
05 / 2012   25

  ТрадицияТа повелява  

Димитровден

Българската православна църква 
почита паметта на Свети Дими-
тър-пожертвал живота си за сла-

вата на Христовата вяра.
Според българския народен календар  

Димитровден  отбелязва началото на  

зимата, затова се слага край на селско-
стопанските работи.

Именници са Димитър, Димитрина, 
Димо, Димка, Драган, Драгана.

На трапезата  се слагат ястия от те-
лешко и пилешко месо, гювечи, варена 

Традиционната нашенска шкембе чорба в днешно време се 
приготвя много лесно и бързо. в търговката мрежа се продава 
много добре почистено, сварено, нарязано  и готово за консу-
мация телешко шкембе.Това ни дава възможност за около  
20 минути да си приготвим вкусната гозба.

 Продукти 

– около 700 грама телешко шкембе
– 500мл прясно мляко
– 2 супени лъжици чисто масло
– 1чаена лъжица червен пипер
– 1лъжица брашно
– 1 суха чушка
– черен пипер, оцет, чесън, сол.

НачиН На ПриготвяНе 

измиваме добре нарязаното шкембе и заедно с литър вода и 
сол на вкус го слагаме да ври за 10 минути. След това прибавя-
ме прясното мляко и оставяме да ври още 5-6 минути. през то-
ва време в загрят тиган разтопяваме чистото масло,  добавяме 
лъжица брашно, като внимаваме температурата да не е много 
висока, за да не се препържи маслото. След минутка махаме от 
огъня  добавяйки лъжичка червен пипер. всичко това изсип-
ваме при врящата супа, разбъркваме добре и отстраняваме 
от котлона. овкусяваме с черен пипер и сервираме с купичка 
смес от оцет, пресован чесън и натрошена червена чушка.

Телешка шкембе чорба

Ябълков щрудел
 Продукти 

– пакет български точени кори,
– 7 – 10 ябълки
– 2 супени лъжици чисто масло
– 4 лъжици захар, 1 шепа стафиди
– 1 шепа сушени боровинки
– олио, 1 ванилия, щипка канела.

НачиН На ПриготвяНе 

Настъргваме на едро почистените и обелени 
ябълки и заедно с чистото масло, ги задушаваме 
за 4-5минути. отстраняваме от котлона и добавя-
ме захарта, стафидите, боровинките, ванилията и 
канелата. всичко това разбъркваме добре и оста-
вяме да  се охлади. разстиламе корите и работим 
с по две наведнъж. всеки път мажем с олио, като 
внимаваме да не омазняваме прекалено, слагаме 
по 3-4 лъжици от плънката, след което навиваме 
на руло и редим отвън навътре в тавата, която 
сме намазали предварително с олио. След като 
приключим, отново намазваме отгоре с олио. 
печем в предварително загрята на 180 градуса 
фурна до златист цвят. поръсваме с пудра захар.

царевица, пита с ябълки, печени ябълки 
и  тиква. 
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