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Мили Светли и Търсещи Читатели, 

С пробуждането на Природата и идването на пролетта изпитвам жизнена радост да споделя 
с вас тази малка книжчица –скромен жест на добротворчество, целящ да създаде частично 
вдъхновение у онези от вас, които са готови за един по-здрав и по-одухотворен начин на живот, 
търсейки по-голяма осъзнатост в своите хранения, в своите мисли, чувства и деяния. 

Основополагаща част от менюто на всеки здрав и одухотворен човек би бил приемът на 
повече качествени сезонни растителни култури от домашни градинки. Тази книжка ще ви даде една 
кондензирана перспектива за тяхното бързо, лесно, вкусно и полезно приготвяне, както и 
комбиниране в различни форми и варианти. Рецептите са вдъхновени от високопланинския район, в 
който живеем и от начина ни на живот – в стремеж към споделяне на чиста храна и чиста среда сред 
чисти души и чисти дела. 

Знаем, че храната за тялото, храната за ума и храната за душата са еднакво важни за 
нашето себе-развитие и единствено когато работим за чистотата и на трите едновременно, 
можем да се доближим до един по-здрав, по-одухотворен и по-благословен начин на живот. 

С много Любов и желание за повече добротворчество и светли дела, 

Ваша Петя     март 2021 г., „Изгревът на Любовта“, Южна Рила 

 

* * * 

„Съвременният човек говори за доброто, за истината, за любовта, но още не е разбрал техния дълбок 
вътрешен смисъл. Не е достатъчно да се говори само, но човек трябва да прилага нещата. Едва в 
последните години човек е започнал съзнателно да работи за развиване на своите морални 
чувства…Човек трябва да се роди още веднъж, но вече духовно, за да може напълно да се 
изправи…Това показва, че съзнанието на човека постепенно се пробужда. Докато е в положението на 
червей, човек прави ред пакости: корени гризе, листа яде. Стане ли какавида, влезе ли в пашкул, той 
престава да прави пакости. Той работи известно време в пашкула, приготвя материя за своята мисъл, 
докато един ден изхвръкне навън като пеперуда – тогава той става безвреден. Като мислещо същество, 
човек каца от цвят на цвят, събира сладкия нектар, а същевременно помага за разпространение на 
Божествените мисли. Затова казваме, че истински човек е онзи, който е проводник на Божествените 
мисли. Този човек е изменил условията на живота си. Да измени човек условията на живота си значи да 
мине от червей в пашкул. Влезе ли в пашкула, той трябва да забрави всичко старо и да се заеме с 
приготовления за нов живот, да изработи своите крилца, своята нова премяна.“  

~ откъс от беседата „Малката мисия“ на Учителя Беинса Дуно от 02.01.1927г. ~ 
 

„Всеки иска да бъде силен, но придобиването на тази сила има смисъл само когато се употребява за 
нещо добро и велико. Иначе тя е безпредметна. Силата, както дарбите и способностите на човека, се 
придобиват постепенно, с развитието на човека, а не изведнъж. Знаете ли колко хиляди години е 
работила гъсеницата, докато придобие изкуството да преде, да се завива в пашкул и да се превърне в 
пеперуда? …Бог е дал условия на всички живи същества да се развиват, но те сами трябва да правят 
усилия да подобрят живота си…“  

~ откъс от беседата „Все що е писано“ на Учителя Беинса Дуно от 28.01.1917г. ~ 
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Хранителни привички всеки ден  
за по-здрав и по-одухотворен живот 

 

 готвим с положителни мисли и красиво настроение – помагаме си с одухотворяваща музика, 

внасяща хармония и въздигаща любовта в душите ни, а оттам в храната и телата ни (например 
музиката на Паневритмия, на Евритмия, класическа, мантрична и т.н.) 

 консумираме всеки ден топла храна (по възможност прясно приготвена), като се стараем винаги 
да включваме повече и жива такава- като плодове и зеленчуци, отгледани чрез биодинамично 
земеделие или активирани чрез ферментиране 

 приемаме твърда храна след изгрев и преди залез слънце (или последният й прием да бъде два 
часа преди лягане) 

 за здравите хора е добре храната да бъде сготвена и топла, за да не хабят телата им излишна 
енергия за обработката й – при готвене не използваме мазнина, а я заместваме с вода или 

зеленчуков бульон. Добавяме мазнината накрая след приключване на термичната обработка 

 по-полезно за нашата храносмилателна система би било да не смесваме в едно хранене 
растителни мазнини (зехтин, ядки, авокадо) с животински мазнини (мляко, масло, гхи) 

 сладкишите са основно ястие, а не десерт 

 опитваме се да дъвчем храната максимално дълго, следвайки принципа: „Храната се пие, а 
водата се дъвче“ 

 не преяждаме 

 стараем се да приемаме винаги топла вода (затоплена изворна вода на слънце е най-високият 
идеал) 

 благославяме трапезата чрез молитвена благодарност преди и след хранене и се стараем да 
мислим само за хубави неща, докато се храним (по възможност се храним в мълчание – 

храненето може да бъде ритуал на самовглъбяване и оценка за благословията, намираща се на 
трапезата пред нас) 

 регулярно пречистваме телата от вредни натрупвания, токсини и шлаки чрез въздържание от 
храна и/ или вода (сух/ воден пост) за поне 24 часа ежеседмично (особено препоръчително е през 
зимата и винаги при наличие на неразположения), като си припомняме завета на древните 
мъдреци: „Тялото се прочиства с вода, умът – със знание, а душата – със сълзи“.  

https://soundcloud.com/ubs2cxcdqshd/sets/panevritmiya
https://youtu.be/G0K5SZSX9uk
https://youtu.be/EFJ7kDva7JE
https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/beinsa-douno-living-power-music-for-meditation
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Природо-съобразени обичаи през цялата година 
за по-здрав и по-одухотворен живот 

 

 Храним се с истинска, жива храна, отглеждана по възможност от добросърдечни градинари – 

намираме местни производители на зърно, боб, ориз, зеленчуци, подправки, плодове, мед, 

мазнини – които отглеждат чиста храна (без изкуствена химична, синтетична и генна намеса) с 
много любов, сърдечно усърдие и стремеж към качество и добротворчество (има ги!!! ) 

 Консумираме качествени плодове и зеленчуци целогодишно, като си набавяме или правим 
сами следното: 

 Сушим любими зеленчуци и правим домашни сушени подправки (домати, пипер, праз, 
чесън, босилек, чубрица, копър, магданоз, целина) 

 Сушим любими плодове (сини сливи, череши, вишни, стафиди, шипки, трънки, ябълки, 
круши, смокини и т.н.) 

 Ферментираме зеленчуци (кисело зеле, червено цвекло, моркови, гулия) и плодове 

(правим родопски плодов лангер) 

 Отглеждаме собствена градина със зеленолистни или си правим кълнове вкъщи 

 Изучаваме Аюрведа – спомага за по-цялостно разбиране на спецификите в нашите тела и за 
по-пълноценен подход към храненето 

 Използваме чиста козметика 

 Зареждаме се със слънчева енергия рано сутрин като посрещаме слънцето, правим 
упражнения на чист въздух и намираме време за редовна физическа активност на тялото 
(макар и за 5 мин – но всеки ден!) 

