
РИБА В МЕНЮТО СИ
ВКЛЮЧИ И ЕНЕРГИЯ
НА ТЯЛОТО СИ ПОДАРИ!

Кампанията е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на 

рекламните материали се носи от "Ноу Нейм Ейджънси” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те 
отразяват официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Кампанията се провежда в рамките на проект
УНП : BG0713EFF-341-220258 

„Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа
на продуктите от риболов и аквакултура в община Своге”.

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО

И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНВЕСТИРАНЕ В УСТОЙЧИВО РИБАРСТВО

РИБНИ РЕЦЕПТИ ОТ 

СВОГЕ





	 Рибата	е	ценен	хранителен	продукт.	Препоръката	за	консумация	на	риба	и	
рибни	 продукти	 възлиза	 на	 30-40	 гр.	 дневно	 или	 поне	 на	 едно	 рибно	 ястие	
седмично.
	 Счита	се,	че	увеличената	консумация	на	риба	има	превантивен	характер	
по	отношение	на	предпазването	от	сърдечно-съдови	заболявания.
Рибата	и	рибните	продукти	са	ценна	храна	за	човека.	Посредством		добрите	си	
вкусови	 качества	 и	 с	 високата	 си	 хранителна	 стойност,	 те	 трябва	 да	 заемат	
своето	място	на	трапезата	на	българина	и	да	се	превърнат	в	средство	за	масова	
профилактика	на	различни	заболявания.
	 Рибата	е	богат	източник	на	минерални	вещества.	По	съдържание	на	калций	
и	фосфор	се	нарежда	след	млякото	и	млечните	произведения,	и	преди	месото.
	Докато	продуктите	със	земен	произход		са	сравнително	бедни	на	йод	и	флуор,	
то	тези	микроелементи	присъстват	в	морските	риби	в	значително	количество.	
Рибата	може	да	обогати	съществено	нашето	хранене	с	йод	и	флуор,	което	е	от	
значение	 за	 профилактиката	 на	 йододефицитните	 състояния	 „гуша”	 и	 зъбен	
кариес.	
	 Освен	всичко	останало,	рибата	съдържа	и	важни	за	организма	витамини:		
А,	Д,	Е,	В1,	В2,	В6,	В12,	Ниацин.
	 Рибата	 е	 перфектната	 комбинация	 от	 нисък	 процент	 мазнини	 и	 висок	
процент	белтъчини.
	 Сред	рибите	с	най-ниска	масленост	(до	5%)	са	калкан,	кефал,	толстолоб,	
хек,	бяла	риба,	лефер,	попчета,	сафрид,	пъстърва,	мерлуза,	треска.	Малко	по-
мазни,	но	не	прекалено	(5-10%)	са	шаранът	и	акулата.	Сред	най-мазните	риби	
са	сьомгата,	риба	тон,	скумрия,	сардина.
	 Рибата	съдържа	така	полезните	за	организма	Омега-3	мастни	киселини,	
които	 влияят	 незаменимо	 върху	 човешкото	 сърце	 и	 балансират	 сърдечната	
честота.		Морските	риби	освен	всичко	съдържат	йод	и	са	много	полезни	за	хора,	
които	имат	проблеми	с	щитовидната	жлеза.
	 Кулинарното	 изкуство	 е	 напреднало	 толкова	много,	 че	 в	 днешно	 време	
човек	не	може,	да	не	открие	своя	любим	вкус	риба:	печена,	варена	,пържена,	
задушена,	 панирана,	 пълнена,	 морска,	 сладководна,	 филе,	 коремче,	 цяла,	
дребна,	 едра,	 тлъста,	 постна.	 Вариантите	 на	 видове	 риба	 и	 начинина	 	 на	
приготвяне	могат	да	бъдат	безброй.
	 Наслаждавайте	се	на	вкуса	й	и	преглъщайте	по	хапка	здраве	всеки	път,	
когато	ядете	риба.	Насладете се на вкусните рибни рецепти от Своге!
	 Книга	„Рибни рецепти от гр. Своге“ е	част	от	Проект:
„Промоционална кампания, насочена  към подобряване престижа на 
продуктите от риболов и аквакултура в община Своге“,	 по	 мярка	 за	
предоставяне	 на	 безвъзмездна	 финансова	 помощ	№	 3.4	 „Развитие	 на	 нови	
пазари	 и	 промоционални	 кампании“	 по	 приоритетна	 ос	 №3	 „Мерки	 от	 общ	
интерес“	 по	 Оперативна	 програма	 за	 развитие	 на	 сектор	 „Рибарство“	 	 на	
Република	 България,	 финансирана	 от	 Европейския	 фонд	 за	 рибарство	 за	
програмен	период	2007	–	2013г.
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Славка	Лексова	

„Риба Хек”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

 •  3	бр.	риба	„Хек”		•  лимони	-	резени	и	сок	
 • сол	• черен	пипер	• зехтин	(за	намазване)
 • 100	гр.	орехи	•	2	скилидки	чесън

	 Почистената	и	нарязана	риба	се	овалва	в	смес,	приготвена	
от	 всички	 подправки	 и	 галетата	 (брашното),	 след	 което	 се	
изпържва	 в	 сгорещено	 олио.	 	 Готовата	 риба	 се	 отцежда	 върху	
ниска	 решетка	 с	 кухненска	 хартия	 отдолу.	 Гарнира	 се	 с	 кисели	
краставички,	 картофена	 салата,	 маслини,	 орехи	 и	 магданоз.	
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Любка	Петрова		

„Цаца с гарнитура”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

 •  1	кг.	риба		„Цаца”		•  3	с.л.	брашно		•  2	с.л.	нишесте
•  чесън	на	прах	или	3	смачкани	скилидки	

•  дафинов	лист		•  риган	•  сол	
•		зехтин	или	олио	за	пържене

	 Почистете	 много	 добре	 цацата,	 отцедете	 я	 от	 водата	 и	 я	
подсушете.	 	След	това	я	оваляйте	в	брашното	(или	в	сместа	от	
брашно	и	нишесте),	солта	и	чесновия	прах.	Необходимо	е	всяка	
рибка	 да	 се	 покрие	 със	 слой	 от	 брашнената	 смес.	 Загрейте	
мазнината	 в	 дълбока	 тенджера,	 	 дълбок	 тиган	 или	фритюрник.	
Още	 когато	мазнината	 не	 е	 загряла	 и	 готова	 пуснете	 в	 нея	 1-2	
дафинови	листа	и	ригана.	В	загрятата	мазнина	добавете	цацата,	
така	 че	 да	 е	 почти	 напълно	 покрита	 от	 нагорещената	мазнина.	
Изпържете	я	до	получаване		на		златисто	покритие,	но	без	да	я	
препържвате.	 	Извадете	цацата	и	я	отцедете	напълно.	Може	да	
използвате	и	хартия	или	кухненско	руло,	за	да	попиете	мазнината,	
така	рибата	става	по-лека.	

