


Във връзка с виртуалното честване на 9. май-

Денят на Европа, Ви представяме някои от 

типичните ястия в държавите членки на 

Европейския съюз. 

Дори да не сте запалени кулинари, ние вярваме, 

че ще се насладите на презентацията ни.

Приятно гледане!



Датската кулинарна традиция е предопределена

от географското местоположение на страната. 

Основни продукти са: картофите, ечемикът,

ръжта, цвеклото , ряпата, гъбите. 

Широко разпространение имат рибата и морските 

продукти. 

Другата характерна черта на датската 

кухня са сандвичите, тук те се наричат кралят на 

кухнята. В Дания те са около 700 вида. От месните 

ястия най-известни са печено свинско с 

горещо червено зеле, свинско с ябълки и сушени 

сини сливи, свински дроб с хрупкав пържен лук и 

пастет от свински дроб. 



Гръцкият философ Епикур е казал, 

че поетът не се различава особено 

от готвача, защото и двамата 

творят и създават изкуство.  

Най-широко разпространени са 

гръцката новогодишна пита-

василопита, метлизано салатата, 

скаридите саганаки и уникалните 

гръцки брускети, достъпни в 

разнообразни видове.



Тъй като Ирландия е остров – рибата и 

морските дарове, най-вече мидите, 

намират своето приложение в 

кулинарния живот. 

От месата най-популярни са телешкото 

и свинското. Широко разпространено е 

ястието стю с агнешко месо и 

бармбракът(плодов хляб). Черупчестите 

храни изобилстват в ирландската кухня. 

От най- различни видове миди, до 

скариди, които имат посветен на тях 

фестивал в Хоут.



Румънската кухня е разнообразна, с 

ястия, възприети от различните 

чуждестранни култури, както и със 

специфични местни видове.

В основата ѝ са всевъзможни 

зеленчуци, сред които основно място 

заема царевицата.

Най-прочутото ястие – деликатес  е 

мамалигата.

Други по известни ястия са лангосите 

(вид мекици) и булзите

(плътни топки със солен пълнеж).

Ракията на румънците се нарича цуйка и е с 

много нисък градус.



Кухнята на Хърватия може да бъде описана 

като средиземноморска, ароматна, с 

италиански привкус. По-голямата част от 

хърватската храна е здравословна и 

лесносмилаема. 

Разбира се, освен морски деликатеси 

страната може да предложи на гостите си 

още невероятни млечни продукти и месни 

деликатеси, гарнирани с гъби, картофи, зеле, 

манголд, спанак и други листни зеленчуци.



На вниманието на вегетарианците! 

Прага няма да бъде най-добрият град за вас, но за 

онези, които обичат месо, това ще бъде идеалното 

място. В действителност традиционната чешка 

кухня се състои от месни ястия, включително 

любимото, приготвено от свинско, зеле и кнедли. 

От говеждо месо най-често се 

приготвя ростбиф със сметана и различни видове 

гулаш. По различен начин се приготвя и 

известната пражка шунка. 

Твърде често в чешката кухня 

намираме специалитетите от дивеч  например 

сърна със сметана или вино, фазан със сланина, 

див заек с лук.



Българската традиционна кухня е пъстра 

плетеница от нашите обичаи, бит и 

религия, от географските особености на 

страната и многовековната история на 

държавата ни. 

България е известна в цял свят с 

киселото мляко и бялото саламурено 

сирене. 

Най-типичните гозби са боб и шкембе чорбата, 

телешкото варено, дроб сармата, баницата, 

погачата със сирене, пълнените пиперки, 

мешаната скара и редица други.



Съвременната австрийска кухня е съвкупност 

от традициите на различните народи, 

населявали

Австрийската империя. 

Разбира се, наред с тях Австрия се слави и 

със своите

типично австрийски специалитети, главно 

виенски(шницели, кифли, щрудели...)

Най-популярният и обичан специалитет е 

емблематичната торта Сахер, която е горд 

символ на

австрийската столица.



Традиционната финландска кухня е подобна на повечето 

северни страни. Тя предлага простички и вкусни ястия,

характерни за студените ширини. Повечето финландски 

национални ястия, съдържат риба, месо от сърни и

лосове, често подправени с гъби и  червени боровинки. 

Pannukakku е специалитет без месо. Всъщност са 

огромни палачинки, изпечени във фурната. Те

приличат на слънцето, което толкова липсва през 

зимата в северната страна.



Испанската кухня е силно повлияна от 

продуктите на моретата, заобикалящи 

страната, и отразява дълбоките 

средиземноморски корени на страната. 

Типични ястия са: 

картофената тортиля, гаспачо, паеля, яхнии,

мигас, наденици 

(ембутидо, чорисо, морсиля), хамон 

серано и сирена. 

Има също много ястия 

с боб, нахут, леща, зелен боб.