 Разхождаме се в планината и събираме билки за чай и бульони (мащерка, мента, риган, 
еньовче, равнец, кантарион, глог, полски хвощ, коприва(!), хвойна и много други) 

 Четем книги и на духовна тематика, като се стремим към будно и отворено съзнание, към 
молитвена благодарност и признателност за всеки отминал житейски урок 

 Интересуваме се от изкуство (музика, рисуване и други)  

 Стараем се да имаме чисти мисли, чувства и дела, като наблюдаваме постоянно тялото си и 
ефекта на храната, която приемаме върху него, и коригираме 

 Посещаваме чисти и вдъхновяващи места сред светли и красиви души, раздаващи храна за 
ума, тялото и душата. 
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В нашето меню почетно място заемат салатите – с много зеленолистни и всякакви видове сезонни 
зеленчуци и домашни подправки. За щастие почти целогодишно можем да намерим хубави и чисти 
зеленолистни растения в България благодарение на нашите градинки и на нарастващия брой местни 
градинари, които се грижат за изобилието от зелен цвят и за цветния живопис от различни зеленчукови и 
зърнени култури в нашата чиния през цялата година  

Пожелавам ви приятно рисуване във вашата вегетарианска кухня с палитрата от цветове на 
Майката Природа. 

I. Салата със зелени и 
цветни сезонни зеленчуци 

 

 

 

Тайната на истинската и дашна салата се крие в две неща: 
(1) в чистите продукти, набрани от обгрижвана с любов домашна градинка и (2) в доброто овкусяване. 

  

Добавяйте повече качествени зеленолистни в салатата като маруля/ зелена салата, спанак, манголд, 
кейл, рукола, киселец, горчица, мизуна, зелен лук/ зелен чесън, лобода, намачкана прясна коприва, 
листа от ряпа, листа и цвят от латинка, тученица и много други. 
 

Подготовка на салатата: в една голяма стъклена купа се накъсват различни зеленолистни. Към тях 
се добавят цветни зеленчуци според сезона, за да се получи една красива шарена салата – като домати, 
краставици, репички и/ или червено цвекло, ряпа, гулия, моркови. Объркват се добре с малко морска сол 
и се овкусяват по избор, както следва: 

Овкусяване на салатата: 

Вариант (1) с качествен домашен зехтин (студено пресован), сок от лимон, червен лук, който е 
предварително нарязан и намачкан със сол. А за по-мек и кремообразен вкус, може да се добави и едно 
добре омекнало авокадо. 

Вариант (2) с домашно кисело мляко, подправено с морска сол, сок от лимон, черен пипер, лют червен 
пипер и самардала 

Всякакви пресни/ сухи подправки като магданоз или копър, накълцан риган/ джоджен/ мента са добре 
дошли в салатата. Можете да замените понякога зехтина с шарлан, сусамово олио или тахан, или пък да 
добавите предварително накиснати сурови ядки (слънчоглед, бадеми, кашу, сусам или други ваши 
любими). Можете да разнообразявате с подправки с по-ориенталски вкус като смлян кимион, сумак.  

 

Не забравяйте да добавите и растителна украса, която обогатява менюто с още повече полезности, а 
окото с красота – чрез различни ядливи цветя като вкусната латинка  например. Не забравяйте и да 
импровизирате, следвайки вътрешния си глас.  

 

Песен: „Любовта е извор“ 

  

https://soundcloud.com/hristo-vatev/13-love-is-a-spring
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II. Тестени храни 

Квас от лимец 
 

Песен: „Първият ден на пролетта – Паневритмия“ 

 

По-дълъг процес:  

500 гр лимецово брашно, 500 гр изворна вода, 1 стъклен буркан 
 
3 с.л. лимецово брашно и 3 с.л. изворна вода се смесват в равни количества в стъкления буркан и се 
оставят на стайна температура. След 6 – 8 часа се добавят по още 3 с.л. брашно и 3 с.л. вода (хранене на 
кваса). Това хранене се прави 2 – 3 пъти на ден, като сместа се слага в чист буркан всеки ден или през 
ден. Можете да махате от буркана поне ½ част от количеството натрупващ се слаб квас, за да 
освободите място в буркана за следващите хранения. 

След около 14-дневно захранване на кваса (зависи от сезона и температурата) ще започне силен 
ферментационен процес, при който сместа удвоява обема си за ½ ден и вече мирише приятно. Тогава 
имате активен квас-майка, който може да използвате за месене. Съхранява се в затворен буркан в 
хладилник и се храни 8 – 12 часа преди месене (за да има поне 2 хранения преди замесването на тестото 
за хляб). Колкото по-често храните кваса, толкова по-бързо ще имате силен и активен квас за 
максимално хубав хляб. 

По-кратък процес:  

500 гр лимецово брашно, 500 гр изворна вода, 1 стъклен буркан, 1 филия от домашен лимецов хляб с 
квас 

Меката част на филията се натрошава на трохи в стъклен буркан. Към нея се добавят 3 с.л. прясно 
смляно брашно от лимец и 3 с.л. изворна вода. Разбърква се. Не се затваря плътно бурканът. Оставя се 

готовата кашообразна смес да престои на стайна температура (мин. 21 градуса). След 4 часа се добавят 

още 3 с.л. брашно и 3 с.л. вода (хранене на кваса). Това се прави 2-3 пъти на ден в продължение на 3 – 4 

дни, като бурканът се сменя всеки ден. Трябва да се получи гъста каша, която да започне да ферментира 

и да увеличава обема си. Може да се отнеме част от все още слабия квас от буркана преди да се 
нахрани, за да не се събира голямо количество слаб квас. След няколко дни (обикновено 3 – 4) имате 
активен квас-майка (това е силен квас, който за 3 – 4 часа удвоява обема си с поне 40%, когато е 
нахранен). Квасът-майка се съхранява на хладно в хладилник в плътно затворен буркан и се храни 8 – 12 

часа преди месене. 

Най-кратък процес: Вземете готов активен квас от приятел  (или пишете на мен за такъв  ) или 
използвайте ферментирала домашна боза (виж раздел „Сладкотворчество“ – „Домашна боза от лимец“) 

Може да се подготви квас с различни видове брашна, като е най-добре те да са прясно смлени. 

Най-бързата ферментация на квас става с ръжено брашно. Моля ви, следете задължително продуктите 
ви да бъдат от чисти, нехибридни и немодифицирани сортове пшеница. 

  

https://soundcloud.com/lyubovta_ide/panevritmia01
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Домашен хляб от лимец с квас 
 

Песен „Аум“  

Порция: 1 пита или 2 хляба 

700 гр прясно смляно брашно от лимец 

500 гр изворна вода 

сол, мазнина (по желание), подправки по вкус 

 

 

 

Стъпка 1. Опара: 200 гр прясно смляно брашно от лимец и 200 гр изворна вода се смесват с 200 гр 
активен квас в стъклена купа с дървена или керамична лъжица и се оставят за 8 часа на стайна 
температура да набъбнат (да удвоят обема си поне с 50%). 

Стъпка 2. Месене: 500 гр брашно и 300 гр изворна вода (получава се 60% хидратация, формулата е: 300 

гр вода/ 500 гр брашно) се смесват в стъклена купа и престояват за 30 мин (процес на автолиза). След 
което се добавя активната опара заедно с 1 с.л. сол (хималайска, морска или каменна). Всичко се меси с 
дървена лъжица или ръчички до получаване на лепкава хомогенна смес. Оставя се да престои 8 часа (1 

нощ) на стайна температура или 12 часа в хладилник – или докато втаса тестото и си увеличи обема с 
поне 50% в купата. Ако предпочитате да има гхи или покълнал лимец/ леща или други, тук е моментът да 
се добавят. 

Стъпка 3. Печене: Втасалото (набухнало с балончета) тесто се изсипва в предварително намазнена 
тава (с гхи/ шарлан или кокосова мазнина) или се изсипва директно върху хартия за печене без мазнина. 

