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КНИГА ЗА ДОБРИТЕ ЯСТИЯ1

 

 

 В тази книга се говори за добрите ястия. Тя прави умели неопитните 

готвачи. Ще ви науча как се готвят ястията. Този, който  не знае как да сготви 

чудесни блюда от дребни неща, е добре да посегне към тази книга. И да 

запомни онова, на което тя го учи: понеже тук ще стане дума за всевъзможни 

големи и малки блюда; как да бъдат смесвани и обработвани съставките, за да 

се получи добра храна. Нека всеки чуе тази книга и да не се срамува да пита, 

ако нещо не му е известно – мъдрият човек винаги ще му посочи отговора. Та 

който иска да се научи да готви добре, нека обърне внимание на тази книга.2

 

 

2. Еленски дроб. 

 Трябва да изпечете еленския дроб на скара, ако искате да го запазите за 

по-дълго време. Нарежето го на тънки ивици, добавете чист мед и го сварете. 

Вземете джинджифил, киселец и карамфил, стрийте ги и ги добавете към меда. 

Сетне вземете бъчва или каче, в което искате да го поставите, почистете съда 

грижливо и нареждайте пласт мед, пласт др о б, и т.н. Пр итиснете пластовете 

плътно един към друг и затворете съда. 

 

4. Пиле по гръцки. 

 Това ястие е наречено пиле по гръцки. Запечете пилешко и свинско месо, 

което е било варено, за да поомекне. Нарежете го и смесете всичко, като 

добавите четвърт фунт рози, джинджифил, пипер, вино или оцет, а също захар 

или мед. Сварете всичко това заедно и го поднесете. Не пресолявайте. 

 

5. Ориз по гръцки. 

 Това ястие е наречено ориз по гръцки. Вземете ориз и го сварете в 

изворна вода. Когато бъде полусварен, отсипете водата и изпържете ориза в 

чиста мас. Сетне отстранете маста, наръсете със захар и поднесете. Не 

прекалявайте със захарта. 

 

                                                        
1 Сборникът е съставен във Вюрцбург около 1350 г. – Използвано е изданието: Daz buoch von 
guoter spise, ed. M. Weiss Adamson, Krems 2000. 
2 Прологът е в стихове. 
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5а. Проста питка. 

 Това ястие е наречено проста питка. Вземете тесто и го точете, докато 

стане съвсем тънко. Добавете сварено месо, нарязана сланина, ябълки, пипер и 

яйца. Запечете го и го поднесете. Не пресолявайте.  

 

6. Превъзходно ястие. 

 Това е едно превъзходно ястие. Вземете мозък, брашно, ябълки и яйца, и 

смесете всичко заедно с подправки. Набодете на шиш, изпечете равномерно и 

поднесете. Същото може да бъде направено с предварително сварен бял дроб.  

 

10. Ястие от круши. 

 Вземете печени круши и кисели ябълки, нарежете ги на малки парчета и 

добавете пипер, анасон и сурови яйца. Отрежете две тънки филии бял хляб, 

намажете сместа по средата така, че да не е по-дебела от един пръст, направете 

тънка палачинка от яйцата и увийте хляба в нея. Изпържете ястието в тиган с 

масло, докато стане златнокафяво, и поднесете. 

 

11. Добро пилешко ястие. 

 Нарежете печеното пиле на малки парченца, вземете бял хляб, направете 

тънък блат от яйца, смелете шафран и пипер, смесете всичко и го разбъркайте 

добре в тенджерата. Вземете малка тенджера с прясна мас, сипете всичко в него 

и подравнете горната част с черпака. Покрийте го с капак и въртете тенджерата 

бързо над огъня, така че топлината да е равномерна и ястието да остане крехко. 

Когато се втвърди, излейте маста, поставете пилето в купа и поднесете. 

 

12. Добро задушено. 

 Ако искате да приготвите някакво ястие, нарежете внимателно круши, 

разделяйки ги на четири. Поставете ги в гърне, захлупете гърнето и го 

запечатайте с тесто, така че парата да не може да излиза. Поставете широк капак 

отгоре, затрупайте го с нажежени въглени и го оставете да се пече бавно. После 

вземете крушите, добавете мед в същото количество като тях и варете всичко 

заедно, докато се сгъсти. След което го поднесете. – Същото може да бъде 

направено с ябълки или дюли, само прибавете достатъчно пипер. 
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15. Пай. 