Гарнитура:	картофена	салата.
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Тодорка	Петрова

„Скумрия”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		2	бр.	скумрия		•		3	бр.	моркови
•		100	гр.	орехи		•		1	глава	чесън
•		1	бр.	лимон	
•		сол

	 Рибата	се	почиства	и	измива,	след	което	се	изпича	на	скара.	
Морковите	се	сваряват	до	омекване,	и	се	нарязват	на	колелца.	
В	 чиния	 се	 подреждат	 като	 канапе	 морковите,	 отгоре	 се	 слага	
изпечената	риба	и	се	поръсва	с	нарязан	на	дребно	чесън	и	смлени	
орехи.	Аранжира	се	по	желание	и	се	овкусява	с	лимон.
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Елена	Стоянова

„Скумрия с майонеза,
картофи и яйца”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		мариновано	филе	от	риба	(по	избор)		•		300	гр.	картофи
•		12	бр.	яйца		•		1	кофичка	майонеза

•		6	бр.	кисели	краставички		•		сол		черен	пипер

 
	 Рибата,	 по	 възможност	 мариновано	 филе	 се	 намачква	 на	
ситно.
	 Яйцата	 твърдо	 сварени,	 се	 нарязват	 на	 две,	 отделят	 се	
внимателно	 жълтъците	 от	 белтъците.	 Картофите	 се	 сваряват,		
нарязват	се	на	дребно	и	се	смесват	с	майонезата,		солта,	и	черения	
пипер.
	 В	чиния	се	подреждат	половинките	белтъци	напълнени	с	риба,	
и	отгоре	се	слагат	по	едно	колелце	кисела	краставичка.	Отстрани	се	
подреждат	картофите,		поръсени	отгоре	с	настърганите	жълтъци.
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Богдана	Иванова

„Риба Хек с домати, 
лимон, яйца и чушки”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		500	гр.	хек		•		2	бр.	яйца		•		1	бр.	чушка
•		2	бр.	домати		•		2	бр.	лимони		•		бяло	брашно
•		царевично	брашно		•		галета
•		сол		•		100	мл.	олио		•		10	бр.	маслини

 
	 Рибата	се	почиства,	измива	и	се	нарязва	на	шайби	с	дебелина	
около	 1-1,5	 см.	Овалва	 се	 в	 двата	 вида	 брашно	 и	 галета,	 и	 се	
пържи	в	сгорещеното	олио.	
	 Оставя	се	да	се	отцеди	от	мазнината	върху	кухненска	хартия.	
Подрежда	се	в	чиния,	като	се	редят	последователно	парче	риба	и	
резенче	лимон.
	 Отстрани	 се	 аранжира	 с	 доматите,	 	 чушките,	 маслините	 и	
твърдо	сварените	яйца.
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Галина	Соколова

„Студено маринована 
Скумрия”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		Риба	‘‘Скумрия‘‘		•		100	гр.	оцет
•		100	гр.	олио		•		сол		•		дафинов	лист
•		черен	пипер		•		3	глави	лук	(червен)		

•		10	бр.	маслини		•		1	бр.	лимон

 
	 Рибата	се	почиства,	нарязва	се	на	шайби,	след	което	се	накисва	
в	марината	от	оцета	и	олиото,	овкусени	със	солта,		дафиновия	лист	
и	черения	пипер.	Така	приготвена	рибата	престоява	в	хладилник	
минимум	24	часа.

	 Рибата	 се	 подрежда	 в	 плоска	 чиния	 и	 отгоре	 се	 посипва	 с	
нарязания	на	полумесeци	червен	лук,	маслини	и	резенчета	лимон.		
Платото	може	да	се	гарнира	с	картофена	салата.	



10

Димитрина	Изворска	

„Питка с   
рибни елементи”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1	бр.	скумрия			•		1	кг.	брашно
•		100	гр.	мая		•		1	ч.ч.	кисело	мляко
•		1	ч.ч.	прясно	мляко		•		1	с.л.	олио
•		1	с.л.	захар		•		1	с.л.	сол

	 Тестото	се	замесва.	Оставя	се	да	втасва.	Размесва	се	на	топки,	
като	във	всяка	топка	се	слагат	малки	парченца	от	предварително	
изпечената	 скумрия.	 За	 украса	 върху	 погачата	 се	 декорират	 от	
тесто	малки	рибки,	оцветени	в	различни	цветове	със	сладкарска	
боя.
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Божидар	Дакашев

Пълнен шаран 
„Доверие”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1	бр.	шаран	(около	3	кг.)		•		3	бр.	кромид	лук
•		2	стръка	праз	лук		•		500	гр.	гъби		•		100	гр.	стафиди

•		1	½		ч.ч.	олио	•		50	гр.	сушени	боровинки		•		100	гр.	краве	масло		
•		100	гр.	орехи		•		200	гр.	ориз		•		сол,	черен	пипер

 Плънка:
	 Лукът	се	запържва	с	1/3	от	маслото	и	олиото	до	зачервяване.		
Добавят	 се	 морковите,	 които	 предварително	 са	 запържени	 в	
отделен	съд.		Добява	се	и	оризът,	и	се	пържи	докато	започне	да	
става	прозрачен.		Прибавят	се	стафидите,	които	предварително	
са	напоени	в	топла	вода	за	около	20	минути.		Добавят	се	2	ч.ч.	
вода,	след	което	се	разбърква	интензивно.	Орехите	се	прибавят,	
когато	плънката	се	свали	от	огъня.
	 Шаранът	се	пълни	с	половината	плънка,	а	към	останалото	
количество	се	добавят	изпържени	на	едро	гъби	и	се	слагат	в	тавата	
около	шарана.	Добавят	се	две	чаши	вода	по	време	на	печенето.	
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Христина	Йотова	

„Разядка с
риба Перла”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1	консерва	риба	Перла	или	Шпроти
•		1	буркан	салата	„Кьопоолу“
•		1	бр.	домат		•		1	бр.	краставица
•		1	бр.	чушка		•		10	бр.	маслини		•		сол

 

	 Изброените	 зеленчуци	 се	 аранжират	 върху	 подходяща	
чиния,	на	няколко	места	под	формата	на	топка	се	поставя	салата	
„Кьопоолу“,	а	отгоре	се	нареждат	малките	рибки.	

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
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Елена	Пещерлиева

“Пъстърва връху
зрял боб”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1	бр.	едра	Пъстърва		•		200	гр.	боб
•		100	мл.	олио		•		1	глава	кромид	лук

•		1	бр.	морков
•		сол

	 Бобът	се	сварява	с	предварително	нарязания	лук		и	морковите.		
Рибата	 се	 нарязва,	 подсушава	 и	 леко	 се	 запича	 във	 фурна	 с	
мазнина.	Залива	се	с	готовия	боб,	а	отгоре	се	нарязва	на	шайби	
кромид	лук	и	се	пече	още	10-тина	минути,	докато	рибата	поеме	
водата	от	боба.	Гарнира	се	по	желание.

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
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Милка	Георгиева	

„Рибна салата
за ракийка”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		2	кутии	консерва	риба	тон		•		1	глава	червен	лук
•		3	бр.	твърдо	сварени	яйца
•		250	гр.	овче	сирене	•		2-3	с.л.	олио
•		3-4	бр.	домати	•		лимонов	сок	•		магданоз

 

	 Рибата	 се	 разполага	 в	 елипсовидна	 чиния	 и	 се	 поръсва	 с	
лимоновия	сок.	Върху	нея	се	поставя	нарязания	на	филийки	лук	и	
сиренето	нарязано	на	малки	парченца,	и	пак	се	поръсва	с	лимонов	
сок.	Нареждат	 се	 нарязаните	 на	 кръгчета	 домати	 и	 се	 поръсва	
с	олио.	Отгоре	се	подреждат	кръгчета	от	яйцата,	наръсват	се	с	
лимонов	сок	и	олио	и	се	украсява	със	ситно	нарязан	магданоз.	
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Даниела	Георгиева

“Лаврак в
морска сол”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		2	бр.	средно	големи	Лаврака
•		2	кг.	морска	сол		•		4	бр.	белтъци
•		2	стръка	розмарин		•		1	бр.	лимон

•		½	връзка	магданоз			•		100	мл.	зехитн

 

