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Какъв 
избор 
имаме?!

Теоретично около 50% биха могли да се използват за храна от човека.
На практика се използват едва около 5500 вида, което е по-малко от
1,5%.

На планетата има около 391 000 вида висши растения

Поради факта, че в Европа флората е много по-добре проучена,
както и заради климатичната зона, в която се намираме, употребата
на растения за храна включва значително по-висок процент от общия
брой видове.

В България са регистрирани над 3900 вида

Значителна част от ядливите растения в нашата флора са пришълци.
Много от тях са плевели в обработваемите земи. Процесът на
интродуциране (волно или неволно) е започнал още в античността и
продължава и днес.

Транспортът и комуникациите ни снабдяват с нови 
видове.

Много от ядливите растения са рудерални видове. Затова не се
налага да ги търсим далеч. Те са покрай пътища, жп. линии и реки,
плевели в обработваемите земи, в изоставени урбанизирани
територии и въобще в територии, обект на антропогенна дейност.

Растенията следват човека



Каквo трябва да знаем 
за дивите растения ?

С всяко изминало десетилетие човечеството използва все по-малко дива храна. Това се
дължи на индустриализацията, миграцията на селското население към градовете, превръщането на
природните ландшафти в обработваеми земи, промяната на вкусовете, нуждата от по-”бърза” и по-
лесна храна. И все пак при определени условия цивилизованият човек се връща към дивите растения:

Липса на обработваема земя (джунгли, планински райони, острови).

Войни и други катаклизми, който временно преустановяват функционирането на селското
стопанство.

Мода. Както в други сфери на човешката дейност и в кулинарията това е причина за временно
повишаване на интереса към определени продукти.

Интерес към приключенската страна на снабдяването с храна сред природата. Не случайно са
толкова популярни различни поредици за оцеляване сред пустошта.

Стремеж към по-здравословен начин на живот.

Търсене на нови вкусове.



Дивите растения, освен хранителни вещества – протеин, въглехидрати и по-рядко мазнини,
са ценен източник на витамини, макро и микроелементи, антиоксиданти. Всички са чували за това, че
копривата е богата на желязо. Но не е само тя. Много от невзрачните плевели, треви и горски
плодове са изключително полезни. Сред тях си заслужава да се отличат чесновата трева, левурдата,
овчарската торбичка, чувена, брезовия сок, боровинките, дряна.

Дивите растения са източник на неповторими вкусове. Много от тях са се превърнали в
традиционни подправки в кухнята на местните общности населяващи даден регион.

Много от дивите растения са нискокалорични. Например брезовият сок се богат на множество
микроелементи подобно на кокосовото мляко, но съдържа 4 пъти по-малко калории (само 3,9
kcal/100g)

Дивите растения са богат източник на цинк, селен, желязо, магнезий, калий и др.

Повечето диви зеленчуци са бедни на натрий и богати на калий, което ги прави подходящи за хора
на такава диета.

Не на последно място събирането на диви растения е наслада не само за стомаха, но преди всичко
за сетивата и духа на човека

ЗАЩО ДА Ги КОНСУМИРАМЕ?



Дивите растения подобно на културните могат да ни предложат като храна различни свои части.От някои
диви растения като глухарчето, чесновата трева и репея може да се яде почти всичко.

 Корени, грудки и луковици (репей, див морков, трибел, лук, жълтурче, тръстика, пирей)

 Стъбла (репей, фалопия, хвощ)

 Листа (глухарче, лапад, киселец, козя брада, живовляк, плюскавиче, теснолистна върбовка,
паламида, чувен, лобода, левурда, репей, синя жлъчка, градско омайниче, самобайка, паричка)

 Цели стръкове (врабчови чревца, чеснова трева)

 Цветове (глухарче, черен бъз, водна лилия)

 Цветни пъпки (глухарче)

 Семена (щир, живовляк, сминдух, полски синап, кощрява, чеснова трева)

 Плодове (скоруша, малини, къпини, боровинки, шипки)

 Сок (бреза)

 Кора (бял бор, бреза) Какво МОЖЕМ да ядем?



Ядливи растения може да намерим буквално навсякъде в природата.
Но все пак има някои места, на които е много по-вероятно да намерим храна от други. Това са:

Брегове на реки и канали – ядливи растения има и сред водните или влаголюбивите растения.
Наред с това това реките са естествени пътища за навлизане на нови видове, а много от
ядливите растения са инвазивни (фалопия, папур, камъш, крайпоточно великденче, блатен
ранилист, водни лилии, чобанка, тръстика, сенников водолюб)

Полски и горски пътища, канавки и скатове край тях – много от растенията имат подчертан
афинитет към такива места, защото там намират специфични условия – повече светлина, влага,
различен субстрат (хвощ, овчарска торбичка, живовляк, козя брада, подбел, слез)

Изоставени дворове и ниви – много от ядливите растения са рудерални видове (коприва,
глухарче, лапад, киселец, трибел, мъртва коприва, врабчови чревца, репей, къпини)

Обработваеми земи – ниви, градини. Много от познатите на всички плевели едновременно с това
са и ядливи растения (щир, кощрява, пирей, овчарска торбичка, коприва, тученица, лобода,
паламида)

Покрайнините на горите – това е друго местообитание, което предлага специфична комбинация
от условия подходящи за тревисти и храстови видове (градско омайниче, орлова папрат, дрян,
шипка, хмел, лечебна иглика)

Сечища – любимо място на рудерални видове и на по светлолюбиви обитатели на горите (лечебна
медуница, орлова папрат, малини, къпини, шипки, теснолистна върбовка)

Долове и негативни форми на релефа – предпочитано място за сенколюбиви и влаголюбиви
видове (коприва, маточина)

КЪДЕ ДА Ги ТЪРСИМ?



Как ДА Ги ПРИГОТВИМ?

КЪДЕ ДА Ги ТЪРСИМ?
Какво МОЖЕМ да ИЗПОЛЗВАМЕ?

ЗАЩО ДА Ги КОНСУМИРАМЕ?

Само малка част от дивите растения са напълно безопасни за консумиране в сурово
състояние. За разлика от културните видове те съдържат много повече химически съединения, които
им служат за защита от тревопасните животни и различните насекоми. Това са цианиди, алкалоиди,
гликозиди, сапонини, танини, смоли, етерични масла и много други. За да се превърнат в безопасна
и вкусна храна растенията трябва да преминат подходяща обработка:

Най-често, когато се използват листа или стъбла от диви растения, те се бланшират или варят, за
да се премахнат различни неприятни на вкус или опасни съставки (танин, тиаминаза и др.) или да
се направи грубата им структура ядлива.

Накисване в чиста вода, подсолена или подкислена вода. За премахване на водоразтворими
съединения, които са опасни или неприятни на вкус (танин, PTQ - птакилозид) или за премахване
на власинки, слуз, восъчни налепи и др. (папрат, жълъди, фалопия)

Сушене. Най-често при подправки или семена и корени, които в последствие се стриват за
получаване на брашно (орлова папрат, шипки, кора от бреза и бял бор)

Обелване – (фалопия, почти всички месести корени, стъбла от репей, хвощ)

Мариноване – (папрат, фалопия, репей)

За превръщането на дивите растения във вкусна храна се използват всички известни
кулинарни техники, в зависимост от спецификата на продукта: варене, печене, задушаване, пържене,
пюриране и др.

Как ДА Ги ПРИГОТВИМ?



ОСНОВНИ ПРАВИЛА
ПРИ БРАНЕ И ПРИГОТВЯНЕ НА ДИВА ХРАНА

Подобно на гъбите някои ядливи растения имат неядливи или дори отровни двойници: левурда – момина сълза,
левурда - горска чемерика, див морков - бучиниш

Първо и най-важно правило е да не берете и ядете растения, за които не сте сигурни, че познавате добре.

Например при тревистия бъз трябва да се внимава сред черните плодчета да не попадне някое зелено и неузряло. При
тиса цялото растение е отровно с изключение на плодовете и то само месестата им част без семенцата.

Дори да знаете, че някое растение е ядливо, проучете коя точно част от него е безопасна за консумация

Има много народни вярвания, че ако видите магаре или коза да ядат дадено растение или гъба, те са безвредни. Не им
вярвайте. Има много отровни за човека растения, които биват изпасвани от определени животински видове без никакви
последици.

Проверявайте  добре източниците си на информация

Избягвайте потенциално замърсени с битови или промишлени отпадъци територии. Някои видове имат повишена
способност за натрупване на тежки метали (фалопия, хвощ и др.) Не берете за храна растения покрай натоварени
автомобилни пътища.

