

магданоз, олио, сока от 1/2 лимон, сол, черен ппипер. 

Приготвяне: Картофите се сваряват и се обелват. Нарязват се на филийки и 

се подреждат в подходяща салатиера. Посоляват се, поръсват се с черен пипер, 

олио и лимоновия сок. В киселото мляко се разбърква ситно нарязания 

магданоз и се заливат картофите. 

Бележка: Олиото и лимоновия сок могат да се разбият в киселото мляко 

заедно с магданоза. 

 

26. Салата от картофи с естрагонов Винегрет По И.Звездев 
Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. картофи, 1 глава кромид лук, 5-6 стръка 

магданоз, 1/2 ч.л. естрагон, 6 с.л. зехтин, 1,5 с.л. оцет, 1/2 ч.л. готчица, 1 

скилидка чесън, черен пипер,  

Приготвяне: Картофите се сваряват, обелват се и се нарязват на кубчета. 

Почистеният и добре измит кромид лук се нарязва н а филии. 

Сос: Естрагона, зехтина, оцета, горчицата и счукания чесън се объркват 

добре. Добавя се сол и малко черен пипер. 

Салатата се залива със соса и се оставя да престои 2-3 часа на хладно. 

 

27. Салата от картофи с майонеза и сметана 

Продукти (за 1 доза): 1 кг. картофи, 1 глава червен кромид лук, по 100 гр. 

майонеза и сметана, 50 гр. маслини без костилки, 4 бр. кисели краставички, 1 

ч.л. горчица, 2 бр. твърдо сваренияйца, 2 с.л. оцет, 3 с.л. олио, стрък целина, 

2-3 стръка копър, сол и черен пипер. 

Приготвяне: Картофите се сваряват, обелват се и се нарязват на по-едри 

еднакви кубчета. Към тях се добавят нарязаните, също на по-едри кубчета, 

кисели краставички. Сместа се залива с разбитите олио, оцет, сол и черен 
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пипер на вкус и се разбърква. Добавя се нарязания на тънки полумесеци 

кромид лук. Майонезата, сметаната и горчицата се разбиват добре, към тях се 

добавя ситно нарязаните копър и целина и с тази смес се залива и обърква 

салатата. Оставя се да се охлади. Сервира се в плитка салатиера, гарнирана с 

резани яйца и маслини. 

Р а з н о в и д н о с т: Към салатата по желание може да се добави около 100 

гр. грах, 2-3 червени печени чушки, или всичко заедно. 
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12. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - КАРФИОЛ 
 

 

 

1. Салата от карфиол и майонеза 
Продукти (за 1 доза):  1глава карфиол, 1/2 буркан кисели краставички, 

чесън, лимон, майонеза. 

Приготвяне: След като се почисти и измие карфиолът леко се сварява в 

подсолена вода. Изцежда се и се начупва на китки. Добавят се ситно 

нарязаните кисели краставички, майонезата, черния пипер и лимоновия сок. 

Гарнира се с магданоз. Поднася се в салатиера или в отделни купички. 

 

2. Салата от карфиол 
Продукти (за 1 доза):  1глава карфиол,, 1 връзка магданоз, 1/2 връзка копър, 

сол, оцет (лимонов сок), олио и 2-3 червени домата. 

Приготвяне: Карфиолът се почиства, измива и се слага във вряла вода за 

няколко минути. След като изстине се нарязва на ленти. Осолява се и се добавя 

оцет, олио, магданоз и копър. Оставя се на хладнo 15 минути. Преди сервиране 

се гарнира с резани червени домати. Сервира се на порции или в салатиера. 

 

3. Салата от карфиол - 2 вид 1 
Продукти (за 1 доза):  1 малка глава карфиол, 3-4 моркова, сол, оцет 

(лимонов сок), 1 к.ч. олио, ким, горчица. 

Приготвяне: След като се почистят и измият добре, карфиолът и морковите 

се пускат в подсолена кипяща вода, към която е прибавена 1 с.л. олио и се 

сваряват. Изцеждат се и се нарязват - карфиолът на филийки, а морковите на 

кубчета. Филийките от карфиола се нареждат в салатиера, наръсват се с 

нарязаните моркови и се заливат с марината, приготвена с част от отварата, 

оцет, останалото олио, сол и горчица на вкус. Салатата се оставя да престои 

1/2 час, наръсва се с ким. 

 

4. Салата от карфиол - 3 вид  3 

Продукти (за 1 доза):  1 глава карфиол, 2-3 с.л. оцет (лимонов сок), 2-3 с.л. 

олио, 1/2 китка магданоз, 10-15 маслини без костилки, 1-2 червени чушки. 

Приготвяне: Карфиолът се почиства, измива се добре и се накъсва на по-

едри цветчета. Сварява се в подсолена кипяща вода, като се внимава да не се 

превари. Отцежда се и се напръсква с оцета. Карфиолът се нарежда в 

салатиера и се залива с олиото, наръсва се със ситно нарязания магданоз. 

Гарнира се с маслини и кръгли резани от червените чушки. 

 

5. Салата от карфиол - 4 вид 4 

Продукти (за 1 доза):  1 глава карфиол, 3-4 с.л олио (зехтин), 1-2 с.л. оцет 

(лимонов сок), сол на вкус и 1/2 връзка магданоз. 

Приготвяне: Карфиолът се измива и почиства много добре, накъсва се на 

цветчета и се вари в кипяща подсолена вода окол 10 минути. След това се 



74 



изцежда и като изстине се залива с олиото, оцета и солта. Гарнира се със ситно 

нарязан магданоз и се сервира в салатиера. 

 

6. Салата от карфиол - 5 вид 5 

Продукти (за 1 доза):  1 глава карфиол (около 1 кг.), 100 гр. червени чушки 

(капии или гамби), 15-20 маслини без костилките, олио, лимонов сок, черен 

пипер и сол на вкус, до 1/2 връзка магданоз. 

Приготвяне: Карфиолът се измива добре, накъсва се на цветчета и се 

сварява в подсолена вода, отцежда се и веднага се поръсва с лимонов сок, за 

да не потъмнее. Подрецда се в салатиера, поръсва се с олио, черен пипер, сол 

и ситно нарязан магданоз, Тук-там се слагат маслините и резанчета от 

суровите чушки. 

Р а з н о в и д н о с т: Могат да се използват чушки от сурова или парена 

туршия 

 

7. Салата от карфиол и грах 
Продукти (за 1 доза): 1 средно голяма глава карфиол, 250 гр. грах, 5 с.л. 

сметана 1 ч.л. горчица, 1 с.л. оцет, 2 червени чушки, 3 стръка кромид лук, 

стрък целина, сол, черен пипер. 

Приготвяне:  Карфиолът се измива и накъсва на парченца.. Вари се 10 

минути в кипяща подсолена вода с няколко капки лимонов сок. След като 

изстине се залива със сос, приготвен от сметаната, горчицата, черния пипер, 

оцета и солта. Всички продукти се разбъркват като се добавя малко вода. Към 

тази смес се добавя грахта. Чушките се почистват, измиват и се нарязват на 

ивички, прибавят се и всичко се обърква. Накрая се добавят ситно нарязаните 

целина и лука. Салата престоява на хладно и се гарнира по желание. Сервира 

се в салатиера. 

Забележка: Ако грахът е замразен може да се свари в подходящ съд в 

микровълнова печка, с малко вода, за да запази цвета си. 

 

8. Салата от карфиол с маслини 
Продукти (за 1 доза): 1 средно голяма глава карфиол, 10 черни и 10 зелени 

маслини, 3-4 с.л. олио, 1-2 ч.л. горчица, 1 с.л. оцет, магданоз, черен пипер, сол. 

Приготвяне: Карфиолът се почиства и измива добре. Накъсва се на малки 

китки и се вари около 10 минути в леко подсолена кипяща вода. Отцежда се и 

се изплаква със студена вода. От горчицата, разредена с оцета, с малко сол и 

черен пипер, се приготвя сос, към който се добавя олиото. Със соса се залива 

карфиола и се разбърква добре. Салата се украсява с маслините, които са без  

костилки. 

 

9. Салата от карфиол и печени червени чушки 3 

Продукти (за 1 доза): 1 средно голяма глава карфиол, 750 гр. червени 

чушки, 5-6 с.л. олио, сол на вкус, 1-2 с.л. оцет (разредено с вода и вино) или 

лимонов сок, 1/2 връзка магданоз. 

Приготвяне: Чушките се изпичат, задушават се, обелват се, почистват се от 

семето и дръжките и се нарязват на едро. Карфиолът се измива добре, накъсва 
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се на по-едри китки и се сварява за около 10 минути в кипяща, леко подсолена 

вода. След това карфиолът се отцежда и след като изстине се залива с оцета и 

1-2 с.л. олио. Добавят се чушките и още 3-4 с.л. олио. Салата се разбърква и 

се гарнира с цветчета магданоз. Сервира се в салатиера. 
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13. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - КУС-КУС 

 

 

 

1. Чешка салата 

Продукти (за 1 доза):  200-250 гр. кус-кус, 1 кофичка майонеза, чесън, черен 

пипер, магданоз. 

Приготвяне: Кус-кусът се сварява добре в подсолена вода, като се внимава 

да не се превари и зърната му да се залепят. В майонезата се поставят черен 

пипер и чесън на вкус и се залива кус-кусът. Салатата се разбърква и се 

гарнира с магданоз и обезкостени маслини. По желание обезкостените 

маслини могат да се нарежат на по-дребни парченца и да се объркат в салатата. 

 

2. Италиянска салата 

Продукти (за 1 доза): 250 гр. кус-кус, 1/4 средно голяма зелка, 200 гр. 

шунка, 2-3 бр. червени домати, 2 бр. кисели краставички, 1 бр. червена чушка, 

2-3 кофички майонеза, сол, черен пипер, лимонов сок на вкус, магданоз и къри 

по желание. 

Приготвяне: Кус-кусът се сварява. След като изстине към него се добавят 

ситно нарязаните шунка, краставички, чушка и зеле. Слатата се залива със сос 

от майонеза, лимонов сок, къри и магданоз. Продуктите се объркват и салата 

се поставя на хладно. Преди сервиране се гарнира с резани червени домати. 

Салата се сервира в салатиера. 

 

3. Пикантен млечен кус-кус 

Продукти (за 1 доза):  1 ч.ч. кус-кус, 2 с.л. кисело мляко, 2 с.л. майонеза, 1 

ч.л. горчица, 1 люта чушка, 1 глава кромид лук, черен пипер, сол, 2 зелени 

сурови (или печени) чушки, 1 връзка магданоз, 1 с.л. олио, червени домати. 

Приготвяне: Приготвя се сос от майонезата, киселото мляко и горчицата. 

Към него се прибавя ситно нарязаните лук и люта чушка. Свареният кус-кус 

се прецежда през гевгир и се залива с олиото. След като изстине се обърква 

със соса, добавят се ситно нарязаните чушки и магданоз и салата се обърква. 

Престоява на хладно около 10 мин. Гарнира се с доматите и се поднася в 

салатиера. 

 

4. „Руска“ салата от кус-кус 

Продукти (за 1 доза):  1,5 ч.ч. кус-кус, 1/2 буркан кисели краставички, 150-

200 гр. салам (вурст, телешки, хамбургски) или шунка, 2-3 моркова, 1 кофичка 

майонеза, 4-5 с.л. кисело мляко, 1 ч.л. горчица, чесън, копър, черен пипер. 

Приготвяне: Кус-куса се сварява и след като изстине към него се добавят 

ситно нарязаните кисели краставички, салама и сварените моркови. От 

млякото, горчицата и майонезата се приготвя сос, към който се добавя черен 

пипер, копър и счукан чесън на вкус. Всички продукти се объркват със соса. 

Сервира се охладена. Гарнира се с червени домати и/или маслини. Поднася се 

в салатиера. 
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14. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ОРИЗ 
 

 

 

1. Салата от ориз - 1 вид 3 

Продукти (за 1 доза): 1 ч.ч. сварен ориз, 1/2 буркан кисели краставички, 200 

гр. шунка, сол, черен пипер, 2-3 ч.л. оцет, 3-4 с.л. олио, 1 ч.л. бяло сухо вино. 

Приготвяне: Краставичките сенарязват на кубчета, а шунката на ситно и се 

объркват с ориза. Поръсва се със сол и черен пипер на вкус. Накрая се добавят 

олиото, оцета и виното. Салатата се разбърква и се поднася в салатиера. 

Р а з н о в и д н о с т. Оцета и олиото могат да се заменят с 100 гр. майонеза, 

а краставичките с 2-3 твърдо сварени яйца и/или грах от консерва. 

 

2. Салата от ориз - 2 вид 3 
Продукти (за 1 доза): 1 ч.ч. сварен ориз, 1 ч.ч. грах от консерва, 1 ч.ч. 

сварено месо или колбас, сол, черен пипер, оцет и  олио на вкус, 1 с.л. бяло 

сухо вино, 2-3 червени чушки - сурови или от туршия. 

Приготвяне: Оризът, грахта и ситно нарязаното месо (колбас) се объркват 

и се подправят с олиото, оцета, виното, солта и черния пипер на вкус. Салата 

се разбърква, изсипва се в салатиера и се гарнира с резани от чушките. 

 

3. Салата от ориз с шунка 9 

Продукти (за 1 доза): 1 ч.ч. сварен ориз, 200 гр. шунка, 1 сварен телешки 

или свински език ( или пушен салам), черен пипер, 1/2 китка магданоз, 

лимонов сок, олио, сол на вкус, щипка босилек и мащерка, 1-2 твърдо сварени 

яйца, 1-2 домата. 

Приготвяне: Шунката и езика се нарязват на кубчета и се смесват със 

сварения ориз. Сместа се подправя с черен пипер, босилек, мащерка, ситно 

нарязан магданоз, сол, олио и лимонов сок. Сместа се разбърква, изсипва се в 

плитка голяма салатиера и се оформя на малка купчинка. По края се гарнира 

с резани от доматите и яйцата. 

 

4. Салата от ориз с риба тон 

Продукти (за 1 доза): 1 ч.ч. сварен ориз, 1 консерва риба тон, 2 кисели 

краставички, 2 твърди червени домата, 2 твърдо сварени яйца, черен пипер, 

1/2 китка магданоз, лимонов сок от 1/2 лимон, 3 с.л. зехтин, сол на вкус, щипка 

босилек (или 1-2 листа пресен босилек), 1/2 ч.л. горчица, по 6 зелени и черни 

маслини. 

Приготвяне: Оризът се сварява в гореща подсолена вода, като се внимава 

да не се превари. След като се отцеди и изстине се добавя зехтинът, горчицата, 

нарязаните на кубчета яйца и домати, нарязаните на колелца краставички, 

лимоновия сок, рибата и маслините. Всичко се разбърква и по желание се 

гарнира с магданоз и босилек. Босилекът и магданозът могат да се заменят по 

желание със соев сос (1 с.л.). Ако е необходимо се добавя още малко сол и 

черен пипер. 
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5. Салата от ориз и зеленчуци 

Продукти (за 1 доза): 1 ч.ч. (200 гр.) сварен кафяв ориз, 150-200 гр. нахут, 

2-3 моркова, 150-200 гр. замразен (или пресен) зелен фасул, 6 бр. печени 

чушки, 1/2 до 1 глава червен кромид лук. За соса: сок от 1/2 лимон и кората, 6 

с.л. зехтин, 1 ч.л. горчица, 1 стрък целина, по 3-4 стръка магданоз и копър (или 

по 1 ч.л. изсушени), сол на вкус. 