	 Рибата	 се	 почиства.	 В	 нея	 се	 слагат	 лимоните,	 нарязани	
на	 филийки,	 розмарина	 и	 магданоза.	 Разбиват	 се	 белтъците	 с	
морската	сол,	прибавя	се	и	зехтина.	
С	тази	смес	се	намазват	рибите.		Пече	се	1	час	в	умерена	фурна,		
след	което	се	прави	аранжировка.
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Цветанка	Боянова	

„Пастърма от риба”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1	бр.	толстолоб		•		морска	сол
•		1	с.л.захар		•		червен	пипер
•		черен	пипер		•		3-4	скилидки	чесън
•		1	с.л.чубрица	•		1	ч.ч.	сухо	бяло	вино

 
	 Вземаме	необходимото	ни	количество	рибици	от	толстолоб	
и	 ги	 измиваме	 грижливо.	 Натриваме	 ги	 с	 морска	 сол	 и	 супена	
лъжица	захар.	Оставяме	ги	така	да	престоят	48	ч.	като	ги	обръщаме	
периодично.	Накисваме	ги	след	това	в	силна	саламура	с	разчет	
2	 л.	 вода	 и	 пакет	морска	 сол.	Давим	рибиците	 72	 ч.	Отново	 ги	
отцеждаме	и	 натриваме	 с	 каша	от	 следните	 подправки:	 червен	
пипер,	черен	пипер,	ситно	счукан	/пасиран/	чесън,	чубрица,	чаша	
сухо	бяло	вино.	Закачаме	рибиците	на	проветриво	място	да	съхнат	
3-7	дни	според		дебелината	им.	
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Николина	Такева		

“Плато Риба Асорти”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		400	гр.	риба	асорти	(Бяла,пастърва,Хек)
•		бяло	брашно

•		царевично	брашно		•		галета
•		сол		•		1	пакетче	ролца	от	раци		•		1	бр.	лимон

 

	 Рибите	 се	 почистват,	 нарязват	 на	 парчета,	 след	 което	 се	
овалват	 в	 бялото	 брашно,	 царевичното	 брашно	 	 и	 галетата.	
Пържат	се	в	предварително	сгорещено	олио.	След	като	се	извадят,	
се	оставят	да	се	отцедят	от	мазнината	върху	кухненска	хартия.	
Добавят	се	ролцата	от	раци,	овкусяват	се	с	лимон,	и	се	аранжира	
по	желание.



18

Петкана	Йорданова	

„Риба Клен”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		10-12	бр.	рибки	Клен		•		бяло	брашно
•		царевично	брашно		•		сол
•		100	мл.	олио
•		1	бр.	лимон

	 Рибиките	се	почистват,	измиват	и	подсушават.	Овалват	се	в	
двата	вида	брашно	и	се	пържат	в	сгорещено	олио.	Оставят	се	да	се	
изцедят	и	се	овкусяват	със	сока	на	лимона.	Ястието	се	аранжира	
по	желание.
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Еленка	Георгиева		

“Речна риба”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1	кг.	речна	риба	(няколко	вида)
•		брашно		•		царевично	брашно		•		сол

•		100	мл.	олио
•		1	бр.	лимон

 

	 Рибите	 се	 почистват,	 измиват	 и	 подсушават.	 Овалват	 се	 в	
двата	 вида	 брашно	 и	 се	 пържат	 в	 сгорещено	 олио.	Оставят	 се	
да	се	изцедят,	след	което	се		овкусяват	със	сока	от	лимона	и	се	
украсяват	по	желание.
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Ирена	Димитрова	

„Топчета от
бяла риба”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		2	големи		бели	риби		•		2	глави	червен	лук
•		2	с.л.оцет		•		2	бр.	яйца
•		подправка	за	риба
•		черен	пипер		•		1	бр.	Лимон

	 За	панировката:		1	пакет	качамак	/едро	царевично	брашно/,		4	
с.л.	брашно,	едно	яйце
	 Рибата	се	бланшира	в	подсолена	вряща	вода	с	2	с.л.	оцет	за	
2-3	 минути.	 Обезкостява	 се	 и	 се	 накъсва	 на	 малки	 парченца.	
Замесва	 се	 на	 кайма	 с	 яйцата,	 подправката	 и	 черния	 пипер.	
Оформят	се	малки	топчета	и	се	овалват	в	брашно,	яйце	и	после	в	
качамака	 /едро	царевично	брашно/.	Пържат	се	в	силно	нагрята	
мазнина.
	 Гарнитура:	Във	врящата	вода	за	бланширане,	преди	рибата	
се	 бланшира	 червения	 лук	 нарязан	 на	 тънки	 кръгчета	 докато	
омекне.	Панира	се	по	същия	начин	като	топчетата.
	 Украсява	се	с	кисели	краставички	и	маслини.
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Борислава	Йорданова		

“Пъстърва на тиган
със зеленчуков сос”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1	брой	по-едра	изчистена	пъстърва
•		50	мл.	олио		•		1	глава	кромид	лук

•		1	стрък	целина		•		няколко	моркова		•		50	мл.	бяло	вино
•		1	бр.	лимон		•		сол	и	черен	пипер	на	вкус

 
	 Пъстървата	 се	 измива,	 подсушава,	 осолява	 и	 се	 пържи	 от	
двете	страни	до	златисто	в	тиган	с	предварително	загрятото	олио.
В	мазнината	в	която	се	е	пържила	рибата	се	задушават	нарязания	
на	ситно	лук	и	морковите	на	тънки	ивици.
	 Добавя	се	виното,	нарязаната	целина,	черения	пипер	и	солта,	
и	се	оставя	да	се	задушат	за	около	5	мин.
	 След	което	с	така	приготвените	зеленчуци	се	залива	рибата.	
Аранжира	се	допълнително	с	лимон	и	зелена	салата
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Ралица	Иванова		

„Филе от лаврак
с ризото”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		600	гр.	филе	от	Лаврак		•		300	гр.	гъби
•		1	глава	лук		•		200	гр.	ориз
•		Зеленчуци	по	избор	(моркови,	червени	чушки,	царевица)
•		1	бр.	лимон		•		Сол	и	черен	пипер	на	вкус	

 

	 Филето	от	 рибата	 се	 почиства	и	 се	измива.	Лукът	и	 гъбите	
се	 запържват,	 и	 се	 подправят	 със	 сол	 и	 черен	 пипер.	 	 С	 така	
получената	плънка	се	пълни	рибата,	увива	се	във	фолио	и	се	пече	
на	220	градуса	до	готовност.
	 През	 това	 време	 се	 запържват	 зеленчуците,	 след	 което	 се	
задушават	с	ориза.
	 Сервира	се	върху	зелена	салата,	и	се	украсява	с	лимон.



23

Ивелина	Антова		

“Бяла ледена
риба с домати”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		800	гр.	бяла	риба	(филе)
•		4-5	бр.	домати		•		200	гр.	кашкавал

•		3-4	с.л.	зехтин		•		2-3	с.л.	лимонов	сок
•		сол	и	черен	пипер

	 Рибата	се	нарязва	на	големи	парчета,	овкусява	се	с	лимоновия	
сок,	черен	пипер	и	сол.
	 Доматите	се	нарязват	на	колелца,	а	кашкавала	се	настъргва.	
В	 тавичка	 се	 редят,	 ред	 домати,	 ред	 риба,	 отново	 ред	 домати.
Поливат	се	със	зехтин,	и	се	слагат	да	се	запекат	във	фурна	на	180		
градуса	за	20-25	минути.
	 След	 като	 се	 извади	 от	 фурната,	 рибата	 се	 поръсва	 с	
настъргания	кашкавал,	след	което	се	запича	за	още	5-6	минути,	
докато	кашкавалът	се	запече	до	червено.
	 Гарнира	се	със	зелена	салата,	лимон,	а	в	случая	и	с	парченца	
суши.
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Жаклин	Ангелова	

„Темаки суши”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		500	гр.	ориз
•		100	гр.	сьомга
•		водорасли	,,Нори“
•		краставица,	червена	чушка,	крема	сирене

	 Върху	мат	се	слага	водорасло	,,Нори“,	върху	него	се	разстила	
необходимото	 количество	 ориз.	 По	 средата	 се	 прави	 малко	
каналче	и	се	слага	сьомгата,	парче	краставица,	и	червената	чушка	
нарязана	на	ивица.	Така	наредените	продукти	се	намазват	с	крема	
сиренето,	и	с	помощта	на	мата	се	навиват	на	руло.
 