Внимавайте къде берете храната си



Още няколко ПРАВИЛА
ПРИ БРАНЕ И ПРИГОТВЯНЕ НА ДИВА ХРАНА

Когато берете зелените части на растенията имайте предвид, че с напредване на възрастта те често стават груби и
влакнести или натрупват танин и други неприятни на вкус химични съединения. Затова избирайте млади растения,
които още не са развили цветоносни стъбла или нямат отворени цветове.

Дивите растения са сезонна храна.

Зелените части на дивите ядливи растения, често не са особено трайни и трябва да се консумират непосредствено
след откъсването им или своевременно да се приберат на хладно. Някои могат да се запазят за по-дълго бланширани
или замразени.

Най-доброто време за бране на диви растения е в хладните часове на деня.

За почти всички растения се препоръчва да се сушат на сенчесто и проветриво място. После могат да се съхраняват в
хартиени или платнени торби и пликове.

Някои растения се съхраняват и консумират изсушени.

Тя е нещо което ни носи допълнително удовоствие с необичайния си вкус, със самия процес на откривателство или с
ценните микроелементи и витамини, които съдържа.Част от ядливите растения са от редки и защитени видове и не
биват да се събират. Винаги може да ги заменим с нещо по-разпространено.

Дивата храна не е за наяждане

Много от тях съдържат активни вещества към които част от хората имат повишена чувствителност. Ако имате
заболявания на бъбреците или черния дроб е добре да избягвате яденето на диви растения (или поне да ги
консумирате умерено). Същото правило важи за бременни жени.

Хубаво е дивите растения да се консумират в по-малки количества, особено когато се ядат за първи път.



Тревисто двугодишно растение с
изправено стъбло високо 50-100см. Първата
година образува само листна розетка. На
втората година образува цветоносно стъбло.
Приосновните листа са бъбрековидни или
сърцевидни с дълги дръжки, нагоре
преминават в сърцевидни или триъгълно
сърцевидни, приседнали към стъблото.
Периферията на всички листа е тъпо
назъбена. Цветовете са бели събрани в
гроздовидно съцветие. Цъфти от април до
юли. Плодът е шушулка. Среща се в цялата
страна по по-влажни и сенчести места, в
гори, покрай пътища, горски поляни и
храсталаци. Произлиза от Европа.
Инвазивно в Северна Америка.

Alliaria petiolata - лъжичина, чеснова трева
(англ. – garlic mustard, нем. - Knoblauchsrauke)



Чесновата трева е една от най–старите подправки, които са се употребявали в европейската кулинария.
Археологически останки доказват, че растението се е използвало още в дълбока древност. Изследвания на останки от храна по
глинени съдове намерени на датското крайбрежие на Балтийско море доказват наличието на различни растения. Едно от тях със
сигурност е идентифицирано като чеснова трева. Находките от неолита са на възраст между 5800 и 6150г. Това преобръща
представите за употребата на растенията за храна от древните европейци. Преди се е смятало, че в древността растенията са
използвани само заради хранителната им стойност. Но чесновата трева е бедна на хранителни вещества и присъствието ѝ в
храната може да е породено единствено от желание да се придаде по-приятен вкус на ястието.

Притежава слаб чеснов мирис, на което дължи името си. Консумира се като заместител на чесъна – предимно в прясно
състояние в салати или като подправка. Нарязани на ситно, листата на чесновата трева са се използвали за овкусяване на
салати и сосове. Понякога са употребявали дори по–младите цветове, които придават на ястието както лек вкус на чесън, така и
на горчица. Свежото растение има леко горчив вкус, затова някои предпочитат да го попарят или бланшират преди готвене.
Когато се изсуши миризмата намалява поради изпаряването на етеричното масло, което се съдържа в нея. Изсушеното растение
се използва широко и като билка. През есента могат да се съберат семената и корените на лъжичината. Те също са ядливи. В
зависимост от мястото, където е расло растението, вкусът им може да е по-остър и близък до ряпа или синап или по-мек и дори
сладникав.

Alliaria petiolata - лъжичина, чеснова трева
(англ. – garlic mustard, нем. - Knoblauchsrauke)



Супа. Нарязват се на ситно листа и стъбла от лъжичина, добавят се моркови и лук (по
желание и картофи). Зеленчуците се сваряват, като накрая към супата се добавят олио и
подправки на вкус. Супата може да се застрои с кисело мляко и яйце.

Кускус в листа от чеснова трева
20-30 едри листа от чеснова трева
100 г кускус
185 мл зеленчуков бульон
2 с.л. ситно накълцан магданоз
1 с.л. прясна мащерка
2 с.л. срафиди
1 с.л. кедрови ядки
1с.л. лимонов сок

Листата от чеснова трева се бланшират за 3-4 минути. Изплакват се със студена вода и се
подсушават. В дълбока купа се сипва кускус-а и се залива с врелия бульон. Похлупва се и се
оставя 7-8 минути да поеме течността. Към кускус-а се добавят всички останали съставки и се
объркват добре. Взема се една чаена лъжичка от плънката и се поставя в центъра на листо от
чесновата трева. Завива се като сармичка. Поднасят се студени.

Аспержи с чеснова трева
аспержи – 1 стрък, чеснова трева – 1 стрък, една червена чушка, маслини – 6 броя,
балсамов оцет – 2 с.л., риган, черен пипер, сол, зехтин, една малка глава лук
Аспержите се почистват и варяват за 3–4 минути, след което се измиват със студена вода.
Аспержите, чесновата трева и чушката се нарязват на дребно. Овкусяват се с подправките и се
разбъркват добре всички съставки. Отгоре се поръсва с накълцан лук и маслини.

Зелена салата
За целта се смесват равни количества нарязани листа от чеснова трева и врабчови

чревца, добавят се копър, сол, оцет и олио (зехтин).



Мъфини с чеснова трева и глухарче
200 г тофу (може и друго твърдо сирене)
350 г нахутено брашно
50 мл зехтин
50 г хранителна мая
1 с.л. ябълков оцет
1 с.л. соев сос
Сол и черен пипер на вкус
200 мл вода
диви листни зеленчуци – глухарче, левурда, чеснова трева, врабчови чревца, коприва
една главичка лук

Всички съставки без зеленчуците се поставят в блендер и се смесват до получаването на
тесто за палачинки. В предварително загрят тиган с малко олио се задушава лукът. Когато
омекне котлонът се намаля и се добавят листните зеленчуци нарязани на ситно. Бъркат се
постоянно за няколко минути докато пуснат водата, която се съдържа в тях. Свалят се от
котлона, отцеждат се и се смесват с тестото за палачинки. Сместта се налива в предварително
намазнени форми за мъфини. Пече се в предварително загрята на 180°С фурна за около 30
минути.

Хумус с чеснова трева
2 ч.ч. измити и накълцани листа от чеснова трева
1 ч.ч. измита и накълцана левурда
2 ч.ч. сварен нахут
5 с.л. зехтин
4 с.л. лимонов сок
2 с.л. сусамов тахан
1 с.л. смлян кимион
1 ½ ч.л. сол

В блендер се слагат листните зеленчуци и нахута. След като са разбити добре се добавят и
останалите съставки и се смесват докато се получи хомогенна смес.



Многогодишно тревисто растение.
Корените са грудковидни. Стъблата са
месести, полегнали, дълги до 25см. Листата
са сърцевидни, гладки и лъскави. Цветовете
са ярко жълти с 8-12 венчелистчета. Цъфти
март-май. Расте по влажни места в ливади,
храсталаци и гори. Произлиза от Европа и
Северна Африка. Инвазивно растение в
Северна Америка.

Ядат се младите листа преди цъфтежа,
защото после стават много горчиви.
Плодовете са отровни. Не бива да се
употребява в големи количества, защото
като всички лютичета съдържа алкалоиди,
които могат да увредят черния дроб. Не е
препоръчително да се яде сурово. Малките
грудки по корените също могат да се ядат,
сварени, запържени или печени.

Ficaria verna – Жълтурче
(англ. - lesser celandine, pilewort нем. - Scharbockskraut)



Супа от жълтурче
В един литър вода се сваряват до омекване 80гр овесени ядки и 200гр ситно нарязани
картофи. Добавят се 100гр нарязани листа от жълтурче (или грудки). Вари се още 5-10 минути.
Добавят се подправки на вкус. Може да се застрои с яйце и кисело мляко.

