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СИРЕНЕ ПО ШОПСКИ

мултимедия

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България

http://www.bgregio.eu
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сирене по шопски

Сиренето по шопски е ястие, което е характерно за 

района около столицата, но се приготвя и в останалата 

част от страната. 

Подобно на киселото мляко, сиренето присъства винаги 

на трапезата на българите и е част от много ястия – 

предястия, мезета и основни.

Бялото саламурено сирене, което се приготвя в България, 

има специфичен вкус – то е солено, тръпчиво и ронливо. 

Прави се от краве, овче или козе мляко. Най-популярно 

е кравето сирене. Продава се във всички хранителни 

магазини, изнася се и в чужбина.

За приготвянето на сирене по шопски има едно важно 

условие – ястието се пече в малък глинен съд, побиращ 

една порция – гювече. 
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необходими продукти

За да приготвите сирене по шопски, имате нужда от  

250 г бяло сирене, 20 г масло, 1 яйце, 1 домат, 1 люта чушка.
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1.
Нарежете сиренето на 

филийки.

2.
Нарежете доматите на 

кръгчета.

3.
На дъното на глинен съд 

сложете един ред от 

сиренето.
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4.
Отгоре наредете домати.

5.
Сложете още един ред 

сирене.

6.
Добавете едно сурово яйце.
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7.
Наредете по още един 

пласт от сиренето и 

доматите.

8.
Отгоре сложете една люта 

чушка.

9.
Добавете към ястието 

мазнина по избор и го 

сложете във фурната.
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Сиренето се сервира топло и може да се подправи 

допълнително с чубрица или друга ароматна подправка.
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РЕЦЕПТА 

СИРЕНЕ ПО ШОПСКИ
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Пожелаваме ви 

добър апетит  

и приятни мигове  

в компанията  

на традиционната 

българска кухня!

www.bulgariatravel.org
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