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    Гергьовден в България се нарича денят, в който
се чества Свети Георги Победоносец . Отбелязва се
на 6 май . Обявен е за официален празник в
Република България, както и за Ден на храбростта
и Българската армия . Чества се и като Празникът
на овчаря .
    На този празник се извършват редица обредни
практики и ритуали, целящи осигуряването на
здраве за хората и плодородие на нивите и
животните .

Традиции и обичаи



      В нощта срещу празника, преди да пропеят петлите,
хората отиват на някоя ливада или поляна, където 
 ходят боси по росата или си мият лицето и ръцете с
нея. Някъде пият роса. Къпането в росата се прави от
хората, за да са здрави и да не ги боли кръст през
годината. Освен „къпането“ в роса се практикува и
обредното къпане в реки и извори. Както при росата,
така и при измиването с вода съществува обичаят да се
носи в къщи вода, с която се замесват обредни хлябове.

Росата и водата



 
     Според народните представи Св. Георги освен
покровител на земеделците, е и най-могъщият покровител
на стадата. Голяма част от обредните практики и обичаи,
изпълнявани на този ден, имат за цел да осигурят
здравето и плодовитостта на домашните животни.
Обичаят на Гергьовден е да се коли агне. Изборът на
жертвеното животно е различен – някъде това е първото
родено агне през годината, другаде – агнето на първата
излязла от кошарата овца. Може да се взема предвид и пола  
или цвета на животното. Обикновено агнето се пече цяло,
като след изпичането се носи в църква, за да се освети, или
ако се пече на общоселската трапеза, свещеникът или
стопанинът го прекадяват на място.

Обреди около животните и жертвеното агне



Празнична трапеза
 

 
 

    Край празничната трапеза отново се изпълняват
обредни практики, свързани  с плодородието. На
трапезата  цари веселие и се играят така
наречените „гергьовденски хора“̀. Играят се
обикновено на песни с религиозно-митичен характер,
свързани със Св. Георги – обикалящ полето,
побеждаващ ламята и отключващ изворите и
влагата. Веселието е задължително по време на
целия празник.



Пъстра питка 

„Пролетно ухание”

 

 

 

 

 

 

 

 
Необходими продукти:
 
За тестото 
500 г брашно
около 250 мл. хладка вода
1 пак. суха мая 
2 с. л. кисело мляко    
2 с. л. олио
1 белтък
1 с. л. захар
1 ч. л. сол
 
За плънката
100 г крехки копривени връхчета
100 г свеж лапад
100 г замразен спанак / 200 г пресен
десетина листа киселец (можете да
добавите и няколко стръка зелен лук)
магданоз
копър
150 г узряло сирене
3 яйца
сол на вкус
олио - за задушаване на зеленчуците

Начин на приготвяне:
 
   От посочените продукти се замесва
тесто, което се оставя да втаса около 1
час до удвояване на обема му. 
   Приготвя се плънката: Копривата,
попарена  и  сварена за не повече от 5
минути, лападът,спанакът и киселецът
се нарязват. Задушават се около десет
минути в мазнината. Отстраняват се от
котлона, подправят се със сол,
магданоза и копъра и в тях се
натрошава сиренето. Добавят се и
яйцата, предварително сварени и
нарязани на кубчета. Плънката се
оставя да се охлади. 
   От втасалото тесто се отрязва 1 шепа ,
от което количество накрая ще
направите малки топчета (тичинките на
цветето). 
   Останалото тесто се  разточва на
 форма, по- голяма от тавата, в която ще
се пече питката.
   В средата на вече разточената кора се
изсипва  плънката и се разстила
равномерно така, че на около 7- 8 см на
кората (откъм външната й част) да няма
плънка. Тази ненамазана част от кората
се загръща върху самата плънка така,
че да се застъпят  краищата в средата.
   В обилно намазана  с олио тава  се
поставя  питката с прегънатите краища
надолу.
   Малка купа се  слага в центъра й. С
 остър нож и се правят 12 разреза от
центъра към края на тавата, но трябва
да се оставят  около 2 см до купата
неразрязани. Всяко отрязано парче се
завърта така, че плънката да се покаже
и да остане отгоре. 
   С помощта на купичката се изрязва
кръг в средата. В него се поставят на два
реда малки топчета, оформени от
предварително отделеното тесто.
   Цялата питка се намазва с разбит
жълтък и вода (олио). Втасва още 10
минути и се пече в предварително
загрята на 180 градуса фурна за около 40
минути.
   Готовата питка се намазва с мазнина
или се  напръсква  с вода и се завива с
кърпа.
 