Оставя се отново да втаса на стайна температура за около 2 - 3 часа (времето зависи от силата на кваса 
и условията в стаята) – докато набъбне отново. Пече се в предварително загрята фурна на 220◦ за 20 
мин. След което градусите се намаляват на 160◦ до пълно изпичане на хляба - обикновено отнема още 
около 30 - 40 мин (зависи от фурната). Хлябът е готов, когато няма лепкав остатък върху клечката за 
зъби, която боцкате в средата на хляба. Изважда се върху решетка, напръсква се с вода и върху него се 
поставя чиста кърпа – така остава докато изстине напълно. Най-полезен е когато се консумира 
поизстинал. Лимецовият хляб се съхранява най-добре за по-дълго време в хартиена или платнена кърпа 
и се прибира в найлонова торбичка, след като е напълно изстинал. 

Месенето на хубав хляб изисква необозрими умения – да се прави от човек с добра душа и светло сърце, 
от човек, който намира добротворчество в хлебния процес, чрез когото протича Божествена Любов и 
Светлина, влагайки я в хляба и предавайки я натам към своите ближни – чрез живия и истински хляб.   

 

♥ Месете хляб само със светли мисли в ума и голяма любов в душата! ♥ 

  

https://soundcloud.com/lyubovta_ide/panevritmia06
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Любима пица с лимец и квас 
 

Ммм! Любима пица…  

Композиция на Шопен „Пролетен валс“ 

2 порции 

200 гр тесто за „Домашен хляб от лимец с квас“ и 1 по-голям картоф 

3 домата, босилек, чесън, 2 чушки, 1 глава червен лук 

Любими подправки: сушен риган, мащерка, кимион на зърна 

По изор: Веган версия: маслинки и сос Веганеза или вегетарианска версия: с домашен кашкавал или 
моцарела 

 

Блат за пица 

Използва се абсолютно същото тесто като това за „Домашен хляб от лимец с квас“ с една малка тайна – 

сварен и стрит на трохи картоф. Взима се един по-голям картоф, нарязва се на кубчета, сварява се и се 
намачква, докато е още топъл. Стрива се заедно с малко брашно и когато стане на парченца или 
по-големи трохи, се добавя към брашното за тесто. За повече аромат в тестото се добавят любими 
подправки. Брашното се оставя да втаса и се пече на другия ден. (алтернативно, може да се използва и 
вече втасало тесто за хляб, като стритият картоф и подправките се добавят директно към добре 
втасалото тесто и се премесват заедно). Вече втасалото тесто се изтънява в тава върху хартия за печене 
и очаква своята плънката. 

Плънка за пица с доматен сос и зеленчуци: 

Няколко домата се потапят в осолена вряла вода за 30 сек и се обелват от люспата. Поставят се в 
блендер с малко брашно, което да поеме водата от доматения сос, и подправки на вкус – особено 
подходящи са чесън и босилек. Всичко се блендира и се получава готов сос, който се нанася върху 
чакащия тестен блат в тавичката.  

Внимание: сосът трябва да бъде с гъстотата на лютеница. Ако е по-течен, се добавя още брашно/ 

домашна галета или се изварява доматеният сос до сгъстяване. Важно е сосът да бъде гъст и винаги 
добре овкусен! 

Върху соса се редят любими зеленчуци като сурова чушка и червен лук, нарязани на кръгчета. Пече се в 
силно загрята фурна на 200◦ на горно печене, а след това още малко на долно печене на 160◦. Поднася 
се още топла веднага преди консумация.  

Това е вариант за любима веганска пица, на която много й подхождат сос „Веганеза“ и прясно нарязани 
маслинки, които се добавят точно преди сервиране, поръсени с листа от рукола и чери доматки 
(рецептата за соса се намира в раздел „Разядки“) 

Ако желаете вегетарианска пица, се поръсва настърган домашен кашкавал или моцарела върху 
наредените сурови зеленчуци и се пече заедно със самата пица. Бон апети!   

https://youtu.be/dN1XUV6QclU
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Постна баница със зеле (зелник) 

Песен: „Не ли думах“  

 

Пълнеж: 

 

½ глава на малка зелка (кисела или прясна) 

2 сурови картофа 

2 червени чушки  

1 голям стрък праз лук 

Подправки на вкус: сол, чесън, джоджен, кимион на 
зърна 

 

 

Зеленчуците се нарязват на дребно и се задушават в тенджера заедно с кимиона и без вода! (тъй като 
зелето е достатъчно воднисто) – до пълното им омекване. Целта е крайната смес да е суха, без течност 
в нея. След като сместа е изцяло сварена (тоест изцяло готова за похапване), се оставя добре да се 
охлади, преди да се използва като плънка за баницата.  

 

Идея: Плънката може да бъде и само от картофи, лук и подправки – тогава й се добавя 
задължително вода. Целта е консистенцията на картофената плънка да бъде гъста като 
картофена манджа без течности, а не като пюре! 
 

Блат от тесто: 

 

1 ч. чаша брашно (прясно смляно от лимец или друго зърно), щипка сол и подправки на вкус, изворна 
вода 

 

Към брашното се добавят подправките и изворна вода – колкото поеме, до получаване на по-твърдо 
тесто за точене. Когато е добре омесено, тестото се разстила на плота с точилка до възможно най-тънък 
блат. Необходимо е да се наточат 2 такива блата (един по-голям за долната част на баницата и един 
по-малък за отгоре). 
 

Прехвърля се долният блат върху хартия за печене в тавата или директно в добре намазнена тава. 

Хубаво е да прилепне към горния ръб на стеничките на тавата. След което се изсипва охладената и 
по-суха плънка върху блата. Накрая се покрива с още един тънък блат от тесто. Залепва се горният блат 
върху долния с пръсти и се пече в предварително загрята фурна на 160◦ само на долно печене. Когато се 
изпече от долната страна (около 5 - 7 мин, докато кората придобие леко златист цвят), се обръща самият 
зелник в тавата с горната част надолу, така че да се изпече и от другата страна. След изпичане може да 
се намаже отгоре с разтопено гхи, със зехтин или да остане без мазнина. Важно е да се консумира 
веднага, докато е още топъл. Тогава любовта потича   

https://soundcloud.com/hristo-vatev/23-didnt-i-tell-you
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III. Разядки 

Сос „Веганеза“ 

Песен: „Евера – Паневритмия“ 

75 гр сурови слънчогледови семки,  75 гр сурово кашу 

100 мл студено пресован зехтин или шарлан (може да се замести с вода, ако не желаете да бъде 
мазно) 
Любими подправки на вкус: сол, черен пипер, чесън, кимион, куркума, червен пипер 

В хладка вода се накисват двата вида ядки за около 2 часа. След което се блендират на по-мощен 
блендер или чопър. После се добавя зехтинът и по малко вода на око, докато сосът придобие фина гъста 
консистенция и стане светло бял на цвят. Можете да „играете” с количеството вода, ако сместа става 
много суха и блендерът не може да я завърти – целта е накрая да получите по-гъста смес, която да може 
да се маже. 