Жълта ряпа с жълтурче и самобайка
205г листа от жълтурче
100г листа от бръшлянолистна самобайка (Glechoma hederacea)
2 скилидки чесън, нарязани на ситно
2 малки глави жълта ряпа, нарязани на кубчета
2 глави лук
1 консерва домати
1 с.л. доматено пюре
мазнина, черен пипер, сол

Листата се измиват добре и се подсушават. Лукът се запържва докато омекне и се добавя
чесъна. След това в тигана се слагат ряпата, листата от жълтурче и доматите. Всичко се
разбърква добре. Ако сместта е много гъста се долива и малко вода. Ястието се оставя на
много слаб огън за 5-6 часа. Час преди края на готвенето се прибавят и листата от самобайка.



Пикантни гризини с жълтурче
75г листа от жълтурче
½ ч.л. кимион на зърна
½ ч.л. семена от кориандър
½ ч.л. семена от фенел
225гр бяло брашно
100г масло
1 скилидка чесън, нарязан на ситно
½ ч.л. бакпулвер
½ ч.л. куккума
¼ ч.л. лют червен пипер
1 ч.л. морска сол

Листата от жълтурче се попарват за 2-3 минути, след което се нарязват на тънки ивици.
Семената (кимион, кориандър, фенел) се поставят в леко загрят тиган за няколко минути,
колкото да се нагреят като се внимава да не загорят. Когато започнат да миришат се свалят от
тигана и се счукват. Всички съставки с изключение на листата се смесват, така че да се получат
трохи. Тогава се добавя съвсем малко вода и се замесва меко тесто. Тестото се поставя върху
домакинско фолио, отгоре се покрива с друг лист фолио и се разточва, така че да се получи
правоъгълник с дебелина 4-5мм. Горният лист леко се повдига и се връща обратно, за да не
залепне тестото. След това тестото се поставя за 30 минути във фризера да се стегне. Като се
извади от фризера, горното фолио се маха и с остър нож тестото се реже на ивици с ширина
около 3см. Всяка ивица се усуква и готовите гризни се редят в тавичка с намазнена хартия за
печене. Пекат се около 15 минути в предварително загрята до 180°С фурна. Когато покафенеят
се изваждат и се оставят да изстинат. Могат да се съхраняват до една седмица.



Многогодишно тревисто растение.
Листата са събрани в приосновна розетка.
Листата са обратноланцетни до обратно
яйцевидни, слабоназъбени или целокрайни.
Цветоносното стъбло е безлистно, високо
10-15см, завършва със съцветие - кошничка.
Венчелистчетата на периферните цветчета
са бели или розови, а на вътрешните –
жълти. Цъфти април – юли. Расте по влажни
тревисти места. Разпространено е почти в
цялата страна.

За супи, салати и пюре се използват
само младите листа. Имат леко кисел вкус с
горчив послевкус. Неотворените цветове
също са ядливи и пъпките накиснати в оцет
се добавят към ястия вместо каперси.
Отворените цветове имат прекалено горчив
вкус и затова не се ядат. Листата са богати
на калий, желязо и мед. Има доказано
действие като антиоксидант.

Bellis perennis – многогодишна паричка
(англ. – true daisy, нем. - Gemeines Gansebliimchen)



Салата от парички
Смесват се по 100гр нарязани листа от паричка и глухарче. Добавя се магданоза нарязан на
ситно. Салатата се овкусява с оцет, олио и сол. Отгоре се гарнира с варено яйце и маслини.

Задушени листа от паричка с печено бейби цвекло
12 листни розетки от паричка
8 малки глави червено цвекло
4 големи скилидки чесън (цели)
прясна мащерка
градински чай (салвия)
зехтин
балсамов оцет
масло
черен пипер
пилешки бульон

Листата от паричка се измиват и подсушават. Главичките цвекло се изчистват и измиват
без да се режат. Скилидките чесън се натискат леко с опакото на ножа без да се режат. Върху
голямо парче фолио за печене се подреждат главите цвекло в редица като между тях се
поставя чесъна. Отгоре се наръсва добре със захтин. Тогава се поръсва и с балсамов оцет.
Отгоре се разстилат мащерката и салвията. Фолиото се завива внимателно, така че цвеклото
да е добре опаковано. Пече се във вурна на 200°С за час, докато цвеклото омекне. Фолиото се
отваря и се махат подправките като се запазва сокът. Сокът се изсипва още горещ в паничка и
се добавя масло. С получения сос се заливат листата от паричките, долива се пилешкия
бульон и сместа се редуцира преди сервиране.

Пюре
Смилат се 200гр листа от растението. Смесват се с 100гр сварени картофи и 50гр сварени
моркови. Намачква се до хомогенна смес като се добавят олио, сол, черен пипер и копър.
Накрая се добавя и едно ситно нарязано варено яйце.



Mногогодишно тревисто растение.
Стъблата са ръбести, пълзящи,
вкореняващи се по възлите, дълги 30-80 cm.
Листата са бъбрековидни, срещуположни, с
едри тъпи зъби по пеиферията. Презимуват
под снега. Цветовете са сини до синьо-
виолетови. Цъфти април-юни. Расте по
влажни сместа и храсталаци. Може да се
обърка с Glechoma hirsuta – влакнеста
самобайка. Основната разлика е, че втората
е покрита изцяло (дръжки, листа, цветове) с
гъсти власинки. Видът произхожда от
Евразия, в Северна Америка е инвазивен.

Старите листа мога да се използват
само като билка. За храна се използват само
младите листа, защото после стават много
горчиви. Има силен аромат и се добавя в
малки количества към салати и ястия. Преди
внасянето на хмела в Англия през XVIв.
използвали самобайката за овкусяване,
пречистване и запазване на бирата.

Glechoma hederacea - бръшлянолистна самобайка
(англ. - creeping Charlie, run-away-robin, ground ivy, нем. – Gundermann)



Самобайката е близък родственик на ментата. Листата имат свеж, но не много силен аромат,
нещо средно между мента, мащерка и салвия. Добавят се към салати, супи, сосове и сладка.

Темпура от самобайка
2 шепи листа от самобайка
150 г брашно
1 с.л. царевично брашно
1 яйце
300 мл студена вода
олио
сол

В охладена купа се смесват пшениченото и царевичното брашно, яйцето и щипка сол.
Бърка се добре до получаване на рядка панировка. Олиото се загрява в по-дълбок тиган. Всяко
листо се топи в панировката и се пържи докато стане хрупкаво. Листата се изваждат върху
домакинска хартия, за да се отцедят от мазнината. Сервират се със соев сос или мед.

Оцет
Стъклен буркан се пълни до половината с листа на бръшлянолистна самобайка.
Долива се ябълков оцет и се оставя да кисне за 48 часа. Прецежда се и е готов.

Тиква със самобайка
1 средно голяма мускатна тиква
2 с.л. зехтин
2 с.л. прясна самобайка
1 ч.л. сол

Тиквата се почиства и нарязва на кубчета. В голям силно загрят тиган със зехтина се
пържи тиквата като се поръсва със солта и самобайката. Парченцата тиква трябва да са в един
пласт и да се разбъркват периодично, за да се карамелизират отвсякъде. След 30-35 минути
тиквата трябва да е омекнала и ястието е готово.

Оцетът от самобайка е 
идеален за мариноване 

на пъпки левурда



Двугодишно тревисто растение. Има
мощен вретеновиден корен. На първата
година формира само листна розетка от едри
широкояйцевидни листа. Листата са
тъмнозелени отгоре и сивовлакнести отдолу.
Приосновните листа са широки до над 50см,
горните са значително по-дребни.
Цветоносното стъбло се формира на втората
година и е високо 60-150см. Цветовете са
червено-виолетови кошнички. Цъфти юли-
септември.

Особено популярни като храна са
корените от репей в Източна Азия. Японците
ги наричат gobo. Растението се култивира,
корените се продават пресни или
консервирани, а по магазините се предлагат
готови чипсове и снаксове от корен на репей.
Годишно се консумират над 180 000т. За
задоволяване на вътрешния пазар се внасят
корени от Виетнам, Тайван, Нова Зеландия.

Arctium lappa – репей, Arctium minus – дребен репей
(англ. - greater burdock, нем. – Große Klette), (англ. - lesser burdock, нем. – Kleine Klette)



Салата
150гр листа
една глава лук
30г настърган пресен хрян
30г сметана
Листата се попарват за 2 минути във вряла вода, отцеждат се и се нарязват на ситно. Смесват
се с нарязания лук, настъргания хрян и сол. Салатата се обърква и се залива със сметатаната.

Супа
200г картофи
40г ориз
300г листа от репей
една глава лук
сол, черен пипер
Картофите се нарязват на кубчета и се сваряват заедно с ориза. Добавят се нарязаните на
ситно листа и пасирания лук. Вари се още 10-15 минути.

