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ШОПСКА САЛАТА

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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шопска салата

Шопската салата е най-популярното българско 

предястие. Макар рецептата да произхожда от региона 

на столицата София, тази салата се приготвя в цялата 

страна. 

Шопската салата е изключително популярна сред 

чуждестранните гости на страната. Това се дължи 

както на пресните и ароматни зеленчуци, така и на 

прословутото бяло сирене, с което се гарнира.

Тази салата се сервира като предястие или като 

гарнитура към скара или печено месо. Приготвя се от 

пресни зеленчуци, а в някои райони към тях се добавят и 

печени пиперки.

Приготвянето на шопската салата е изключително лесно 

и бързо, стига да имате всички необходими продукти.
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необходими продукти

Задължителни съставки за шопската салата са доматите 

(400 г) и краставиците (250 г). Освен тях ще ви трябват още  

1 зелена чушка, 1 глава кромид лук или 3 стръка зелен лук,  

100 г сирене, магданоз, оцет, зехтин (или олио) и сол на вкус. 
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рецепта

1.
Нарежете доматите на 

едри кубчета.

2.
Обелете краставиците и 

ги нарежете на кръгчета 

или полумесеци.

3.
Нарежете чушката на 

лентички или друга форма 

по ваш избор.
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4.
Магданоза нарежете на 

ситно.

5.
Нарежете и лука на ситни 

кубчета.

6.
Изсипете всички продукти 

в чинията, в която ще се 

сервират.
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7.
Посолете.

8.
Добавете олио или зехтин 

на вкус и разбъркайте.

9.
Накрая настържете сирене 

върху салатата.
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Шопска салата можете да опитате в цялата страна, като 

рецептите се различават – в някои региони се добавят 

печени чушки, а в други към дресинга се прибавя оцет.



www.bulgariatravel.org

8

РЕЦЕПТА 

ШОПСКА САЛАТА
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Пожелаваме ви 

добър апетит  

и приятни мигове  

в компанията  

на традиционната 

българска кухня!

www.bulgariatravel.org
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