	 Задължителна	добавка	към	ястието	е	соевият	сос.
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Габриела	Пламенова		

“Пъстърва в
солено желе ”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		2	бр.	средни	пъстърви
•		2	бр.	лимони

•		200	гр.	зеле		•		50	гр.	орехи
•		1	пак.	желатин

	 Сваряват	 се	 две	 рибешки	 глави	 в	 1-1.250	 л.	 вода,	 като	
периодично	се	обира	образувалата	се	отгоре	пяна.	Докато	главите	
се	варят,	останалата	част	от	пъстървата	се	осолява	и	се	напълва	
с	орехи,	лимони,	и	малко	зеле	нарязано	на	ситно.	Пече	се	на	180	
градуса	за	около	20-30	мин.
	 Готовият	бульон	се	прецежда	така,	че	да	остане	само	водата,	
след	което	се	желира	с	пакет	желатин,	добавя	се	безвредна	синя	
боя.	
	 След	като	всичко	е	готово,	рибата	се	аранжира	според	вкуса	
и	въображението	на	готвача	и	се	залива	отгоре	с	рибния	бульон.	
Поставя	се	в	хладилник	докато	стегне	желатина.
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Емил	Йорданов	

„Печена пъстърва”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		2	бр.	средни	пъстърви		•		1	морков		•		целина
•		1	глава	лук	•		1	малка	глава	чесън
•		1	лимон		•		50	мл.	олио		•		сол	и	черен	пипер	
•		картофено	пюре

	 Зеленчуците	се	измиват	и	се	почистват.	Морковите	се	нарязват	
на	 кръгчета.	 	 Лукът,	 целината	 и	 чесъна	 -	 на	 ситно.	 Рибата	 се	
почиства	и	измива,	след	което	се	подправя	със	сол,	черен	пипер,	
и	се	поставя	в	сока	от	изстискания	лимон.	
	 Всяка	риба	по	отделно	се	поставя	върху	алуминиево	фолио,	и	
отгоре	се	поръсва	със	зеленчуците,		след	което	се	залива	с	олиото	
и	се	слага	да	се	пече	на	180	градуса	за	около	30-35	мин.	Когато	
рибата	е	готова	се	гарнира	с	картофеното	пюре.
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Радмила	Войнова

“Пъстърва в
бяло вино със сос ”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
•		2	бр.		пъстърви			•		1	ч.ч.	вода		•		2	моркова	•		2	глави	кромид	лук

•		1	стрък	целина		•		1	връзка	магданоз		•		1	бр.	лимон
•	Сол	и	черен	пипер	на	зърна

										За	соса:			•		Майонеза		•		Кисели	краставички		•		Сол
•		Чесън		•		Бял	пипер		•		Магданоз		•		Копър

	 Рибата	се	почиства,	измива	и	подсушава.	Слага	се	в	широка	
тенджера	и	се	залива	с	водата	и	виното.	Добавят	се	нарязаните	
на	кръгчета	моркови,	лук,	целина,	магданоз,черен	пипер	и	сол	на	
вкус.	Всичко	това	се	слага	да	ври	на	силен	огън	и	след	като	заври	
се	оставя	да	ври	на	тих	огън	още	около	10	мин.	Сосът	се	приготвя	
в	 блендер,	 	 като	 се	 нарязват	 на	 ситно	 киселите	 краставички,		
добавя	се		майонезата	и	останалите	продукти.
	 Вече	 готовата	 сварена	 пъстърва	 се	 изважда	 заедно	 с	
останалите	продукти,	слага	се	в	намазнена	тава	и	се	оставя	да	се	
запече	докато	добие	златист	цвят.
	 За	гарнитура	може	да	се	поднесе	с	варени	картофи.	
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Ели	Величкова		

„Пълнена пъстърва
на фурна”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		2	бр.	пъстърва		•		300	гр.	гъби
•		2	връзки	пресен	лук		•		1	глава	кромид	лук
•		3	скилидки	чесън		•		1	бр.	лимон		•		100	мл.	бяло	вино
•		сол,	черен	пипер,	босилек		•		царевично	брашно

	 Рибата	се	почиства	и	осолява.	Чесънът	и	лука	се	нарязват	на	
едро	 и	 се	 задушават	 в	 мазнината.	 Прибавят	 се	 гъбите	 и	 се	
посолява.	Когато	водата	от	гъбите	се	изпари,	се	сипва		виното.
	 Добавят	се	подправките	и	се	оставя	да	поври	докато	виното	
се	 изпари,	 след	 което	 се	 сваля	 от	 огъня.	 Рибата	 се	 пълни	 с	
плънката,	след		което	се	зашива,	и	се	овалва	в	царевично	брашно.	
Пече	се	в	предварително	загрята	на	200	градуса	фурна.	Лимонът	
се	добавя	по	желание		за	доовкусяване.
	 По	 желание	 рибата	 може	 да	 се	 декорира	 според	 вкуса	 и	
фантазията	на	готвача.
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Мирела	Петрова		

“Пълнена сьомгова пъстърва
с ароматни подправки на фурна”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1бр.	сьомгова	пъстърва		•		1	кг.	картофи
•		1бр.	лимон		•		3	стръка	розмарин

•		4	с.л.	галета		•		50	мл.	олио
•	1	ч.ч.вода		•		сол	и	черен	пипер

	 Картофите	се	измиват,		обелват		и	нарязват	на	колелца.	Рибата	
се	почиства	и	измива.	Посолява	се	отвътре	и	отвън,	като	отвътре	
се	поръсва	обилно	с	галета,	и	се	напълва	с	резени	пресен	лимон,	
розмарин	и	ситно	нарязан	пресен	лук.
	 Рибата	се	зашива	с	подходящ	конец		и	се	поставя	в	тавичка,	
като	около	нея	се	подреждат	картофите.	Всичко	се	поръсва	със	
сол,	и	се	полива	с	олио	и	вода.
	 Ястието	се	поставя	в	гореща	фурна	и	се	пече	около	1-1.5	ч.	
при	температура	около	200	градуса.
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Юлия	Янакиева	
„Пъстърва с масло на грил,

с гарнитура от лимонов
ориз и гъби”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
•		1	бр.	пъстърва		•		3	с.л.	краве	масло		•		кимион		•		сол
За лимоновия ориз:
•		600	мл.	вода		•		200	гр.	ориз		•		250	гр.	гъби	печурки
•		2	с.л.	зехтин	или	олио	•		2	скилидки	чесън	•		връзка	магданоз
•		див	чесън	(зелен	лук)		•		1	бр.	лимон