Този сос е прекрасна добавка към зелена сезонна салата, към „Зеленчуци в морска вода“ или за веган 
вариант на пица. Бон апети! <3 

 

Хумус от нахут 
 

200 гр суров нахут 

1 лимон, тахан, зехтин, вода от сварения нахут 

Любими подправки на вкус: кимион, черен пипер, куркума, чесън, 

джоджен или чубрица 

 

Сварява се суровият нахут (най-добре е да бъде сварен в деня на консумация, а не консервиран) и се 
изсипва в блендер или чопър. Добавят се към него 2 с.л. лимон, 4 с.л. зехтин, 2 с.л. сусамов тахан, 

подправки на вкус (например. кимион, черен пипер, чесън) и 8 с.л. вода от сварения нахут (аквафаба). 
Блендира се всичко до хомогенна смес. Ако сместа е по-суха, се добавя още вода до придобиване на 
средно гъста каша, подходяща за намазване върху филийка хляб. Поднася се в купичка с добавен зехтин 
отгоре и нарисувано сърце от червен пипер ♥   

Идея: Хумусът може да се направи и без тахан. Към него могат да се добавят сварено цвекло, морков 
или тиквичка. Дори нахутът може да се замени със сварен боб или леща и да се добавят сухи домати 

или чушки, предварително накиснати до пълно омекване.   

Композиция на Бетовен „Лунната соната“ 

https://soundcloud.com/lyubovta_ide/panevritmia02
https://youtu.be/4Tr0otuiQuU
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IV. Основни ястия 

Как да направим пречистено масло - гхи 

Песен „Бог е Любов“ 

 

Според Аюрведа, а и според старите български традиции, пречистеното масло е високо ценено не само 
от гледна точка на кулинарията, а и от здравословна такава. Гхи е пречистено масло с красив кехлибарен 
цвят, има приятен ядков аромат и е с уникален вкус   

Получава се след термична обработка, при която водата от маслото се изпарява и от него се премахва 
белтъчният казеин. 

Рецептата: 

1 кг домашно краве безсолно масло се изсипва в тенджера с дебело дъно и се оставя на слаб огън да се 
разтопи. След което огънят се засилва, докато течността заври и започнат да се появяват балончета. 
Оставя се маслото да къкри отново на слаб огън, като се отделя появяващата се пяна на повърхността с 
решетъчна лъжица. Постепенно течността започва да се избистря и да придобива кехлибарен цвят- 

започва да мирише много вкусно (с характерен ядков аромат), когато маслото е качествено. Заедно с 
избистрянето на течността се забелязват на дъното на тенджерата и малки бели топченца от протеините 
– когато те покафенеят (без да се препържват) и течността е с бистър кехлибарен цвят, котлонът се 
спира и се оставя готовото гхи да се охлади за около 15 минути. След това се прецежда през двойна 
марля или тънък лист от кухненска хартия в напълно сух стъклен буркан. Бурканът се затваря плътно 
едва след като течността е напълно изстинала (на следващия ден е най-добре да се затворят 
бурканите). Гхи се съхранява в шкафа на сухо и тъмно място (може спокойно извън хладилник), като е 
важно да се пази от влага – поради това от него се консумира само със суха и чиста лъжица. От 1 кг 
масло обикновено се получава след преваряването му около 800 гр гхи. 

  

https://soundcloud.com/ubs2cxcdqshd/0psy6kk42ey2
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Зеленчуци в морска вода: бърза, лесна и 
полезна обработка на зеленчуци 

Песен „Мисли – Паневритмия“ 

В тенджера се слага да заври на силен огън 2 л вода с 3 с.л. морска сол (водата трябва да бъде с вкус на 
море ). Докато водата ври, се потапят предварително изчистени, измити и нарязани зеленчуци по ваш 
избор. Оставят се да поврат в този солен разтвор според указаното време в таблицата долу, без да се 
слага капака на тенджерата. Важно е да се спазва точното времето в таблицата за най-пълноценна 
обработка на зеленчуците. Когато звънне алармата, се изваждат и поставят върху суха кърпа, докато 
спре да излиза пара от тях. След което са готови за хрупкава консумация чрез овкусяване с желана 
мазнина и подправки. Обработени по този бърз начин, зеленчуците запазват максимално много от 
полезните си вещества, вкусовите си качества и естествен цвят (броколито остава ярко зелено, 

например ). Допълват се прекрасно с разядките, описани в книжката. 

Вид зеленчук        време на варене в солена вода 

Моркови/ Цвекло/ Алабаш/ Пащърнак/ Целина/ Гулия/ Брюкселско зеле 5 минути 

Броколи/ Карфиол/ листа на кейл или зеле     2 минути 

Тиквички          0.5 минути 

 

 

 

 

 

 

 

Най-вкусните печени зеленчуци на фурна 

Композиция на Шостакович „Валс No 2“ 

Нарязват се любимите зеленчуци – зеле, кореноплодни (картофи, цвекло, моркови, алабаш, лук, гулия – 

според сезона) на еднакви парчета (за да се изпекат всички едновременно). Поръсват се с морска сол и 
се слагат върху хартия в тава за печене. Пекат се на 160◦ до готовност на зеленчуците – проверява се по 
метода на лесното разрязване с остър нож. Ако желаете, може да добавите и много малко вода на 
дъното – това е според личните ви предпочитания. След като зеленчуците са готови, се вадят от фурната 
и тук е моментът за овкусяването им – с гхи или зехтин и любими подправки по избор (чубрица, пипер, 
сминдух, джоджен, босилек/ риган и т.н.). Подхождат си прекрасно с любима салата. Бон апети!  

https://soundcloud.com/lyubovta_ide/panevritmia05
https://youtu.be/7UIHl0oJEpg
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Яхния от нахут с червени чушки 
 

Песен „Тъкане - Паневритмия“ 

3 порции 

250 гр суров нахут, 3 червени чушки, вода, мазнина 

Подправки: 1 ч.л. кимион на зърна, 1 ч.л. кориандър, 1 бр. дафинов лист, ½ ч.л. чимен на зърна и поръски 
от джоджен/ чубрица/ куркума, къри, черен пипер и сол 
 
Суровият нахут се накисва в студена вода за поне 24 часа или 2 нощи, като е хубаво да се сменя водата 
през 12 часа. Изплаква се добре и в тенджера с вода, която е 4 пръста над нахута, се сварява на бавен 
огън до омекване на зърната (за около 45 мин) – нахутът е готов, когато зрънцето не хрупа. 

Нахутът се прецежда от водата и се добавят към него гхи, кимион, счукан в таханче кориандър, дафинов 
лист, чимен и нарязани червени чушки. Объркват се добре подправките с нахута и чушките и се добавя 

водата от нахута (водата трябва да бъде около 2 пръста под нивото на сместа в тенджерата). 

Необходимо е всичко да поври за около 5 – 10 мин за повече насищане с вкусове. След като се свали 
тенджерата  от котлона, се добавят смлени подправки като домашна чубрица/ джоджен/ риган, къри, 
куркума, черен пипер и сол – на вкус. 

Идея: Може да се свари повече нахут, за да се използва една част от него за направата и на хумус  

Леща с домати 
 

Композиция на Моцарт „Симфония No40“ 

 

3 порции 

300 гр леща (червена или кафява), 1 морков, ½ глава лук, 2 домата, вода, мазнина 

Подправки: 1 ч.л. кимион, ½ ч.л. чимен на зърна, 1 ч.л. кориандър, чесън на скилидка или на прах, сол и 

зелени свежи подправки по избор 

Кафявата леща се накисва за 1 нощ или червената леща се накисва за 1 - 2 часа. В тенджера с 1 пръст 
вода се кипват кимион, чимен на зърна и счукан кориандър. Към тях се добавят нарязани моркови и лук и 
се оставят леко да омекнат за около 5 мин на по-силен котлон. В отделна суха тенджера с дебело дъно се 
изсипва отцедената леща и се бърка на сухо с дървена лъжица на среден котлон за около 5 мин, докато 
замирише на хубаво, без да прегаря. След което към лещата се добавят вече подготвените и леко 
омекнали зеленчуци, заедно с 1 накълцан домат, 1 скилидка чесън и щипка сол. Накрая се добавя вода 
до половината на лещата в тенджерата. Бърка се и се оставя да поври за още 5 – 10 мин.  