Рецепти за Гергьовден



. 

 

Гергьовденска баница

Необходими продукти:
 

За тестото
брашно - 1 кг
яйца - 3 бр.
прясно мляко - 1 ч.ч.
щипка сол
захар - 1 с.л.
мая - 1/2 кубче
масло - 3 - 4 с.л. за намазване
 
За плънката
спанак - 500 г
пресен лук - 1 връзка
джоджен - 1/2 връзка
черен пипер - 1 щипка
сирене - 200 г
яйца - 2 бр.
сварен ориз - 1 к.ч.
масло - 4 - 5 с.л.
олио - 2 с.л.

Начин на приготвяне:
 
      Разтапяме маята в малко топло мляко,
като добавим солта и захарта към нея.
Пресяваме брашното и в него правим
кладенче. Добавяме маята и яйцата и
замесваме меко тесто. Разделяме го на 6
топки и оставяме да втаса.
     През това време приготвяме плънката,
като в олиото задушаваме ситно нарязаните
спанак и лук. Отстраняваме от котлона и
оставяме да изстине. След това добавяме
ориза, наситнения джоджен, черния пипер,
натрошеното сирене и яйцата. Разбъркваме
плънката много добре и я оставяме
настрани.
     След като топките са втасали, ги
разточваме на кори. Корите се слагат една
върху друга, като ги намазваме с масло и
слагаме от плънката. На последната кора не
се слага плънка. Оставяме го на топло да
втаса, след което печем баницата в умерена
фурна.



Начин на приготвяне:
 
     Измитите в студена течаща вода домати
се потапят във вряща вода и веднага след
това – в студена вода. След обелването им
се разрязват на половинки. Разпределят се
в 4 чинии, като всяка половинка от
доматите се поставя върху добре измит
салатен лист с отрязаната част нагоре.
Покриват се със смес от киселото мляко,
настърган хрян, черен пипер, сокът от 1
лимон и солта.

 

Необходими съставки:
 

2 салати
8 домата
20 г хрян
1 лимон
150 г кисело мляко
черен пипер
сол

ГЕРГЬОВДЕНСКА САЛАТА ОТ ДОМАТИ, КЪДРАВИ
САЛАТИ, ХРЯН И КИСЕЛО МЛЯКО

 

 



 

Начин на приготвяне:  

 
         Измивате зеленчуците.

Накъсвате салатата и руколата и  

нарязвате доматите на еднакви
форми. Овкусявате  с дресинга и 

сервирате с настърган отгоре
пармезан.  Може да украсите
салатата с нарязани репички,

зърна от нар или царевица.

 

Необходими
продукти:
 

400 г айсберг
200 г чери домати
40 г рукола
по 5 г пармезан на порция
репички и нар за украса
Дресинг: бяло балсамико и
зехтин Extra Virgin

Салата айсберг с рукола и чери домати



Традиционна агнешка супа за Гергьовден

 

Необходими продукти:
 
агнешко месо - 350 г от бут
агнешки бульон - 1.600 мл. или вода
зелен лук - 1 връзка
ориз - 60 г
моркови - 1 бр.
чесън - 1 стрък, пресен, зелената
част
кисело мляко - 4 с.л.
жълтъци - 1 бр.
червен пипер - 1/2 ч.л.
сол - на вкус
пипер - зърна микс
джоджен - 1 ч.л., изсушен
джоджен - 4 стръка, пресен
растителна мазнина - 3 с.л.
масло - 20 г
люти чушки - по желание
лимони - 1/2 бр., сока

Начин на приготвяне:
 
         Агнешкото месо се измива и нарязва на малки парчета. Залива се с 1.600
мл. агнешки бульон или с хладка вода и се оставя да заври на силен огън.
Обираме с решетъчна лъжица пяната, която се е образувала по повърхността.
Оризът накисваме в хладка вода за около час. В загрялата растителната
мазнина и маслото сотираме нарязания на кубчета морков, зелен лук и стрък от
чесъна. Намаляваме температурата на готвене до умерена. Прибавяме
отцедения ориз, задушените зеленчуци, сол, черен и червен пипер и лъжица
стрит сух джоджен (неговият аромат е по-силен). Супата къкри до сваряването
на ориза и месото. От жълтъка и киселото мляко приготвяме застройка.
Разбиваме ги до хомогенност, като прибавяме и няколко капки лимонов сок. 5
минути, преди да отстраним тенджерата от огъня поръсваме нарязания пресен
джоджен. Застройката прибавяме към супата добре темперирана.
       Агнешката супа поднасяме гореща, поръсена с прясно смлян пипер и суха
люта чушка за любителите на пикантната кухня.