Супите са в много регионални варианти. 



Португалия е страната с 

най-голяма консумация на риба 

и морски деликатеси. 

Популярни морски храни са:  

треската, сардините, октоподът, 

калмарите, раците, сепията, 

скаридите, омарите и други 

обитатели на водния свят.

Някои от най - популярните 

ястия са: рибата хек (бакалао), 

която е сушена и осолена, миди 

по португалски, различни 

видове салати с риба или 

октопод.



Основата на кипърската кухня са 

гръцките традиции, в които се 

забелязват следи от турско, арабско 

влияние.

Механите и ресторантите използват 

риба и морски дарове, уловени от 

местните рибари в Средиземноморието. 

Месото в Кипър е местно: добитъкът се 

отглежда във ферми, така че за готвене  

се използва винаги прясно охладено 

месо.



Най-често използваните продукти в латвийската 

кухня са: брашно, зърнени храни (главно ечемик), 

грах, боб, картофи, зеленчуци, мляко и млечни 

продукти (кисело мляко, извара, сметана). 

От месните продукти често се използва свинско 

месо, по-малко говеждо, телешко, пилешко.

Националните латвийски ястия включват: путри 

(растителни и зърнени храни с добавка на бекон, 

пушено месо или риба, както и ферментирали 

млечни продукти), млечни продукти 

(путелс, кисело мляко и т.н.), домашно сирене.



Полша се слави преди всичко със своите 

много вкусни месни пушени деликатеси, които 

се ценят в цял свят. Колбасите се приготвят по 

старинни рецепти, като се използват методи на 

опушване над дима на хвойнови клонки или 

ароматни плодови дръвчета. Важна роля изпълнява супата, използваща 

богатството на зеленчуците, или другите ястия 

със зеленчуци и месо, достъпни от селското 

стопанство. Една от най-популярните е 

борш.Националното ястие на поляците се нарича 

бигос и се готви в продължение на три дни. 

Приготвя се от кисело зеле и няколко вида месо, 

пушени колбаси и гъби.



Много типични за словашката кухня са 

и разни вкусотийки направени от тесто. 

Rezance, са люспички направени от тесто, 

които много напомнят на нашата юфка. 

Обикновено се сервират много обилно, 

поръсени с маково семе и захар. 

Друг вид тестено изделие са 

халушките (halusky). 

Представляват малки топченца от 

тесто, което е приготвено от брашно и 

сурови картофи.

Едно от най-известните неща, които се 

произвеждат и похапват в Словакия, са местните 

сирена - ощиепок и бриндза, като бриндза е 

неразделна част от традиционната словашка гозба 

- bryndzové halušky.



Два забележителни елемента от 

унгарската кухня са различните 

варианти на зеленчукови ястия, 

както и различните видове 

студени плодови супи (като 

студена супа от вишни).

Смесването на различни видове 

месо е традиционна черта на 

унгарската кухня. 

При гулаша, пълнени чушки, приготвяне на ястие 

със зеле, пълнени или печени на скара, може да се 

комбинира говеждо и свинско месо, а понякога и 

овче месо. В много месни ястия могат да се 

добавят плодове, като например сливи и кайсии.



Типична вечеря в Словения започва със супа, 

често е говеждо или пилешко. След това 

обикновено се сервира месна чиния с картофи и 

салата от прясно зеле.

Традиционните словенски ястия включват 

също шунка с ниско съдържание на мазнини, 

кнедли с различни пълнежи - от месо и 

зеленчуци до сладкиши, жганчи (царевична 

каша), картофени кнедли, бобена супа, кисело 

зеле, картофи, бекон, ребра и чесън.

Сред местните десерти можете да 

отбележите пая и тортата с макови семена, орехи, 

ябълки, стафиди, сирене и сметана.



Намирането на традиционната малтийска 

храна е трудно, тъй като кухнята им е доста 

скромна. Малтийците имат специална рецепта 

за приготвянето на заек и пикантни сладки. 

Празничната им храна се нарича фенката.

Представлява маринован заек, който престоява една нощ 

във вино и дафинов лист. Със соса се заливат спагети и 

около тях се поставя вкусното заешко месо. Друг 

специалитет е риба със зеленчуци. 

Това ястие е традиционно за по-бедното население на 

Малта.



Истинската кралица на литовското готвене може 

да се нарече картофи - този зеленчук се вари, 

пържи и пече и от него се приготвят най-различни 

и много вкусни ястия.

Страната може да бъде разделена на четири 

области със своите кулинарни специалитети:

• Aukshtytinays обичат извара и палачинки.

• Самогитяни - овесена каша.

• Zuziytsya основни ястия са елда каша, картофи и 

гъби.

• Suvaltians имат картофена наденица и пушени 

меса.



Белгийските кулинари залагат най-често на 

дивеч и дивечови птици, месо и пастети. 