Хубаво е лещата да се отстрани от котлона преди да се разкашка. Когато е сварена, се добавя и вторият 
домат, прясно нарязан, заедно със свежи подправки като босилек или магданоз и зелен лук, както и 
мазнината накрая (зехтин или гхи на вкус). Бон апети! <3 

Идея: Тази рецепта може спокойно да превърнете в супа – само добавете повече вода накрая  

  

https://soundcloud.com/lyubovta_ide/panevritmia04
https://youtu.be/JTc1mDieQI8
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Истински качамак с царевично брашно 
 

Песен „Красота - Паневритмия“ 

 

3 порции 

250 гр прясно смляно брашно от царевица, гхи, сирене/ кашкавал 

1 л вода или 1 л зеленчуков бульон от 1 глава лук, дръжки на магданоз/ целина и ½ ч.л. кимион, сол 

Подправки (ваши любими на вкус): домашна чубрица, червен пипер, черен пипер, къри  

 

Зеленчуковият бульон се подготвя, като се сварят зеленчуците и подправките (използвайте любими 
вкусове само) в 1 л вода за около 5 - 10 мин. Течността се прецежда и се използва за качамака. 

В напълно суха тенджера брашното се запича на котлона (така, както е в сухия му вид), докато започне да 
мирише на пуканки - бърка се постоянно през това време с права дървена лъжица (за около 5 - 10 мин), 
за да не изгори. Когато започне леко да покафенява, е готово да му се добави вода или зеленчуков 
бульон на малка струя, като се бърка постоянно цялата смес. Внимание: може да се получи горещ облак 
над тенджерата докато добавяте вода – не надвесвайте глава над тенджерата. Бъркайте постоянно 
до хомогенна смес – колкото вода сложите, сместа ще я погълне цялата. Аз слагам към 1 л зеленчуков 
бульон за това количество брашно. След като се хомогенизира брашното с течността, се оставя сместа 
да къкри за около 45 мин като се бърка постоянно или много често, за да не залепне. Сместа започва да 
бълбука. Когато се сгъсти и започне да се отлепва при бъркане, е готова. Добавят й се 5 с.л. гхи и любими 
подправки като 1 с.л. домашна чубрица, 1 с.л. червен пипер, 2-3 щипки черен пипер, 1 ч.л. къри и сол на 
вкус. 

От тук можем да продължим с 2 варианта: 

1. Поднасяне на готовия качамак още топъл с натрошено домашно сирене и/или кашкавал отгоре. 

Ах, ах, ах… 

2. Запичане на качамака в тава – с наситнен лук на дъното на тавичката – във фурна, докато хване 
лека коричка отгоре. Ммм…  

Бон Апети!  

 

  

https://soundcloud.com/lyubovta_ide/panevritmia09
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Любима, бърза и вкусна паста (в 2 веган варианта) 

Композиция на Бах „Адажио“ 

 
3 порции 
 
Вариант (1) с мек чеснов сос 

300 гр паста (спагети, фузили или други) – 100 гр/ порция 
4 скилидки български чесън, зехтин, босилек, сол, черен пипер 
 
Избира се хубав български чесън, отстранява се средната зелена 
част от скилидките му и се счукват в таханче със сол, докато се 
превърне в млечна чеснова кашичка. Добавя се зехтин в таханчето и така се оставя той да поеме от 
аромата на чесновата паста. 
 

Сварява се паста в подсолена вряла вода – моля да се следва стриктно упътването на пакета за времето 
на варене на пастата, за да не се превари. Тайната на хубавата паста е да не е преварена, а леко ал 
денте. След като се свари, се излива водата, оставя се малко да изстине за 1 - 2 мин с отворен капак. 
Добавя се зехтин и се раздрусва цялата тенджера с капака отгоре, за да се поеме добре зехтинът от 
пастата. Добавя се вече чесновата паста, която е била до този момент в зехтин, заедно с черен пипер и 
отново здраво се раздрусва цялата смес в тенджерата. Могат да се добавят по избор и чери доматки, 
накъсана рукола, босилек и каквито други подправки имате под ръка (най-добре прясно откъснати от 
градинката  ). При всяка поръска подправки добавяйте мисловно и светли мисли като Любов, Радост, 
Хармония, Мъдрост, Истина, Добрини  

 

Поднася се винаги току-що сготвена и топла (пресният босилек се добавя непосредствено преди 
сервиране). Бон Апети!  

 

 

Вариант (2) с авокадо – лимонов сос 

300 гр паста (спагети, фузили или други) – 100 гр/ порция 

2 бр. меко авокадо, ½ лимон, зехтин, сол и черен пипер на вкус 

 

Авокадото е важно да бъде меко (след престой на топло за няколко дни става меко). Намачква се с 
вилица, посолява се със сол и черен пипер на вкус. Към него се добавя сокът от ½ прясно изцеден лимон. 
 

Във вече сварената паста (методът й на подготовка е описан по-горе във вариант 1) се добавя зехтин, 
раздрусва се тенджерата. Добавя се авокадо – лимоновият сос, може и по избор да се допълни с 
нарязани чери доматки, рукола, магданоз, ядки и каквото друго обичате. Босилек също.  

Важно е да поднесем пастата веднага след нейното приготвяне – топла и ароматна. Да ви е вкусно!  

  

https://youtu.be/-ywL_zokELE
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Лимец на зърна със зеленчуци и коприва 

Песен „Моята молитва“ 
 

3 порции 

 

300 гр лимец на зърно – 100 гр/ порция  

Зеленчуци по избор (лук, морков, чушка) и зеленолистни по избор (копривата е особено подходяща, 
също лапад, спанак и други) 

Подправки по избор (чубрица, кимион, сол и други) 
 

Лимецът може предварително да се накисне за 1 нощ във вода, не е задължително. Сварява се лимецът 
(обикновено е готов за около 30 - 50 мин). 10 мин преди да стане готов, се добавят нарязани твърдите 
зеленчуци и сушена или прясна коприва заедно с вашите любими подправки като кимион, куркума, черен 
пипер/ червен пипер и, разбира се, сол. Щом се изключи от котлона, се поръсва обилно с домашна 
сушена чубрица (задължителна за това ястие, според мен), както и с други зелени подправки преди 
сервиране. Приятен апетит!  

Аюрведа Кичари (ориз „Басмати“ с червена леща) 
Приятна и лека медитация 

 

2 порции  

 

50 гр ориз „Басмати“, 100 гр червена леща, 1.5 л вода и 3 с.л. гхи 

Подправки: ½ ч.л. кимион на зърна, ½ ч.л. синап на зърна, ½ ч.л. куркума, 
щипка лют пипер,  

1 ч.л. каменна сол 

 

 

Оризът и лещата се измиват добре и се оставят настрана. В тенджера с дебело дъно се слага ½ пръст 
вода и се добавят цели зърна синап и кимион. Добавя се куркума и лют пипер, всичко се разбърква добре 
и се вари за около минута. След това се добавят оризът, лещата и водата. Готви се на слаб огън до 
пълно сваряване на съставките. Изключва се от огъня и се слага сол и гхи. Ястието се оставя да почине 
за 10 минути и се сервира топло. 
 