 

 

Начин на приготвяне:
 

      Агнешките чревца  се измиват много добре
на течаща вода. Поставят се в тенджера заедно с
агнешкия дроб, заливаме със студена вода и
варим до полуготовност. Пяната при варенето се
изхвърля, бульонът се запазва, дреболиите се
отцеждат и нарязват на кубчета и се връщат в
бульона, течността е около 1 литър и половина.
Морковът се почиства и нарязва, добавя се в
чорбата. Измива се оризът, сипваме в
тенджерата и варим до готовност. В тиган се
загрява олиото и запържваме ситно нарязан
пресен лук да омекне, снема се от котлона и
разбъркваме с червения пипер.Сипва се в
чорбата, разбърква се и овкусяваме със сол и
черен пипер. Приготвя се застройка от разбит
жълтък с кисело мляко, може и цяло яйце.
Разбърква се с малко от топлия бульон и се
връща във чорбата. Накрая се прибавят
подправките, щипка риган и задължително
пресен джоджен, нарязан ситно. Поднасяме
чорбата топла.

Необходими продукти:
 
агнешки дреболии - 500 г дроб и
чревца        
пресен лук - 3 стръка
моркови - 1 бр.
олио - 3 - 4 с.л.
сол - на вкус
ориз - 3 с.л. пълни
черен пипер
червен пипер - 1/2 ч.л.
 
Застройка:
жълтъци - 1 бр.
кисело мляко - 2 с.л.                 
пресен джоджен и риган

Агнешка чорба



 

Пролетна яхния с агнешко месо
 
 

 
 
Необходими продукти:
 
агнешко месо с кост  - 1.5 кг.
целина – 20 г.
моркови – 100 г.
коприва – 1 връзка
спанак  - 200 г.
лапад – 200 г.
пресен лук – 2 връзки
пресен чесън - 1 връзка
домати консерва – 300 г.
ориз – 180 г.
краве масло – 50 г.
джоджен – 1 връзка
олио – 60 мл.
сол
черен пипер /млян и на зърна/
магданоз
кисело мляко
 
 

 
 
 
Начин на приготвяне:
 
       В тенджера под налягане се поставят нарязаното на парчета месо, вода
около 1 литър, целината и моркова, нарязани на едро, олио 40 мл., черен пипер
3-4 зърна и сол. Вари се на слаб огън 1 час. 
          Копривата се попарва с кипяща вода за 10 минути. 
          В дълбок съд се задушават нарязаните лук и чесън с останалото олио до
омекване. Прибавят се нарязаните спанак, коприва и лапад и се задушават за 3-
4 минути. Добавят се доматите, ориза, бульон 600 мл., месото, обезкостено и
нарязано на дребни кубчета, подправките и маслото. Общо задушаване до
готовност като към края се прибавя нарязаният джоджен. 
        Ястието се поднася поръсено със ситно нарязан магданоз и лъжица кисело
мляко.



Необходими продукти:
 

агнешко месо - 1 кг. от предната
част
моркови - 50 гр. /1бр./

целина - 50 гр.

зелен лук - 5 връзки
доматено пюре -

1с.л.                                                          

брашно - 1 с.л.

бяло вино - 200 мл
джоджен
чубрица
черен пипер - млян
магданоз
олио - 100 мл.

сол - на вкус
 

 

Начин на приготвяне:
 

         Нарязаното на дребни парчета месо се задушава в олиото
и малко вода .След изваждането на месото в същата мазнина се
задушават ситно нарязаните лук, моркови и целина. Прибавят
се доматеното пюре, брашното, виното и подправките. Връща
се и месото. Ястието се залива с бульон или топла вода и се
вари до омекването на месото, сваля се от огъня и се поръсва
със ситно нарязан магданоз.

Агнешки кебап по странджански
 



Необходими продукти:
 
1 глава червен лук 
300 г зелен грах 
12 бр. агнешки котлети 
1 връзка розмарин  
2 с.л. зехтин 
3 щипки сол 
3 щипки черен пипер 
800 г пресни картофи 
1 бучка краве масло
 
 
 
 
 

Начин на приготвяне:
 
      Котлетите се начукват,
овкусяват се със сол и черен
пипер. Овалват се в ситно
нарязания розмарин и се
запечатват от всички страни
в нагорещен тиган. Запичат
се в загрята на 200 градуса
фурна за 8 минути и се
оставят да починат. Пресните
картофи се нарязват на
половинки и се пекат със
зехтин и сол на вкус в силно
загрята фурна за 20-30
минути. Зеленият грах се
задушава с бучка масло и
нарязаният на дребно лук,
докато омекне. Котлетите се
сервират върху топлите
зеленчуци.

