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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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ТРАДИЦИОННО КИСЕЛО МЛЯКО

българско кисело мляко

Българското кисело мляко е известно по цял свят с вкусовите 

си качества. За хората по света то е деликатес, а зa българите 

е част от ежедневното меню, коeто винаги присъства на 

трапезата. От кисело мляко българите правят много ястия.  

То влиза в състава на рецепти за супи, салати, десерти, гарнитури 

и т.н. Кисело мляко може да се прави и в домашни условия, стига да 

се спазват някои основни правила.

Но какво отличава България от другите страни и на какво се 

дължи фактът, че само тук, в тази малка страна на Балканския 

полуостров, се получава най-вкусното кисело мляко в света?

Причината се крие в малка бактерия, позната с различни имена, 

но най-често наричана лактобацилус булгарикус. Тя причинява 

ферментацията на млякото и превъзходния му вкус. Неин 

откривател е забележителният български бактериолог и доктор 

Стамен Григоров.
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Стамен Григоров е роден в 

трънското село Студен извор 

през 1878 г. Родният край на 

Григоров – Трънският, е прочут 

в цялата страната с вкусното 

си кисело мляко. Още от дете е 

силно привлечен от природата 

и естествените науки, а в 

училище впечатлява своите 

преподаватели с лекотата, 

с която усвоява учебния 

материал. Любознанието и амбициите му го отвеждат в 

Мъжката гимназия в София – най-престижната по това време 

в България, а веднага след нея и в Монпелие, Франция, където учи 

естествени науки. След като завършва, Григоров продължава 

следването си по медицина в Женева, където се сближава с 

известния бактериолог проф. Масол.

стамен григоров (1878 – 1945 г.)
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Професорът е впечатлен от младия българин и го допуска близо 

до себе си, като дори го назначава за свой асистент. За Григоров 

това е голям шанс, тъй като му дава достъп до лабораторията 

на професора, която е една от най-добре оборудваните за времето 

си. И стига до голямото откритие!

По това време – около началото на ХХ век, целта на Стамен 

Григоров е да разбере кой микроорганизъм причинява 

ферментацията на млякото. По същото време по инициатива на 

Пастьоровия институт в Париж, чийто директор е емигриралият 

от Русия бактериолог Иля Илич Мечников, е извършена анкета 

в света за броя на столетниците и техния дял в населението 

на всяка страна. Изненадващо за всички се оказва, че най-много 

столетници има в България. По пътя на логиката Мечников стига 

до извода, че причината за дълголетието се крие в ежедневната 

консумация на българското кисело мляко. Това повдига въпроса как 

може да се прави кисело мляко извън България.

Точно тогава Мечников получава писмо от Женева, от своя колега 

проф. Масол, от което научава, че младият български асистент на
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Масол е разгадал тайната и е изолирал пръчковидна бактерия, която 

причинява прокисването на млякото и неговия специфичен вкус. 

Мечников кани младия учен в Париж, където пред най-влиятелната 

научна общност да изложи своето откритие. Григоров изнася своя 

доклад и предизвиква аплодисментите на учените. Скоро неговото 

име се появява в редица научни списания и е добавено към името на 

бактерията - „Lactobacillus delbureckii subsp. bulgaricus Grigoroff 1905“. 

По-късно, след като довършва докторската си степен, Григоров се 

завръща в България и отклонява редица предложения, едно от които 

е да поеме ръководството на Пастьоровия институт в Сао Паоло, 

Бразилия. Младият доктор се завръща в родния си край и става 

околийски лекар и началник на болницата в гр. Трън. По-късно работи 

върху редица изследвания относно лечението на туберкулозата и 

белодробни заболявания. Умира в България през 1945 г.

Днес благодарение на доктор Стамен Григоров е разгадана вековната 

тайна на киселото мляко. Неговите неоспорими вкусови и диетични 

качества са причина то да е известно по целия свят и да е един от 

символите на България.
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В родното село на Стамен Григоров днес има музей, посветен 

на киселото мляко. Музейната сбирка се помещава в наскоро 

възстановена стара къща. Първият етаж обхваща интересна 

етнографска сбирка с женски носии от Трънския край и различни 

съдове и уреди за производство и съхранение на млечни 

продукти. Сред експонатите има „бучка” за биене на масло 

и различни 

керамични 

съдове за квасене 

на кисело мляко.

Експозицията 

на втория етаж 

е посветена на 

промишленото 

производство 

на киселото 

мляко и на 

откривателя на
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млечнокисeлата бактерия. Тук с атрактивни макети е показан 

технологичният процес на квасене на млякото. 

От информационните табла и изчерпателната беседа на 

екскурзовода ще научите повече за живота на Стамен Григоров 

и неговото откритие, както и за другите му изследователски 

дейности.
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За да си направите в домашни условия кисело мляко, ви е 

необходимо прясно мляко, както и малко кисело мляко за 

закваска (за литър прясно мляко е необходима 1 супена 

лъжица кисело мляко). Сварете предварително прясното 

мляко и го оставете да се охлади до температура около 

42-45° С. Ако нямате термометър, можете да потопите 

малкия си пръст. Млякото е годно за квасене, ако не пари,  

а е с приятна температура.

рецепта
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1.
Изсипете свареното 

мляко в глинен съд, като 

оставите около 50 грама 

настрана.

2.
В друг малък съд 

пригответе закваската. 

Смесете киселото мляко с 

остатъка от прясното и 

разбъркайте.

3.
Прибавете закваската 

към топлото мляко и 

разбъркайте.
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4.
Покрийте съда с кърпа, за 

да се запази топлината, 

и оставете 3-4 часа, 

като от време на време 

проверявате.

5.
Когато се уверите, че 

млякото е ферментирало, 

развийте кърпата и 

оставете да изстине.

Млякото не бива да се оставя да ферментира по-дълго време, 

тъй като ще стане твърде кисело и няма да има приятен 

вкус. Готовото кисело мляко може да се консумира направо 

или да бъде включено в друга рецепта – на таратор, салата, 

айрян, десерт и т.н. Най-добри вкусови качества има,  

когато е изстудено.
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Пожелаваме ви 

добър апетит  

и приятни мигове  

в компанията  

на традиционната 

българска кухня!

www.bulgariatravel.org
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