Забележка: Количеството вода може да варира в зависимост от гъстотата, която желаете (тоест можете 
спокойно да я превърнете и в супа ). Прекрасна е комбинацията на Кичари със зелена салата и репички 
и прясно изцеден лимон. А може и с поръска от сусам за разкош.  

 

 

https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/moyata-molitva-simeon-simeonov
https://youtu.be/kEEuBvPZlTw
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Пълнозърнест ориз (или елда, булгур, просо) 

Песен „Подвижност - Паневритмия“ 

 

4 порции 

400 гр пълнозърнест ориз или 100 гр/ порция 

1 глава кромид лук, 4-5 пъпки от карамфил, 2 л вода, мазнина 

 

Оризът се измива добре до постигане на бистра вода след миене. Взима се една цяла глава кромид лук, 
обелва се и в нея се набоцкват пъпките от карамфила. В тенджера с дебело дъно се налива около 2 л 

вода, добавя се главата лук с карамфилчета и се слага на котлона да заври. След което се добавя 
оризът, който се вари до пълна готовност (времето на сваряване варира според различните сортове 
ориз). Когато оризът е готов, се прецежда от водата, отстраняват се пъпките карамфил и по желание 

лукът се нарязва на ситно като добавка към основата. Добавят се свежи подправки и мазнина по избор. 
На финала се наслаждавате на отличния вкус.  

Идеи:  

 Ако използвате един и същ сорт ориз, може да засечете веднъж времето му за сваряване – така 
ще избегнете често опитване на ориза при следващо готвене. 

 Ако желаете да включите сезонни зеленчуци, можете да ги нарежете предварително и да ги 
добавите към ориза по метода на „Зеленчуци в морска вода“, като моментът на добавяне към 
ориза ще съответства на оставащото време за сваряване на ориза (например: 5 мин преди да 
бъде готов оризът, се добавят целина и морков, а когато останат 2 мин, се добавят броколи/ 
карфиол). 

 Можете да замените ориза в това основно ястие с други зърнени храни като елда, булгур, просо, 
кус-кус. Експериментирайте с различните вкусове и съчетания. Блажени са.  

 

Патладжан на фурна 

Композиция на Зеленка „Сонати за 2 обоя“  

Измиват се цели патладжаните и се разрязват на две „лодки“ (по дължина). След това се взима един 
остър нож и с върха му съвсем леко се разрязва вътрешната част на всяка лодка патладжан – на 
ромбоидни форми – внимавайте да не срежете кората му. Парчетата патладжан се подреждат в тава за 
печене върху хартия с разрязаната част нагоре и се овкусяват с морска сол, чесън и любими подправки 
на стръкчета – розмарин и мащерка. Добавя се малко вода на дъното на тавата и се изпича на долна 
фурна, докато вътрешната част на патладжана омекне. Изваждат се от печката и с лъжица се изгребва 

меката част от „лодките“, отстраняват се стръкчетата на подправките и се овкусяват със зехтин, черен 
пипер, смлян кимион и балсамов оцет/ лимон. Поднасят се топли.    

https://soundcloud.com/lyubovta_ide/panevritmia10
https://youtu.be/ztQzcL7FELs
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Жива туршия (ферментиране на зеленчуци за зимата) 

Песен „Запознаване - Паневритмия“ 

Един прекрасен и любим начин да съхраним полезни зеленчуци за зимата е чрез ферментация в солен 
разтвор (без оцет и захар, а само със сол и вода). Както се прави класическото българско кисело зеле, по 
същият начин можем да ферментираме кисели краставички, карфиол, гулия, цвекло, моркови и други. 

За соления разтвор (или така наречената „саламура“) се затопля изворна вода и се добавя сол в 
долуописаните пропорции според вашия вкус. Саламурата се бърка, докато солта се разтвори. Оставя се 
да се охлади! 

2% солен разтвор (на 1 л изворна вода разтваряме 20 гр българска морска сол) – за по-малко солено 

3% солен разтвор (на 1 л изворна вода разтваряме 30 гр българска морска сол) – за средно солено 

4% солен разтвор (на 1 л изворна вода разтваряме 40 гр българска морска сол) – за по-солено 

Измиват се добре зеленчуци по избор. Могат и да се нарежат, ако ще се слагат в по-малък стъклен/ 
дървен съд или да се оставят цели. Добавя се към тях охладената саламура заедно с подправки като 
хрян и синап (подходящи за по-дългото съхранение на ферментиралите зеленчуци), гулия (за по-бърза 
ферментация), магданоз, копър, дафинов лист, кимион, джинджифил, чесън и др. – според собствения ви 
вкус. Важно е зеленчуците да са добре покрити със соления разтвор и да не изплуват отгоре – отгоре се 
затискат със зелеви листа и после с чиния, камък или нещо друго по-тежко. Съдът се затваря почти 
плътно, за да се ограничи досегът с кислород. 

Оставя се съдът на температура между 15◦ и 20◦ в изба или мазе и се наблюдава кога ще станат готови 

(обикновено за около седмица, но това зависи от температурата на помещението). Как се разбира кога са 
готови? – Опитват се на вкус, като на дъното, ако са поставени в стъклен съд, може да се види създалата 
се млечно-кисела утайка (бяла). Когато са готови, се затваря много плътно капакът и се съхраняват на 
хладно – в мазе или сутерен за предпочитане. 

*** Зеленчуците могат да се претакат, както се прави в обичайната рецепта за кисело зеле, когато са 
поставени в значително по-голям съд. 

https://soundcloud.com/lyubovta_ide/panevritmia13
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V. Сладкотворчество 

 

Закуска с флейки и плодове 
 

Песен „Хубав ден - Паневритмия“ 

 

3 порции 

200 гр лимецови флейки или овесени ядки 

0.5 л любим чай или вода 

20 фурми и сезонни плодове (круши, сушени вишни/ череши, грозде и други) 

любими подправки (изберете по ваш вкус): канела, брашно от рожков или какао, индийско орехче, кора 
на лимон или 4 капки етерично масло от лимон (висококачествено), и/ или домашен мед и 
пълномаслени кокосови стърготини 

Вариант (1) 

Флейките се слагат в 0.5 л гореща вода или любим чай, докато поемат добре течността и се превърнат в 
гъста каша. Ако сместа е рядка или гъста, се добавят съответно още флейки или вода. А може и да се 
накиснат още от вечерта или леко да се сварят, ако бързате. Отделно 20 фурми се потапят в гореща вода 
и така по-лесно им се отстраняват люспите и костилките. Нарязват се на дребно сезонни плодове като 
круши, ябълки, черници или други любими плодове и се добавят към готовата каша. На финала се 
поръсва с любими подправки като канела, индийско орехче, кора на лимон (или само с 4 капки 

висококачествено етерично масло от лимон). Сместа е готова за консумация и е изключително вкусна. 

Към нея може да се добави и мед за още повече сладост и по-широка усмивка. Приятен апетит!  

Вариант (2)  

В предварително намазнена тавичка с шарлан или кокосова мазнина се изсипва готовата гъста каша 
така, както е овкусена с плодовете и подправките от вариант (1) – изсипва се на слой (дебел 1 - 2 пръста) 

и се пече на 160◦, докато стегне, а дъното придобие лека коричка и потъмнее на цвят. С клечка за зъби се 
проверява дали сладкишът лепне отвътре. Изпича се бързо – за около 20 - 30 мин, когато е на тънък 
слой. Консумира се изстинал, като може отгоре да се поръси с пълномаслени кокосови стърготини и 
домашен мед на вкус. Бон апети!  

