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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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капама

Капамата е традиционно за България ястие, което 

се приготвя в района на Банско и Разлог. То е една от 

атракциите за туристите в автентичните механи в 

курорта Банско.

Приготвя се от много продукти – няколко вида месо – 

свинско, пилешко, телешко, заешко, кисело зеле, може и 

предварително приготвени зелеви сарми, а към тази 

необичайна смес се добавя още наденица или кървавица и 

ориз. 

За да се постигне неповторимият аромат и вкус на 

капамата, има три важни условия. Едното са подправките 

– черен, червен пипер, дафинов лист,  другото е 

нареждането на продуктите на пластове, а третото - 

ястието да се пече дълго – поне 4-5 часа, на бавен огън и в 

запечатан с тесто глинен гювеч.
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необходими продукти

Приготвя се от поне 3 вида месо – свинско (500 г), 

 телешко (500 г) и пилешко (500 г); 1 кисела зелка, 1 ч.ч. ориз,  

400 г наденица, черен пипер, червен пипер и сол на вкус;  

тесто за намазване. За допълнителен аромат може  

да се прибави и малка чаша червено вино.
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1.
В глинен съд сложете пласт 

кисело зеле (предварително 

нарязано на ситно) и го 

подправете с червен пипер.

2.
Добавете още черен пипер 

или друга подправка по ваш 

избор.

3.
Следва пласт ориз.



Tрадиционна
българсkа кухня

РЕЦЕПТА КАПАМА

5

4.
Отгоре наредете 

свинското месо.

5.
Добавете още един ред 

кисело зеле.

6.
Отново овкусете с 

подправки.
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7.
Прибавете пласт ориз.

8.
Отгоре сложете друг вид 

месо, например пилешко.

9.
Продължете да редите 

по същия начин, докато 

запълните съда.
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10.
Накрая завършете с 

наденица.

11.
Запечатайте капака на 

гърнето с тесто.

12.
Сложете ястието във 

фурната и печете на бавен 

огън поне 4 часа.
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РЕЦЕПТА 

КАПАМА
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Пожелаваме ви 

добър апетит  

и приятни мигове  

в компанията 

 на традиционната 

българска кухня!

www.bulgariatravel.org
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