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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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сарми

Сармите представляват кръгли или продълговати топки 

от лозови или зелеви листа с плънка от мляно месо с ориз. 

Това е ястие, популярно и в други държави, а в България 

се срещат много негови разновидности. През лятото се 

приготвят сарми с лозови листа, а през зимата с листа 

от кисело зеле. 

Плънката може да е както с мляно месо, така и постна. 

Постните сарми са едно от ястията, присъстващи на 

българската трапеза на Бъдни вечер. За този празник те 

се приготвят с листа от кисело зеле, а в плънката оризът 

се смесва вместо с месо, със стафиди и орехови ядки. В 

някои региони към плънката се добавя и сланина, нарязана 

на ситно.

Подправките, овкусяващи плънката, обикновено са червен 

пипер, черен пипер, чубрица или кимион.
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необходими продукти

Пригответе 15 - 20 бр. лозови листа или листа от кисело зеле. 

За плънката са необходими 1 ч.ч. ориз, 400 г кайма, 1 глава 

кромид лук, слънчогледово олио,1 домат или доматено пюре, 

подправки - червен пипер, чубрица, черен пипер и сол на вкус.
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1.
Загрейте тигана с малко 

зехтин или слънчогледово 

олио.

2.
Задушете предварително 

нарязания лук.

3.
Добавете каймата, 

накъсайте я на ситно 

и продължете да 

задушавате.
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4.
Овкусете с подправките 

(сол, черен пипер, червен 

пипер).

5.
Прибавете ориза към 

сместа.

6.
Добавете доматено пюре.
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7.
Задушете плънката до 

полуготово състояние, 

като разбърквате 

непрекъснато.

8.
Поставете малко плънка 

в средата на зелевото 

листо.

9.
Завийте добре, така че 

плънката да не излезе при 

печенето.
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10.
В тавичка сложете 

остатъка от плънката  

и наредете отгоре 

завитите сарми.

11.
Залейте сармите с малко 

вода.

12.
Печете около час.
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Пожелаваме ви 

добър апетит  

и приятни мигове 

 в компанията 

 на традиционната 

българска кухня!

www.bulgariatravel.org
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