 

Идея: вместо лимецовите флейки или овесените ядки можете спокойно да използвате втасало 
лимецово тесто за хляб с квас (само намалете или махнете изцяло солта в него). Към тестото 
добавяте плодовете и подправките така, както са описани в тази рецепта и печете на 220◦ за около 
20 мин. Вкусът е превъзходен, гарантирам ви, а сладкишът е набухнал заради кваса в тестото.  

  

https://soundcloud.com/lyubovta_ide/panevritmia14
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Кекс с лимецово брашно, сушени плодове и квас  

Песен „На ранина - Паневритмия“ 

 

Тесто за кекс:  

200 гр активен квас  

3 с.л. сурово какао на прах 

100 гр охладен чай от ароматни билки/ плодове и любими 
подправки (или само вода) 
200 гр смляно лимецово брашно 

1 шепа сладки сушени плодове по избор (сливи, стафиди, 
фурми, кайсии) или 150 гр кафява захар мусковадо 

Подправки: канела, кора от портокал или капки етерично масло 
от портокал и задължително щипка сол 

В купа се разбъркват добре чаят и квасът. Добавя се брашното, какаото и останалите подправки на вкус 
и се объркват отново добре. Следва ред на сушените плодове (ако се използва кафява захар, се 
разтваря в чая и се добавя още в първата стъпка). Пече се в намазнена тавичка или директно върху 
хартия на 160◦ до пълно изпичане (около 45 мин) – проверява се с клечка. Оставя се да се охлади на 
решетка преди да се консумира. За допълнителен акцент можете да добавите на кекса глазура или да го 
превърнете в основен блат за любима торта, както следва: 

Глазура по желание: 

Вариант (1) Какао-глазура 

3 с.л. какао на прах, 3 с.л. кафява захар мусковадо, сок от един портокал или вода  

(от глезотийка и от каприз може и един висококачествен натурален шоколад, разтопен на водна 
баня)  

Всичко се слага на слаб огън и се разбърква добре, докато забълбука – става по-течно. Охладеният кекс 

се полива с тази гореща глазура в по-дълбок поднос. Украсява се по собствен вкус и се оставя за няколко 
часа да стегне на хладно. Бон апети!  

Вариант (2) Да превърнем кекса в торта 

1 меко авокадо, 2 меки банана, сурово какао на прах или брашно от рожков 

Тестото за кекс се изпича на тънък блат (1.5 см дебелина) и се охлажда. Авокадото, бананите и какаото/ 

брашно от рожков се блендират до нежен сладък крем. С него се намазва изпеченият блат,  украсява се 
с цветя, ядки, плодове отгоре и се оставя да престои на хладно за 1 нощ. Воала – имате готова 
здравословна торта за специални мигове!   

Идея: авокадо-банановият крем може да се хапва самостоятелно – много е вкусен и децата го 
обожават, ммм   

  

https://soundcloud.com/lyubovta_ide/panevritmia17


22  

 

 

Най-лесната и вкусна печена тиква/ дюля  
 

Песен „Венир Бенир“ 

 

1 тиква цигулка и подправки по желание (канела, мед, орехи) 

Една цяла домашна тиква-цигулка се измива и се разрязва по дължина на две равни части (така че да 
прилича на истинска цигулка, след като се среже на две ). Изчиства се от семената – които се запазват, 

разбира се  – и се захлупва върху хартия за печене директно в тавата с отрязаната част надолу. Не се 
добавя нищо повече, а директно се пече на 160◦ за около 40 мин или докато с върха на ножа свободно се 

разрязва до долу. 

Имайте предвид, че хубавата тиква пуска достатъчно сладка вода, която по време на печенето се 
карамелизира до тъмен гъст сироп (тиквен карамел, ммм  ) и става нещо превъзходно. Това вкууусно 
съвършенство на природата е хубаво да се консумира още топло заедно със самия карамел, с или без 
добавени канела, мед, орехи и каквото друго пожелаете. Вкусно опитване, ммм  

Идея:  същата рецепта може да се приложи и за печена дюля на фурна – важното е единствено да 
бъде от сочен сорт  

 

Сурови бонбони с три съставки  

Композиция на Чайковски „Лебедово езеро“ 

1 чаша ядки (орехи, лешници, бадеми, слънчогледови), 20 броя фурми, какао на прах  

По желание може да се добавят и още подправки за по-екзотичен или наситен вкус: домашен мед, 
кокосово масло, кокосови стърготини, канела, брашно от рожков, какао, кардамон, индийско орехче 

Ядките се смилат на по-ситно. Фурмите се заливат в гореща вода, обелват се и се махат костилките им – 

получава се меко тесто от фурми. Объркват се ядките заедно с фурмите до получаване на хомогенна 
смес. По желание може да се добави и кокосово масло, за да стегнат по-добре бонбоните. Добавят се 
любими подправки и други добавки на вкус. Всичко се смесва до еднородна смес и се оформят топчета. 
След което се овъргалват в някое от следните: брашно от рожков, канела, стърготини – може да се 
добави и ядка в ядрото на всеки бонбон. Импровизирайте! Тези бонбони са наистина вкусни по всякакви 
начини  

Идея: Желателно е ядките да се накиснат предварително, като в този случай бонбоните трябва да 
се съхраняват на хладно. 

  

https://soundcloud.com/hristo-vatev/08-venir-benir
https://youtu.be/sd4VsbM4fOo
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Баклава „Изкушение“ – глезотийка за специални 
моменти 

 

Композиция на Вивалди, „Четирите сезона“ 

 

За плънката: 

4 чаши орехи на ядка и/ или шамфъстък 

120 гр кафява захар (с мусковадо е превъзходно) 
Кората на ½ лимон и ½ портокал (корите не се консумират преди да са добре измити с 10% солен 
разтвор, освен ако не са био) 

1 пакет фини пълнозърнести кори за баница (най-добре е домашно направени само с брашно, вода и 
сол ) 

50 гр разтопено кокосово масло (или шарлан) 

Подправки: 2 ч.л. канела, 1/3 ч.л. стрит кардамон, малко настъргано индийско орехче, щипка сол 

 
За сиропа: 

Изцеден сок от 4 портокала 

500 гр кафява захар, 150 гр вода 

Кората на 1 лимон и сока му, заедно с кората на ½ портокал 

За по-силен вкус могат да се добавят и 3 капки етерично масло от лимон и 5 капки етерично масло 
от портокал 

Първо се прави сиропът, за да има време да изстине, докато се изпече баклавата. Разбъркват се всички 
съставки за сиропа в тенджерка и се вари за около 5 мин до хомогенизиране на сместа. Оставя се 
настрана, за да се охлади. 

Всички ядки се счукват. Към тях се добавят подправките, захарта и настърганата кора от лимон и 
портокал. Разбъркват се добре. 

В предварително намазнена тавичка се слагат на дъното половината от цялото количество фини кори за 
баница. Отгоре се поръсват с плънката и малко масло. Редуват се плънка и кори, докато свършат. Отгоре 
баклавата се поръсва с ядки (заделят се малко ядки настрана – за поръсване на баклавата след 
изпичането й), нарязва се на ромбоидни парчета и се пече в предварително загрята фурна на ~160◦ за 
около 40 мин. След изваждане от фурната се залива с вече охладения сироп, поръсва се със заделените 
сурови ядки, както и с други подправки за финес и красота, и се оставя да престои заедно със сиропа за 
една нощ преди сервиране.  

Подгответе се за силен вкус и уникален аромат!  