	 Рибата	се	разрязва	по	дължина,	измива	се	и	се	подсушава.	
Подправя	се	със	сол	и	кимион	и	се	намазва	с	краве	масло.	Рибата	
се	пече	на	скара	от	всяка	страна	по	3-5	мин.
 За лимоновия ориз:	 В	 голяма	 тенджера	 се	 кипва	 водата	
заедно	със	солта,	изсипва	се	ориза	и	пак	се	кипва,	като	се	вари	
без	да	се	похлупва	и	без	да	се	разбърква	10-15	мин.	Отцежда	се,	
и	се	промива	с	вода.	Гъбите	се	почистват	и	се	нарязват	на	средни	
кубчета,	след	което	се	запържват	в	2	с.л.	зехтин	за	около	4	мин.	
до	златисто.	Към	гъбите	се	добавя	и	нарязаният	на	ситно	чесън	
за	около	1	мин.,	след	което	тигана	се	маха	от	огъня.	Прибавят	се	
ориза,	 магданоза,	 и	 зеления	 лук.	 Отгоре	 ястието	 се	 поръсва	 с	
настъргана	лимонова	кора.
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Кристина	Раденкова	

“Пъстърва в тесто”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1	кг.	пъстърва		•		2	глави	кромид	лук
•		1	стрък	зелен	лук		•		¼	глава	чесън
•		1	ч.ч.	орехи		•		4	бр.	домати	•		тесто

•		сол,	червен	пипер,	черен	пипер

	 Предварително	 изчистената	 пъстърва	 се	 намазва	 с	 олио,	
посолява	се	и	се	поръсва	с	червен	и	черен	пипер.	Измитите	кромид	
лук,	 зелен	лук	и	чесън	се	нарязват	и	 се	 задушават.	Към	тях	се	
добавят	 нарязаните	 домати	 и	 гъби.	 Орехите	 се	 начукват	 и	 се	
добавят	към	плънката.	С	така	получената	плънка	се	пълни	рибата.	
Тестото	 се	 разточва	 на	 много	 тънки	 листове	 и	 овкусената	 и	
напълнена	 риба	 поставяме	 в	 средата.	 Останалото	 тесто	 около	
рибата	 се	 нарязва	 на	 ивици	 и	 се	 оплита	 върху	 рибата,	 като	 се	
оформя	 добре.	 След	 това	 се	 намазва	 с	 разбито	 яйце	 и	 така	
получената	риба	печем	във	фурна	на	180	градуса.
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Любка	Петрова	

„Пържен хек”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		3	бр.	риба	Хек		•		лимон
•		сол		•		черен	пипер	
•		зехтин		(за	намазване)		•		50	гр.	орехи
•		2	скилидки	чесън

	 Вземете	почистените		риби,	отстранете	главите		и	ги	оваляйте	
в	смес,	приготвена	от	всички	подправки	и	галетата	(брашното).	
Отцедете	готовата	риба	върху	ниска	решетка	с	кухненска	хартия	
отдолу.

Гарнитура:	Кисели	краставички,	туршия,	лимон
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Тодорка	Петрова		

“Скумрия с
топено сирене”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		2	бр.	риба	скумрия		•		4	бр.	топено	сирене
•		няколко	картофа		•		кисели	краставички

•		сол	•		черен	пипер
•		100	мл.	олио

	 Рибата	се	почиства,		измива		и	се	нарязва	на	парчета.	Подрежда	
се	в	тава	с	малко	мазнина,	oсолява	се	и	се	слага	да	се	запече.	
Малко	преди	да	стане	готова	се	изважда	от	фурната	и	отгоре	се	
подреждат	парчета	нарязано	топено	сирене.	Връща	се	обратно	
да	се	запече	за	още	около	10	мин.,		докато	се	разтопи	топеното	
сирене.	Картофите	се	почистват	и	се	сваряват,		посоляват	се	и	се	
нарязват	на	дребно	 като	 за	 картофена	салата.	Подреждат	 се	в	
чиния	 и	 отгоре	 се	 поставя	 готовата	 риба	 с	 топеното	 сирене.	
Аранжира	се	с	кисели	краставички	и	по	желание	с	лимон.
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Антоанета	Георгиева			

„Каракуда”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1000	-	1200	гр.	дребна	таранка	(каракуда)
•		сол
•		брашно
•		100	мл.	олио

	 Рибките	се	почистват	от	люспите,	отстраняват	им	се	главите	
и	 вътрешностите.	 По-едрите	 се	 разрязват	 на	 две	 филии	 по	
дължина.	Най-вкусни	са	рибките	дълги	до	10	см.	Посоляват	се,	
панират	се	старателно	и	обилно	в	брашно,	след	което	се	оставят	
да	 попият	 в	 брашното	 за	 половин	 час.	 Пържат	 се	 на	 не	 много	
силна	температура,	за	да	не	прегорят.	Консумират	се	до	1-2	часа	
след	пържене,	защото	след	това	омекват	и	губят	“чара	си”.
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Ангел	Ганев		

“Рибни спагети по италиански
с риба тон и сос болонезе”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1/2	кг	спагети		•		300	гр.	консерва	риба	тон
•		50	гр.	моркови		•		50	гр.	стебла	от	целина

•		50	гр.	лук		•		6	с.л.	доматен	сос		•		1	ч.ч.	мляко
•		1/2	ч.ч.	червено	вино		•		сол		•		черен	пипер

	 Спагетите		се	сваряват	според	инструкциите	на	опаковката,	
отцеждат	се	и	се	измиват.	
	 	 Морковите,	 целината	 и	 лукът	 се	 нарязват	 на	 ситно	 и	 се	
поставят	в	тиган	да	се	запържат.		След	няколко	минути	се	добавя	
консервата	риба	тон	и	се	бърка,	докато	започне	да	променя	цвета	
си.		Добавят	се	виното	и	доматите.		Котлонът	се	намалява	и	сосът	
се	оставя	да	къкри	около	2	часа.	Накрая	се	добавя	млякото	и	се	
овкусява	със	сол	и	черен	пипер.	
	 Спагетите	се	смесват	със	соса	и	се	бъркат	внимателно		няколко	
минути,	така	че	да	се	загреят	отново	и	да	поемат	от	аромата	на	
съставките	на	соса.
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Валентина	Георгиева	

„Риба хек с
доматен сос”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•	1	кг.	бяла	риба	Хек		•	300	гр.	доматен	сос
•		200	гр.	кисело	зеле		•		10	бр.	маслини
•		2	бр.	лук	•		магданоз
•		черен	пипер		•		1	бр.	лимон

	 Измитата	и	почистена	риба	се	нарязва	равномерно	на	еднакви	
парчета,	 	след	което	се	изпича	на	фурна.	В	блюдо	се	подрежда	
както	 следва:	 Канапе	 от	 кисела	 зелева	 салата,	 върху	 него	 се	
подреждат	парчетата	риба.	Украсява	се	с	доматен	сос	и	маслини,		
шайбички	от	лук,		магданоз,	черен	пипер	и	лимон.
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Даниела	Георгиева				

“Скумрия
по свогенски”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		2	бр.	скумрии		•		300	гр.	сварен	боб	•		1	глава	кромид	лук	
•		1	стрък	праз	лук		•		½	глава	чесън		•		1	бр.	суха	червена	чушка

•		½	връзка	магданоз		•		100	гр.	доматено	пюре
•		5	бр.	кисели	краставички

	 Почистени,	 измити	 и	 подсушени	 двете	 скумрии	 се	 запичат	
във	фурна.	Когато	станат	готови	се	обезкостяват,	накъсват	се	на	
парчета,	след	което	се	подреждат	върху	предварително	сварения	
боб,	 приготвен	 по	 „традиционна	 свогенска	 рецепта“	 с	 трите	
вида	лук,	суха	червена	чушка,	ситно	нарязан	магданоз.	Прибавя	
се	 специално	 приготвено	 за	 целта	 доматено	 пюре.	 Отгоре	 се	
подреждат	нарязани	на	лентички	кисели	краставички	и	се	украсява	
по	желание.
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Станимира	Гешева		