Начукани корени от репей със сусамов сос Tataki Gobo
Това е традиционно японско новогодишно ястие особено популярно в района на Осака.
Корените от репей се накисват във вода с оцет. През това време се приготвя сусамовият сос.
Смесват се 5 супени лъжици белен сусам и по 2 лъжици захар, оцет и соев сос. Корените се
бланшират за около 6 минути и се изваждат докато още не са омекнали. Нарзват се веднага на
парченца с дължина 5-6см и се начукват с точилка или друг тежък предмет, така че да се
отделят фибрите. С ръце парчетата се разцепват надлъжно на 2 или 3 в зависимост от
диаметъра на корена. Още топли се накисват в соса, а когато изстинат ястието се прибира в
хладилника да поеме ароматите и да омекне. Там може да престои без проблем 5-6 дни.

Другият много популярен начин за приготвяне е пържени корени, които се поднасят подобно
на нашите пържени картофи на по-дебели или по-тънки (чипс) резенчета.



Корени от репей на тиган
Вариант едно: Корените от репей се измиват обелват и накисват във вода с оцет, за да се
премахне горчивината и да не покафенеят. Може да се добави и малко оцет против
потъмняване. Водата се сменя 2-3 пъти. Нарязват се на пръчици заедно със същото
количество моркови. Пържат се заедно в дълбок тиган. Малко преди да са готови се добавя
соев сос. Готви се, докато зеленчуците поемат соса.
Вариант две: Традиционно японско ястие - Kinpira gobo.
Морковите и корените от репей се пържат на средно силен котлон в сусамово олио като се
добавя лют червен пипер. Когато омекнат котлонът се увеличава и се добавят лъжица саке,
лъжица мирин (оризово вино), лъжица соев сос и 3 лъжици вода. Когато течността се изпари
ястието е готово и се сервира топло поръсено със препечен сусам. В някои варианти на
рецептата заедно с оризовото вино се добавя и лъжица захар.
Вариант три: Морковите и корените от репей се задушават на средно силен котлон в лъжица
кокосово олио и 50мл вода като се добавя лъжица счукан пресен джинджифил. Когато омекнат
зеленчуците се добавя сол и ястието е готово.
Вариант четири: В Южна Корея най-популярното ястие с репей е woo-eong-jorim.
Представлява задушени жулиени от корен на репей в подсладен соев сос и мед. Корените от
репей заедно с морков се нарязват на жулиени и се пържат в сусамово олио за 2-3 минути.
Добавят се лъжица соев сос и лъжица захар и се пържи като се бърка постоянно още минута.
Слага се половин лъжица мед и се готви още една минута. Може да се гарнира със сусам.
Поднася се често като гарнитура към ориз.

Панирани корени от репей
Корените се измиват, почистват се като се премахват вдървенелите части, нарязват се на
ивици и се бланшират за 10 минути. През това време се приготвя панировка от брашно (може
царевично) и настърган пармезан, сол и лют червен пипер. Към панировката може да се
добави сусам. Бланшираните корени се подсушават, овалват се в панировката и се слагат в
предварително загрята тавичка, на чието дъно се сипва зехтин. Ястието се пече на 200°С в
предварително загрята фурна за 40 минути, докато добие златист цвят.
Вместо на фурна, корените могат да се запържат на тиган.



Задушено телешко с корени от репей и джинджифил (Shigureni)
200г корени от репей
200г крехко телешко
20г пресен джиджифил на жулиени
½ с.л. сусамово олио
100мл вода
2 с.л. саке, 2 с.л. мирин (оризово вино), 2 с.л. соев сос, 1 ½ с.л. захар

Корените се нарязват на широки лентички. Техниката на рязане в Япония се нарича
‚sasagaki‘ и наподобява подостряне на молив с нож. Корени от репей се продават направо
нарязани и замразени в азиатските магазини. Месото трябва да е нарязано на много тънки
парченца. Сусамовото олио се загрява в тиган на силен котлон. Корените от репей и
джинджифила се сотират за около 3 минути, докато започнат да стават прозрачни. Добавя се
телешкото и се готви докато започне да побелява. Не трябва да се пресготвя. Тогава се
добавят останалите съставки. След около 10-15 минути когато течността почти се е изпарила,
котлонът се спира. При сервиране може да се гарнира с фини жулиени от джинджифил или
нарязан пресен лук. Може да се яде както като основно, така и като гарнитура към ориз.

В Тайван се предлага много сходно ястие с почти същите съставки но друга текстура. Там
репеят и телешкото се режат на жулиени и в рецептата има и чевена чушка. Телешкото се
маринова предварително.

корени от репей
gobo , Япония



Бульон от репей
2 големи цветоносни стъбла от репей, обелени и нарязани на парчета дълги около 10см
½ ч.ч. нарязан морков
½ кромид лук ненарязан
няколко стръкчета мащарка, листо дафинов лист, стрък целина, щипка морска сол
2 скилидки чесън
1 ч.ч. бяло вино
3 ч.ч. вода

Всички съставки се смесват в тенджера и се оставят да врят на бавен огън за 30-45мин.
Целината, мащерката, лука и чесъна се отцеждат и изхвърлят. Ароматният бульон може да се
използва в друго ястие – напр. задушени зеленчуци. Репеят се изцежда и прибира в хладилник
и може да се приготви по-късно. Един от вариантите е за гарнитура - сварените дръжки се
нарязват на по-дребно и да се запържват в масло (може да се добавят малки лукчета). Много
вкусна гарнитура за червени меса се получава от дръжките и когато са сварени в червено
вино, отново с ароматни билки и зеленчуци.

Бургери от тофу и корен от репей със терияки сос
220г твърдо тофу
половин глава лук, половин морков, един корен от репей, едно яйце
½ ч.ч. пълнозърнесто или бяло брашно
½ ч.ч. сусамово олио или зехтин
сол, черен пипер
за соса: 3 с.л. соев сос, 3 с.л. мирин (сладко оризово вино), ½ с.л. саке, 1 с.л. царев. нишесте

В блендер се разбиват лука, моркова, корена от репей и тофу-то. Сместа се изсипва в купа
и се добавят брашното, яйцето , солта и черния пипер. Бърка се на ръка, за да се смесят
добре. Олиото се слага в сгорещен тиган на средно висока температура и се изсипва сместта
за бургерите, като се разделя на три. С помощта на шпатула в тигана се оформят три бургера.
Пържат се до златисто. В малка тенджерка се смесват съставките за соса и се слагат на
котлона. Не бива да е много силен. Като сместа ври 2-3 минути котлонът се изключва, а сосът
се оставя да се досготви. Бургерите се поднасят полети със соса.



Едногодишно или двугодишно тревисто
растение. С изправено, често разклонено
стъбло високо 20-50см. Приосновните листа
са продълговатоланцетни цели или пересто
нарязани, събрани в розетка. Стъблените
листа са цели, последователни, приседнали.
Цветовете са бели събрани в гроздовидно
съцветие. Цъфти април-август. Плодът е
тръъгълно клиновидна шушулчица. Може да
се сбърка единствено с някой видове от род
Thlaspi, но по формата на шушулчиците
лесно може да се различи. Добрата новина
е, че двойникът му - Thlaspi arvense също
става за ядене.

Расте по пасища, ливади, край пътища, в
посеви, по изоставени дворове. Произлиза
от Авропа и Мала Азия, но бързо се е
разпространило в умерените ширини на
всички континенти. В момента това е едно от
най разпространените растения на
планетата.

Capsella bursa-pastoris - овчарска торбичка
(англ. - common shepherd's purse, нем. – Gewöhnliche Hirtentäschel)



За храна се използват младите листа в супи, салати и пюрета. Имат подобен на кресон или зеле вкус. С възрастта листата стават по
груби и придобиват леко лют вкус. Ако не се сготвят веднага, листата могат да се съхранят замразени, като предварително се измиват,
бланшират и отцеждат. Съцветията могат да се консумират сурови. Коренът също е ядлив - изсушен и стрит на прах може да замести
джинджифила. Семената служат като заместител на горчица или черен пипер.
Особено популярна съставка на храната е в азиатската кухня. В Китай се култивира от векове. С нея се пълнят пролетни ролца,
приготвят се бистри супа или крем супи, каши и пюрета.