  

https://youtu.be/sd4VsbM4fOo
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Домашна боза от лимец 

 

Песен „Слънчеви Лъчи – Паневритмия“ 

 

Квас за бозата: 

1 ч.чаша изворна вода 

1 ч.л. кафява захар мусковадо 

2 с.л. брашно от лимец 

 

Разбъркват се в стъклен буркан всички съставки и се оставят на топло за 1-2 дни, докато започнат да 
ферментират (започват леко да излизат мехурчета на повърхността и да мирише на кисело) 
 

Направата на боза: 

1 ч.чаша брашно от лимец 

2 л изворна вода 

1 ч.чаша домашен мед (това е приблизителна мярка, зависи от сладостта и качеството на меда) 

 

В суха тенджера/ тиган с дебело дъно се изсипва брашното и се запича на котлона с постоянно бъркане, 
за да не загори. Когато придобие златист цвят и заухае на печен хляб, е готово. Прехвърля се запеченото 
брашно в друга негореща тенджера и се добавя водата. Сместа се слага на котлона и се бъркат до 
хомогенизиране с телена бъркалка – сместа трябва да кипне и да поври около 5 - 10 мин, за да се 
посгъсти малко. Отстранява се от котлона и се оставя да се охлади в стъклен съд (неметален заради 
процеса на ферментиране). Когато сместа е поизстинала, се добавя квасът и медът. Разбъркат се добре 
и се оставят да ферментират на топло за още 1 - 2 дни, докато придобият по-кисел аромат. Опитва се и 
когато вкусът ви харесва, бозата е готова за консумация. Съхранява се на студено в хладилник/ мазе. 
Лятото и зимата имат различно време на ферментиране, имайте предвид.  

 

Не се притеснявайте да променяте количестото на водата или меда, докато достигнете до вашата 
желана гъстота или сладост. Ако не успеете от първия път да достигнете точно това, което си 
представяте, пробвайте пак – от втория път шансът е още по-голям . Нека си припомним онази стара 
японска мъдрост: „Водата дълбае камъка не със сила, а постоянство“. Дерзайте и вие . При нас от 
втория път стана феноменална боза.  

 

Идея: Заделете част от готовата боза като квас за направа на следващата порция боза или за 
направа на квас за хляб – работи съвсем успешно  

  

https://soundcloud.com/lyubovta_ide/panevritmia20
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Мили Читатели, 

 

БлагоДаря ви, че стигнахте до последната страница на тази книжка. Както сте видели, книжката е 
една основа, върху която можете да стъпите и да надградите вашите кулинарни творчески 
приключения. Ползвайте я като гид и вдъхновител. В нея не са дадени връзки към източници, даващи 
задълбочени научни и духовни изследвания и обяснения, макар сериозно да са използвани такива в 
достигане до главните посоки на по-здравия и по-одухотворен живот.  

От тук насетне придобиването на повече знания в този път изисква усърдна работа, съзнателно 
търсене и много вдъхновение. И е изцяло в нашите ръце. Можем заедно да вървим в този път чрез 
съвместна работа, бърз и радостен обмен на идеи, усмивки и сърца на живо, както и на сайта на 
нашата Общност: www.izgrev.net и  Общност „Изгревът на Любовта“. Очаквам ви.  ♥ Ом – Аум – 

Аумен! ♥ 

 

Оставям препратка към препоръчителна литература, която намирам за обогатяваща и 
вдъхновяваща: 

 Книга за здравето: 7 стъпки към здравето 

 Аюрведа литература (една полезна лекция за начинаещи „Как да се храним според Аюрведа с Юрий Ковачев“ ) 

  страница за билкарство „Тайната на билките“ и блогът „Късна пролет“ на любимата ми билкарка Невена Босилкова 

  страница за градинари „Майката Земя“ 

 Youtube страница за ферментиране на храна PHYLK 

  страница за сух и воден пост на Георги Костов, подходяща само за тези, които желаят да навлязат в самите дълбини 

на сухия или воден пост „ПроСветление. ПриРодоЛечение чрез абсолютен и воден пост“ 

 Духовна литература на Учителя Беинса Дуно 

 Антропософия на д-р Рудолф Щайнер 

 Страница за духовна литература www.istina.bg 

    

_______________________________________________________________________ 

Моля да споделяте вашите въпроси, впечатления и притеснения с любов на нашата страница: 

„Изгревът на Любовта“ или на vaskovapeti@yahoo.com 
 

♥ Специални благодарности за изключителната професионална и лична подкрепа на моя любим 
Хари, на общност „Изгревът на Любовта“ и на художник Petya’s Art за красивата корица ♥ 

_____________________________________________________________________ 

Подкрепа на каузата: Ако намирате тази книжка за полезна и имате възможност и желание, можете да 
подкрепите нейното хартиено издаване или да съдействате за сътворяване на още подобни инициативи 
чрез скромно дарение на посочения IBAN. Аум - Ом - Аумен! ♥   

Петя Васкова Стоянова  IBAN: BG32STSA93001527003099   BIC: STSABGSF

 Основание: Дарение 

  

http://www.facebook.com/groups/251195239791594/
https://istina.bg/zdrave/
https://youtu.be/M2bw_nic7AU
https://www.facebook.com/groups/1830831407232538
https://kasnaprolet9999.blog.bg/?&page=1
https://www.facebook.com/groups/366368194197159
https://www.youtube.com/c/PHYLK/videos
https://www.facebook.com/groups/473856682737681/
www.istina.bg
http://www.facebook.com/groups/251195239791594/
mailto:на
https://www.facebook.com/PetyasArtPage
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Скъпи Търсещи и Светли Читатели, 

 

БлагоДаря ви, че избрахте да се докоснете до тази малка 
книжка, издадена с много любов и грижа.  

Името ми е Петя и от няколко години имам благословията 
да живея в едно райско планинско кътче високо в 

Планината– сред една чудна общност от хора, които са 
по-осъзнати за своя живот като начин на хранене, здравословни 

навици, одухотворено мислене и отвореност към една по-чиста и 
свята среда за своите мисли, чувства и дела. Животът тук ми даде възможността 

да осъзная необходимостта от споделяне на нашите здравословни вегетариански 
навици сред все повече търсещи души, които биха желали да се докоснат до един 
по-светъл начин на живот със стремежа да го прилагат все по-често в своето 
ежедневие и в своя дом – за себе си и за своите близки и любими хора. 

Това ме вдъхнови да опитам да събера на едно място, даром и от сърце за вас, 
24 основни рецепти за вегетарианско хранене, които са част от нашето планинско 
ежедневие. Идеята на книжката е тя да бъде пръв приятел-помощник на тези от вас, 
които желаят да се впуснат в пътя на вкусното и полезно вегетарианско готвене за 
постигане на добро здраве, поднесено в красива чиния.  Нека тя ви послужи и като 
мъничък стимул за събиране на малко повече време и смелост за развихряне на 
въображението ви и за постигане на нови знания в необятната сфера на 
кулинарното изкуство и изкуството да бъдем по-здрави и по-радостни всеки ден.  

Призовавам Ви да „рисувате“ ястията, които творите всеки ден, започвайки с 
набавяне на любимата ви палитра от подправки и билки от природата, както и на 
висококачествени продукти от добри градинари. А междувременно да се вслушвате 

внимателно и неспирно в онзи глас, който тихичко ви говори отвътре.  

С пожелание за повече здраве, повече креативност и повече одухотвореност 

чрез чиста храна, чисти мисли, чисти чувства и чисти дела! 

♥ Да бъде Добротворчество, Светлина, Мъдрост, Мир и Любов! ♥ 

 