„Пикантна скумрия”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1	едра	риба	Скумрия
•		100	гр.	домати		•		50	мл.	зехтин
•		200	гр.	кисело	зеле		•		200	гр.	картофи
•		1	гава	лук		•		1	чушка		•		майонеза		•		магданоз

								Почистената	и	измита	скумрия	се	оставя	за	четвърт	час	да	се	
подсуши,	след	което	се	изпича.
	 В	 тиган	 със	 зехтин	 се	 задушава	 малко	 лук	 и	 към	 него	 се	
добавят	 нарязаните	 на	 дребно	 домати.	Пържи	 се	 докато	 изври	
водата	на	доматите	и	се	получи	сос.	Прави	се	канапе	от	кисело	
зеле,	 върху	 него	 се	 поставя	 изпечената	 скумрия,	 след	 което	
отстрани	се	наслагва	венец	от	картофена	салата.		Заливат	се	с	
готовото	доматено	пюре	и	най-отгоре	се	слага	изпечената	риба.	
Допълнително	 се	 украсява	 със	 сварените	 картофи,	 лука	 и	
магданоза.
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Анелия	Боянова		

Рибно ястие „Триптих“

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		300	гр.	маринована	риба	(различни	видове)
•		100	мл.	зехтин

•		сол		•		галета		•		1	бр.	яйце
•		½		пак.	крема	сирене		•		½		глава	чесън

	 Специалитетът	се	приготвя	от	3	вида	риба.
По	желание	се	избират	малки	мариновани	рибки,	риба	тон,	която	
се	намачква	с	вилица	и	се	поръсват	със	зехтина.	По	желание	се	
прибавят	и	специално	приготвени	хапки	от	рибен	пастет,		който	се	
оформя	на	хапки	и	се	запържва	и	панира	с	галета	и	яйце.	Украсява	
се	с	розички	направени	от	крема	сирене	и	чесън.
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Преслав	Георгиев	

„Кюфтета от
риба с девесил”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		700	гр.	сурово	рибно	фил		•		100	гр.	пушена	скумрия
•		1	филия	хляб		•		1	малка	глава	кромид		•		2	скилидки	чесън
•		30	гр.	масло		•		2	бр.	яйца		•		1	с.л.	смлени	орехи
•		черен	пипер		•		2-3	листа	пресен	девесил		•		1	бр.	лимон

	 Рибното	филе,	 пушената	 риба	 и	 обелените	 лук	 и	 чесън	 се	
смилат	заедно	в	блендер.
	 Прибавят	се	яйцата,	маслото,	накиснатия	в	прясно	мляко	и	
добре	изстискан	хляб	и	смлените	орехи.	
	 Продуктите	 се	 смесват	 с	 миксер.	 Подправят	 се	 с	 част	 от	
нарязания	на	ситно	девесил,	солта	и	череният	пипер.	Каймата	се	
оставя	за	половин	час	в	хладилника.
	 Оформят	се	малки	кюфтета-топчета,	овалват	се	в	брашно	и	
се	изпържват	в	повече	олио.
	 Гарнират	се	с	резенчета	лимон	и	с	останалия	девесил.
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Маргарита	Чакърова		

“Пържен хек”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1,5	кг.	риба	Хек
•		бяло	брашно

•		царевично	Брашно
•		сол

	 Рибата	 се	 почиства	 от	 вътрешностите,	 измива	 се	 	 и	 се	
подсушава.	Осолява	се		и	се	овалва	в	двата	вида	брашно,	след	
което	 се	 пържи	 в	 сгорещено	 олио.	 Оставя	 се	 да	 се	 отцеди	 от	
мазнината	на	кухненска	хартия.	В	добавка	се	поднася	с	мариновани	
чушки	с	чесън,	и	копър.
	 Аранжира	се	според	вкуса.
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Маринка	Чакърова	

„Рибни хапки с 
картофено пюре”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1	кг.	бяла	риба	(филе)		•		2	бр.	яйца	•		брашно		•		галета		•	 сол		
•		картофи		•		копър		•		1	бр.	лимон		•		½		пак.	масло
Сос:		200	мл.	кисело	мляко		•		½	кофичка	майонеза
•		вода		•		½	глава	чесън		•		черен	пипер		•		50	гр.	орехи

	 Рибата	 се	 нарязва	 на	 парчета	 и	 се	 осолява.	 От	 яйцето	 се	 отделя	
белтъка	и	се	разбива	на	пяна.	Парчетата	риба	се	топят	в	белтъка,	след	
това	в	сместа	от	брашно	и	галета	и	отново	в	разбития	белтък.	Пържат	се		
в	малко	мазнина.	
	 Картофите	се	сваряват	и	от	тях	се	прави	картофено	пюре	смесено	с	
малко	масло,	сок	от	лимон	и	сол	на	вкус.
	 За	соса:	Чесънът	се	счуква	със	солта	и	се	смесва	с	киселото	мляко,	
майонезата	и	водата.	Всичко	това	се	разбива	добре.	Сипва	се	в	подходящ	
съд	и	отгоре	се	гарнира	с	натрошени	орехи.
	 Парчетата	готова	риба	се	подреждат	в	чиния	или	друг	съд	и	отгоре	на	
топки	се	слага	картофеното	пюре.	Цялото	ястие	се	поръсва	с	пресен	копър.
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Ганчо	Илиев		

“Пържена Каракуда”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		Риба	Таранка	(Каракуда)
•		Брашно		•		Сол

•		Лимони		
•		Олио

	 Рибите	 се	 почистват	 добре	 от	 вътрешностите	 и	 хрилете,	
измиват	се	и	се	подсушават.
	 Посоляват	 се	 добре	 и	 се	 овалват	 в	 брашно,	 след	 което	 се	
оставят	да	преседят	около	30	мин.
	 Изпържват	се	равномерно	от	двете	страни,	в	предварително	
загрята	мазнина	и	отгоре	се	заливат	със	сока	от	прясно	изцеден	
лимон.
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Николета	Цветанова		

„Скумрия, запечена с 
доматен сос и царевица”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		1	риба	Скумрия		•		1	консерва	домати	•	микс	зеленчуци						
(грах,	боб,	царевица)		•		½	буркан	кисели	краставички		•		сол
•		дафинов	лист		•		бахар		•		олио		•		1	глава	кромид	лук
•		черен	пипер	(зърна)		•		2	скилидки	чесън

	 Рибата	се	почиства	от	вътрешностите	и	се	измива,	след	което	
се	поставя	в	намазнена	тава.
	 Рибата	се	посолява	и	се	залива	с	доматите,		микса	от	заленчуци	
(полусварени),		добавя	се	малко	вода.	Подправя	се	с	чесъна,	лука	
и	останалите	подправки.	Пече	се	в	предварително	загрята	фурна	
за	около	1-1.5	ч.	Отгоре	се	гарнира	с	кисели	краставички.
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Янка	Иванова			

“Пържени шпроти
с девесил”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		500	гр.	риба,,Шпроти”
•		150	мл.	олио		•		1	с.л.	сол

•		2-3	с.л.	ронен	девесил
•		брашно

	 Рибата	се	почиства	от	вътрешностите	и	хрилете,	измива	се	и	
се	подсушава.	Овалва	се	в	солта,		девесила	и	брашното.	Пържи	
се	в	горещото	олио	до	готовност.
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Хенриета	Берта	Алис		Стефани		Божилов	