Приготвяне: Нахута се залива с хладка вода и се сварява за около 30-40 

минути. Кафявият ориз се измива и се залива с 4 ч.ч. хладка вода и се поставя 

в подходящ съд за варене, като над него се варят на пара морковите и зеления 

фасул. Чушките се нарязват на ивички, а лука на шайби. След като се сварят 

и охладят всички продукти се смесват и се заливат със соса. 

Сос: лимоновия сок, зехтина и горчицата се разбиват добре. Добавят се 

останалите подправки и се залива салатената смес. 

Салатата се разбърква, отлеждава на хладно за около 30-40 минути и се 

сервира в салатиера. Гарнира се по желание. 

 

 

  



79 



15. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - РИБА ИЛИ 

МОРСКИ ПРОДУКТИ 
 

 

 

1. Салата от маринована копърка 
Продукти (за 1 доза): 100 гр. маринована копърка, 1 глава червен сладък 

кромид лук, 1/2 лимон, магданоз. 

Приготвяне: В малка салатиера се поставя рибата. Обеленият и измит 

кромид лук се нарязва на колелца и се обръква с рибата. Салата се залива със 

сока от половин лимон и ситно настърганата лимонова кора. Гарнира се с 

стръкчета магданоз. 

 

2. Салата от солени херинги и картофи 2 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. картофи, 150-200 гр. херинги, 4-5 кисели 

краставички олио, черен пипер, 1-2 ч.л. горчица. 

Приготвяне: Филетата на херините се киснат в студена вода. Изцеждат се и 

към тях се прибавят сварените и нарязани на кубчета картофи и ситно 

нарязаните кисели краставички. Салата се обърква с горчица, олио и се 

поръсва с черен пипер. 

 

3. Салата от веяна (студено пушена) скумрия 7 

Продукти (за 1 доза): 300-350 гр. обелени и добре обезкостени филета от 

веяна или студено пушена скумрия, 1-2 с.л. олио (зехтин), 2 средно големи 

глави кромид лук (може и червен) 1/2 кг. сварени картофи, сока от 1/2 до 1 

лимон, 10-15 маслини без костилки и 1-2 твърдо сварени яйца. 

Приготвяне: Рибеното месо и картофите се нарязват на кубчета, а лукът на 

тънки и по-големи ивици. Разбъркват се добре и се поръсват с олиото, 

лимоновия сок и по желание с щипка сол. Салатата се поднася в подходяща 

салатиера, гарнирана с маслините и филийки от яйцата. 

 

4. Салата от солена риба (скумрия, паламуд) 7 

Продукти (за 1 доза): 350-400 гр.обелени и добре обезкостени филета от 

солена риба, 2-3 кисели краставички, 8-10 мариновани гъби, 5-6 цветчета 

карфиол от сурова туршия, 3-4 средно големи сварени или от сурова туршия 

мркова, 1 кофичка майонеза, 1 лимон, 1-1.5 ч.л. горчица, 10-15 маслини без 

костилки. 

Приготвяне: Рибата се изкисва предварително във вода, след което се 

нарязва на парчета. Зеленчуците се нарязват на дребно и се объркват с 

майонезата, лимоновия сок от 1/2 лимон и горчицата. Накрая се добавя рибата 

и салата се обърква добре. Сервира се в салатиера, гарнирана с маслини и 

тънки резани лимон. 
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5. Салата от маринована риба 7 

Продукти (за 1 доза): 350-400 гр. филе от маринована риба, 3-4 кисели 

краставички, 5 с.л. лютенца, 1-2 средно големи глави кромид лук, олио, 1/2 

лимон. 

Приготвяне: Лукът се нарязва на тънки филийки, а рибата и киселите 

краставички на кубчета. Лютеницата се разбива с малко олио и с нея се 

заливат рибата и краставичките, Гарнира се с реани лимон. Салатата се 

поднася в салатиера. 

 

6. Салата от варена риба (хек, сайда) 7 
Продукти (за 1 доза): 350-400 гр. добре почистена от кожата и люспите, 

сварена риба, 2 моркова, 1/4 глава целина, 1-2 глави кромид лук, черен пипер, 

1 листо дафинов лист, 1/2 магданоз, 1-2 стръка праз, сок от 1 лимон, 1 с.л. 

оцет, 3 с.л. олио, 15-20 маслини без костилките, сол на вкус. 

Приготвяне: Рибата се измива добре, почиства се от кожата и се сварява 

заедно с нарязаните на кубчета моркови, целина и едро нарязания магданоз. 

Посолява се на вкус. Малко преди да се свали от огъня се добавя черен пипер. 

След като се свари рибата се обезкостява и се накъсва (нарязва) на парчета. 

Празът се нарязва на филии, подправя се с оцет и лимонов сок, олио и се 

осолява на вкус. Добавя се рибата и всичко се обърква. Салата се поднася в 

салатиера, гарнирана с маслини. По желание към нея могат да се добавят 

нарязаните на кубета моркови и целина. 

 

7. Салата от топло пушена риба 7 

Продукти (за 1 доза): 1 топло пушена риба (около 300 гр.), 1 глава кромид 

лук, 2-3 кисели краставички, 4-5 с.л. сварен в подсолена вода ориз, 2 твърдо 

сварени яйца, 1 кофичка майонеза, 2 с.л. бяло сухо вино, 8-10 узрели твърди 

червени домата, 10-15 маслини без костилките, сок от 1 лимон, черен пипер, 

сол. 

Приготвяне: Рибата се обезкостява и месото се нарязва на парчета. Наръсва 

се с лимоновия сок и се оставя да престои на хладно около 1/2 час. Свареният 

ориз се смесва със ситно нарязаните лук, яйца и кисели краставички. Добавя 

се рибата и всичко се обърква. Майонезата се разрежда с бялото вино и с 

половината от нея се залива сместа. Поръсва се с черен пипер и престоява 1 

час. На добре измитите домати се отрязват капачетата и се издълбава 

семенната част. Вътрешността им се посолява леко и се пълни със сместа. 

Заливат се с останалата майонеза. 

Р а з н о в и д н о с т. Вместо топло пушена риба може да се ползва 

консервирана скумрия, сардина в доматен сос или риба тон от консерва. 

 

8. Салата от солена риба с майонеза (сардина) 7 
Продукти (за 1 доза): 4-5 солени сардини, 2-3 кисели краставички, 2-3 глави 

кромид лук, 5-6 средно големи, узрели и твърди червени домата, 8-10 

мариновани гъби, 1/2 кофичка майонеза, черен пипер, щипка захар, сока от 2 

лимона, 1-2 твърдо сварени яйца, 3-4 листа от зелена салата и 10--15 маслини, 

без костилките. 
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Приготвяне: Сардината се измива с вода, обелва се и се обезкостява. 

Краставичките, доматите, гъбите и лукът се нарязват на кубчета, а рибата се 

надробява. Продуктите се объркват и се заливат с майонезата, разредена с 

лимоновия сок, черен пипер на вкус и щипка захар. Салата се поставя в 

подходяща салатиера и се охлажда около 2-3 часа. Гарнира се с маслините, 

резани яйца и листа от зелена салата.  

 

9. Салата от чирози 7 

Продукти (за 1 доза): 5-6 чироза от сафрид (или повече от копърка), 1/2 

винена чаша оцет, 1 глава кромид лук, 3-4 с.л. олио, 1 лимон, копър. 

Приготвяне: Чирозите се запичат до побеляване, след което се очукват с 

дървено чукче, очистват се от главите и опашките, а по-едрите риби и от 

костите (ако чирозите са от копърка се отстраняват само главите). Накъсват се 

на ивици. Прибавят се ситно нарязаните лук и копър, поръсва се с оцет и олио. 

Салатата се гарнира с резани лимон. 

 

10. Салата от варена риба - 2 вид 7 
Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. варено рибено филе, 1 зелена салата (или 

маруля), 1/2 до 1 прясна крастваица, 1 малка кофичка майонеза, 1 ч.л. горчица, 

магданоз, сол, лимонов сок(оцет), 2-3 твърдо сварени яйца. 

Приготвяне: Рибата се сварява (виж салата 6) и сварените филета се 

нарязват на малки парчета. Добре измитата салата се реже на тесни ивици, а 

обелената краставица на кубчета. Майонезата се обърква с горчицата, ситно 

нарязания магданоз и лимоновия сок. Със сместа се залива рибата, 

краставицата и салатата и всичко се обърква. Гарнира се с резани от яйцата. 

Поднася се в салатиера. 

 

11. Салата от прясно маринована риба (скумрия, паламуд) 7 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. Почистено месо от прясна или замразена 

скумрия (паламуд), 2 средно големи глави кромид лук, 10 червени чушки, 5-6 

зрели, твърди червени домата, 4-5 с.л. олио, 25 маслини без костилки, сока от 

5 лимона, 1/2 връзка магданоз, черен пипер и сол на вкус. 

Приготвяне: Рибата се почиства от кожата и костите, след което се нарязва 

на парченца. Осолява се леко и се поръсва с черен пипер. Подрежда се в 

порцеланов ии стъклен съд и се залива със сока от лимоните. Престоява в 

хладилник 12 часа. След това лимоновия сок се отцежда и се изхвърля. 

Чушките се изпичат, изцеждат се леко, обелват се и се почистват от семето и 

дръжките. Нарязват се на парчета. Добре измитите и почистени домати се 

нарязват на кубчета, лукът на тънки филии, а магданозът на ситно. Всички 

продукти се объркват леко, при което се поръсват със сол и олио. Салатата се 

гарнира с маслините и се поднася охладена в салатиера. 

 

12. Руска салата с топло пушена риба 7 

Продукти (за 1 доза): 2 топло пушени скумрии или сафрид, 2 до 4 моркова, 

3-4 кисели краставички, 2 твърдо сварени яйца, 1 ч.ч. грах, 10-15 маслини без 

костилките, 1-2 кофички майонеза, сок от 1/2 лимон, сол, черен пипер. 
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Приготвяне: Добре измитите и пичстени моркови и картофи се сваряват. 

Отцеждат се и след като изстинат се нарязват на кубчета. Добавя се сварения 

грах, ситно нарязаните на кубчета кисели краставички и яйцата, нарязани на 

по-едри кубчета. Рибата се обелва и почиства от костите и се нарязва също на 

кубчета. Продуктите се объркват и се заливат със сос, приготвен от 

майонезата, лимоновия сок и черен пипер. Ако е необходимо се добавя малко 

сол. Слатата се охлажда и се сервира в салатиера, гарнирана с маслините. 

 

13. Салата от веяна (студено пушена) скумрия с лук 7 

Продукти (за 1 доза): 1веяна (или студено пушена) скумрия, 1-2 глави 

червен кромид лук, 1 лимон и няколко стръка магданоз. 

Приготвяне: Рибата се изчиства и обезкостява, след което се нарязва на 

парчета или на ивици и се нареждат в подходяща чиния. Добавя се сока от 

лимна и едро нарязаните на колелца глави лук. Гарнира се с цветчета 

магданоз. 

 

14. Салата от топло (или стедено) пушена скумрия с пикантен сос 7 
Продукти (за 1 доза): 1топло (или студено) пушена скумрия, 1 средно 

голяма стар или 1 връзка пресен чесън, 2 с.л. олио, сол и оцет (лимонов сок) 

на вкус.  

Приготвяне: Почистената и подготвена на филета риба се нарязва на тънки 

филийки и се нарежда в кръгла или елипсовидна чиния. Залива се със сос от 

счукания чесън, към който се добавя олиото, оцета и малко сол.  

 

15. Салата от миди (или мариновани калмари) 7 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. Мидени ядки, 1-2 кромид лук, 3-4 твърди, 

червени домата, 10-15 маслини без костилките, 5-6 стръка магданоз, 2-3 с.л. 

олио, оцет (лимонов сок), черен пипер и сол на вкус. 

Приготвяне: Мидените ядки се размразяват (ако са замразени) и се 

бланшират. Добре измитите домати се нарязват на по-едри резани, лука на 

ивички, а магданозът на ситно. Мидените ядки и зеленчуците се объркват, 

добавя се олио, лимонов сок, сол и черен пипер на вкус. Салатата се гарнира 

с маслини. 

Р а з н о в и д н о с т. По същият начин може да се приготви салата от 

мариновани калмари, като те се нарязват на колелца. 

 

16. Салата от скариди с майонеза 7 

Продукти (за 1 доза): 100-150 гр. месо от варени скариди, 1 кофичка 

майонеза, сока от 1/2 лимон, 1/2 ч.л. настъргана кора от лимон, черен пипер, 

2-3 листа от зелена салата. 

Приготвяне: От майонезата, лимоновия сок и кора и черния пипер се 

приготвя сос. Към него се добавя месото от скаридите и се разбърква. Листата 

от зелената салата се нарязват на тесни ивици и се разпределят в подходящи 

чаши за шампански или стъклени купички. Отгоре се изсипва сместа от 

скаридите и майонезения сос. Салатата се сервира охладена. 
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17. Салата от скариди и домати 8 

Продукти (за 1 доза): 500 гр. месо от варени скариди, 3-4 твърди червени 

домата, червен кромид лук, сол на вкус, 1/2 връзка магданоз, 1-2 ч.л. лимонов 

сок, 1 ч.л. бяло сухо вино, няколко стръка листа от целина, 2-3 с.л. олио, 

Приготвяне: Измитите скариди се сваряват в зеленчуков бульон, след което 

се почистват. Сварените скариди се смесват с нарязаните на колеца домати и 

кромид лук. Поръсват се със ситно нарязания магданоз. Накрая се поръсва с 

олиото, лимоновия сок и виното. Поднася се в салатиера, след като престои на 

хладно 2-3 часа. 

 

18. Салата от риба тон и зелена салата (маруля) 
Продукти (за 1 доза): 1консерва риба тон (в растително масло или в доматен 

сос), 1-2 зелени салати (марули), 1/2 до 1 връзка пресен кромид лук, 1-2 филии 

сухари, 2-3 ч.л. лимонов сок, 10-20 гр. орехи (сурови или печени). 

Приготвяне: Салатата (марулята) се почиства и измива добре. Нарязва се на 

тънки ивици и се разстила в плитка салатиера или чиния. Рибата се отцежда 

леко от олиото (или доматения сос) и се нарязва на малки парчета. Лукът се 

нарязва на ситно и се смесва с рибата, след което се поставя на купчинки върху 

марулята. Салата се поръсва със сол, олио (доматения сос) от рибната 

консерва и лимонов сок. Накрая се гарнира със смлените орехи и нарязаните 

на кубчета сухари. 

Бележка: Ако се предпочита риба тон в растително масло салатата може да 

се поръси с чисто олио, а не с това от консервата. 