Индийско къри с овчарска торбичка
Хималаите Shershni saag (Shershni – хинд. овчарска торбичка)

1 кг листа от овчарска торбичка
2 с.л. синапено олио
1 с.л. кориандър на прах
½ с.л. сминдух на прах
¼ с.л. кимион на прах
¼ с.л. куркума
2-3 люти червени чушлета
½ с.л. джинджифил, 4-5 скилидки чесън, сол
2 глави лук

Листата се сваряват, докато омекнат. Стриват се през цедка или се разбиват с миксер.
След това се задушават в синапеното олиои се добавят подправките. Може да се сервира така
или да се добави нарязания лук и да се готви още 5-10 минути.

Пюре
50 г овчарска торбичка
30 г целина
50 г масло
1 ч.л. горчица
сол, черен пипер



Традиционна японска оризова каша със 7 подправки Nanakusa Gayu
Поднася се на 7 януари – един от петте големи сезонни фестивала в Япония. Вярва се, че това
ястие пречиства организма и го подготвя за предстоящата работа през следващите месеци.
В магазините се продават и готови смеси от зеленчуци за това ястие.

Seri (せり) / Oenanthe javanica (не се среща в България. Тъй като другите растения от рода
са отровни може да се замести с друг сезонен зеленчук като кориандър)
Nazuna (なずな・ぺんぺん草) / Capsella bursa-pastoris – овчарска торбичка
Gogyo (ごぎょう) / Gnaphalium luteo-album - смин
Hakobera (はこべら) / Stellaria media – врабчови чревца
Hotokenoza (ほとけのざ) / Lapsana communis - обикновен сгърбун
Suzuna (すずな・かぶ) / ряпа
Suzushiro (すずしろ・大根) / дайкон, японска ряпа
¼ ч.ч. късозърнест ориз (изплакнат и накиснат за 30 мин)
1 ч.ч. вода
сол

Оризът се отцежда и се поставя в глинен съд и се добавя водата. Слага се на умерено
силен котлон и когато заври котлонът се намаля на минимум като като се бърка постоянно, за
да не залепне за дънот. Съдът се похлупва и оризът се оставя да ври за 30 минути. Тогава
котлонът се изключва и съдът се оставя без да се отваря още 10 минути, за да се досготви
ориза. Зеленчуците се попарват за кратко време в подсолена вода. Изваждат се, отцеждат се и
се нарязват на дребно. Добавят се след като ориза е готов, ястието се разбърква внимателно и
се консумира топло. За разнообразяване на традиционната рецепта може ряпата и дайкона да
се задушат предварително в масло, а накрая върху готовото ястие да се постави лъжица песто
от листните зеленчуци и малко зехтин. Може ястието да се приготви и само с листните
зеленчуци като ряпата и дайкона се заменят с млади листа от ряпа.



Китайски кнедли с гъби и овчарска торбичка
350г листа от овчарска торбичка
600г брашно
3 яйца
30г калмар
300г гъби
лук
вино
захар
сол
сусамово олио
зехтин или слънчогледово олио

Листата от овчарска торбичка се измиват, бланшират, отцеждат, нарязват на ситно и се
задушават с малко мазнина. Гъбите се измиват, нарязват и задушават. От брашното и топла
вода се забърква тесто за кнедлите. Яйцата се запържват като се бъркат. Към тях се добавят
ситно нарязаните гъби и калмари. После се добавят листата от овчарска торбичка. Добавят се
сусамовото олио, захарта, солта, виното и лука като се разбърква. Оформят се кнедли , които
се пълнят с готовата плънка. Кнедлите се варят във вода за около 2 минути.

Svakober – салата с всичко, Далмация, Хърватия
Берат се свежи сезонни листни зеленчуци – овчарска

торбичка, глухарче, чеснова трева, многогодишна паричка, синя
жлъчка, киселек, лапад, козя брада (Tragopogon dubius) и др.
Могат да се добавят и зеленчуци от градината – спанак, копър,
зелен лук. Всичко се бланшира, изцежда и нарязва на ситно.
Добавят се варени яйца на кубчета, зехтин и сол.



Пай с пълнеж от мешаница, Далмация, Хърватия
500г пресни пролетни листни зеленчуци – овчарска торбичка, глухарче, чеснова трева,
многогодишна паричка, синя жлъчка, киселец, лапад, козя брада (Tragopogon dubius) и др.
Могат да се добавят и зеленчуци от градината – спанак, копър, зелен лук.
800г сирене
400г сметана
2 яйца
олио

Зеленчуците се изчистват от дръжки и по-груби части, измиват се и се бланшират за 5
минути. Отцеждат се добре и се нарязват. Сиренето се натрошава и се смесва с яйцата и
сметаната. Замесва се твърдо тесто, разточва се на не много тънка кора и се нарязва на
парчета, от които се оформят джобчета. Всяко джобче се намазнява и пълни с плънка.
Нареждат се в намазнена тава и се пекат до златисто в предварително загрята до 180°С
фурна.

Супа от тофу и овчарска торбичка. Китай
220г листа от овчарска торбичка
200г тофу
4 ч.ч. пилешки бульон
3 белтъка
¼ ч.ч. царевичноо брашно разбито в същото количество вода
сол, бял пипер, 1 ч.л. сусамово олио

Листата се бланшират, отцеждат и нарязват. Пилешкият бульон се налива в тенджерка или уок тиган. Добавят се
солта, пипера и сусамовото олио и сместа се оставя да кипне. Котлонът се изключва. Тогава се завърта с
лъжица или черпак и разбитото нишесте се излива бавно като непрекъснато се бърка. Пак се включва котлона и
супата се оставя да заври леко. След минута се добавя овчарската торбичка и се разбърква, за да се размесят
листата. Тофу-то се нарязва на кубчета, които се добавят към супата внимателно, за да не се натроши. Когато
отново заври, белтъците леко се разбиват (за около 10-15 секунди) и се добавят в леко завихрената супа.
Котлонът трябва да е слаб и супата леко да къкри и ако е необходимо се добавят сол и пипер.



Многогодишно тревисто растение.
Стъблото е изправено, високо 30-70см, меко
влакнесто, понякога разклонено в горната си
част. Приосновните листа са събрани в
розетка. Стъблените листа са по-заострени и
тесни. Листата са перести с три по-едри
дяла на края на дръжката като по надолу по
дръжката има още една или две двойки по-
дребни срещуположни листни дяла.
Цветовете са единични, жълти, на дълги
дръжки и имат 5 венчелистчета. Цъфти
април-август. Плодът е орехче.

Расте из храсталаци, по горски поляни и
в горите. Произлиза от Европа и Близкия
Изток, но е интродуцирано в Северна
Америка.

Geum urbanum - градско омайниче
(англ. - wood avens, St. Benedict's herb, нем. – Echte Nelkenwurz)



За храна се използват корените и листата. Корените съдържат повече витамин C и са съставка на супи или сушени служат за
подправка за супи и сосове. Корените имат аромат напомнящ карамфил (съдържат същите вещества като карамфила), но не толкова
силен. Използват се за ароматизиране на алкохолни напитки и плодови сиропи. Трябва да се съхраняват цели и в затворен буркан или
кутия, за да не загубят аромата си. Младите листа се използват за салати. Имат леко горчив вкус.

Хрупкави листа от омайниче
Листата се измиват и нарязват. В тиган се разтопява масло и когато се загрее достатъчно се добавят две нарязани

скилидки чесън. След около 30 секунди се слагат листата от омайниче. Бъркат се внимателно и се пържат докато станат
хрупкави. Може да се наръси леко със захар след като се извади от тигана. Сервира се като гарнитура към пикантни ястия.

Салата
Смесват се равни количестав листа от омайниче и зелен лук. Овкусяват се с оцет, олио и сол. Гарнира се с варено
яйце.

Супа
500мл пилешки бульон се сваряват 200г картофи и 200г моркови на кубчета, 20г лук. Когато са почти готови се
добавят пресен магданоз и 20г метана. 5 минути преди да се свали от котлона се слагат 10г нарязани на ситно
корени от градско омайниче и 100г киселец.

Сладък сироп за коктейли
Измиват се корени от омайниче. Слагат се в тенджерка и се заливат с половин литър вода и 1кг захар. Сместта се

загрява бавно до разтваряне на захарта и се оставя да къкри за 15 минути. Охлажда се и се оставя за минимум седмица, за
да се получи наситен извлек. Готовият сироп се запазва за по-дълго, ако се добави лъжица ракия или друга спиртна напитка.