Котлети с грах и картофи



 

Необходими продукти:
 
Агнешка плешка
1 брой - агнешки бял дроб
1 брой- агнешки черен дроб
Ориз- 2/3 чаена чаша
пресен лук- 1 връзка
магданоз- 1/2 връзка
джоджен- 1/2 връзка
черен пипер- 1/2 чаена лъжица
червен пипер- 1 супена лъжица
олио- 4 супени лъжици

 
 
 

Пълнена агнешка плешка

Начин на приготвяне:
 
      Срежете плешката за да получите "джоб".
Белият и черният дроб трябва да се сварят за
около 30 минути. Сгорещявате олиото в
дълбок тиган или тенджера, след което
изсипвате измития ориз и ситно нарязания
лук, разбърквате докато оризът стане
прозрачен.
     Напълваме плешката с плънката, след
което печем напълнената плешка в
предварителни загрята фурна на 200 градуса
за около 3 часа. Плешката трябва да бъде
периодично заливана с по няколко лъжици от
соса, за да стане по-сочна и да не загори.



 
 

Необходими продукти:
 
125гр.масло
1 пакет чаени бисквити
4 яйца
1 чаена чаша захар
1 чаена чаша брашно
1 бакпулвер
3-4 ябълки
1 ванилия

 
 

Начин на приготвяне:
 

     Разтапяме маслото в тавичка.
Нареждаме бисквитите на  един
ред. Яйцата разбиваме със
захарта, прибавяме бакпулвера,
брашното, ванилията и
приготвяме кексово тесто.
      С получената смес заливаме
бисквитите. Почистените и
нарязани на тънки резени
ябълки, подреждаме върху
тестото. Печем в умерена
фурна, около 25 – 30 минути.

Гергьовденски десерт:
Сладкиш с ябълки



Начин на приготвяне: 
 
    За пудинга - загрейте фурната на 180 С. В тава сложете хляба и стафидите. На средна
температура в тенджера загрейте млякото и маслото, докато маслото се разтопи. Това
отнема около 4-7 минути. След като се загреят достатъчно, изсипете ги при хляба и
стафидите и оставете да престоят така 10-тина минути. Добавете всички останали съставки
за пудинга (яйцата, ванилията и индийското орехче и разбъркайте добре. Печете около 40-
50 минути.
 
      За заливката - добавете всички продукти, без ванилията, в тенджера. Гответе на средна
температура, докато се сгъсти, като разбърквате от време на време. 1-2 минути след като
сместа започне да ври, свалете от котлона и добавете ванилията. Можете да залеете
пудинга със заливката или да я сервирате в отделна купичка, така че всеки сам да си слага.

Празничен сладкиш за Гергьовден

Необходими продукти:
 
За пудинга:
8 филийки хляб
1/2 ч.ч. стафиди
2 ч.ч. прясно мляко
1/4 ч.ч. масло
2 яйца, леко разбити
2 пакетчета ванилия
1/2 ч.л. индийско орехче
За заливката:
1/2 ч.ч. масло
1/2 ч.ч. бяла кристална захар
1/2 ч.ч. кафява захар
1/2 ч.ч. сладкарска сметана
2 пакетчета ванилия



ИЗТОЧНИЦИ:
 
 
 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Гергьовден
https://www.az-jenata.bg/a/107-pitki/18850-pastra-pitka-proletno-uhanie/
https://recepti.gotvach.bg/r-63141-Гергьовденска_баница
http://www.1001recepti.com/recipe/?recipe_id=102812-gergioovdenska-salata-
ot-domati-kudravi-salat-hrian-i-kiselo-mliako
https://www.az-jenata.bg/a/3-gotvarstvo/25492-salata-aisberg-s-rukola-i-cheri-
domati/
https://recepti.gotvach.bg/r-96346-
Традиционна_агнешка_супа_за_Гергьовден
https://www.haskovo.net/recipes/7337
https://bistro.bg/recipe/main-dishes/agneshki-kotleti-s-presni-kartofi-i-
grah.html
https://www.gusto2me.com/gergovdenski-desert-sladkish-s-yabalki/
http://kulinar.bg/Празничен-сладкиш-за-Гергьовден_l.a_i.79840.html

 
 