 

19. Салата от риба тон и аншоа със зеленчуци (нисоаз) 
Продукти (за 1 доза): 1консерва риба тон (в растително масло), 3 домата, 2 

сварени картофа, 1 ч.ч. варен зелен фасул, 1 чушка, 4-5 листа от маруля (или 

зелена салата), 100 гр. чЕрни маслини без костилките, няколко стръка листа 

от целина, 1 глава кромид лук, 200 гр. аншоа, 2 твърдо сварени яйца, оцет, 

зехтин (олио) горчица. 

Приготвяне: Аншоата се обезсолява за около 1 час и се почиства. В 

подходяща салатиера се поставят нарязаните домати, маслините, целината, 

обелените и нарязани картофи, зеленият фасул, нарязан на парченца, 

нарязаните чушка, яйца, кромид лук, листата от марулята и парченцата от 

рибата тон. Салатата се подправя с 5 с.л. заливка, приготвена от оцет, олио и 

1 ч.л. горчица. 

 

20. Салата от солена риба и пресен кромид лук 5 
Продукти (за 1 доза): 150 гр. солена риба (хамсия), 1-2 връзки пресен 

кромид лук, олио, оцет (лимонов сок). 

Приготвяне: Рибките се почистват добре от вътрешностите и главите и се 

измиват. Лукът се почиства, измива се добре и се нарязва на ситно. В салатени 

чинии се слага лукът, върху него се нареждат рибките и се заливат с олиото и 

оцета. 
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21. Тарама хайвер 7 

Продукти (за 1 доза): 1-2 с.л. неразбит хайвер (тарама), 1 ч.ч. олио, средата 

от 2 филии отлежал бял хляб, сок от един лимон и 1/2 до 1 глава кромид лук. 

Приготвяне: Хайверът се разбива в порцеланов съд с миксер, като капка по 

капка се прибавя олиото, докато се захване. След това олиото се сипва на 

тънка струя и се бърка в една и съща посока. Средата от хляба се накисва във 

вода, изтисква се добре, размачква се с лъжица до гладка маса и се прибавя 

към хайвера. Добавя се лимоновия сок и сока от кромидия лук. Бърка се 

докато се получи хомогенна маса. Сервира се гарниран с маслини и резани с 

лимон. 

Бележка: Когато в дадена рецепта се изисква рибата да бъде обработена 

така, че да се получат филета (филетиране) се постъпва по следният начин.  

Рибата се изчиства и обезкостява. С остър нож се отстраняват твърдите части 

по дължината на гърба и корема от началото на трупа към опашката. Чрез 

плъзгане на ножа от двете страни на гръбнака се оформят филетата.  С ножа 

се подхваща кожата на всяко филе и се свлича изцяло от главата към 

опашката. Накрая филетата се нарязват на подходящи парчета. 

 

22. Салата с ролца от раци и зеленчуци 8 

Продукти (за 1 доза): 1 маруля (или зелена салата), 200-250 гр. ролца от 

раци, 1 връзка пресен кромид лук, 2-3 твърди, узрели червени домата, 150-200 

гр. картофи, 1 ч.ч. пресно млеко, 2-3 твърдо сварени яйца, 2-3 с.л. олио, 1-2 

ч.л. оцет (лимонов сок), сол на вкус и 20-30 гр. масло и по желание няколко 

резана пъпеш. 

Приготвяне: Марулята се почиства и измива добре, след което се нарязва 

на едри парчета и се разстила върху плитка салатиера или чиния. Ролцата от 

раците се нарязват на парчета, с дължина около 3 см и се поставят в кипяща 

вода да врят за 3 мин. От картофите, маслото и пресното млеко се приготвя 

картофено пюре. Върху марулята, поръсена с малко сол, оцет и олио, се 

поставят ролцата от раците, като се заливат с картофеното пюре. Най-отгоре 

се поръсва отново с оцет, олио и сол, и накрая със ситно нарязания кромид 

лук. Салатата се гарнира с домати, нарязани на кубчета, твърдо сварените 

яйца, нарязани на филии и по желание с резани от пъпеш. 
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16. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - СИНИ 

ДОМАТИ 
 

 

 

1. Къопооло 

Продукти (за 1 доза): 2-3 средно големи сини домата, 7-8 зелени чушки, 7-

8 черени домата, 1/2 китка магданоз, сол, олио, оцет и чесън. 

Приготвяне: Сините домати и чушките се изпичат, обелват се и се счукват 

на пюре. Към тях се добавят нарязаните (или настъргани) на кубчета червени 

домати, ситно нарязания магдоз и счукания чесън. Всичко се разбърква. 

Прибавя се сол, оцет и олио на вкус. Сервира се в салатиера. 

Р а з н о в и д н о с т: Сините домати и чушките се нарязват на по-големи 

парчета, добавят се червени домати (също нарязани на парчета) и магданоза. 

Овкусява се с сол, зехтин, оцет и чесън. 

 

2. Къопооло (румънска рецепта) 

Продукти (за 1 доза): 2-3 средно големи сини домата, лимон, копър, кромид 

лук, сол на вкус. 

Приготвяне: Сините домати се измиват, обелват се и се сваряват. Изцеждат 

се много добре и се счукват на пюре. Добавя се ситно нарязания лук и малко 

копър, лимонов сок на вкус, сол, олио и кората на лимона. По желание се 

гарнира се с резени червени домати и/или ситно нарязан магданоз. Сервира се 

в салатиера. 

 

3. Къопооло с майонеза 
Продукти (за 1 доза): 2-3 средно големи сини домата, 6-7 чушки, 2 червени 

домата,1 зелен домат, 1 връзка магданоз, 4-5 скилидки чесън, 1/2 кофичка 

майонеза, сол, оцет и черен пипер. 

Приготвяне: Сините домати и чушките се изпичат и се обелват. Чушките се 

почистват от семето и дръжките и заедно със сините домати се отцеждат. 

Всички зеленчици се смилат на машинка за меляне на месо и се объркват. 

Чесънът се счуква добре и заедно с майонезата и оцета се добавя към сместа. 

Разбърква се отново добре и се гарнира с черни маслини, без костилки. 

Поднася се в салатиера или в малки купички. 

Р а з н о в и д н о с т: Вместо червен, зелен домат и чушки, се слагат 1-2 

средно големи, обелени и сварени тиквички, които се изцеждат и се пасират 

добре. Към тази смес се добавя и малко индийско орехче и копър. 

 

4. Салата от сини домати и лук 
Продукти (за 1 доза): 2-3 средно големи сини домата, 2-3 средно големи 

глави кромид лук, 200-250 гр. зелени чушки, 4 с.л. доматено пюре (или 

лютеница), сок от 1 лимон, сол, черен пипер, олио и копър. 

Приготвяне: Чушките се почистват от семето и дръжките, измиват се добре 

и се нарязват на ситно (или се рендосват). Лукът също се нарязва на ситно. 

Изпечените и обелени сини домати се накълцват добре и се объркват с 
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чушките и лука. Добавя се доматеното пюре, лимоновия сок, олиото и черния 

пипер. Гарнира се със ситно нарязан копър. Сервира се охладена и в салатиера. 

 

5. Салата от сини домати и сирене (тип хайвер) 3 

Продукти (за 1 доза): 2-3 средно големи сини домата, 2/3 ч.ч. стрито сирене, 

3-4 лъжици олио, 4-5 скилидки чесън, 1-2 с.л. оцет, 1/2 връзка магданоз, 2-3 

червени домата, 1-2 твърдо сварени яйца. 

Приготвяне: Сините домати се изпичат добре, задушават се, обелват се и 

хубаво се счукват, за да станат на пюре. Към тях се добавя натрошеното 

сирене и сместа се разбърква. След това при непрекъснато бъркане се сипва 

олиото и оцета. Така получената смес се изсипва в салатиера, поръсва се със 

ситно нарязан магданоз и се гарнира с резани от червени домати и/или яйца. 

Р а з н о в и д н о с т: Сиренето може да бъде заменено с извара. 

 

6. Салата от сини домати и яйца (тип хайвер) 3 
Продукти (за 1 доза): 2-3 средно големи сини домата, 3-4 твърдо сварени 

яйца, 4-5 скилидки чесън, олио, сол и оцет (лимонов сок) на вкус, 1 с.л. сухо 

бяло вино, 1/2 китка магданоз, 2-3 червени домата. 

Приготвяне: Сините домати се изпичат добре, задушават се, обелват се и 

хубаво се счукват, за да станат на пюре. Към тях се добавят добре пасираните 

яйца. Сместа се обърква, посолява се, добавя се при непрекъснато бъркане 

олиото, счукания чесън и накрая оцета и виното. По желание поже да се 

настърже на ситно кората на половината лимон. Сместа се обърква добре, 

изсипва се в салатиера и се гарнира с едро нарязан магданоз и колелца от 

червени домати. 

 

7. Салата от сини домати (пловдивско) 5 
Продукти (за 1 доза):  1/2 кг. сини домати, 1/2 връзка магданоз, 1 люта 

чушка, 3-4 скилидки чесън, олио, 1/2 ч.ч. кисело мляко, сол на вкус. 

Приготвяне: Сините домати се измиват, подсушават се и се изпичат добре, 

след което се обелват и се счукват в дървено хаванче. Към полученото пюре 

се добавят ситно нарязаните магданоз и изпечената и обелена люта чушка, 

олиото, киселото мляко и се посолява на вкус. Сместа се разбърква добре и се 

изсипва в подходяща салатиера. 

 

8. Салата от цели сини домати 
Продукти (за 1 доза):  3-4 бр. дълги сини домати, 1 връзка магданоз, 3-4 

скилидки чесън, олио, олио, сол на вкус, лимонов сок и малко лимонова кора. 

Приготвяне: Сините домати се измиват, подсушават се и се изпичат добре, 

без да им се махат дръжките. Обелват се внимателно, посоляват се на вкус и 

се поставят в подходяща чиния, без да се огъват. Заливат се по-обилно с олио, 

оцет и счукания чесън. Съдът се покрива плътно с прозрачно фолио или чиния 

и сините домати се оставят в хладилника да престоят 24 часа, като през това 

време се обръщат 2-3 пъти. 



87 



Преди сервиране, сините домати се преместват в салатиера, подреждат се 

добре, заливат се с лимонов сок на вкус и се поръсват малко с настъргана 

лимонова кора. Накрая обилно се поръсват със ситно нарязания магданоз. 

 

9. "Хайвер" от сини домати, тиквички и картофи 
Продукти (за 1 доза): 3 бр. средно големи сини домати, 4 средно големи 

картофа, 2 тиквички, 1/2 връзка копър, 3-4 скилидки чесън, олио (майонеза), 

сол на вкус, лимонов сок и малко лимонова кора, черен пипер и индийско 

орехче.. 

Приготвяне: Сините домати се изпичат, обелват се и се счукват добре. Към 

тях се добавят сварените и пасирани картофи и тиквички. Всичко се обърква, 

сместа се посолява и се овкусява с олио и оцет. Добавя се малко черен пипер 

и индийско орехче и накрая ситно нарязан копър. 
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17. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ТИКВИЧКИ 
 

 

 

1. Салата (пастет) от тиквички 

Продукти (за 1 доза): 0,5 кг. тиквички (сини домати), 250 гр. сирене, 2 с.л. 

прясно мляко, 2 твърдо сварени яйца, 1 кафена ч. олио, 1/2 връзка магданоз, 

червени домати, чесън и сол на вкус. 

Приготвяне: Тиквичките се сваряват (задушават) и се изцеждат добре. 

Сиренето се пасира до еднородна маса, добавя се прясното мляко и 

охладените тиквички. Сместа се разбива добре с мисер, като постепенно се 

добавят олиото, жълтъците и накрая чесъна и солта. Гарнира се с филии от 

червени домати, ситно нарязан магданоз и настъргани белтъци. Сервира се в 

салатиера.  

 

2. Пюре от тиквички 
Продукти (за 1 доза): 1 кг. тиквички, 3 с.л. олио, 2 с.л. брашно, 1/2 китка 

магданоз 3-4 скилидки чесън, олио, сол и лимонов сок. 

Приготвяне: Обелените и нарязани на кубчета тиквички се сваряват в 

кипяща и подсолена вода. Изцеждат се и се пасират с миксер. От част от 

бульона, заедно с брашното и олиото се приготвя сос. След като почне да се 

сгъстява се добавят тиквичките, котлона се изгасява и сместа остава още 

няколко минути. След като изстине към сместа се добавя нарязания магданоз, 

чесъна (счукан или ситно нарязан), лимонов сок (по желание може да се 

добави и малко настъргана лимонова кора), олио и ако е необходимо се 

доосолява. Гарнира се по желание. Поднася се в купички или малка салатиера. 

 

3. „Хайвер“ от тиквички 
Продукти (за 1 доза): 1 кг. тиквички, 1-2 кофички кисело мляко, 1 кофичка 

майонеза, 1/2 ч.л. горчица, сол, 4-5 стръка копър, 3-4 скилидки чесън, черен 

пипер. 

Приготвяне: Киселото мляко се изцежда много добре в тензухена кърпа. 

Измитите и обелени тиквички се сваряват и се пасират на пюре. Оставят се в 

гевгир да се изцедят в продължение на 1-2 часа. В подходящ съд се смесват 

изцеденото кисело мляко и тиквичките, добавят се майонезата, горчицата, сол 

(ако е необходимо), счукания чесън и черния пипер. Всичко се разбърква 

добре. Сервира се в купички, като сместа се гарнира с копър. 

 

4. Салата от тиквички 

Продукти (за 1 доза): 2-3 млади малки тиквички, 2-3 пресни моркова, 2-3 

стръка пресен чесън заедно с перата, 2-3 червени домата, 1/2 китка магданоз, 

1/2 китка копър, олио, сол и лимонов сок на вкус. 

Приготвяне: Тиквичките се почистват, остъргват се леко и се сваряват в 

леко подсолена вода. След като изстинат се нарязват на кубчета. В салатиерата 

се поставят почистените, добре измити и настъргани моркови, смесени с 

копъра, магданоза, малко сол и лимоновия сок на вкус. Добавят се тиквичките. 
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Салатата се поръсва с олио. Гарнира се с нарязания чесън и кръгчета от 

червените домати. Сервира се в салатиера. 

 

5. Млечна салата с тиквички 

Продукти (за 1 доза): 3-4 млади малки тиквички, 2-3 пресни моркова, 1/2 

китка магданоз, 3 препълнени с.л. извара, 2 с.л. кисело мляко (минато през 

цедка), сол, 2 с.л. зехтин (олио), лимонов сок и кора на вкус, 1 к.ч. счукани на 

ситно орехи, черен пипер, 10-15 маслини, 1-2 твърдо сварени яйца. 

Приготвяне: Тиквичките се обелват, измиват се и се сваряват в леко 

подсолена вода. След това се оставят в гевгир да изстинат и да се изцедят. 