Сиропът може да се използва за подсладяване на коктейли, вино, десерти и др.
Подсладен оцет за туршии
Гореописаният сладък сироп се смесва с оцет от бръшлянолистна самобайка в съотношение 40:60 и се разклаща добре,

за да се смеси. Може да се използва за приготвянето на ароматни туршии. Например туршия от цветни пъпки на левурда:
Берат се неотворени цветове от левурда. Поръсват се добре със сол, разбъркват се и се слагат в хладилника. След ден или
два се отцежда течността, която са пуснали и процедурата може да се повтори, ако предпочитате по-солено. Пъпките се
редят в стъклен буркан и се заливат с подлсладения оцет от самобайка и омайниче.



Фалопията има кухи червеникави
стъбла, с възлести образувания по тях,
заради които приличат на бамбук. Стъблата
могат да достигнат на височина до 3-4
метра. В съседство на основните стъбла се
образуват и множество къси издънки –
зелени с червеникави петна. Корените са
мощни, достигат дълбочина 1 метър и
дължина 15-20 метра. От малки фрагменти
на стъблата или корените също може да
израсте ново растение. Поради това бързо
формира гъсти съобщества. Листата са
широки, овални, с къси дръжки разположени
последователно. Цветовете са малки,
кремави или бели на цвят, събрани в
изправени, атрактивни съцветия дълги 6-15
см. Цъфтят в края на лятото и началото на
есента. Медоносно растение. Плодовете са
малки, притежаващи белезникави крилца.

Fallopia japonica
(англ. - Japanese knotweed, нем. – Spitzblättriger Knöterich), Fallopia x 

bohemica (хибрид на японската Fallopia japonica и гигантската 
фалопия Fallopia sachalinensis)



Основните разлики между Fallopia japonica и Fallopia x bohemica са в размера на листата (втората е по-едра и понякога основата
на листата е сърцевидна, за разлика от правата основа на листата при японската фалопия) и във власинките по централната нишка на
долната повърхност (при втория вид власинките са къси и широки, а при японската фалопия липсват или са силно редуцирани в
миниатюрни подутини).

Всички видове произлизат от Източна Азия и са силно инвазивни растениея. През XIXв. са пренесени като паркови растения в
Европа и Северна Америка и сега е сериозен плевел покрай реки, канали и пътища. Акумулират тежки метали от замърсени почви. Със
мощните си корени служат за укрепване на скатове.

Ядливи са младите издънки с неотворени листа. Имат вкус, наподобяващ ревен. Изключително слизесто растение (подобно на
бамя), затова е препоръчително преди готвене да се накисне в подсолена вода. По-дебелите издънки е добре да се обелят преди
готвене.

Мъфини с фалопия
2 яйца
200мл мляко
100г разтопено масло
300г бяло брашно
1 ч.л. канела
1 ч.л. сода бикарбонат
300г обелена и нарязана фалопия
100г бяла захар
2 с.л. кафява захар

Яйцата, млякото и маслото се разбиват заедно. Смесват се брашното, канелата и содата и
към тях се налива сместа с разбитите яйца. Разбърква се до получаване на еднородна смес.
Добавят се захарта и нарязаната фалопия и отново се бърка. Изсипва се във форма за 12бр.
мъфини. Отгоре се наръсват с кафявата захар. Пекат се в предварително загрята на 180°С
фурна за 25-30 минути или докато добият златист цвят.



Туршия от фалопия 1
280гр обелени млади филизи от фалопия
550г вода
1 ½ с.л. морска сол
4-5 стръка копър
2 скилидки чесън
1 ч.л. черен пипер на зърна
1-2 люти чушлета
настъргана лимонова кора
1 ч.л. сушен съчуански пипер

Фалопията се нарязва на парчета с дължина 8-10см, смесва се с останалите съставки с изключение на водата и солта.
Солта се разтваря във водата и с нея се залива съдържанието на буркана. Бурканът се затваря с капачка и се оставя на
стайна температура. За няколко дни туршията ферментира досатъчно и придобива необходимия вкус. Периодично бурканът
трябва да се отваря. След това туршията може да се съхранява на стайна температура или в хладилник.

Туршия от фалопия 2
1 ч.ч. вода
1 ч.ч. ябълков оцет
1 с.л. морска сол
2с.л. захар
9бр сушени люти чушлета
3 скилидки чесън
6 парчета Asarum europaeum по около 2 см (копитник, наричан е още див джинджифил)
1,5 ч.ч. фалопия, обелена и нарязана на шайби

За маринатата в тиган се смесват водата, оцета, солта и захарта. На не много силен котлон сместта се бърка до
разтваряне на солта и захарта, а после се оставя да покъкри за 2-3 минути. Тиганът се сваля от котлона и се оставя да
изстине. В три стъклени бурканчета се поставят по 3 люти чушлета, две парчета див джинджифил и скилидка чесън.
Допълват се с парчета фалопия, като трябва да остават поне 2см свободни до ръба на буркана. Доливат се с маринатата,
затварят се и когато са напълно изстинали се прибират в хладилник. След 48 часа туршията е готова за консумация. Може да
се съхрани 3-4 седмици в хладилника. Леко лимоненият вкус на фалопията отлично се комбинира със сирена и пушени меса.



Сорбе от фалопия
1 ч.ч. захар или кленов сироп
1 ч.ч. вода
лимонов сок
450г млади филизи от фалопия, обелени, почистени и измити
2 зелени ябълки, обелени и почистени (около 200г)
2 с.л. царевично нишесте

Ябълките и фалопията се нарязват. Изсипват се в купа и се смесват с нишестето и захарта като се оставят за няколко минути.
Преместват се в тиган и се готвят около 10 минути на средно силен котлон, за да омекнат ябълките. След това се готви още няколко
минути докато сместа се сгъсти, а парчетата фалопия пуснат слуз. Сместа се сваля от котлона и се смила в блендер до постигане на
еднородност. Ако филизите фалопия са по-стари и не са смлени фино може пюрето да се прекара през ситна цедка. Оставя се да
изстине до стайна температура. Добавя се лимоновия сок и се налива в машина за сладолед. Когато програмата на машината свърши
сместа се изсипва в кутия с плътен капак и се замразява за 3-4 часа във фризер.

Сладко пюре от фалопия
1.25kg (около 10ч.ч. ) нарязани обелени млади филизи от фалопия
1,5 ч.ч. захар или съответното количество друг подсладител (напр. кленов сироп, като съответно се намали количеството вода)

Много добре се комбинира с ябълки.
Филизите се нарязват на парчета около 2-3см. В дълбок тиган се смесват фалопията, захарта и ½ ч.ч. Вода. Готвят се на средно силен
котлон за около 15 минути, докато фалопията омекне напълно. Сместа се смила в блендер дополучаване на еднородно пюре. Може
да се съхранява в хладилник или да се замрази. Може да се използва за плунка и герниране на рула, торти др. сладки.

Хумус от фалопия
2 консерви варен нахут
½ ч.ч. сусамов тахан
½ чаша фалопия
2 скилидки чесън
3 с.л. вода
сол

Стъблата фалопия се нарязват като се отстраняват възлите, които са по-твърди.
Парчетата се обелват и тогава се нарязват на кръгчета. Бланшират се в подсолена вода.
Нахутът се смила в блендер, добавят се фалопията, сусаменият тахан, чесънт и солта. Отново
се смила. Накрая се добавя водата и се разбърква, докато се получи гладка еднородна смес.



Многогодишно тревисто растение с късо
дебело коренище и множество тънки корени.
Цветоносното стъбло е безлистно, голо,
високо 10-40см. Листата са с дълги дръжки,
широкояйцевидни или елипсовидни,
целокрайни, почти голи, групирани в
приосновна розетка. Всеки лист има 5-9
ясноизразени надлъжни нишки. Цветовете са
светлозеленикави или светлокафяви,
събрани в съцветие клас, дълъг колкото
цветоносното стъбло. Цъфти юни-август.
Расте по влажни тревисти и песъчливи
места, край реки, изкопи, пътища, в градини.
Среща се в цялата страна. Произлиза от
Европа и Азия, но е интродуциран на много
места.

Plantago major – голям живовляк
(англ. - common broadleaf plantain, нем. – Breitwegerich)



Листата могат да се консумират сурови или варени. Те са леко горчиви, като преди да се използват трябва да им се отстранят
влакнестите нишки. Много хора бланшират листата във вряща вода преди да ги използва в салати, за да станат по-нежни. След като
избледнее във врящата вода, живовлякът може да бъде замразен и в последствие използван в соте, супи или яхнии. Листата са годни
за консумация като зелена салата, когато са млади и нежни. По-старите листа могат да бъдат включени в яхнии. С бланшираните
листа могат да се приготвят сарми. Семената могат да се консумират сурови или варени, но са дребни и трудно се събират в голямо
количество. Могат да бъдат и смлени и използвани като брашно или добавени към такова. В обвивките на семената се съдържат
много слизести вещества и когато се намокрят придобиват желатиноподобна консистенция. Kогато семената са смлени заедно с тях
се използват в различни рецепти за сгъстяване на ястия. В био-магазините се продават семена от живовляк, но те са от индийски бял
живовляк (Plantago ovata), който не се среща в България.

