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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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еленски бут

Еленският бут е месен деликатес, приготвян от свинско месо. 

Името му идва от факта, че най-подходящи за приготвянето му 

са климатичните особености на град Елена и Еленския Балкан.

Приготвя се от солен и сушен, а понякога и допълнително опушван 

свински бут. Всяка Коледа в местните села е традиция да се 

коли прасе. От него се отделят бутовете и плешките, за да се 

приготви деликатес, който да може да се консумира през лятото.

Месото се осолява и се оставя да престои в сол 40-45 дни. След 

това се оставя да съхне на проветриво място. В миналото 

еленчани го оставяли да „зрее” в стаята, в която се намирало 

домашното огнище, и това придавало специфичен вкус на пушено 

месо на деликатеса.

След като е готов, бутът може да се нареже на по-малки парчета 

и да се оваля в подправки – чубрица, черен пипер и др. По този начин 

месото издържа повече време и попива допълнителни аромати.
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1.
Поставете месото в съд 

и го покрийте със сол от 

всички страни. Трябва да 

престои така около 40-45 дни.

2.
Сложете осоления бут 

на проветриво място да 

съхне.

3.
Готовият деликатес се 

реже на тънки филийки.
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Подобен деликатес се приготвя и в други държави, но 

еленският бут от България печели много почитатели 

заради великолепния си вкус. Може да се консумира  

като мезе на червено вино или други напитки.
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Пожелаваме ви 

добър апетит  

и приятни мигове  

в компанията  

на традиционната 

българска кухня!

www.bulgariatravel.org
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