Нарязват се на кубчета. Отделно, с миксер се разбиват изварата с зехтина и 

киселото мляко. Морковите се настъргват на ситно, добавя се и ситно 

нарязания магданоз, лимоновия сок и кора, малко сол. Зеленчуците се 

объркват, след което се заливат с изварата и киселото мляко. Всичко се 

разбърква и се разсипва в 1-2 салатиери или по-малки купички. Отгоре се 

поръсват орехите и малко черен пипер. Салатата се гарнира с черни маслини 

без костилки, кръгчета от яйца и стръкчета магданоз. 
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18. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ЦАРЕВИЦА 
 

 

 

1. Мексиканска салата 

Продукти (за 1 доза): 2 кафени чашки варена царевица, 1 кафена чашка 

варен ориз, 200 гр. шунка, 1 червена чушка, 1 кисела краставичка, олио, 

лимонов сок, магданоз, копър, лук (чесън). 

Приготвяне: Царевицата и свареният ориз се объркват. Към тях се добавят 

ситно нарязаните шунка, чушка, кисела краставичка, копър, магданоз и лук. 

Подсолява се на вкус и се добавя олио и оцет. Сервира се в салатиера. 

 

2. Мексиканска салата - втори вид 
Продукти (за 1 доза): 1,5-2 чаени чаши варена царевица, 1 кг. картофи, 1-2 

глави стар кромид лук, 4-5 печени зелени чушки, 200 гр. натрошено сирене, 

250 гр. майонеза, 1 ч.л. горчица, 1-2 с.л. кетчуп, сол и 1/2 връзка магданоз. 

Приготвяне: Картофите се сваряват, обелват се и се нарязват на кубчета. 

Чушките се обелват и се нарязват на парченца. Добавя се сварената царевица, 

ситно нарязания кромид лук. Зеленчуците се посоляват съвсем леко и се 

разбъркват. Салата се залива със сос от майонезата, горчицата и кетчупа. 

Гарнира се с магданоз. Сервира се в салатиера. 

 

3. Мексиканска салата - трети вид 
Продукти (за 1 доза): 1 малка консерва сладка царевица, 1,5 чаена чаша стар 

боб, 1/2 буркан печени червени чушки, 1 средно голяма глава червен кромид 

лук, по 1/2 връзка магданоз и копър, олио, сол, черен пипер и лимонов сок на 

вкус. 

Приготвяне: Старият фасул се сварява добре и след като изстине и се 

изцеди се смесва с добре изцедената царевица. Добавят се по-едро нарязаните 

чушки, кромид лук, магданоз и копър. Накрая салатата се залива с лимонов 

сок, олио, сол и черен пипер на вкус. Може да се добави 1 ч.л. бяло вино. 

 

4. Слата от царевица и картофи 
Продукти (за 1 доза): 1 малка консерва сладка царевица, 3-4 средно големи 

картофа, 1-2 кисели краставички, 1/2 връзка магданоз, черен пипер, сол, 

лимонов сок, 200 гр. Маойнеза, 50 гр. сирене или кашкавал. 

Приготвяне: Картофите се сваряват, обелват се и след като поизстинат се 

нарязват на кубчета. Краставичките също се нарязват на ситни кубчета и 

заедно с отцедената царевица се добавят към картофите. Продуктите се 

смесват заедно със ситно нарязания магданоз, лимоновия сок и черния пипер. 

Добавя се майонезата, салата се разбърква и се подрежда в салатиера. Отгоре 

се настъргва малко сирене или кашкавал. Гарнира се с малки китки магданоз 

и резанчета кисела краставичка. 
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19. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ЧЕРВЕНО 

ЦВЕКЛО 
 

 

 

1. Салата от червено цвекло 

Продукти (за 1 доза): 1-2 глави червено цвекло, олио (зехтин), оцет 

(лимонов сок), 5-6 стръка магданоз, сол. 

Приготвяне: Цвеклото се измива много добре и се сварява необелено. След 

като изстине, се обелва, нарязва се на тънки филийки и се подрежда в плитка 

салатиера. Всяка филийка се посолява на вкус, залива се с оцета и олиото и се 

поръсва със ситно нарязания магданоз. По желание в магдоназа може да се 

обърка малко настъргана на ситно лимонова кора. 

 

2. Салата от мариновано червено цвекло 
Продукти (за 1 доза): 1 глава червено цвекло, 10 с.л. олио (зехтин), 50 мл. 

малинов оцет, 1 зърно карамфил, 1 ч.л. ким, 1 ч.л. настърган хрян, 1/4 глава 

кромид лук,  сол, 1 с.л. захар, 2-3 стръка магданоз, 1/2 маруля, 10-15 маслини. 

Приготвяне: Цвеклото се измива много добре и се сварява необелено. След 

като изстине се обелва и се нарязва на кубчета или филийки, които се заливат 

с марината, приготвена от добре разбърканите малинов оцет, олио, карамфил, 

хрян, ким, ситно нарязан кромид лук, 1 ч.л. сол и 1,5 ч.л. захар. Цвеклото 

престоява в маринатата няколко часа. В плитка салатиера се разстилат листа 

от маруля, наръсват се с малко от маринатата и отгоре ветрилообразно се 

нарежда цвеклото. Гарнира се с цветчета магданоз и черни маслини без 

костилки.  

Р а з н о в и д н о с т: Към салатата може да се добавят сурови гъби, наръсени 

с олио и ябълков оцет, както и да се използват твърдо сварени яйца за 

гарниране. 

 

3. Салата от червено цвекло и маринована копърка 

Продукти (за 1 доза): 1 глава червено цвекло, 4 бр. картофи, 2 бр моркови, 

3 бр. кисели краставички, 1/4 глава кромид лук, 200 гр. маринована копърка, 

2 твърдо сварени яйца, черен пипер. 

Сос: 200 гр. заквасена сметана, 100 гр. майонеза, 2 ч.л. горчица, 3-4 ч.л. 

ябълков оцет, по 1 ч.л. хрян и захар, 1/2 ч.л. сол, 2-3 стръка копър. 

Приготвяне: Цвеклото, морковите и картофите се почистват и измиват. 

Сваряват се на пара и се охлаждат. Нарязват се на кубчета и към тях се добавят 

нарязани на по-малки кубчета 2 от кис.краставички.  

Продуктите за соса се объркват добре, добавя се ситно нарязания копър и 

малко черен пипер.  

Салатата се залива, обърква се добре и се поставя в плитка салатиера или 

порционни чинии. Отгоре се поръсва с нарязания на филии кромид лук, 

гарнира се с рибки, подредени в кръг и с кръгчета от яйцата. Киселата 

краставичка се нарязва на ветрило и се поставя в средата. Салатата се 

консумира леко охладена. 
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4. Задушено червено цвекло с орехи 

Продукти (за 1 доза): 1 глава (300 гр.) червено цвекло, 2 скилидки чесън, 50 

гр. сурови орехи, 1 глава бял кромид лук, 2 с.л. малинов оцет, 7 с.л. зехтин, 

сол. 3-4 стръка магданоз. 

Приготвяне: Червеното цвекло се измива много добре и се сваряза с кората. 

Във водата се поставят две скилидки обелен чесън и малко сол. След като 

свари цвеклото се охлажда, обелва се и се нарязва на кубчета. Към него се 

добавя лука, нарязан на тънки полумесеци. От зехтина, оцета и счуканите 

скилидки чесън се приготвя заливка, като към нея се добавя малко сол и ситно 

нарязания пресен магданоз. Салата се залива, разбърква се и се охлажда около 

30 минути. Непосредствено преди консумация се поръсва със запечените и 

счукани орехови ядки. 

 

5. Салата от червено цвекло с извара 

Продукти (за 1 доза): 1 глава (200 гр.) червено цвекло, 4 скилидки чесън, 

250 гр. извара, 50 гр. орехи, 1-2 с.л. зехтин или 1 коф. майонеза, сол, 3-4 стръка 

магданоз, черен пипер. 

Приготвяне: Червеното цвекло се измива много добре и се сваряза с кората. 

Във водата се поставят две скилидки обелен чесън и малко сол. След като 

свари цвеклото се охлажда, обелва се и се нарендва на най-ситното ренде. 

Изварата се “омесва” с олиото (зехтина) или с майонезата, добавя се сол на 

вкус, малко черен пипер, ситно нарязания магданоз и две скилидки добре 

счукан чесън. Изварата и червеното цвекло се объркват добре и се охлаждат. 

Сервира се добре охладена, в прозрачна купа и се гарнира по желание. 
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20. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ЧУШКИ 
 

 

 

1. Салата от печени чушки 
Продукти (за 1 доза): 1 кг. зелени (или червени) чушки, 2-3 средно големи 

глави стар кромид лук или 1-2 глави чесън, 1 връзка магданоз, сол, олио 

(зехтин), оцет. 

Приготвяне: Добре изпечените чушки се слагат в покрит съд, за да се 

задушат. Обелват се и се нареждат (цели или нарязани на по-едри 

пръстенчета) в салатиера. Посоляват се и се наръсват със ситно нарязани 

кромид лук (или чесън) и магданоз. Поръсват се с олио и оцет. След това се 

реди втори ред и т.н. до изчерпване на чушките. Сервира се в салатиера. 

 

2. Салата от печени чушки с орехи 2 

Продукти (за 1 доза): 1 кг. зелени (или червени) чушки, 2-3 средно големи 

глави стар кромид лук, оцет, сол, 1 връзка магданоз, 100-150 гр. орехови ядки, 

7-8 скилидки чесън. 

Приготвяне: Изпечените и задушени чушки се обелват, почистват се добре 

от семето, нарязват се на по-едри парчета и леко се осоляват. В салатиера се 

реди ред чушки, леко се подсоляват, поръсват със ситно нарязан лук и 

магданоз. Преди да се положи следващия пласт чушки, първия ред се залива 

с орехова смес. Последната се приготвя, като към счукания добре чесън се 

добавят счуканите орехи. Пробавя се малко кипяща вода, сол и оцет. Най-

отгоре салатата се гарнира с магданоз. 

 

3. Салата от печени чушки с орехи - 2-ри вид 5 

Продукти (за 1 доза): 10-12 червени чушки, 250 гр. орехови ядки, 4-6 

скилдки чесън, 1 ч.ч. кисело мляко, 1-2 с.л. олио, сол на вкус и по желание 1/2 

връзка магданоз. 

Приготвяне: Чушките се почистват от дръжките и семето, измиват се добре, 

подсушават се и се изпичат. Обелват се и се оставят около 1/2 час в наклонен 

съд да се поизцедят. След това се подреждат в плитка салатиера, посоляват се 

леко и се заливат със сос, приготвен по следния начин. Киселото мляко се 

прецежда леко през цедка, осолява се и се добавят олиото и счуканите на 

ситно чесън и орехови ядки. Салатата може да се гарнира със ситно нарязан 

магданоз. 

4. Салата от печени чушки (по гръцки) 

Продукти (за 1 доза): 600 гр. зелени (или червени) месести чушки, 3-4 

лютиви чушлета (шипка), 4-5 с.л. олио, 2-3 меки червени домата, 1 лимон, 2 

с.л. орехови ядки, 10-15 маслини, магданоз, сол и пожелание счукан чесън. 

Приготвяне: Чушките се изпичат, обелват се, почистват се от дръжките и 

семето и се разрязват по дължина, наръсват се със сол и се оставят да отлежат 

1/2 час. Половината от лимона се обелва и се почиства от семките, след което 

се нарязва на малки парченца. Сокът от втората половина на лимона, 

настърганите домати, олиото и малко сол се смесват на марината. На дъното 
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на салатиера се поставя пласт магданоз. Върху него се нареждат печени чушки 

и се посипват с парченца от лимона, изчистени от костилките маслини, 

счукани орехови ядки и по желание счукан чесън и ситно нарязани люти 

чушлета. Върху този пласт отново се нареждат печени пиперки и се наръсват 

с магданоз. Така приготвената салата се залива с маринатата и се оставя на 

хладно за около 1/2 час. Сервира се в салатиера. 

Р а з н о в и д н о с т. Маринатата може да се приготви от изцедено кисело 

мляко, олио и счукани орехови ядки с прибавка на ситно нарязан копър и 

малко счукан чесън. 

 

5. Салата от печени чушки, фиде и кремвирши 
Продукти (за 1 доза): 5-6 зелени (или червени) месести чушки, 200 гр. 

сирене, 1-2 глави кромид лук, 1 домат, 2-3 шепи фиде, 2-3 кремвирша, 1/2 

кофичка майонеза, 1 с.л. олио, 3 с.л. оцет, 1/2 връзка магданоз, сол и черен 

пипер на вкус. 

Приготвяне: Фидето се сварява добре, измива се, отцежда се и се залива с 

врящото олио. Чушките се изпичат, обелват се и се почистват от семето и 

дръжките. Заедно с лука и магданоза се нарязват не много ситно. Смесват се 

с фидето и натрошеното сирене, нарязаните на парченца кремвирши и 

майонезата. Всичко се разбърква добре, добавя се оцета и се разбърква отново. 

Салатата се гарнира с филии от домата, листа магданоз, маслини без костилки 

и по желание парченца от чушките. Сервира се в салатиера. 

 

6. Салата от печени чушки, домати и сирене 
Продукти (за 1 доза): 4 зелени и 4 червени месести чушки, 2-3 твърди 

червени домата, 1-2 средно големи глави сладък червен кромид лук, 100 гр. 

сирене, 1/2 връзка магданоз, олио (зехтин), сол. 

Приготвяне: Чушките се изпичат добре, задушават се, обелват се и се 

почистват от семето и дръжките. Нарязват се на едри парчета. Доматите същи 

се нарязват на едри парчета (четвъртинки), а кромидия лук на тънки филии. 

Добавя се част от магданоза, нарязан по-наедро. Салатата се посолява, добавя 

се олио и се разбърква добре. Отгоре се поръсва с настъргано на едро сирене 

и се гарнира с цели стръкчета от останалия магданоз. Сервира се в салатиера. 

Р а з н о в и д н о с т. Същата салата може да се направи от сурови чушки, 

които след измиване и почистване се нарязват на колелца. 

 

7. Салата от печени чушки, пълнени с пюре от сини домати 3 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. червени чушки, 2 средно големи сини домата, 

3-4 скилидки чесън, 3 с.л. олио, 1 с.л. оцет (разредена с малко вода и вино), 1-

2 твърди червени домати, 1/2 китка магданоз. 

Приготвяне: Чушките се почистват от семето и  дръжките, измиват се, 

подсушават се, изпичат се, задушават се и се обелват. Сините домати също се 

изпичат добре, обелват се и се счукват в хаванче. Добавя се олиото, оцета, 

солта и добре счукания чесън. С тази смес се пълнят чушките и се подреждат 

в подходяща чиния или салатиера. Между чушките се редят по-дебели 

кръгове червени домати. Салата се гарнира със ситно нарязан магданоз. 
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8. Салата от печени чушки с яйца-гъби 3 

Продукти (за 1 доза): 1 кг. червени чушки, 3-4 с.л. олио, 1 връзка магданоз, 

оцет (разреден с вода и вино) и сол на вкус, 1/2  до 1 кг. твърди червени 

домати, твърдо сварени яйца, според броя на консуматорите, 10-15 маслини 

по желание. 