чипс от листа на живовляк
20-25 листа от живовляк, зехтин, сол, подправки (чесън, лют червен пипер, джинджифил и др.)

Листата се измиват и подсушават добре. Поставят се в голяма купа и се поливат със зехтин,
слех което се разбъркват добре, докато се покрият напълно с мазнина. Листата се разстилат в
тавичка върху хартия за печене в един слой. Поръсват се със сол и подправки. Пекат се 10-20
минути (в зависимост от големината на листата) в загрята до 120°С фурна. Изваждат се и се
оставят да изстинат няколко минути. Ако не са достатъчно хрупкави, се поставят отново във
фурната за малко. Когато изстинат напълно могат да се консумират веднага или да се
съхраняват до една седмица в плътно затворен съд. Ако поемат влага от въздуха и омекнат без
проблем могат да се загреят леко във фурната, за да възвърнат хрупкавостта си.

Пилаф със семена от живовляк и киноа
2ч.ч. вода
1 ч.ч. киноа
¼ ч.ч. семена от живовляк
накъсани свежи листа от босилек, скилидка чесън, морска сол, зехтин

Киноата и живовлякът се накисват във водата и се слагат на умерено силен котлон. Когато
семената набъбнат и се разпукат котлонът се изключва. Добавят се останалите продукти,
разбъркват се и ястието се оставя за още 5 минути на топлия котлон да се досготви.



Мусака с листа от живовляк
500г листа от голям живовляк, 3-4 глави кромид лук, 200г сирене, 500г кисело мляко
4 яйца, 2 с.л. брашно магданоз
олио, сол

Листата от живовляк се запържват в тиган заедно с нарязания лук. Посоляват се и се
изсипват в тавичка. Отгоре равномерно се разстила натрошеното сирене. Залива се с
разбитите яйца, киселото мляко, брашното и магданоза. Пече се до зачервяване

Кюфтенца с живовляк
около 300г сирене
150г млади листа от живовляк
2 червени люти чушлета
2 глави кромид лук, 2 стръка целина, 2 моркова, ½ връзка магданоз
1 с.л. семена от живовляк
пълнозърнесто брашно

Всичко без брашното се смесва в кухненски робот и се смила на ситно. Сместта се омесва
в купа на ръка с малко брашно и разбито яйце). Оформят се кюфтенца, които се редят в
намаслена тавичка върху хартия за печене. Пекат се до златисто в загрята предварително до
180°С фурна. Сервират се със зелена салата.

Лятна салата с живовляк
200 г ситно нарязани листа от живовляк
100 г ситно нарязано зеле
1 консерва нахут, отцеден
2 стръка зелен лук
1 стрък целина, ситно нарязан
1-2 скилидки чесън
олио, винен оцет, сол
Всичко без оцета и олиото се смесва в купа и салатат се оставя в хладилника да се охлади
добре. Овкусява се с дресинга и се поднася студена.



Дърво, 20—30 м. високо (рядко в
планините храст или малко дръвче — до 2—
3 м), с рехава пирамидална корона. Кората
гладка бяла, лющеща се на хоризонтални
ивици. Листата последователни, на дълги
дръжки, триъгълно яйцевидни до ромбични,
заострени, двойно назъбени, младите
жлезисто лепкави, развитите-голи, лъскави.
Мъжките цветове в удължено цилиндрични
увиснали, 6—10 см дълги, жълти реси.
Женските цветове прави, 2—4 см дълги,
цилиндрични зелени реси. Плодът сплеснато
орехче с 2 ципести крилца. Цъфти април —
май.

Заради кората и формата на короната,
брезата е едно от най-лесно разпознавае-
мите дървета в нашата природа.

Betula pendula - бяла бреза
(англ. - common birch, silver birch, нем. – Hänge-Birke, Weiß-Birke)



Брезов сок. Събира се традиционно в САЩ и Канада, Скандинавия, Русия, Беларус
и Украйна. Богат на микроелементи и витамин C и много слабо калоричен (около
4Kcal/100ml). Представлява прозрачна течност със слаб аромат и приятен вкус.
Времето за събиране на сок е строго определено – четири седмици. Започва, когато
дневната и нощна температура достигнат няколко градуса над нулата (приблизително в
началото на април) и дървото сее събуди (започне движжението на сокове от корните
към надземните части). При появата на първите листа, сокът намалява. Събирането на
сока става от десет часа сутринта до шест следобед - вечерта и през нощта дървото
спи. Необходимо е да изберем в гората здрава бреза, без наранявания и следи от
болести, със стъбло не по-малко от 20-25 см в диаметър. С помощта на нож или друг
остър предмет пробиваме дупка на височина около 50 см от основата на дървото. Тя
трябва да бъде с размери до 1 см в диаметър и дълбочина около 2 см, с лек наклон
нагоре. След това в дупката поставяме тръбичка или улей, по който да се стича сокът, а
под тръбичката привързваме съд. От едно дърво обикновено се събира около литър сок
за 2-3 дни. След няколко дни шишето се прибира, адупката задължително трябва да
запушим с дървена запушалка и след това да я замажем с овощарска смазка или восък.
Има и по-щадящ начин за събиране на напитката: отрязваме клонче, накланяме надолу,
и на него окачваме съд. Така по-бавно се събира сок, но затова пък дървото губи по-
малко сили.

- Събраният в града или крайградските райони сок не е екологично чист;
- Ако брезата е по-малка от 30см в диаметър, на нея може да се направи само една
дупка за събиране на сок;
- По-широката дупка, не означава нито повече сок, нито по-бързо събиране на сока;
- Ако сокът има неприятна миризма, това означава, че дървото е заразено с гъбички,
такъв сок не трябва да се пие;
- Сокът се разваля бързо, затова се пие, докато е още пресен. В хладилник се
съхранява не повече от 2 дни. Може да се съхрани по-дълго, ако на дъното на
стъклен буркан със сок се сложат няколко корички сух ръжен хляб и бурканът се
затвори плътно.



Сокът лесно ферментира. През лятото към ферментиралия сок се добавят различни
плодове и се приготвя слабоалкохолна напитка без допълнителна захар и дрожди.
От сокът се получава брезов сироп, който служи като подсладител в кулинарията (подобно на
кленовия сироп). Необходими са от 80 до 110 литра сок за производството на 1 литър брезов
сироп. Сокът се налива в металически съд, поставя се на огън и се кипва, докато сокът се
сгъсти до получаването на брезов сироп, без да се добавя захар. По време на изпаряването
сокът трябва да се измерва със захаромер – когато захарността достигне до 65 – 67 %,
сиропът е готов. Готовият сироп се филтрира, разлива се в бутилки и може да се съхранява на
тъмно и хладно място повече от година.
Освен захарен сироп, от брезовия сок се правят брезов квас, брезово пиво и брезови вина.

Брашно от брезова кора. Приготвя се от смляната вътрешна кора на дървото – флоем и
камбий. Това е била традиционна храна в части от Швеция и Русия. За целта се бели
външната кора, за да се открие вътрешната, която се остъргва и бели. Изсушава се, смила се и
се пресява. Получава се тъмно на цвят брашно. На колкото по-висока температура се суши
кората, толкова по-горчива жилка придобива. Обелването на проводящата тъкан (вътрешната
кора) уврежда или дори убива дървото, затова кора за брашно се добива от пречупени,
наскоро отсечени или предстоящи за отсичане брези. Казват, че кората на живите брези е
сладка, докато тази от отсечени брези добива леко горчив вкус. Брашното от бреза е доста
калорично – около 1300 kcal/kg. Тъй като брашното не съдържа глутен, то не се слепва и не
набухва от мая, затова обикновено се смесва с други видове брашно (не повече от 1/3 до 1/4).
С брезово брашно се приготвят хляб, курабийки и др.

В брезовата дървесина и брезовия сок се съдържа ксилитол (xylitol) – диетичен
подсладител с вид и вкус на обикновена захар, но с 40% по-малко калории. Добива се
промишлено и се продава в био-магазините.



