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Przedmowa
Kuchnia to miejsce, które tworzą ludzie. Potrzeba gry
zmysłów, zapachów, kolorów, ale też odpowiednich proporcji i
wyczucia estetyki. Kuchnia bałkaoska potrafi zaskoczyd
kompozycją dobranych składników, ale i tradycjami, które
rządzą się w niej na trochę innych zasadach niż u nas, bo np.
tradycyjnego bałkaoskiego, faszerowanego karpia
przygotowuje się już na dzieo Św. Mikołaja. W tym dniu ludzie
ubierają choinki, przygotowując się mentalnie i duchowo do
Świąt. W tej książce znajdziecie na wstępie przepisy na
tradycyjne potrawy świąteczne, zarówno na Boże Narodzenie,
jak i Wielkanoc. Każdy rozdział poprzedzony jest odpowiednią
dawką ciekawostek.
Mnie najbardziej urzekły opowieści z kawą, jako głównym
napojem mieszkaoców Bałkanów oraz niesamowicie
aromatyczna, słodka i wyróżniająca się wyjątkowo ciekawą
konsystencją szarlotka w stylu retro, którą miałam okazję upiec
i spróbowad.
Zatem, nie mam wątpliwości, by polecid Wam książkę, która
potrafi urzec od pierwszych stron. Taka jest i taka powinna byd
kuchnia. Nie tylko miejscem, ale daniami przygotowywanymi
prosto z serca, a jednocześnie zdrowymi i wzbudzającymi
ciekawośd. Polecam całym sercem!
Agnieszka Krizel

www.nietypowerecenzje.blox.pl
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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk 2 wydanie książki o zdrowych i szybkich w
przygotowaniu potrawach kuchni bałkaoskiej. Mamy wielką nadzieję,
że dania, które dla nas są codziennością (a i tak smakują wybornie) i
Wam przypadną do gustu.
Życzymy smacznego!
autorzy
Skarlet (Polka) i Albert (dziecko Bałkanów)

Kuchnia bałkańska
Kraje bałkaoskie łączą tradycje kulturowe, historia, języki,
należące do tzw. ligi bałkaoskiej. Wspólne położenie na terenie
Imperium Rzymskiego, Bizancjum, niewola turecka w czasach
Imperium Osmaoskiego odcisnęły ten sam ślad.
„Kocioł bałkaoski” to wielonarodowościowe społeczeostwa,
współistniejący obok siebie chrześcijanie (głównie prawosławni)
i muzułmanie. Ten sam tradycjonalizm, obyczaje, muzyka…
wspólne cechy kuchni. Te same potrawy spotykamy w Bułgarii,
w Grecji, w Serbii, w Macedonii. Często nawet ich nazwy brzmią
identycznie lub podobnie.
O Kuchni bałkaoskiej opowiemy na przykładzie
przedstawicielki regionu, tradycjonalistki Bułgarii. Zaczynamy
od śniadania.
Pierwszym, tradycyjnym posiłkiem jest banica (inna
bułgarska nazwa: biurek; po serbsku: banica, gibanica lub
burek; po grecku: bureki, pita). Przygotowuje się ją z cienkich
jak papier, płatów ciasta. Przekłada się je masą z sera typu feta,
czasem serem ze szpinakiem lub mięsem mielonym. Każdego
ranka, gotowa, jeszcze ciepła, jest dostępna w osiedlowych
sklepikach, piekarniach.
Banicy towarzyszy boza. Jest to napój o charakterystycznym,
słodko-kwaskowatym smaku, bardzo popularny na Bałkanach.
W Bułgarii produkuje się go z ryżu lub pszenicy, czasem ryżu i
prosa z dodatkiem kakao. Zawiera: od 10 do 20 %
węglowodanów, sole mineralne, witaminy z grupy B i… 0,5 %
do 1 % alkoholu. Ma bardzo krótki okres przydatności do
spożycia (latem do 24 godzin / od stycznia do kwietnia 48
godzin). Przez większą częśd roku jest serwowany mocno

schłodzony. Nazwa napoju jest taka sama w języku bułgarskim,
greckim, serbskim i macedooskim.
W bułgarskim mieście Radomir jest chyba jedyny na świecie
pomnik „bozadżijata” czyli rzemieślnika produkującego boza.
W Bułgarii każda pora dnia jest odpowiednia, żeby napid się
kawy. Musi byd bardzo mocna, podana w malutkiej filiżance.
Jako, że pija się jej dużo, gotowa, jest dostępna „co krok” - w
ulicznych automatach, w sklepikach, bardzo często nawet w
kioskach, w których sprzedaje się gazety.
Kawę pije się wyłącznie
z ekspresu lub parzoną w
kafetierze (w dolnej części
woda, nad nią kawa). W
domach przygotowuje się
też kawę po turecku. Do
miedzianego naczynia
wsypuje się kawę z
odrobiną cukru, zalewa
zimną wodą, podgrzewa
na bardzo, bardzo wolnym
ogniu do momentu, kiedy
kawa zacznie się powoli
podnosid i wytworzy się piana. (W niektórych restauracjach
serwowana jest kawa po turecku gotowana na rozgrzanym
piasku.)
W większości regionów Bułgarii rzadko pije się herbatę.
Wtedy, kiedy ktoś nie czuje się dobrze, jest chory, parzy sobie
herbatkę ziołową. W kawiarniach i restauracjach czarna herbata
jest dostępna w miastach, w kurortach, tam... (....)