 Ако искате да направите рибен пай, почистете люспите и отстранете 

кожата, когато рибите възврат. Нарежете на малки парчета и добавете нарязан 

магданоз, градински чай, пипер, джинджифил, канела и шафран. Накиснете 

всичко във вино, пригответе тънко сурово тесто, поставете рибата на него и 

полейте с вино. Покрийте го с тънък пласт тесто и го загънете плътно отстрани. 

Направете дупка по средата, покрийте всичко с тестена покривка и го изпечете. 

– По същия начин можете да направите пай с пиле, месо, дивеч, змиорка или 

птици. 

 

16. Ястие от черен дроб. 

 Вземете черен дроб и твърдо сварени яйца и ги смесете в малка 

тенджера. Смесете с подправки, вино и винен оцет, и смелете всичко в 

мелничка за горчица. Вземете лук, който трябва да запържите в мас или олио. 

Сипете го върху рибата или дивеча. Това е начинът да разнообразите и други 

ястия. 

 

18. Змиорка. 

 Вземете прясна змиорка, използвайте студена пепел, за да отстраните 

външната тиня, и обелете кожата от главата до опашката. Нарежете градински 

чай, магданоз, добавете стрит джинджифил, пипер, анасон и сол на вкус. 

Намажете с тази смес змиорката и наденете кожата отново. Поръсете отвън със 

сол, изпечете добре върху дървена скара и поднесете. 

 

31. Рецепта за фасул. 

 Варете зеления фасул, докато омекне. Тогава вземете бял хляб, малко 

пипер и три пъти повече кимион, заедно с оцет и бира. Стрийте всичко заедно, 

вземете допълнително шафран и полейте с него хляба. Намажете основната 

смес, посолете на вкус, оставете го да заври в соса и поднесете. 

 

32. Едно ястие. 

 Счукайте чесън със сол, обелете добре скилидките и смесете с шест яйца 

без жълтъците. Добавете оцет с малко вода, за да не е прекалено кисело, и 
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оставете да възври, така че да остане плътно. Може да го използувате за печено 

пиле, гъби или каквото си искате. 

 

32а. Ако искате да приготвите кисел сос. 

 Вземете грозде и смачкани на каша кисели ябълки. Смесете с вино и 

изстискайте сока. Този сос подхожда за печено агне, пиле и риба и се нарича 

“аграз”. 

 

34. Сос. 

 Вземете кисело грозде, добавете градински чай, две скилидки чесън и 

сланина. Стрийте всичко заедно, изцедете течността и поднесете като добър сос. 

 

44. Вкусно печено ястие. 

 Настържете сирене, смесете с яйца и добавете нарязана на ивици сварена 

сланина. Омесете сурово тесто, напълнете го със сиренето и яйцата, оформете 

малки фигурки, запечете ги в мас или олио според сезона и поднесете. 

 

66. “Колриз”.3

 Вземете яйца, счупете ги и ги разбийте заедно с бяло брашно. Потопете 

тънките палачинки в мляко и бъркайте, докато заврат. Смесете ги отново с 

яйчени жълтъци, добавете мас и сервирайте. 

 

 

68. Пудинг с дюли. 

 Ако искате да направите пудинг с дюли, вземете толкова дюли, колкото 

искате, и ги сварете добре. Вземете хаванче, смачкайте ги в него и ги изцедете в 

кърпа. Добавете яйчени жълтъци и ги сварете с тях. Поръсете със захар, като 

гледате да не прекалявате. 

 

69. Ябълков пудинг. 

 Ако искате да напр авите добър  ябълков пудинг, вземете добри ябълки, 

обелете ги, нарежете ги и ги потопете в хладка вода. Сварете ги в гърне и ги 

                                                        
3 Значението на използваната дума е неясно. 
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смесете с вино и мас. Разбийте яйца заедно с белтъка и ги добавете. Това е 

наистина добър пълнеж. Не пресолявайте. 

 

70. Бадемов пудинг. 

 Ако искате да направите бадемов пудинг, вземете бадемово мляко и бял 

хляб. Нарежете го на кубчета, добавете го към бадемовото мляко и го оставете 

да заври. Вземете ябълка, нарежете я, изпържете я в мас, поставете я върху 

бадемовия пудинг и поднесете.   

 

 

 

превод:  Цочо Бояджиев. 
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