„Салата с херинга”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		300	гр.		мариновано	филе	от	Херинга		•		100	гр.	шунка
•		2	бр.яйца		•		2	бр.	кисели	ябълки		•		кисели	краставички
•		2	бр.	варени	картофи		•		4	с.л.	майонеза	•		4	с.л.	кисело	мляко		
•		2-3	с.л.	червено	цвекло	(варено,	нарязано)	•		сол	
•		черен	пипер	•		лимонов	сок		•		копър

	 Всичко	продукти	се	нарязват	на	малки	кубчета.	Майонезата	
и	киселото	мляко	се	смесват	с	подправките,	след	което	всичко	се	
разбърква	и	се	украсява	по	желание	на	готвача.	
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Цветанка	Григорова			

“Риба цаца с гарнитура 
от паниран зелен боб”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		500	гр.	риба	„цаца”		•		100	мл.	вода		•		100	мл.	оцет
•		зехтин		•		100	мл.	олио		•		400	гр.	зелен	фасул

•		400	гр.	картофи		•		брашно		•		яйце
•		зелени	домати	от	туршия		•		1	глава	чесън		•		1	бр.		лимон

	 Рибата	цаца	се	пържи,	слага	се	в	тава	и	се	залива	с	водата,	
оцета	и	олиото.	Прави	се	смес	от	брашното	и	яйцето	и	в	нея	се	
потапя	зеленият	фасул,	след	което	се	пържи	в	сгорещено	олио.	
Картофите	 се	 почистват,	 измиват	 	 и	 настъргват	 на	 ренде,	 след	
това	се	потапят	в	сместа	и	с	 	лъжица	се	пускат	в	олиото	да	се	
панират.
	 Сос:	Чесънът	се	почиства	и	заедно	с	олиото,	зехтина	и	сока	
на	1	лимон,	се	разбиват	с	пасатор.	
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Петкана	Илиева	

„Пържена Таранка”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		500	гр.	риба	,,Таранка“	(	каракуда)		•		Брашно
•		Царевично	брашно		•		Галета		•		Чесън		•	Магданоз
•		Лимонов	сок		•		Маруля
•		Моркови		•		Яйца

	 Рибата	се	почиства	и	измива,	 след	 това	се	овалва	в	двата	
вида	брашно	и	в	галетата	и	се	пържи	в	сгорещено	олио.	Овкусява	
се	с	чесън,	магданоз	и	лимонов	сок,	и	се	украсява	с	марулята,	
настърганите	моркови	и	сварени	яйца,	нарязани	на	полумесеци.	
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Кръстю	Чакъров			

“Пълнени чушки
с риба”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		2	консерви	„Копърка”		•		1	ч.ч.	ориз		•		1	яйце	(твърдо	сварено)
•		10-12	бр.	чушки		•		8-10	с.л.	олио			•		1	бр.	лимон

•		Сол,	черен	пипер,	мащерка,	магданоз,	копър
•		1	глава	лук		•		1	морков		•		6-7	бр.	маслини

	 Чушките	се	посоляват	малко	и	се	кипват	в	лимоновия	сок.	В	
сгорещено	 олио	 леко	 се	 запържва	 1	 ч.ч.	 ориз	 и	 след	 това	 се	
прибавят	 настърганите:	 морков,	 лук,	 	 яйце,	 нарязани	 маслини,	
надробена	риба,	сол,	черен	пипер	и	всичко	това	се	запържва.	
	 Така	получената	смес	се	залива	с	2	ч.ч.	вряла	вода	и	се	вари	
докато	 поеме	водата.	Отстранява	 се	 от	 котлона	и	 се	 оставя	 за	
около	30	мин.	да	престои.	След	това	се	пълнят	чушките	и	се	пекат	
в	тавичка	с	предварително	загрято	малко	олио.	Заливат	с	1	ч.ч.	
вряла	вода.	Сервират	се	поръсени	с	магданоз	и	копър,	както	и	с	
майонезено-сметанов	сос	по	желание.
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Иван	Чакъров			

„Желирано мезе
от риба”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		500	гр.	пушена	риба	,,Херинга“
•		120	гр.	лютеница	•	250	гр.	готварска	сметана
•		3	пак.	желатин	•		маслини
•		1	глава	лук		•		сол,	черен	пипер,	копър

	 Рибата	 се	 нарязва	 на	 дребно,	 прибавя	 се	 лютеницата,		
маслините	 и	 лука,	 нарязани	 на	 дребно.	 Всички	 съставки	 се	
пасират	и	към	тях	се	прибавят	сметаната,	солта,	черния	пипер,	и	
копъра.	Желатина	се	накисва	в	150	мл.	студена	вода	и	след	като	
набъбне	се	вари	на	водна	баня	5	минути,		след	което	се	добавя	
към	пасираната	смес.	Така	получената	смес	се	налива	във	форми	
по	желание	и	се	поставя	в	хладилника	да	стегне.
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Иван	Чакъров	

“Салата с риба тон”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		300	гр.	риба	„Тон”	•	1	бр.	зелена	салата
•	1	бр.	зелен	лук		•	1	връзка	репички

•	маслини	•	2	бр.	яйца	(твърдо	сварени)
•	олио,	оцет,	сол

 

								Всички	продукти	се	нарязват,	без	да	се	претриват	и	се	смесват.
Овкусяват	се	с	подправките	и	по	желание	може	да	се	поръси	със	
соев	сос.
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Цветанка	Боянова									

„Скумрия по селски‘‘

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		250	гр.	скумрия	или	пъстърва		•		1	бр.	лимон
•		черен	пипер		•		100	гр.	картофи
•		1	глава	кромид	лук
•		соев	сос

	 Рибата	се	осолява	и	се	поръсва	с	пикантен	соев	сос,	след	което	
се	панира.	Готовите	парчета	се	подреждат	върху	предварително	
приготвени	картофи	соте.	Всичко	това	се	овкусява	с	лимон,	парчета	
кромид	лук		и	отгоре	се	поръсва	с	магданоз.
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Кристиян	Гешев	

“Рибник”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

За	тестото:
•		1	кг.	брашно		•		1	бр.	яйце		•		сол		•		мая	•		1	щ.	захар

За	плънката:	•		1	бр.	риба		•		2	бр.	картофи		•		1	стрък	пресен	лук	
•		сол		•		черен	пипер		•		лимон

 

	 	 	 	Най-напред	се	замесва	тесто,	след	което	се	сварява	рибата,	
и	 картофите.	В	загрята	мазнина	се	задушава	лука,	 	добавят	се	
рибата	и	картофите	нарязани	на	дребно.	Така	получената	плънка	
се	 нарежда	 върху	 тестото	 и	 се	 пече	 в	 предварително	 загрята	
фурна	на	180	градуса	около	35	мин.		
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Весел	Изворски	

Рибник
,,От едно-две‘‘

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

За	тестото:	•		1кг.	брашно		•		500	мл.	прясно	мляко	•		1	с.л.	сол.
•		1	с.л.	захар		•		1	с.л.	оцет	•		3	с.л.	олио	•		3	с.л.	кисело	мляко
•		1	бр.	яйце
За	плънката:	•		200	гр.	рибно	филе	•		2-3	глави	лук
•		50-100	гр.	орехи	•		сол	

	 От	продуктите	се	омесва	тесто,	което	се		разделя	на	две	части.	
От	едната	част	се	омесва	обикновен	хляб,	а	от	другата	част	хляб	с	
плънка.	Плънката	се	приготвя	като	в	загрята	мазнина	се	задушава	
лука,	рибата,	орехите	и	сол	на	вкус.	
	 Готовото	тесто	се	растила	и	върху	него	се	поставя	получената	
плънка,	след	което	тестото	се	затваря,	за	да	може	плънката	да	
остане	отвътре.	Пече	се	в	предварително	загрята	фурна.	
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Ерик	Емилов	Георгиев		