Приготвяне: Чушките се почистват от семето и  дръжките, измиват се, 

подсушават се, изпичат се, задушават се и се обелват. Нарязват се по-едро и 

се посоляват, наръсват се със ситно нарязания магданоз, олиото и оцета. 

Сместа се разбърква добре и се поставя в средата на по-голяма чиния. 

Наоколо, във вид на венец, се нареждат керемидообразно филии от доматите 

и се посоляват леко. Твърдо сварените яйца се закрепят прави между 

доматите, като в дебелия им край се отрязва малко кръгло парче. Върху всяко 

яйце се нахлупва по 1 малък, предварително издълбан червен домат. Салатата 

може да се гарнира с парченцата яйца и маслини без костилки. 

 

9. Салата от печени чушки и изцедено кисело мляко 5 

Продукти (за 1 доза): 1кофичка кисело мляко, 6-7 червени или зелени 

чушки чушки, 3-4 с.л. олио (зехтин), сол на вкус, 200 гр. орехови ядки, 2-3 

стръка магданоз. 

Приготвяне: Киселото мляко се поставя в тензух и се оставя да се изцежда 

една нощ. Чушките се изпичат, обелват се и се изчистват от дръжките и 

семето, след което се нарязват на малки квадратчета и се смесват от 

отцеденото кисело мляко. Добавя се олиото, счуканите орехови ядки и ситно 

нарязания магданоз. Сместа се изсипва в подходяща салатиера и може да се 

гарнира с маслини, пресен кромид лук и др. 
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21. САЛАТИ С ОСНОВЕН ПРОДУКТ - ЯЙЦА И 

МАЙОНЕЗА 
 

 

 

1. Салата с майонеза и яйца 
Продукти (за 1 доза):  1 кофичка майонеза, 4 бр. твърдо сварени яйца, 2 с.л. 

кисело мляко, 2-3 скилидки чесън, 1 кренвирш, 6-7 кисели краставички, черен 

пипер, магданоз, 1/4 ч.л. горчица. 

Приготвяне: Яйцата, киселите краставички и кремвиршът се нарязват на 

ситно, като киселите краставички леко се изстискват на ръка след 

нарязването. Добавя се сос от майонеза, кисело млако, счукан чесън, черен 

пипер на вкус и горчица по желание. Салата се разбрква и се оставя на хладно. 

Преди сервиране се гарнира със стръкчета магданоз. Сервира се в салатиера 

или в малки купички на порции. 

 

2. Салата с майонеза и яйца - 2 вид 
Продукти (за 1 доза):  1 кофичка майонеза, 3-4 бр. твърдо сварени яйца, 2 

с.л. кисело мляко, 2-3 скилидки чесън, 1 буркан кисели краставички, черен 

пипер, магданоз, 1ч.л. горчица. 

Приготвяне: Майонезата, киселото мляко и горчицата се смесват. Добавя 

се счукания чесън и черен пипер на вкус. Към сместа се прибавят ситно 

нарязаните и леко изстискани на ръка кисели краставички. Твърдо сварените 

яйца се нарязват на филийки. Реди се един ред яйца, намазват се със сместа, 

отново яйца и така до изчерпване на сместа. Последният ред трябва да бъде от 

майонезена смес. гарнира се с магданоз и пожелание копър и резънчета от 

червена чушка от туршия. 
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22. СМЕСЕНИ САЛАТИ  
 

 

 

1. Салата тип „Градинарска“ 
Продукти (за 1 доза): 100 гр. карфиол, 100 гр. моркови, 100 гр. зелен фасул. 

100 гр. грах, 1 глава кромид лук, 1/2 връзка магданоз, 1/2 лимон, 1 к.л. доматен 

сос (пюре) 1 к.л. горчица, 2 с.л. олио, черен пипер, сол и 1 кофичка кисело 

мляко. 

Приготвяне: Всички зеленчуци - карфиолът, грахта, зеления фасул и 

морковите се сваряват така, че да останат хрупкави. Отцеждат се от водата и 

се оставят да изстинат. Морковите се нарязват на кубчета, зеления фасул на 

парчета, а карфиолът се раздробява на китки. Нарязва се по-едро лука. От 

киселото мляко (леко изцедено през цедка), заедно с лимоновия сок и олиото 

се приготвя сос. Към соса се добавят горчицата, доматения сос (пюре), ситно 

нарязания магданоз, сол и черен пипер. Зеленчуците се заливат със соса и 

всичко се разбърква. Гарнира се по желание. Салатата се охлажда и се сервира 

в салатиера. 

 

2. Смесена салата от пресни и варени зеленчуци с ябълки 
Продукти (за 1 доза): 1/2 глава карфиол, 1 морков, 100 гр. зелен фасул, 2 

ябълки, 1-2 домата, 1/2 зелена салата или маруля, копър, 1/4 ч.ч. олио, 1 с.л. 

оцет (сока от 1-2 лимона), 1 ч.л. горчица, сол, 10-15 маслини. 

Приготвяне: Морковът, зеленият и карфиолът се почистват добре и се 

сваряват в гореща подсолена вода. Доматите и морковът се нарязват на 

филийки, обелената ябълка на парчета, фасулът на кубчета, а карфиолът се 

накъсва на цветчета. Цялата смес се обърква и се поставя в салатиера. Сместа 

се залива със сос, приготвен от олиото, оцета, горчицата и солта. Сместа се 

разбърква добре, поръсва се с копър и се гарнира с парчета домати и ябълка и 

маслините. 

 

3. Калугерска салата 5 

Продукти (за 1 доза): 1/2 кг. чушки  севрия или зелени чушки, 300 гр. готово 

кьопооло (1 ч.ч.), 1 средно голяма краставица, зехтин (1до 3 с.л.), копър, сол и 

лимонов сок на вкус, 1-2 червени домата. 

Приготвяне: Чушките се изпичат, обелват се добре и се почистват от 

семето. Леко се посоляват отвътре и се заливат със зехтин и лимонов сок. 

Краставицата се измива, обелва се и се нарязва на малки кубчета, които се 

размесват със ситно нарязан копър и малко сол. С тази смес се пълнят 

чушките. В средата на плитка салатиера се поставя готовото кьопооло, а около 

него се подреждат напълнените чушки. Салатата се гарнира с кръгчета от 

червени домати, залива се с лимонов сок и зехтин. 
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4. Пъстра салата от великотърновско 5 

Продукти (за 1 доза): 5-6 картофа, 1глава червено цвекло, 3 ябълки, 1 

краставица, 1 връзка пресен лук, 1/2 връзка магданоз, 1 ч.ч. кисело мляко, 2 

твърдо сварени яйца, олио, лимонов сок и сол на вкус. 

Приготвяне: Поотделно се сваряват картофите, цвеклото и ябълките. 

Обелват се и се нарязват на кубчета, заедно с яйцата и се поставят в общ съд. 

Прибавят се ситно нарязаните краставица, лук и магданоз. Сместа се посолява, 

поръсва се с олио и лимонов сок, разбърква се добре и се изсипва в салатиера, 

след което се залива с киселото мляко. 

 

5. Салата от пилешко месо и зеленчуци (азиатски тип) 
Продукти (за 1 доза): почистено от кожата бяломесо на 1 пиле, 250-300 гр. 

гъби печурки, 200 гр. китайски гъби, по 1-2 зелени и червени чушки, 1 с.л. 

сусамово семе, 3-4 моркова, 1/2 средно голяма зелка, 3-4 скилидки чесън, 

магданоз, 2 портокала, люта чушка, подсладител на прах, олио (зехтин.) 

Приготвяне: Всички зеленчуци се почистват и се измиват добре. 

Морковите,чушките, чесъна и зелето се нарязват на тънки и дълги ивици. 

Месото също се нарязва на ивици. В нагорещен тиган се сипва олио и след 

като се сгорещи се запържва месото. По средата на пърженето се добавя 

половината чесън и чушки. В отделно олио се запържва леко сусамовото семе 

и преди да започне да подскача се добавят останалите чесън и чушки. След 

това се добавят морковите, зелето и  китайските гъби, които предварително са 

били накиснати във вода. След като зеленчука се запържи леко върху него се 

изтисква сока на двата портокала. Добавя се и лютата чушка, също нарязана 

на ивици. Печурките се задушават в малко олио и масло, като се посоляват на 

вкус. Всички продукти се объркват и салатата се гарнира със ситно нарязан 

магданоз. 

 

6. Салата „Цезар“По И.Звездев 
Продукти (за 1 доза): 1 маруля, 2 филии хляб, олио, 10 с.л. зехтин, 2 с.л. 

лимонов сок, 1 филе (1ч.л. пастет) от аншуа, 1 ч.л. горчица, малко синапено 

(сусамово) семе, 1 ч.л. йорчестърски сос, сол, черен пипер, 1 ровко сварено 

яйце, сирене „Пармезан“. 

Приготвяне: Марулята се почиства, измива се добре и листата се 

подсушават. Хлябът се нарязва на кубчета и се запържва или запича в малко 

мазнина. Готовите хлебни кубчета се поръсват върху едро накъсаните листа 

от марула в плитка салатиера. 

Сос: 10 с.л. зехтин, лимоновия сок, филето от аншуа, 1 ч.л. горчица, 

йорчестърския сос, синапеното семе, сол, черен пипер и яйцето се пасират. 

Всяка порция от салатата се поръсва с 2-3 с.л. със соса. Накрая салатата се 

поръсва със ситно настъргано сирене „Пармезан“. 

Р а з н о в и д н о с т: Сосът може да се приготви и от 1,5 кофичка кисело 

мляко (обезмаслено и изцедено), сол, 3 ч.л. ябълков оцет, скилидка чесън, 1 

ч.л. йорчестърски сос, черен пипер. Всички продукти се объркват и се пасират. 

 

 



99 



7. Смесена зеленчкова салата 

Продукти (за 1 доза): 150 гр. карфиол, 150 гр. зелен боб, 2 печени червени 

чушки, 150 гр. моркови, 1/2 връзка магданоз, няколко стръка целина, 250 гр. 

картофи, 1-2 ябълки, 3-4 кисели краставички, 1 глава кромид лук, олио 

(зехтин), 1 ч.л. горчица, сол, 1-2 щипки захар, лимонов сок. 

Приготвяне: Карфиолът се измива добре и се вари в кипяща подсолена вода 

около 10 мин. и след като изстине се накъсва на розички. Зеленият фасул се 

почиства, нарязва се на парчета около 2 см и се сварява. Чушките се нарязват 

на лентички, сварените и обелени картофи на кубчета. Краставичките, 

целината и кромидия лук се нарязват на ситно, а ябълките се настъргват. 

Всички зеленчуци се объркват и се заливат със сос, приготвен от зехтина, в 

който са разбити горчицата, солта,захарта и лимоновия сок. Гарнира се по 

желание. 

 

8. Салата от зеленчуци със сос Винегрет 

Продукти (за 1 доза): 150 гр. моркови, 1/2 глава червено цвекло, 2-3 по-

големи картофа, 2-3 кисели крставички, 1 глава червен кромид лук, 1-2 твърдо 

сварени жълтъка, олио (зехтин), 1/2 чл.л горчица, оцет (лимонов сок), 1-2 

щипки захар, черен пипер и сол на вкус, 5-6 стръка магданоз. 

Приготвяне: Морковите, картофите и цвклото се измиват добре и се 

сваряват. След като поизстинат се обелват и се нарязват: морковите, 

картофите и киселите краставички на кубчета, лукът на тънки филийки, 

цвеклото на ивички. Зеленчуците се разбъркват и се поръсват със сол, черен 

пипер и част от ситно нарязания магданоз. Накрая салатата се залива със сос, 

приготвен от олиото, стритите жълтъци, горчицата, захарта, оцета и малко 

сол. Слатата се гарнира със ситно нарязан магданоз и по желание със ситно 

настърганите белтъци. 

 

9. Салата от зеленчуци и нахут 

Продукти (за 1 доза): 150 гр. нахут, 1 малка консерва грах (или 1 ч.ч. 

замразен грах), 1 малка консерва царевица, 5-6 печени чушки (или 4-5 чушки 

от сурова туршия). 

Сос: 1/2 глава ситно нарязан кромид лук, 1 с.л. горчица, 2 с.л. ябълков оцет, 

5-6 с.л. олио (зехтин), 1/4 ч.л. червен пипер, сол, няколко листа магданоз, 1-2 

щипки семена от целина и 1 ч.л. марината от чушките. 

Приготвяне: Нахута се залива с хладка вода и се сварява. След като изстине 

се обърква с грахта, царевицата и нарязаните на ивички чушки. Ако грахта е 

замразена се сварява на пара заедно с нахута. 

Съставките на соса се разбиват добре до получаване на хомогенна смес и с 

него се залива салатата. Поставя се в салатиера и се изстудява за 30-40 минути 

в хладилник. 

Бележка: Този сос е подходящ за заливки при салати от стар боб и леща. 

Р а з н о в и д н о с т: По желание към салатата могат да се добавят 1-2 

сварени и нарязани на кубчета моркови (или от туршия), 1-2 нарязани на 

кубчета кисели краставички и 1-2 твърдо сварени яйца. 
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10. Салата „Уолдорф” 

Продукти (за 1 доза): 150 гр. орехови ядки, 250-300 гр. ябълки, 5-6 дръжки 

от целина. 

За дресинга: 150 гр. майонеза, кора и сок от 1/2 лимон, 1 с.л. захар, 3-4 

клонки магданоз (само листа), 1 маруля. 

Приготвяне: Орехите се поставят в сух тиган и се запичат за около 4-5 

минути. Ябълките се измиват, обелват се и се нарязват на по-ситни кубчета. 

Целината се измива добре и се нарязва на малки колелца. Продуктите се 

смесват и се заливат с дресинга.  

Дресинг: майонезата се разбива със захарта, лимоновия сок и кора. Добавят 

се малко черен пипер и ситно нарязан магданоз. Салата се залива с дресинга и 

се разбърква.  

Марулята се почиства, измива се и се нарязва на тънки ивички. Постила се 

в плитка чиния като канапе и отгоре се поставя салатата. 

 

11. Салата „Микс” 

Продукти (за 1 доза): 2-3 стръка пресен кромид лук, 1 връзка репички, 4-5 

бр. кисели краставички, 150 гр. бекон или пушени гърди, мариновани гъби (1 

ч.ч.), 15-20 маслини, 1 маруля, няколко стръка магданоз.  

За соса: 3-4 с.л. зехтин, сока от 1/2 лимон, 1 с.л. ябълков оцет, 1 ч.л. сухо 

бяло вино, 1/2 ч.л. горчица, щипка чубрица, щипка мащерка и босилек. 

Приготвяне: Бекона се нарязва на тънки ивички и леко се запържва. Лукът 

и репичките се почистват добре, измиват се и се нарязват ситно. Гъбите също 

се нарязват на ситно, маслините на две или на четири, а киселите краставички 

на малки кубчета. Съставките се поставят в дълбока купа и се заливат със соса.  

Салатата се сервира върху канапе от едро нарязани листа от маруля. 

