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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
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.
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пълнени чушки
Пълнените чушки са сред най-обичаните български ястия
и се приготвят в цялата страна, макар рецептите да се
различават в различните райони на България. Ястието
се приготвя от ароматни пресни или сушени пиперки и се
харесва на много чуждестранни гости на страната.
Най-съществената част от рецептата е плънката. Тя
може да е както с месо, така и постна – само от ориз и
подправки. Месото е обикновено смляна смес от телешко
и свинско, в зависимост от предпочитанията може да е
само едното от двете. В някои региони чушките се пекат,
а в други се варят, а подправките обикновено са червен
пипер, чубрица, сол и др.
Чушките могат да бъдат зелени или червени, като
червените са по-ароматни и сладки и придават
специфичен вкус на ястието.
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необходими продукти
Пригответе 8 големи чушки – зелени или червени,
сушени или пресни, измити, изчистени от семки и дръжки.
За плънката: 250 г кайма, 1 ч.ч. ориз, 2 с.л. слънчогледово олио,
1 глава кромид лук, 1 морков, 1 домат или доматено пюре,
1 ч.л. червен пипер, сол и черен пипер на вкус, 1 с.л. брашно.
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1.
Нарежете лука на ситно.

2.
Нарежете и морковите на
малки кубчета.

3.
Загрейте тигана с
мазнината.
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4.
Задушете лука.

5.
Добавете морковите
и продължете да
задушавате.

6.
Овкусете със сол.
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7.
Смесете каймата със
зеленчуците.

8.
Добавете доматено пюре.

9.
Разбъркайте добре и
добавете ориза в сместа.
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10.
Прибавете червен пипер.

11.
Накрая може да добавите
черен пипер или друга
подправка по желание.

12.
С помощта на лъжица
напълнете чушките с
готовата плънка.
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13.
Потопете чушките
в брашно, за да ги
запечатате.

14.
Наредете чушките в глинен
съд и ги залейте с малко
вода.

15.
Запечете ястието във
фурната за около 40-50 мин.
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Готовите пълнени чушки се сервират със собствен сос или
друг сос по избор. Най-често се гарнират с българско кисело
мляко или със сос, приготвен от кисело мляко, брашно и яйце.
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Пожелаваме ви
добър апетит
и приятни мигове
в компанията
на традиционната
българска кухня!
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