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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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таратор

Тараторът е едно от традиционните български ястия. 

Приготвя се предимно през летните месеци, защото 

има разхлаждащ ефект, но много хора го приготвят 

целогодишно. 

Почти няма българин, който да ви каже, че не обича 

таратор. Независимо от сезона може да опитате 

таратор във всеки български ресторант. В различните 

части на страната можете да опитате различни 

рецепти за таратор.

По същество тараторът е студена супа, която се 

приготвя от кисело мляко, краставици, орехи, сол, 

растителна мазнина и подправки. 

Ако сте далеч от България и искате да вкусите отново 

една от традиционните и любима на всички българи супа, 

можете да го направите сами само за няколко минути.
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необходими продукти

Най-важното условие за вкусен таратор е българското 

кисело мляко (100 г). Ако не може да си набавите, използвайте 

подобни продукти, които се предлагат на пазара. Ще са ви 

необходими още: 1 краставица, 5 мл слънчогледово олио,  

5 - 6 скилидки чесън, 25 г орехови ядки, копър и сол на вкус.
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1.
Измийте краставицата и 

копъра и обелете чесъна.

2.
Нарежете краставицата 

на кубчета според вашите 

предпочитания. Може и да 

се настърже с ренде.

3.
Нарежете чесъна на 

ситни кубчета. Може да го 

настържете с ренде или да 

го пресовате.
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4.
Нарежете копъра на ситно.

5.
В съд сложете нарязаната 

краставица. Прибавете 

чесъна и копъра.

6.
Посолете.
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7.
Прибавете киселото мляко.

8.
Разбъркайте добре до 

смесването на всички 

продукти.

9.
Разредете получената смес 

с вода до получаването на 

гъста субстанция.
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10.
Добавете малко зехтин  

или слънчогледово олио  

и разбъркайте.

11.
Натрошете на ситно 

орехите.

12.
Добавете орехите към 

сместа и разбъркайте.
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Пожелаваме ви 

 добър апетит 

 и приятни мигове 

 в компанията 

 на традиционната 

българска кухня!

www.bulgariatravel.org



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