 

12. Салата „Микс-Яна“ 

Продукти (за 1 доза): 3 бр. твърдо сварени яйца, 5-6 средно голями кисели 

краставички, 200 гр. колбас (хамбургски, телешки или др. подобен), 3-4 

средно големи картофа, 1 морков, 1-2 скилидки чесън, 1/2 връзка магданоз. 

За соса: 1 кофичка лека майонеза, 1/2 ч.л. горчица, 1 с.л. сметана, черен 

пипер, бял риган, сол, вегета, пикантина за барбекю. 

Приготвяне: Картофите и моркова (добре измит) се сваряват. Картофите се 

обелват и след като изстинат се нарязват на кубчета, заедно с останалите 

продукти. Всичко се обърква и престоява в хладилник около 12 часа. Сместа 

е добре покрита с безцветно фолио или подходящ съд. 

От посочените продукти и подправки се пруготвя соса. Салатата се залива 

с него, обърква се и отново се оставя да престои в хладилника около 2 часа. 

Преди сервиране се добавя малко ситно нарязан магданоз. Гарнира се по 

желание. 
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III. ТУРШИИ И САЛАТИ 
Т У Р Ш И И 

 

1. Кисели краставички 
Продукти (за 1 доза туршия): 10 кг. малки краставички (корнишони), 1-1,5 кг 

кромид лук, 1-2 връзки изсушен копър, 1-2 пакетчета черен пипер на зърна, по 1 

ч.л. сол и захар за всеки буркан, по 1 к.ч. очет за всеки буркан. 

Приготвяне: В обикновени буркани се слага 1 к.ч. оцет, по 1 ч.л. сол и захар, 4-

5 зърна черен пипер, 1-2 малки китки копър и 2-3 колелца кромид лук. Добре 

измитите корнишони се подреждат прави в буркана докато се напълни. Накрая се 

залива с вода, затваря се добре с капачка (на винт или обикновена) и се 

стерилизира в продължение на 5 минути (бурканите трябва да врят 5 мин.). 

 

2. Печени червени чушки 
Продукти (за 1 доза туршия): 10 кг. червени месести чушки и сол. 

Приготвяне: Чушките се изпичат добре, обелват се и се оставят наредени под 

наклон да се изцедят в продължение на 1 нощ. След това се редят плътно в 

обикновени буркани, като всеки ред чушки се поръсва със сол. Затваря се добре с 

капачка ( на винт или обикновена) и се стерилизира в продължение на 10 мин. 

 

3. Хайвер от печени червени чушки със сирене  
Продукти (за 1 доза туршия): 5 кг. червени месести чушки, 1 кг краве сирене. 

Приготвяне: Чушките се изпичат добре, обелват се и се оставят наредени под 

наклон да се изцедят в продължение на няколко часа. След това, заедно със 

сиренете, се смилат на месомелачка. Сместа се обърква добре и се разсипва по 

малки буркани, които се затварят добре. Бурканите се стерилизират в 

продължение на 15 минути, след завиране на водата. 

 

4. Лютеница 
Продукти (за 1 доза туршия): 6 кг. червени месести чушки, 1 буркан доматено 

пюре, 2 кг. моркови, 1/2 л. олио, 1 в.ч. оцет, сол на вкус, по желание 1-2 люти 

чушки. 

Приготвяне: Чушките се изпичат, задушават се, обелват се, почистват се от 

семето и дръжките и се оставят да се изцедят за около 1 час. Морковите се 

изчистват добре и се сваряват. Тези зеленчуци се смилат на машинка за меляне на 

месо и се объркват с доматеното пюре. Към сместа се добавя сол на вкус и олиото 

и се изсипва в тава. Пече се докато зеленчука поеме олиото, като от време на време 

сместа се разбърква. Разсипва се по буркани и се стерилизира за около 10 мин. 

Бележка: Ако сместа е много за еднократно изпичане се разделя на 2 или 3 

части, като съответно и олиото се разделя пропорционално. 

Р а з н о в и д н о с т: Доматеното пюре се приготвя от 6-7 кг. Добре узрели 

домати. Малко по малко сместа се пасира. Олиото за запържва с едно квадратче 

стар бял хляб, докато хляба започне да почернява. След това се прибавя по-малко 

към сместа при непрекъснато бъркане до пълното му поемане. 
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5. Сурова туршия 
Продукти (за 1 доза туршия): 2-3 кг. чушки камби, 2 кг. карфиол, 2 кг моркови, 

2 кг. зеле, по желание 1 кг малки зелени домати, 3-4 бутилки оцет, сол, захар, 

черен пипер, листа и корен от целина, аспирин (обикновен от 300 мг.). 

Приготвяне: В обикновени буркани се сипва по 1 к.ч. оцет, 1,5  ч.л. сол, 2 ч.л. 

захар, 2 аспирина и няколко зърна черен пипер. Всички зеленчуци се нарязват на 

по-едро и се объркват. Бурканите се пълнят и се заливат с вода до 3/4 от обема им. 

Изчаква се около половин час да поспадне зеленчука, бурканите се допълват, 

доливат се с вода и се затварят добре с капачки. Обръщат се и престояват надолу 

с капачките 24 часа, за да се провери дали някой не тече. След това, в продължение 

на 7-10 дни, бурканите се въртят и леко се разклащат по 1-2 на ден. Туршията е 

готова за консумация след около 2 седмици. 

 

6. Замразено кьопооло 
Продукти (за 1 доза туршия): 1 средно голям син домат, 4-6 зелени чушки, 2-3 

средно големи червени домата. 

Приготвяне: Сините домати и чушките се изпичат, задушават се и след като 

изстинат се опаковат небелени в подходящ найлонов плик, заедно с червените 

домати и се поставят във фризер. Когато ще се приготвя кьопоолото зеленчуците 

се размразяват, обелват се и се почистват. Сините домати и чушлите се счукват, а 

червените домати се нарендват. Добавя се сол, оцет, олио и чесън на вкус. 

 

7. Резано (паприкаш или гювеч) 
Продукти (за 1 доза): 6 кг. крехки зелени чушки севрия (или червени чушки), 4 

кг. домати, 4 връзки магданоз, сол на вкус. 

Приготвяне: Чушките се измиват, почистват се от семето и дръжките и се 

нарязват на парчета. Измитите и почистени домати могат да се нарежат на по-едри 

кубчета или да се смелят на машинка за меляне на месо (без да се белят). Добавя 

се нарязания магданоз, посолява се и сместа се разбърква добре. Разсипва се по 

буркани, които се затварят  добре и се стерилизират (врят) в продължение на 15 

мин. 

 

8. Кисело зеле 
Продукти (за 1 доза): на 1 зелка се слага 1 с.л. морска сол, малко червен 

чукундур. 

Приготвяне: Зелето се почиства добре от външните листа и леко се издълбава 

кочана му. Подрежда се в каца или бидон, като зелките се редят с кочаните на 

страни. Ако зелето е в бидон без канелка, трябва да се постави маркуч, с който да 

се претака. Залива се с вода, в която е разтворена добре морската сол. Ако е 

безсолна водата може да се добави още сол на вкус. Зелето започва да се претака 

от 3-я ден и се държи в хладни помещения. 

 

9. Консервирани тиквички 
Продукти (за 1 доза):  5 кг тиквички, по 1-2 ч.л. сол  и 1 аспирин на буркан. 
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Приготвяне: Тиквичките се измиват добре и се нарязват на колелца или на 

кубчета. Нареждат се в буркани, добавя се солта и аспирина. Заливат се с вода, 

затварят се и се стерилизират 10 мин. 

 

10. Консервирани домати 
Продукти (за 1 доза):  10 кг червени продълговати домати за консерва, сол на 

вкус. 

Приготвяне: Доматите се измиват добре, почистват се и се смилат на машинка 

за меляне на месо заедно с люспите. Може да се използва уред за отстраняване на 

семето и люспите или сместа да се прекара през сито. Сместа се осолява на вкус. 

Пълнят се бурканите, затварят се и се стерилизират 15 минути. 

 

11. Парена туршия от камби и карфиол 

Продукти (за 1 доза): 6 кг камби, 2-3 кг. карфиол, 1 кг. оцет, 1 кг. захар, 300 гр. 

сол, 300 мл. олио, дафинов лист, черен пипер на зърна. 

Приготвяне: Почистените от семето и дръжките камби се измиват добре. 

Нарязват се на едро и се заливат с гореща саламура, приготвена от оцета, захарта, 

солта, олиото, дафиновия лист и черния пипер. Престояват 24 часа, като от време 

на време се разбъркват. Карфиолът се почиства и измива добре, след което се 

начупва на по-едри цветчета. Камбите се отцеждат и в буркани се реди ред камби, 

ред карфиол до напълване на буркана. Зеленчука се залива със саламура и буркана 

се затваря без да се стерилизира. 

 

12. Пърлени червени чушки 
Продукти (за 1 доза):  5 кг месести червени чушки, за всеки буркан - по 1 с.л. 

олио, 1 с.л. оцет, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. захар, магданоз, целина и чесън на вкус. 

Приготвяне: Подготвят се няколко буркана (5-6 бр.), в които се поставят олио, 

оцет, сол, захар, магданоз, целина и чесън. Добре измитите и подсушени чушки, с 

предварително подрязани дръжки, се препърлят на горещ кутлон. Докато са още 

врели се подреждат в бурканите, затварят се добре и се обръщат да престоят 

няколко часа. Туршията не се стерилизира (бурканите не се варят). 

 

13. Мариновани камби 
Продукти (за 1 доза):  5 кг камби, за всеки буркан - по 3-4 зърна черен пипер, 1 

дафинов лист,  1 с.л. захар, 2-3 зърна бахар, 1 ч.л. сол, 1 кафена чашка оцет. 

Приготвяне: Камбите се измиват дибре и се почистват от семето и дръжките. 

По желание могат да се нарежат на 4 или да се сложат цели. Преди да се поставят 

камбите в бурканите се слагат посочените продукти, след това камбите и буркана 

се долива с вода. Затваря се добре и се стерилизира 15 минути, след завирането на 

водата. 

 

14. Мариновани гъби 
Продукти (за 1 доза): 3-5 кг гъби (манатарки, печурки, симитки и др.), сол, 

оцет,черен пипер,дафинов лист, бахар. 

Приготвяне: Гъбите се почистват и измиват много одбре. Пускат се във вряща 

подсолена вода и се варят до омекване. Отцеждат се и по-едрите се нарязват на 
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лентички, поставят се в буркани, в които предварително са сложени по 1 дафинов 

лист, 3-4 зърна черен пипер, 2-3 зърна бахар, 1/2 ч.л. сол, 1 кафена чашка оцет. 

Бурканите се доливат с вода, затварят се добре и се стерилизират 1 час, след 

завиране на водата. 

 

15. Пълнени камби 
Продукти (за 1 доза): 6 кг. камби, 1,5 кг малки зелени доматчета, 2 кг моркови, 

люти много малки чушлета, 2 глави карфиол, бяло грозде, 1-2 глави целина, чесън. 

Заливка: 1/2 кг. захар, 300 гр. сол, 1/2 ч.ч. олио, 4 ч.ч. оцет, 2 ч.ч. вода, черен пипер, 

дафинов лист, до 1/2 пак. натриев бензоат. 

Приготвяне: Продуктите за заливката (без натр.бензоат) се слагат да зварят. 

Всички зеленчуци се почистват и измиват добре. Карфиолът се накъсва на 

розички, морковите се нарязват на колелца, а целината на малки кубчета. 

Зеленчукът се потопява във врящата заливка и веднага се изважда. След като 

изстинат камбите се пълнят: малко целина, зелено доматче, моркови, 1 зърно 

грозде, скилидка чесън, парченце карфиол. С карфиолът се запушва камбата. 

Напълнените камби се редят в буркани. Към заливката се добавя натриевия 

бензоат, разбърква се и с нея се заливат камбите. Притискат се и се затварят с 

капачки. 

 

16. Царска туршия 11 

Продукти (за 1 доза): 4 кг. камби, 2 кг. карфиол, 1,5 кг. моркови, 300 гр. сол, 

300 гр. мед, 300 гр. захар, по 1,250 л. оцет и вода, 100 мл. олио, 5 гр. черен пипер, 

2-3 дафинови листа, 1-1,5 глави чесън на скилидки, 1 глава целина с листата. 

Приготвяне: Всички заеленчуци се измиват и почистват добре. Камбите се 

нарязват на четири, карфиолът се накъсва на розички, морковите се режат на 

кръгчета, целината се нарязва на кубчета. В голям съд се смесват всички 

зеленчуци, заедно с дафиновите листа, чесънът и черния пипер. Поръсват се със 

захарта и половината сол. Разбъркват се леко и се оставят да престоят около два 

часа. След това зеленчуците се нареждат в подходящи буркани, без да се 

притискат (тъпчат). Сокът от зеленчуците се смесва с водата, оцета, олиото, меда 

и останалата сол и се кипва, след което се налива в бурканите. Бурканите се 

затварят добре с капачки и се съхраняват на хладно. 

 

17. Лозови листа за сарми 
Продукти (за 1 буркан): 40-50 млади, крехки лозови листа, сол и вода. 

Приготвяне: Лозовите листа се почистват и накисват в студена вода за около 1-

2 часа. След това се измиват добре и се попарват с вряла вода. Отцеждат се и се 

редят в буркана. Подреждането става като 10 лозови листа се поставят един върху 

друг и се завиват на руло, като долния край леко се подгъва. Рулото се поставя 

изправено в буркана. Така се постъпва и с останалите листа. Рулата се поставят 

плътно едно към друго, заливат се със студена вода, осолява се леко и се запечатва 

много добре. Стерилизира се (бурканите врят) 5 минути. Изваждат се и се 

поставят да изстиват с капачките надолу. 
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18. Бамя в доматен сос 
Продукти (за 1 доза): 2,5 кг. бамя, 5 кг. червени домати, сол и 1-2 връзки 

магданоз. 

Приготвяне: Бамята се почиства от дръжките и се измива добре. Доматите се  

настъргват или се смилат, осоляват се и към тях се добавя ситно нарязания 

магданоз. Реди се права, с върха към дъното на буркана. Първият ред се залива с 

доматен сос и след това се реди втория ред. Бурканите се стерилизират 20 минути. 

 

19. Бамя 

Продукти (за 1 доза): 1 кг. бамя, 1-2 бут. оцет, сол и захар. 

Приготвяне: Бамята се почиства от дръжките и се измива добре. Промушва се 

всяка бамя с игла и се реди с върха към дъното на малък буркан. Преди да се 

нареди, във всеки буркан се поставя по 1 ч.л. захар, 1,5 ч.л. сол и 2-3 с.л. оцет. 

Накрая се долива с вода, буркана се затваря и се стерилизира 5 мин. 

 

20. Червени чушки за пълнене 

Продукти (за 1 доза): 10 кг. червени чушки, сол. 

Приготвяне: Чушките се измиват и се почистват добре от семето. Кипва се със 

сол на вкус 10 л. Вода. Тенджерата с врялата вода се поставя върху работещ 

котлон и чушките се бланшират, докато си променят цвета. Оставят се да 

поизстинат малко и се нареждат в буркани. Затварят се и се стерилизират около 

15 минути. 
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С А Л А Т И  

1. Салата от кисело зеле 
Продукти (за 1 доза):  1/2 кисело зеле, 1-2 с.л. олио, 1-2 щипки червен пипер. 