Na świątecznym stole
Dzień Świętego Mikołaja

Mikołaj urodził się w mieście Patra, obecnie znajdującym się
na terenie Grecji. Opowiadano o nim, że był bardzo dobrym
człowiekiem, zawsze bezinteresownie pomagającym biednym,
potrzebującym. Zdarzyło się, że podrzucił torbę ze złotem ojcu,
który miał trzy córki i bez posiadania majątku, nie mógłby
wydad ich za mąż. Innym razem uratował od śmierci niewinnie
skazanych więźniów. Przypisywane są mu cuda, których
dokonywał ratując z opresji marynarzy. (Według ludowych

mitów jest on władcą mórz, rzek, jezior i żyjących w nich
stworzeo.)
Mikołaj zmarł w II wieku naszej ery w Mira, w Małej Azji. Po
śmierci został świętym i patronem ludzi morza, handlowców,
więźniów. Jego relikwie znajdują się we włoskim mieście Bari.
6 grudnia jest dniem świętego Mikołaja uroczyście
obchodzonym na Bałkanach. W Bułgarii tego dnia ubiera się
choinkę.
Tradycyjną potrawą tego dnia jest
faszerowany karp.
Składniki:
-1 karp
-1 szklanka pokruszonych orzechów włoskich
-2 cebule
-1 łyżka soli
-1 łyżeczka pieprzu
-1 łyżka koncentratu pomidorowego
-30 ml oliwy z oliwek
-2 cytryny
Sposób przygotowania:
-karpia oczyścid, umyd; posolid wewnątrz i od zewnątrz; na
wierzchu posmarowad oliwą; włożyd do natłuszczonej formy lub
naczynia żaroodpornego z odrobiną wody na dnie
-poddusid cebulę; zdjąd z ognia; dodad: orzechy, sól, pieprz,
koncentrat pomidorowy; wymieszad
-farszem napełnid karpia; zaszyd; przykryd folią aluminiową
-wstawid do piekarnika; piec ok. 1 godzinę w temperaturze 200
stopni
-po godzinie zdjąd przykrycie, przyrumienid do złocistego koloru
-podawad udekorowanego cytryną.

Bałkańska Wigilia

W dawnych czasach wieczerzę wigilijną poprzedzało
zapalenie kadzidła, które miało odgonid złe duchy. Pod stołem
rozrzucano siano, które obecnie, symbolicznie rozściela się pod
obrusem. Na stole stawia się jedno dodatkowe nakrycie, dla
kogoś, kogo nie ma już w rodzinie. Po kolacji wszystkie potrawy
pozostają na stole, ażeby mogli się nimi nacieszyd bliscy, którzy
odeszli w zaświaty.
Zgodnie z tradycją liczba potraw jest nie parzysta, a na stole
wigilijnym powinno się znaleźd m.in. gotowane zboże,
gotowana fasola, gołąbki z ryżem, pita (rodzaj pieczywa),
nadziewana papryka... (...)

Fragment z rozdziału „Obiad”
Papryka nadziewana mięsem.
Składniki:
-8 papryk oczyszczonych z nasion
-oliwa z oliwek do smażenia
-1 drobno pokrojona cebula
-1 starta na tarce marchewka
-500 g mięsa mielonego
- +-2-2,5 łyżeczki soli
-pół szklanki ryżu
-1 łyżeczka pieprzu
-1 łyżeczka czubricy (lub cząbru)
-1 łyżeczka papryki słodkiej
-1 szczypta bazylii
-1-2 pomidory
-1 jajko
-100 ml jogurtu bałkaoskiego
Sposób przygotowania:
-poddusid na odrobinie oliwy
cebulę i marchewkę
-dodad mięso mielone; sól (+-2
łyżeczki); podsmażyd 3-4 minuty
-dodad ryż, pozostałe
przyprawy, pół szklanki wody;
krótko poddusid
-napełnid paprykę farszem;
przykryd plasterkiem pomidora

(...)

Inne książki autorów

Ciekawe przepisy kulinarne znajdują się w najnowszej książce „Z
podróży do świata retro”.
Towarzyszy im satyra, historie z dreszczykiem i kilka słów o
modzie retro.
Strona internetowa: www.dobulgarii.blogspot.commail:
skarlet.albert@o2.pl

