
Tрадиционна
българсkа кухня

www.bulgariatravel.org

рецепта

ГЮВЕЧ

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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гювеч

Гювеч е обобщеното название на различни български 

ястия, приготвяни в глинен съд за печене с похлупак. 

Всъщност гювеч е името на съда, а когато той е малък и 

побира една пориция, се нарича гювече или гюведже.

Гювечът се приготвя по различни рецепти и може да бъде 

както с месо, така и постен. В състава му преобладават 

зеленчуците – моркови, картофи, лук, зелен фасул и т.н. 

В различните региони на страната ястието се овкусява 

с различни подправки. Гювеч може да се приготви от 

различни видове месо – свинско, телешко, агнешко или 

заешко. 

За да сте сигурни, че ястието ще бъде вкусно, е необходимо, 

преди да го опечете, да запечатате капака с тесто. 

Най-вкусен става гювечът, когато се пече дълго на бавен 

огън – така месото и зеленчуците попиват аромата на 

различните подправки.
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необходими продукти

За гювеч по класическа рецепта са необходими  

700 г свинско месо, 800 г картофи, 1 глава кромид лук,  

1 морков, 150 г зелен фасул, 3 червени чушки, 1 патладжан, 

шепа бамя, 2 - 3 домата, 100 мл слънчогледово олио,  

1 ч.л. червен пипер, сол, черен пипер и джоджен на вкус.



www.bulgariatravel.org

4

рецепта

1.
Нарежете месото.

2.
Загрейте тиган с мазнина.

3.
Запържете месото.
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4.
Добавете ситно нарязан 

лук и продължете да 

задушавате.

5.
Прехвърлете месото и лука 

в глинен съд.

6.
Добавете сурови картофи, 

предварително нарязани на 

кубчета.
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7.
Нарежете патладжан и го 

добавете в гювеча.

8.
Прибавете зелен фасул.

9.
Сложете и нарязани чушки.
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10.
Сложете в гърнето и 

бамята.

11.
Нарежете моркови на 

кръгчета и ги добавете.

12.
Сложете и нарязани пресни 

домати.
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13.
Поръсете със ситно 

нарязан магданоз.

14.
Овкусете със сол и други 

подправки на вкус.

15.
Добавете малко олио и вода 

и сложете ястието във 

фурната.
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Гювечът се поднася топъл и е много вкусен, когато с него се 

сервира студен таратор.
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Пожелаваме ви 

добър апетит  

и приятни мигове  

в компанията  

на традиционната 

българска кухня!

www.bulgariatravel.org
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