Приготвяне: Зелето се нарязва на по-едри ивици, залива се с олиото и се 

поръсва с малко червен пипер. По желание може да се гарнира с кръгчета кисели 

краставички. 

 

2. Салата от кисело зеле с моркови и ябълки 12 

Продукти (за 1 доза):  300 гр. кисело зеле, 100 гр. моркови, 100 гр. ябълки, 30-

40 гр. зехтин, сол, 1-2 щипки захар. 

Приготвяне:  Зелето се нарязва на ситно, а добре почистените и измити моркови 

и ябълки се нарендват. Ако е необходимо салатата се осолява леко, залива се с 

олиото, в което е разтворена захарта. Разбърква се добре и се гарнира по желание. 

 

3. Салата от кисело зеле с червено цвекло 
Продукти (за 1 доза):  300 гр. кисело зеле, 1/2 глава червено цвекло, 1 глава 

кромид лук, 30-40 гр. зехтин, 1-2 щипки захар. 

Приготвяне: Зелето се нарязва на ситно. Изчистеното и измито цвекло се 

настъргва, а лукът се нарязва на шайби. Поръсва се със зехтина и захарта и се 

разбърква добре. Гарнира се по желание. 

 

4. Салата от кисело зеле с доматено пюре 
Продукти (за 1 доза):  300 гр. кисело зеле, 1 глава кромид лук, 40-50 гр. 

доматено пюре, 1-2 ябълки, 100 гр. течна сметана, сол, 1-2 щипки захар, 1 с.л. сухо 

бяло вино. 

Приготвяне: Доматеното пюре се разбива със сметаната и ако е необходимо 

леко се осолява и се добавя захарта и виното. Зелето и лукът се нарязват на ситно, 

а ябълките се настъргват. Съставките се заливат със соса и всичко се разбърква 

добре. 

 

5. Салата от кисели краставички 
Продукти (за 1 доза):  1/2 буркан стерилизирани кисели краставички, 1-2 с.л. 

олио, 1-2 стръка копър. 

Приготвяне: Краставичките се нарязват на колелца, заливат се с олиото и се 

поръсват със малки стръкчета копър. Салата се поднася в чиния или плитка 

салатиера. 

 

6. Салата от кисели краставички - 2 вид 
Продукти (за 1 доза):  1/2 буркан стерилизирани кисели краставички, 1-2 с.л. 

олио, 1 глава кромид лук (или 1 връзка пресем кромид), 1-2 твърдо сварени яйца, 

1-2 щипки червен пипер, 10-15 маслини без костилки. 

Приготвяне: Киселите краставички нарязват на колелца, а лукът се нарязва по-

едро и се объркват. Сместа се изсипва в средата на плитка салатиера и се поръсва 

с олио. По края на салатиерата се нареждат яйцата, също нарязани на кръгчета и 

се поръсват леко с червен пипер. Салата се гарнира с маслини. 
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7. Салата от пълнени кисели краставички 

Продукти (за 1 доза): 1 буркан по-едри стерилизирани кисели краставички, 300-

400 гр, руска салата (или друг вид салата по избор), няколко стръкчета магданоз. 

Приготвяне: Киселите краставички се изцеждат от маринатата, разрязват се на 

две по дължина и се издълбава семенната им част. В образувалите се коритца се 

нанася салата. Сервират се в подходяща салатиера и се гарнират с по 1-2 малки 

стръкчета (китки) магданоз. 

 

8. Салата от пълнени кисели краставички - 2 вид 6 

Продукти (за 1 доза):  4-6 по-едри стерилизирани кисели краставички, 150-200 

гр. сварена риба или риба от консерва, 1-2 твърдо сварени яйца, 1/2 до 1 кофичка 

майонеза, 10-15 маслини без костилките, 2-3 камби от туршия, черен пипер  и сол 

на вкус. 

Приготвяне: Киселите краставички се срязват подължина и се издълбава 

семенната им част. Пълнят се със смес, приготвена от издълбаната вътрешност, 

накъсаната на ситно риба, ситно нарязаното яйце. Сместа се подправя със сол, 

черен пипер и майонеза. Сервира се в салатиера, като салатата се гарнира с 

маслини и парченца червени камби. 

 

9. Салата от праз (кромид) лук и стерилизирани червени домати 
Продукти (за 1 доза):  1/2 буркан стерилизирани червени домати, 1 стрък праз 

(1-2 глави кромид) лук, 1-2 с.л. олио, 3-4 стръка магданоз. 

Приготвяне: Лукът се нарязва на ситно и се залива с доматите. Добавя се олиото 

и се разбърква добре. По желание салатата се гарнира с едро нарязан магданоз. 

 

10. Салата от сурова туршия 
Продукти (за 1 доза):  1/2 буркан сурова туршия, 1 с.л. олио, 1-2 кисели 

краставички, 10-15 маслини. 

Приготвяне: Туршията се изцежда от маринатата и се залива с олиото в 

подходяща салатиера. Гарнира се с кръгчета кисели краставички и маслини без 

костилки. 

 

11. Салата от печени червени чушки 
Продукти (за 1 доза):  1/2 буркан печени червени чушки, 1-2 глави кромид лук, 

1/2 магданоз, олио, оцет и сол на вкус. 

Приготвяне: Чушките и лука се нарязват по-едро. Объркват се и се поръсват с 

олио, оцет и сол на вкус. Салатата се сервира в салатиера и се гарнира с едро 

нарязан магданоз. 

Р а з н о в и д н о с т: Вместо кромид лук може да се нарежат някоко скилидки 

чесън и чушките да се поръсят обилно със ситно счукани орехи. Магданозът в 

случая е за гарниране. 

 

12. Салата от хайвер от печени червени чушки със сирене 
Продукти (за 1 доза):  1/2 буркан печени чушки със сирене, 1-2 с.л. олио, 2-3 

скилидки чесън, 1-2 кисели краставички, 10 зелени маслини без костилки. 
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Приготвяне: Чушките със сиренето се объркват добре с олито и счукания чесън. 

В плитка чиния (или салатиера) се изсипва приготвената смес и се оформя на 

купчинка. От края се нареждат кръгчета от киселите краставички. Салата се 

гарнира с маслини или по желание. 

 

13. Салата от кисело зеле 
Продукти (за 1 доза):  1 малка кисела зелка, 2-3 червени или зелени чушки от 

туршия, олио, червен пипер, 10-15 маслини без костилките. 

Приготвяне: Зелката се изцежда добре от сока и се нарязва на ситни ивички. 

Оформя се в салатиера, поръсва се с олио и червен пипер. Гарнира се с маслините 

и нарязаните на ивички чушки. 

Р а з н о в и д н о с т. Салатата може да се гарнира и с резни кисели краставички. 

 

14. Салата от праз лук и консервирани червени домати със сланина 
Продукти (за 1 доза):  2-3 стръка праз лук (само бялата част), 1/2 буркан 

консервирани червени домати, 10-15 маслини без костилките, сол на вкус, олио, 

100-150 гр. солена сланина. 

Приготвяне: Празът се почиства, измива се и се нарязва на ситно. Залива се с 

доматите, добавя се олиото и сол (ако е необходимо) и се разбърква добре. 

Салатата се гарнира с маслини. Добавят кубчета солена сланина, като 

количеството е по желание. 

 

15. Смесена желирана салата 
Продукти (за 1 доза):  2 твърдо сварени яйца, 100-150 грама шунка или салам 

по избор, 1-2 кисели краставички, 1-2 сварени или от сурова туршия моркови, 1/2 

глава кромид лук, 1 ч.ч. маринатен сок от киселите краставички, 1 пакетче 

желатин. 

Приготвяне:  Желатинът се накисва във малко студена вода. След като набъбне 

добре се изсипва в маринатата от краставичките и се кипва до пълното му 

рзтваряне. Яйцата, шунката, морковите, лукът и киселите краставички се нарязват 

на ситно. Продуктите се разбъркват и се заливат с поизстиналата желатинова 

марината. Сместа се изсипва във подходяща форма, предварително намокрена с 

вода и се оставя да желира в хладилника. Преди сервиране се изважда от формата, 

която предварително се нагрява от вън с топла вода и се реже на парчета. 

 

16. Смесена зимна салата 
Продукти (за 1 доза):  1-2 кисели краставички, 1-2 моркова от сурова туршия, 

чушка, домат, няколко цветчета карфиол (също от сурова туршия), няколко листа 

кисело зеле, 2-3 твърдо сварени яйца, 1 ябълка, 1 кофичка майонеза, солена или 

пушена риба, листа от маруля или зелена салата (може от кисело зеле), черен 

пипер. 

Приготвяне: Яйцата и ябълката се нарязват на кубчета. Към тях се прибавят 

нарязаните от суровата туршия продукти. Майонезата се подправя с черен пипер 

и с нея се заливат съставките на салатата. Всичко се обърква добре. В купички за 

компот се нарежда листата от марулята (зелената салата или киселото зеле) и се 
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поставят по 2-3 с.л. от салатата. Отгоре се гарнира с парчена от добре почистената 

риба. 

 

17. Салата от печени червени чушки и парена туршия от камби и 

карфиол 
Продукти (за 1 доза):  5 до 8 печени чушки от консерва, 1/2 обикновен буркан 

парена туршия, сол на вкус, 10-15 зелени маслини без костилки. 

Приготвяне: Чушките се разрязват на две, разтварят се и се нареждат като 

ветрило на дъното на плитка салатиера, като се посоляват леко. В средата на 

салатиерата се сипва парената туршия, като се оформя на купчинка. Гарнира се с 

зелени маслини. 

Р а з н о в и д н о с т. За основа могат да се използват листа от кисело зеле или 

листа от маруля. Може да се гарнира с хайвер от печени чушки и сирене, лютеница 

и др. 

 

 

 

  



110 



IV. ПРЕДЯСТИЯ И РАЗЯДКИ 
 

1. Пълнени кисели краставички  

Продукти (за 1 доза):  1 буркан по-едри стерилизирани кисели краставички, 4-

5 твърдо сварени яйца, 200 гр. тънко нарязана шунка, 1-2 сварени моркова, 1-2 

сварени картофа, 200-250 гр. леко изцедено кисело мляко, 1 средно голяма глава 

кромид лук, 3-4 стръка до 1/2 връзка копър, 10-15 маслини без костилките, черен 

пипер, индийско орехче и сол на вкус. 

Приготвяне: Приготвя се смес от киселото мляко, към което се добавят 

пасираните добре жълтъци, картофи и моркови. Прибавят се половината от ситно 

нарязания лук и копър, сол, черен пипер и индийско орехче на вкус. В сместа се 

слагат и ситно нарязани 2/3 от белтъците. Киселите краставички се разрязват по 

дължина - до край или почти до край (по желание), след което семенната им част 

се издълбава с лъжичка. В образувалите се коритца се нанася приготвената смес. 

Сервират се в подходяща салатиера и се гарнират с фунийки от шунка, в които се 

поставят по 1-2 маслини, малка китка копър и леко се поръсват с останалите ситно 

нарязани белтъци. 

Р а з н о в и д н о с т. Сместа за пълнеж може да се приготви и по следните 

начини: 

1. Разбита сметана, объркана с вътрешността на киселите краставички, счукан 

чесън и счукани печени орехови ядки. 

2. Сирене Крема, объркано с вътрешността на киселите краставички, счукан 

чесън, черен (или червен) пипер и сол на вкус, малко копър и магданоз. 

 

2. Пълнени червени домати 
Продукти (за 1 доза):  4-6 по-едри здрави и узрели домата, 250 гр. сух таратор 

(слата Снежанка), 3-4 стръка магданоз, 3-4 твърдо сваренияйца, 4-5 листа от 

маруля. 

Приготвяне: Доматите се измиват добре, след което им се отрязват капачетата. 

С малка лъжичка се издълбава семенната част и се обръщат надолу с отвора, за да 

се изцедят. В подходящи чинии се поставят листа от салатата, а върху тях 

напълнените със салата Снежанка домати. Около доматите се нареждат колелца 

от яйцата, маслини и стръкчета от магданоза. Слатата се сервира на порции. 

Р а з н о в и д н о с т. Сместа за пълнеж може да се приготви и по следните 

начини: 

1. За пълнеж може да се използва някой от видовете руска салата. 

2. 250 гр. сирене се пасира и се обърква с 1 пакетче сирене Крема и се добавя 

издълбаната вътрешност на доматите. 

3. Сварен грах и майонеза. 

4. Сарени гъби и майонеза. 

5. 5 1-2 средно големи глави целина се почистват, нарязват се на кубчета и се 

сваряват. Смесва се с 250 гр. Сирене, олио, черен пипер, ситно нарязан магданоз. 

Салатата се украсява с листа от маруля, върху които се редят доматите. 

6. 2-3 чушки, 1 средно голяма краставица, 1 по-малка глава кромид лук, 2 

твърдо сварени яйца, квасена сметана (или майонеза), лимонов сок, сол, 1-2 

щипки захар, черен пипер. Всичко се нарязва на ситно и се обърква със сметаната, 
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подправена със сол, захар, черен пипер и лимонов сок. Обърква се и пълнежа на 

доматите. 

7. 4 1/4 средно голяма зелка, 2-3 червени чушки, 1 глава (2-3 стръка) кромид 

лук, няколко стръка магданоз, олио, сол и лимонов сок. Зелето, чушките и лука се 

нарязват много ситно, смесват се със сърцевината на доматите (също ситно 

нарязана) и наситнения магданоз. Овкусява се със сол, лимонов сок и олио. 

Доматите се пълнят, разрязват се на две и се поставят в плитка салатиера, като за 

основа се използва остатъкът от пълнежа. 

 

3. Чушки бюрек 
Продукти (за 1 доза):  8-10 печени, обелени червени чушки, 250-300 гр. краве 

сирене, 4 яйца, 2-3 с.л. брашно, 4-5 стръка магданоз, 1-2 стръка копър, олио, черен 

пипер и сол на вкус. 

Приготвяне: Сиренето се натрошава на дребно. Разбиват се добре 2 яйца и се 

смесват със сиренето. Към тях се добавят ситно нарязаните копър и магданоз и се 

поръсва с черен пипер. Чушките се пълнят с тази смес и леко се посоляват отвън. 

Напълнените чушки се овалват в брашно, след това се потапят в разбити 2 яйца и 

се пържат в нагорещено олио до златисто зачервяване. Поднасят се топли, 

гарнирани по желание. 

 

4. Руло от кашкавал 
Продукти (за 1 доза):  250 гр. кашкавал, 2 твърдо сварени яйца, 1кисела 

краставичка, 1-2 кисели моркова, 1 кисела чушка (от сурова туршия), 100 гр. 

шунка, 100 гр. настъргано сирене, 2-3 стръка копър, 1 ч.л. горчица, 1/2 пакетче 

масло. 

Приготвяне: Кашкавалът се потапя във вряла вода и престоява около 10 мин. 