Рибата и рибните продукти също са широко 

използвани, като неоспорим фаворит са 

мидите. Те се приготвят по всякакви начини. 

Пържените картофи пък се смятат от 

белгийците за лично откритие и са издигнати 

на кулинарен пиедестал.Във Фландрия например залагат на рибата и 

гъстите сосове с масло, жълтъци и сметана; в 

Ардените предпочитат пастетите и ароматните 

кафяви сосове, които много подхождат на 

дивеча, докато в Лимбург съществува традиция 

практически всичко да се приготвя с червено 

бургундско вино.



В Западна Германия - Шварцвалд и Баден-

Вюртемберг – се предпочитат зеленчуци, а на юг 

– в Бавария и другите околности – точно 

обратното, набляга се на мазнини и 

тлъстото месо.

В Източна Германия се приготвя и солянка –

пикантна украинска супа с нарязана наденица. 

Един от най-популярните немски сладкиши 

е щолен. Той е с формата на хляб и се приготвя по 

време на Коледните празници. В състава си има 

нарязани на ситно сушени или 

захаросани плодове, ядки, ароматни подправки. 

Отгоре е покрит с кристална или пудра захар, или 

с глазура от разбити белтъци и захар.



Ако се замислим за италианска кухня, пицата и 

тестените изделия веднага ни идват наум, но има и 

много повече ястия като ризото, осбубуко, 

флорентинска пържола и невероятните десерти 

като тирамису, профитероли или пудинг, които 

допълват картината за превъзходната италианска 

кухня.

Ястията със спагети и домати са популярни, както 

и много видове пълнени тестени изделия като 

полента и ризото. Доматите се сервират пресни 

или варени в различни видове сосове. Южната 

кухня включва чушки, маслини, зехтин, чесън, 

артишок, патладжан и сирене рикота.



В Люксембург можете да опитате свински 

ребърца, приготвени на скара, кюфтета от черен 

дроб със зеле, прочутата ardennes шунка, телешки 

мозък, сърце и черен дроб, приготвени със 

зеленчуци.

На висока почит са колбасите. Във всяко едно 

кафене можете да си поблажите, защото 

навсякъде се предлагат специални 

месни специалитети с гарнитура варени или 

пържени зеленчуци. 

Най-любимите на местните жители зеленчуци 

са репички и цвекло.

Когато отидете на гости на някой местен, 

задължително ще ви сервират туршия и сирене. 

Сиренето е основната съставка на почти всички 

местни десерти.



Нидерландската кухня е добре засищаща, със 

северни нотки и дух на морски пътешествия. Най-

популярният зеленчук в холандската кухня 

е картофът, следван от зеле, моркови и ряпа.

Едно от най-известните достижения на 

холандската кухня са холандските сирена.

Почти не се използват пикантни подправки, но за сметка на 

това широко се използват мазни сосове, получени 

при готвенето на месо. Всеки холандец обожава снерт –

много гъста бобена супа. Друго много разпространено и 

питателно ястие е граховата супа, която се консумира най-

вече през зимните месеци.



Френските готвачи оставят 

усещането, че правят всичко с 

неповторима елегантност и усет.

Най-често използваните продукти 

в класическите френски рецепти 

са пресни плодове и зеленчуци, 

характерни за сезона. Използват 

меса като агнешко, телешко, от 

домашни птици и месо от дивеч –

много популярно през ловния 

сезон.

Разполагат с изобилие от 

занаятчийски сирена и вино.



Фундаментът на шведската кухня домашно 

приготвената храна, или както шведите я наричат, 

кухнята на баба. 

Морските деликатеси, дивечът, най-вече еленско 

месо, свинско месо и маринованите храни, 

кореноплодни зеленчуци и безкостилкови плодове 

може да опитате навсякъде и по всяко време на 

годината. 

Много шведи са израснали с грахова 

супа и палачинки със сладко от червени 

боровинки, които се ядат в четвъртък. 

Husmanskost са и видовете хляб, тънки питки и 

хлебчета от пшеница, овес, ръж, пълнозърнести, 

сладки и с подправки.



Отличителна черта на естонската кухня е малкото 

количество подправки. Най-често срещаните в 

Естония са сол, пипер, кимион и риган. 

Основните продукти, използвани в националната 

кухня, са свинско месо, риба (предимно 

балтийска херинга), различни зеленчуци и черен 

хляб.

Естонските ястия се отличават с комбинация от 

необичайни продукти и специален кисел вкус. 

Традиционни естонски ястия, които са общи днес, 

са: кръвните колбаси, кюфтетата, херингата със 

заквасена сметана, пълнени яйца, картофена 

салата и пастет на черния дроб. Най-важното 

ястие в Естония по време на обяда е супата, която 

често е млечна.



Благодарим 

Ви за 

вниманието!

Изготвено от 9.б, 9.г, 9.д клас


