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мултимедия

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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шишчета

Шишчето е вкусно ястие, приготвено на скара. Много е 

популярно в цялата страна. Шишчето задължително 

присъства в менюто на всеки пикник сред природата, 

наред с кебапчето, кюфтето и пържолата.

Приготвя се от малки късове месо – свинско или 

пилешко, нанизани на дървен или метален шиш и 

разделени от парченца зеленчуци – домат, чушка, гъби, 

кромид лук или други. Зеленчуците овкусяват месото и 

му придават аромат.

Пече се на скара – електрическа или с дървени въглища, 

и е най-подходящо за приготвяне на открито, а не в 

затворени помещения. 

Този тип ястия се свързват най-вече с приятни 

пикници сред природата, а приготвянето им е част от 

приятното изживяване.
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необходими продукти

Пригответе около 500 г месо (свинско или пилешко), 1 чушка,  

1 домат, 1 глава кромид лук, сол, черен пипер и други 

подправки по избор. Скарата е предварително приготвена. 

Пекат се върху жарава, а не в горящ огън.
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рецепта

1.
Нарежете месото на 

кубчета.

2.
Овкусете със сол, черен 

пипер и други подправки по 

избор.

3.
Нарежете зеленчуците (лук, 

чушка, домат и др.).
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4.
Започнете да нижете 

шишчетата, като 

редувате месото със 

зеленчуците.

5.
Опечете шишчетата на 

скара.

6.
Обръщайте ги периодично, 

докато се изпекат 

равномерно.
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РЕЦЕПТА 

ШИШЧЕТА
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Пожелаваме ви 

добър апетит  

и приятни мигове 

 в компанията 

 на традиционната 

българска кухня!

www.bulgariatravel.org
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