След това се разточва на кора с дебелина 0,5 см. Яйцата, киселите краставички, 

морковите, чушката и шунката се нарязват многоситно и заедно със сиренето, 

маслото, копъра и горчицата се омесват за плънка. Тя се нанася равномерно върху 

разточения кашкавал, след което той се навива на руло и се поставя в хладилника 

да стегне. Режат се кръгове от рулото, нареждат се керемидообразно и се сервират 

в подходяща салатиера, украсена по желание. 

 

5. Рулца от шунка и пастет 
Продукти (за 1 доза):  8 тънко нарязани четвъртити парчета шунка, 100 гр. 

пастет (обикновен или гъши), 1 кисела краставичка, 100 гр. кашкавал. 

Приготвяне: Всяко парче шунка се намазва обилно с пастет, поръсва се с 

кубчета от ситно нарязаната краставичка и настъргания на ситно кашкавал. 

Шунката се завива плътно. Сервира се в плитка салатиера или чиния, върху листа 

от маруля или друга подложка по желание. 

 

6. Рулца от шунка - 2 вид 8 

Продукти (за 1 доза):  600 гр. шунка, 1 ч.ч.ориз, 1 глава кромид лук, 2-3 моркова, 

2 зелени чушки, 150 гр. майонеза, 1 бучка масло (около 30 гр.), 2 с.л. олио, 

лимонов сок, 1/2 връзка магданоз, няколко листенца целина, сол на вкус. 
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Приготвяне: Шунката се нарязва на тънки парчета с правоъгълна форма. Лукът 

се нарязва на ситно и се задушава в маслото. Към него се прибавя ориза и се залива 

с 1,5 ч.ч. вряла вода, посолява се и се оставя на тих огън докато оризът омекне и 

поеме водата. В отделенсъд се задушават в олио целината, морковът и чушките, 

нарязани на ситно. Когато омекнат двете смеси се объркват исе оставят да 

изстинат. Прибавя се майонезата, разбита с лимоновия сок и ситнонарязания 

магданоз. Така приготвената плънка се нанася равномерно върху филийите шунка 

и се навиват на рулца. 

 

7. Рулца от шунка по чешки 
Продукти (за 1 доза):  600 гр. шунка, 1/2 кг. руска салата, 1 твърдо сварено яйце, 

малко черен пипер. 

Приготвяне: Шунката се нарязва на тънки парчета с правоъгълна форма. Към 

руската салата се прибавя ситно нарязаното яйце и малко черен пипер. Плънката 

се обърква добре исе нанася върху филийките шунка, които се завиват на рулца. 

Поднасят се в плитка салатиера и се украсяват по желание (напр. с листа от 

марули, краставици и домати). 

 

8. „Кошнички” от яйца 
Продукти (за 1 доза):  5 твърдо сварени яйца, 50 гр. сирене, 100 гр. майонеза, 1 

ч.л. горчица, 1 с.л. топено сирене, 2-3 стръка магданоз, малко къри и 2-3 скилидки 

чесън. 

Приготвяне: Яцата се срязват на две и се изважда жълтъка им. Жълтъците, 

сирената, майонезата и горчицата, заедно с подправките (чесънът счукан добре, а 

магданозът нарязан на ситно), се омесват многодобре. Сместа се поставя в шприц 

и се пълнят белтъците на яйцата. В олитка салатиера се нареждат листа от добре 

измита маруля, върху тях се поставят кошничките от яйцата, а с останалата смес 

се оформят розички около яйцата. Гарнира се със стръкчета магданоз. 

 

9. Солен кекс 
Продукти (за 1 доза):  2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 ч.ч. настъргано сирене, 1 

к.ч. настърган кашкавал, 1 ч.л. сода, 1/2 ч.ч. олио, 1 ч.ч. брашно. 

Приготвяне: Всички продукти се омесват до получаването на хомогенна смес. 

В амазана с олио и поръсена с малко брашно форма за кекс (или тавичка) се 

поставя сместа и се изпича на умерена фурна. Поднася се охладен, като парчетата 

кекс се подрежда в салатиера, украсена по желание. 

 

10. Желирани раци с бяло вино 
Продукти (за 1 доза):  8 рака, 100 гр. моркови, 50 гр, целина, 50-60 мл. бяло, 

сухо вино, 30 гр. желатин (3 пакетчета), 1 дафинов лист, сол и черен пипер а вкус. 

Приготвяне: Раците се измиват добре и се сваряват. Почистените и добре 

измити зеленчуци се нарязват на ситно и се задушават с малко вода и бялото вино, 

като се добавят черния пипер и дафиновия лист. След 15-20 минути към тази смес 

се добавя свареното рачешко месо, посолява се и продължава да се задушава още 

15-20 минути. Цялата смес се желира, като желатинът се накисва в малко вода и 

след като набъбне се поставя на огъня до пълното му разтваряне. Изсипва се в 
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сместа, разбърква се и се изсипва в йенски купички, намокрени с вода, за да се 

жилира. След като стегне, купичките се потапят в гореща вода за няколко секунди 

и се обръщат в плитки чинии. 

 

11. Предястие от говеждо (телешко месо) със зеленчуци 

(Парижка салата) 4 

Продукти (за 1 доза):  250-300 гр. варено говеждо или телешко месо, 300 гр. 

сварени картофи, 1 твърдо сварено яйце, 2 домата, 1 малка глава кромид лук, 1-2 

кисели краставички, магданоз, черен пипер, сол, 3 с.л. олио (зехтин), оцет 

(лимонов сок), 1/2 до 1 ч.л. горчица. 

Приготвяне: Лукът, магданозът и киселата краставичка се нарязват на ситно, 

добавя се горчицата, олиото, оцета, черния пипер, солта. Получената смес се 

разбърква добре. Месото се нарязва на тънки ивици и се залива с част от горната 

смес, след което се оставя да престои. Картофите се нарязват на кръгове и се 

заливат с останалата смес и също се оставят да престоят. В елипсовидна салатиера 

салатата се подрежда на пластове: ред месо, ред картофи и се гарнира с кръгове 

от яйца и домати. 

Бележка: Месото се вари с 2-3 зърна бахар и 1-2 листа дафинов лист. Ако 

приготвения за заливката сос е малко може да се обогати с 1-2 с.л. от буьона на 

месото. 

 

12. Предястие от зеленчуци с чеснова майонеза 4 
Продукти (за 1 доза):  250 гр. майонеза, 2-3 моркова, 2 домата, 1-2 средно 

големи сини домати, 1 средно голяма глава чесън, 50 гр. шунка, 100 гр. кашкавал, 

100 гр. сметана, 60 мл. олио, 25 гр. хрян, сол на вкус, магданоз. 

Приготвяне: Морковите  се почистват и се сваряват в гореща подсолена вода, 

след което се настърхват на ситно ренде. Сините домати също се почистват, 

осоляват се и се оставят да престоят няколко минути, след което се изпържват в 

кипящо олио и се смилат. Кашкавалът също се настъргва наситно и заедно с 

сините домати и морковите се смесва. Към сместа се добавят ситно нарязаните 

шунка и домати и сместа се разбърква. В отделен съд се разбъркват 

сметаната,майонезата, счуканият чесън, почистеният и настърган на ситно хрян и 

сол на вкус. Тази смес се прибавя към останалите продукти и всичко се разбърква 

добре. Гарнира се със ситно нарязан магданоз. 

Бележка: По желание сините домати могат да бъдат изпечени и след като се 

обелят да се счукат добре в дървено хаванче. 

 

13. Предястие от зеленчуци с майонеза 4 

Продукти (за 1 доза):  300 гр. картофи, 300 гр, кисели краставички, 1 глава 

червено цвекло 100 гр. моркови, 100гр, целина (глава), 1 глава бяла ряпа, 1 с.л. 

майонеза, 1 лимон, 1 връзка магданоз, сол на вкус. 

Приготвяне; Картофите се сваряват в подсолена вода и след като изстинат се 

обелват и се настъргват на ренде. Цвеклото, ряпата и целината се почистват добре 

и също се сваряват и след като изстинат също се настъргват на ренде. Киселите 

краставички и половината от магданоза се нарязват на ситно. Всички зеленчуци 
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се объркват добре, прибавя се майонезата и сока от лимона и отново се разбърква. 

Посолява се на вкус. С останалия магданоз се гарнира. 

Бележка: Могат да се използват и листа от целина, но трябва да бъдат ситно 

нарязани. Като допълнителна украса може да се добавят резани от червени 

репички или пресни червени чушки, нарязани  на тънки ивички. 

 

14. Пълнени печени чушки с месо (по велинградски) 5 

Продукти (за 1 доза):  15 бр. зелени чушки, 400 гр. натрошено сирене, 200 гр. 

сланина, 1/2 кг. свинско месо от флейка, сол на вкус, малко мащерка и босилек, 

черен пипер на вкус. 

Приготвяне: Откъм дръжката на чушките се отрязва капаче и се почистват от 

семето и се измиват добре. Месото се нарязва на късчета и се задушава в 

собствената си мазнина до омекване и малко преди да се дръпне от огъня се слагат 

босилека, мащерката и черния пипер. Сланината се нарязва на кубчета. В 

почистените чушки се слага сирене, сланина, месо, отново сирене, сланина месо 

и т.н. Плънката се натъпква плътно и се похлупва с лапачето. Чушките се пекат 

нанизани на шишове или на скара. След изпичането се обелват от люспите и леко 

се посоляват. Гарнират се по желание. 

 

15. Тракийска топеница 5 

Продукти (за 1 доза):  1 кг червени чушки, 200 гр. сирене, 2 твърдо сварени 

яйца, 1/2 ч.ч. олио, 50 гр. кисело мляко, 100 мл. прясно мляко, 1/2 връзка магданоз, 

сол на вкус. 

Приготвяне: Чушките се измиват, подсушават се, изпичат се и се обелват, след 

което се счукват. Прибавят се стритите яйцам натрошеното сирене, олиото, 

прясното и киселото мляко и ситно нарязания магданоз. Сместа се разбърква 

добре и ако е необходимо се доосолява. По желание могат да се добавят 1-2 

изпечени и ситно нарязани люти чушки. Поднася се в купичка. 

 

16. Сирене по шопски 5 

Продукти (за 1 доза):  1/2 кг. краве сирене, 4 с.л. масло, 1 ч.л. червен пипер, 5 

яйца, 1-2 червени домата, 5 люти чушлета. 

Приготвяне: Сиренето се обезсолява, нарязва се на 5 равни парчета и се поставя 

в намазано с масло пръстено гюведже. Върху всяка филийка сирене се поставя 

кръгче домат и се поръсва с част от маслото. Гюведжетата се слагат в силно 

загрята фурна за около 5 минути, изваждат се и във всяко от тях се чуква по 1 

яйце, поръсва се с останалото масло и малко червен пипер. Прибавя се и по 1 люта 

чушка и гюведжето се връща във фурната, за да се запекат яйцата. 

 

17. Руло от сирене 5 

Продукти (за 1 доза):  400 гр. краве или овче сирене, 1 ч.ч. прясно мляко, 3 с.л. 

масло, 1 ч.л. доматено пюре, черен пипер и по желание чубрица или шарена сол. 

Приготвяне:  Сиренето се натрошава и се кисне в прясното мляко няколко часа 

(от 2 до 3), след което се претрива през гевгир и се смесва с разбитото на крем 

масло, доматено пюре, част от прясното мляко и черен пипер. Сместа се изсипва 

в оризова хартия, целофан или друга подходяща материя, поръсена със шарена 
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сол и се оформя на руло. Поставя се в хладилника да стегне. Поднасят се филии 

от рулото, гарнирани с туршия, домати, маслини или други салати по избор. 

Бележка: Шарена сол може да се приготви по следния начин: смесват се 1 с.л. 

червен пипер, 2 с.л. балканска чубрица, 1 ч.л. стрит копър (на зърна), 2/3 ч.л. млян 

черен пипер, 1/2 ч.л. изсушен и стрит на прах джоджен, 1/2 ч.л. сминдух, по 1/2 

ч.л. стрит на прах босилек и мащерка, 1 ч.л. сол. 

 

18. Вегетариански хайвер 5 

Продукти (за 1 доза):  100 гр. грис (около 1/2 ч.ч.), 1 с.л. доматено пюре, 1 

лимон, 50 мл. олио, 300 мл вода (1,5 ч.ч.), сол на вкус, 10-15 маслини. 

Приготвяне: Водата се слага да заври. В нея се поставя доматеното пюре, 

размито с малко студена вода, а след това бавно се изсипва гриста, като се бърка 

непрекъснато, за да не се получат бучки. Сместа се посолява и се вари 5-6 минути. 

Сместа се охлажда, прибавя се на тънка струя олиото, като се бърка непрекъснато. 

Сместа се подправя с лимонов сок, изсипва се в плитка салатиера и се харнира с 

маслините.  

 

19. Вегетариански хайвер - 2 вид 9 

Продукти (за 1 доза):  200 гр. черни или зелени маслини без костилките, 1-2 

твърдо сварени яйца, 1/2 глава кромид лук, олио (зехтин) , сок от 1/2 до 1 лимон. 

Приготвяне: Маслините се счукват добре. Към тях се добавя добре пасираните 

яйца, ситно нарязания лук, олиото (зехтина) и лимоновия сок. Сместа се разбърква 

добре и се поднася в малки купички или плитка салатиера. Гарнира се с резанчета 

лимон. Може да се поднесе с препечени филийки от франзела. 

 

20. Вегетариански хайвер - 3 вид 9 

Продукти (за 1 доза):  2 с.л. грис, 1,5 ч.ч. вода, 1 каф.ч. олио, сок от 1/2 до 1 

лимон, 1 глава кромид лук, 2-3 твърдо сварени яйца, черен пипер на вкус, маслини 

и магданоз за гарниране. 

Приготвяне: Гриста се сварява в подсолена вода докато се сгъсти добре, след 

което се бърка докато изстине, за да не хване коричка. Бавно, при непрекъснато 

бъркане, се прибавя олиото и ломоновия сок. Добавят се ситно нарязания кромид 

лук, добре пасираните с вилица яйца и черен пипер на вкус. Ако е необходимо се 

доосолява. Сместа се изсипва в плитка салатиера и се гарнира с маслини и китчици 

магданоз. 

 

21. Пюре от зеленчуци с шунка 
Продукти (за 1 доза): 4-5 средно големи картофа, 2-3 моркова, 2.с.л. кус-кус, 1 

маруля, 4-6 тънки филии шунка, олио (зехтин), черен пипер и сол. 

Приготвяне: Картофите и морковите се почистват добре, обелват се и се 

сваряват в малко вода. След като поизстинат се пасират добре. Пюрето се 

разрежда с водата от варените зеленчуци. Добавя се малко олио, сол и черен пипер 

на вкус. В отделен съд се сварява кус-куса. След като поизстине малко се обърква 

с пюрето. 
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В плитка салатиера се поставят цели (или нарязани на едро) листа от добре 

почистена и измита маруля. Върху тях се нареждат филиите шунка, а върху тях се 

поставя по 1-2 с.л. от зеленчуковото пюре. Гарнира се по желание. 
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