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Храна, приготвена с любов

САЛАТИ

Патладжаните се изпичат на шайби на 
грил тиган. Чушките също се изпичат 
и се нарязват на ивички. Доматите 
се обелват и се нарязват на кубчета. 
Морковът се настъргва. Всички със-
тавки се подреждат по желания на-
чин в чиния или купа, подправят се със 
сол, черен пипер, чесън, зехтин и оцет. 
Отгоре се настъргва сирене. Салатата 
се поръсва с нарязан магданоз.

Продукти: Начин на приготвяне:

  патладжан – 2 бр.
  чушки – 3 - 4 бр.
  домати – 3 - 4 бр.
  морков – 1 бр.
  чесън – 1 - 2 скилидки
  черен пипер – 1 ч. л.
  зехтин – 2 - 3 с. л.
  оцет – 1 с. л.
  магданоз – 1

2 връзка
  сол – на вкус
  сирене – 100 г

Салата с гриловани зеленчуци
Здравка Паскалева

В салатата могат да се добавят тиквички и лук, също нарязани и 
запечени на грил тиган. По желание доматите също могат  

да бъдат нарязани на шайби и запечени.

Бележка

Доматите се нарязват на кубчета, 
краставиците – на кръгчета или по-
лумесеци, чушките – на лентички, маг-
данозът и лукът – на ситно. Всички 
съставки се смесват в купа. Салатата 
се подправя със сол, оцет и олио, раз-
бърква се и се оформя като купчинка. 
Отгоре се поръсва обилно с настърга-
но бяло саламурено сирене и се укра-
сява със стрък пресен магданоз, черни 
маслини или малка люта чушка.

Продукти: Начин на приготвяне:

  красавици
  домати 
  печени чушки
  маслини 
  сирене
  лук
  магданоз
  сол
  олио
  оцет
  зелена люта чушка  
(по желание)

Шопска салата
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Храна, приготвена с любов

ЯСТИЯ С РИБА

Шаранът се почиства от люспите и 
вътрешностите. Нарязва се на парче-
та или котлети, които се овалват в 
брашно и се пържат в олиото. От-
делно се разтопява маслото и в него 
се запържват накълцаните лук и чесън. 
Постепенно се сипват брашното и 
прясното мляко, като сосът се бър-
ка непрекъснато. Добавят се сокът 
от лимона, солта, дафиновите листа 
и черният пипер. Сосът се оставя да 
заври. Сваля се от котлона и се оставя 
да се охлади. Пържената риба се сер-
вира, полята със соса. По желание се 
украсява с пресен копър.

Продукти: Начин на приготвяне:

за 2 порции:
  шаран – 1

2 кг
  масло – 4 с. л.
  лук – 1 глава
  чесън – 3 скилидки
  брашно – 2 с. л. +  
за овалване

  прясно мляко – 2 ч. ч.
  лимон – 1 бр.
  дафинов лист – 3 бр.
  олио – за пържене
  черен пипер
  сол
  копър – за поръсване 
(по желание)

Пържен шаран
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Храна, приготвена с любов

СЛАДКИШИ

  масло – 40 г
  олио – 1 к. ч.  
(или 90 г масло)

  захар – 2 к. ч.  
(може и пудра захар)

  яйца – 2 бр.
  брашно – 2 1

2 ч. ч.
  бакпулвер – 1 пакетче
  ванилия – 1 пакетче
  сладко или мармалад – 
1 ч. ч.

  пудра захар –  
за поръсване

Маслото (или маслото с олиото) се раз-
бива със захарта до побеляване. При-
бавят се един по един двата жълтъка, 
брашното, размесено с бакпулвера, и 
1 ванилия. Замесва се тесто, което се 
разделя на две. Едната част се разточва 
с размерите на тавата, предварително 
намазана с масло и поръсена с брашно, 
и се поставя вътре. Може допълнител-
но да се разточи направо в тавата с 
малка сладкарска точилка. Намазва се с 
мармалад и отгоре се разстилат разби-
тите на сняг белтъци. Втората част 
от тестото се омесва с още малко 
брашно, за да стане по-твърдо, и се 
настъргва равномерно върху белтъците 
на едро ренде, за да ги покрие. Сладки-
шът се пече до бледорозово в умерена 
фурна. Нарязва се на правоъгълни парче-
та и леко се поръсва с пудра захар.

Продукти: Начин на приготвяне:

Стърган сладкиш
Здравка Паскалева




