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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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кебапчета

Кебапчетата са част от трапезата на всяко българско 

семейство. Те се превръщат в любимо ястие и на много 

гости на страната наред с таратора и шопската салата.

Кебапчето е ястие от смляно месо с подправки, 

с продълговата форма и печено на скара. Освен в 

българската кухня, кебапчето е популярно ястие и в 

сръбската кухня. В  България кебапчето се приготвя 

от смесено свинско и телешко смляно месо с различни 

подправки - черен пипер, кимион, сол и др. В различните 

части на страната рецептите за кебапче включват 

различни подправки. 

След като се омеси, каймата се оставя няколко часа, за да 

поеме аромата на подправките. След това се оформят 

продълговати късове, дълги около 15 см и дебели не повече 

от 3 см.
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Най-важната съставка на кебапчетата е прясната кайма 

смес от телешко и свинско месо (около 500 г).  

Ще са ви необходими още: слънчогледово олио или зехтин, 

черен пипер, кимион и сол на вкус.

необходими продукти
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1.
Пригответе каймата и 

подправките.

2.
Посолете месото  на вкус.

3.
Добавете 1 ч.л. кимион.
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4.
Накрая овкусете и с черен 

пипер.

5.
Размесете каймата с ръка, 

докато подправките се 

разпределят равномерно.     

6.
Оформете готовата смес 

на пръчици с дължина около 

15 см.
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7.
Опечете кебапчетата на 

скара.

8.
Обръщайте ги периодично, 

докато се препекат 

равномерно.

9.
Сервирайте готовите 

кебапчета, гарнирани със 

стрък магданоз.
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Кебапчетата се комбинират много добре както с шопска 

салата, така и с други ястия от традиционната българска 

кухня. Могат да се консумират и самостоятелно.
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Пожелаваме ви 

добър апетит  

и приятни мигове 

 в компанията  

на традиционната 

българска кухня!

www.bulgariatravel.org
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