“Пържена пъстърва”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		5	пак.желатин		•		2	бр.	средни	пастърви		•		1	бр.	лимон
•		1	пакетче	ролца	от	раци		•		1	връзка	магданоз
•		1	маруля		•		1	бр.	краставица		•		50	гр.	маслини

•	1	бр.	морков		•		сладкарска	боя	•		брашно

	 Рибата	се	почиства	и	измива.	Овалва	се	в	брашно	и	се	пържи	
на	слаб	огън.
	 Желатина	се	оставя	да	набъбне	във	вода	и	се	разтваря	на	
водна	баня.	 	Оцветява	 се	 бульон	 или	 вода	 в	 съд	и	 се	 прибавя	
желатинът.	Зеленчуците	се	подреждат	в	съд	и	се	заливат	с	готовия	
желатин.	Оставя	се	в	хладилник	за	1-2	часа,	за	да	стегне.
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Десислава	Гешева	

„Баница с риба тон”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		2	консерви	„Риба	тон”
•		500	гр.	кори	за	баница
•		3	стръка	праз	лук	•		Олио	(за	поръсване)
•		Сол,	черен	пипер

 
	 Празът	се	накълцва	на	ситно	и	се	задушава	до	омекване	в	
сгорещено	олио.
	 Овкусява	се	със	солта	и	черния	пипер,	и	се	прибавя	рибното	
филе.
	 Слагат	се	2	кори,	и	отгоре	се	поръсват	със	сместа,	след	което	
се	 навиват	и	 така	докато	 корите	и	 сместа	 свършат.	Пече	 се	 на	
180	С,	около	35	минути	в	предварително	загрята	фурна.	Готовата	
баница	се	намазва	с	масло	и	се	завива	с	кърпа.
	 Поднася	се	нарязана	на	правоъгълници.
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Радослав	Илиев	

“Рибена супа”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		400	гр.	риба	(най-добре	е	да	е	няколко	вида)
•		50	мл.	олио		•		1	глава	лук		•		1	бр.	домат

•		1	бр.	чушка		•		1	бр.	морков		•		2	бр.	картофи		•		1	купичка	ориз
•		5-6	маслини		•		½	стрък	мащерка		•		сол,	черен	пипер

	 Почистената	и	измита	риба	се	нарязва	на	ситно	и	се	посолява.	
Отделно	 във	 вряща	 вода	 се	 пуска	 нарязания	 лук,	 нарязаните	
моркови,	 чушки,	 домати,	 картофи,	 мащерката,	 олиото,	 и	 солта.	
Вари	 се	 до	 омекване,	 след	 което	 се	 добавят	 рибата,	 ориза,	 и	
маслините.
	 Поднася	се	със	ситно	нарязан	магданоз	и	резенче	лимон.
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Екатерина	Николова		

„Печена пъстърва
с гарнитура”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		250	гр.	пастърва	•	1	бр.	лимон	•		1	връзка	магданоз	•		1	маруля
•		100	мл.	Олио	•		сол,	черен	пипер
За	гарнитурата:	•		1	кг.	червени	домати		•		½		кг.	моркови	
•		½	кг.	печена	червена	чушка		•	2	бр.	син	домат		•		150	мл.	олио
•		черен	пипер,	бахар,	дафинов	лист,	сол

	 Всичките	тези	продукти	се	смилат	на	кайма,	и	се	пържат	на	
тих	огън,	докато	изври	течността	и	остане	на	паста.
	 Рибата	се	изпържва	и	се	гарнира	със	специално	приготвената	
гарнитура.
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Иванка	Георгиева			

“Паниран хек с бира”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		400	гр.	риба	хек
За	панировката:

•		1	бр.	яйце		•		1/3	ч.ч.	брашно
•		1/3	ч.ч.	бира		•		сол

	 Жълтъкът	се	разбива	с	брашното	и	бирата	до	получаване	на	
тесто	по-гъсто	от	палачинковото,	след	което	белтъка	се	разбива	
на	 сняг	 и	 също	 се	 прибавя	 внимателно.	 Парчетата	 риба	 се	
посоляват,	овалват	в	брашно,	след	което	се	потапят	в	получената	
гъста	панировка	и	се	пържат	в	сгорещено	олио.
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Виолета	Петрова		а	

„Скумрия на фурна с 
кисели краставички и лук”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		3	бр.	скумрии		•		1	буркан	кисели	краставички
•		1	глава	кромид	лук	
•		2-3	с.л.	зехтин	или	олио
•		черен	пипер,	сол

	 Рибата	 се	 нарязва	 на	 по-дебели	 кръгчета	 	 и	 се	 подрежда	
в	 тава.	 Посолява	 се	 и	 се	 наръсва	 с	 черен	 пипер.	 Нарязват	 се	
киселите	краставички	и	една	голяма	глава	лук.	Изсипва	се	водата	
от	краставичките	в	тавата	при	рибата,	поръсва	се	с	олио	и	се	слага	
във	фурната.
	 Пече	се	докато	се	изпари	водата.
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Димитър	Апостолов				

“Пържен хек
със салата”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		400	гр.	риба	хек
Водна	туршия:	•		3	кг.	зелени	домати		•		1	кг.	моркови

•		1	връзка	керевиз		•	1	бр.	зелка	•	1	кг.	карфиол
Марината	за	туршията:	•		1	бут.	оцет	•		300	гр.	захар	•	300	гр.	сол

	 Маринатата	 се	 сварява	 и	 с	 нея	 се	 заливат	 продуктите	 за	
туршията,	след	което	се	оставят	да	престоят	24	часа	и	после	се	
наливат	в	буркани,	които	се	стерилизират	за	5	мин.
	 Рибата	се	измива		и	овалва	в	брашно,		след	което	се	изпържва.
	 Гарнира	се	със	специалната	водна	туршия,	като	по	желание	
може	да	се	напръска	със	сока	от	туршията.
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Галинка	Чакърова		

„Омлет с плънка
от риба и гъби”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		300	гр.	риба	(по	желание)		•		10	бр.	маслини
•		200	гр.	гъби		•		6	бр.яйца
•		2	глави	кромид	лук	•		½	връзка	пресен	лук
•		копър		•		сол,	черен	пипер

	 Яйцата	се	разбиват		с	малко	сол	и	черен	пипер	и	с	получената	
смес	се	правят	омлети	(палачинки)	на	тиган.
	 Отделно	се	задушават	гъбите	и	лука,	и	към	тях	се	прибавя	
предварително	 изпечената,	 обезкостена	 и	 нарязана	 на	 ситно	
риба.	Пържи	се	около	5-6	мин.	и	се	прибавя	наситнения	пресен	
лук	и	маслини,	накрая	се	овкусява		със	сол,	черен	пипер	и	копър.
	 На	 всеки	 от	 изпържените	 омлети	 се	 слага	 по	 две	 супени	
лъжици	от	плънката	и	се	навиват	като	палачинки.	За	гарнитура	се	
приготвят	салати	според	сезона.
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Янка	Иванова		

“Пъстърва на фурна”

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

•		2	бр.	прясна	пъстърва
•		сол

•		2	бр.	лимони
•		декорация	по	желание

	 Рибата	се	почиства,	леко	се	осолява	и	се	оставя	да	престои	
24	часа.	Подсушена	рибата	се	слага	в	тава	с	фолио	и	се	пече	до	
готовност,	а	 след	 като	се	извади	от	печката,	рибата	се	пълни	с	
резенчета	лимон.



РИБА В МЕНЮТО СИ
ВКЛЮЧИ И ЕНЕРГИЯ

НА ТЯЛОТО СИ ПОДАРИ!