Едногодишно тревисто растение, високо
от 20 до 100 cm. Стъблата обикновено са
изправени. Листата са срещуположни,
целокрайни, долните са с къси дръжки или
всички са приседнали. Често горните са
полуобгръщащо стъблото. Цветът е бял,
рядко розов. Цъфти през месеците май –
юли.

Расте по тревисти или каменисти места в
цялата страна. Произхожда от Европа и
Азия, интродуцирано в Северна Африка.

Silene vulgaris – обикновено плюскавиче
(англ. - bladder campion, нем. – Gewöhnliches Leimkraut, Aufgeblasenes Leimkraut)



Използва се за храна още от античността. Замества спанак или киселец в много рецепти. Първите писмени сведения са от XVIв –
Испания и XVв. – Франция. Използва се за храна в цялото Средиземноморие – Испания, Франция, Италия, Хърватия, Босна и
Херцеговина, Словения, Гърция, Кипър. В Италия се нарича stridolo и е изключително популярно – добавя се в салати, ризото, pistic
(ястие от 56 диви растения, бланширани и задушени в тиган), супи, пълнеж на равиоли, сос за паста. В Италия растението се
култивира. В Югоизточна Испания популярно ястие в миналото е било gazpacho. То не бива да се бърка с другото гаспачо – студена
супа с домати. Представлява гъсто хранително ястие, което се приготвяло от яхния, смесена с парченца от тънък кръгъл хляб от тесто
без мая (подобен на палачинка). Обикновено яхнията била със заешко, риба или охлюви. В селските райони се приготвяло и
вегетарианско гаспачо - Gazpachos viudos (в превод овдовяло гаспачо), в което вместо месо се слагали тиквички, патладжани или друг
зеленчук. А в бедните земи на Ла Манча използвали още по-прост вариант като приготвяли яхнията с листа на плюскавиче.

В България, в Родопите плюскавичето се нарича "скрипалец" (при разтъркване листата му “скрипят”, т.е. стържат). Младите
листенца са истински деликатес – в баница, с ориз или на супа. Берат се младите листа, преди да са израсли цветоносните стъбла.

Омлет с плюскавиче
8 яйца
2 връзки листа от плюскавиче
80г пармезан
скилидка чесън
зехтин
сол, черен пипер

Яйцата се чупят в голяма купа. Листата се измиват и нарязват на ситно. Добавят се в
купата заедно с останалите съставки и се разбъркват. Зехтинът се загрява в незалепващ тиган
и тогава се изсипва сместта като се бърка усърдно. Готви се докато сместа се сгъсти, но
остане мека. Разрязва се на 4 и се сервира със зелена салата с дресинг от балсамов оцет.

Ориз с плюскавиче
Листа от плюскавиче, 2 моркова нарязани на ситни кубчета , една глава кромид лук

нарязан на ситно, олио, ориз, черен пипер, 2-3 - домата /може и консерва/, сол
В голям тиган с капак за 2-3 минути се задушават листата от плюскавиче, лука и

морковите. Добавят се останалите продукти, долива се 1 ½ ч.ч. вода и къкри на слаб огън поне
15 минути. Kотлонът се изключва и ястието се оставя без да се отхлупва да се задуши ориза.



Голеник със скрипалец
0,5кг листа от плюскавиче, 1ч.ч. ориз, 2 яйца, 100г краве масло, сол, черен пипер, стрита мащерка

Листата се почистват, нарязват се ситно и леко се задушават в маслото. Прибавя се оризът с
малко вода и къкри, докато оризът омекне и поеме водата. Сместа се разбърква с яйцата и
подправките и се разстила като тънка питка върху сач (може дебел тиган) или на плочата на печката.
След като се изпече от едната страна, обръща се и се допича и от другата.

Родопски клин (баница) с листа от плюскавиче
За корите: 120мл хладка вода, 1ч.л. оцет, 1ч.л. олио, сол, 190г брашно
За плънката: 330г листа от плюскавиче, 5 яйца, 140г ориз, 180г сирене, 100г извара, няколко
лъжички кисело мляко, сол, черен пипер, олио, краве масло

Най-напред се приготвя плънката, за да може да изстине. В тенджера се сварява ориза в
подсолена вода. Когато е готов се сваля от котлона и веднага се добавят измитите и нарязани листа
(ако са дребни може и цели). Разбърква се добре и се похлупва за 10 минути, за да омекне
плюскавичето. После се отваря и се оставя да изстива. Замесва се тестото и се покрива с кърпа за 10-
15 минути да почине. Тавата за печене се намаслява с олио. Тестото се разделя на 2 части, едната
малко по-голяма. Голямото парче се разточва с точилка на кръг с диаметър по-голям от този на тавата,
така че да покрива изцяло бордовете. Слага се в тавата. Към изстиналата плънка се добавят разбитите
яйца, малко сол, черен пипер, сиренето, изварата и киселото мляко. Разбъркват се, за да се смесят.
Сместта не трябва да е водниста, нито суха. Плънката се разпределя равномерно върху кората. Като
се загънат краищата на кората върху плънката, трябва да покриват около 8см (ако е повече се
подрязва). Останалото тесто се разточва на кръг с диаметър колкото тавата. Тя служи като капак, който
да покрие баницата. По края на баницата покрай стените на тавата се сипва малко олио. Пече се 30
минути в загрята до 200°С фурна без вентилатор, като се изключва горния реотан. Върти се 1-2 пъти по
време на печенето. Изважда се и се обръща върху капак или кръг за точена. Тавата пак се намазнява
леко и баницата се връща обратно да се допече като горната ѝ повърхност се маже с масло. Пече се
още 15 минути. Тогава се включва и горния реотан, за да се получи коричка. Това отнема още 10-15
минути. Като се извади от фурната се покрива за десетина минути, за да се задуши и омекне.
Консумира се топла с кисело мляко или айрян. Вместо ориз в плънката може да се сложат няколко
лъжички царевично брашно. Може да не се слагат сирене и кисело мляко, както и яйца.



Многогодишно тревисто растение с
дълго, разклонено, възлесто коренище. По
ризомите често се формират кафявочерни
грудки, в които се натрупва скорбяла. При
стъблата има ясно изразен диморфизъм -
развиват се 2 вида стъбла: пролетно и лятно.
Пролетното е членесто, жълто-кафяво,
сочно, високо 10-25см. Има от четири до
шест възела като якичките на възлите са с 6-
12 зъбчета. То е спороносно, на върха
завършва с вретеновидно класче с дължина
1–4 см. След като спорите узреят и се
разсеят, спороносното стъбло умира и след
него се развива лятното, което е зелено,
членесто и разклонено, високо до 80 см
(двойно по-високо от спороносното стъбло) и
с диаметър 3-5мм. Разклоненията на
стъблото също са членести. Разположени са
в прешлени, като долните са по-дълги, а към
върха на стъблото се стесняват.

Equisetum arvense – полски хвощ
(англ. - common horsetail, field horsetail, нем. – Acker-Schachtelhalm, Zinnkraut)



Централната въздухоносна празнина на полския хвощ е с по-голям диаметър (1/3до2/3 от диаметъра на стъблото) от периферните
празнини. При блатния хвощ (Equisetum palustre L.), който е неядлив, е обратното - централната кухина е с по-малък диаметър.
Междувъзлията на стъблото на полския хвощ са канелирани с 6-12 жлеба разделени с изпъкнали ребра. Във възлите са разположени
листата, които са люспести, сраснати в тръбица (якичка) около стъблото с 6—12 ланцетни зъбчета . Якичките са бледи на цвят, с
толкова зъби колкото са жлебовете на междувъзлията. Зелените стъбла умират през есента. Единственият друг вид хвощ в България,
който образува зелени вегетативни стъбла, е големият хвощ (Е. telmateia). При него обаче листните якички по летните стъбла са с по
20–30 зъбчета, а стъблото е високо от 50 до 200 см.

Особено популярна храна са младите хвощови стъбла (tsukushi) в Япония и Корея. Но подобни сведения има и за различни
племена от западното крайбрежие на Северна Америка (от Калифорния до Ванкувър). В повечето случаи за храна се употребяват
младите спороносни стъбла преди класчетата да започнат да узряват (когато щитчетата на класчето са още бледи, а не кафеникави).
Стъблата се окъсват се близо до земната повърхност от средата на март до средата на април, когато са високи 10-15см. По-рано те са
още много дребни, а след това стават влакнести и богати на силициеви кристали. Преди готвене задължително се белят от
кафеникавите якички на възлите (те са груби, твърди и съдържат много силиций). Могат да се събират и вегетативните стъбла преди
разклоненията да са заели хоризонтално положение. За съжаление те са по-тънки и влакнести. Сочните стъбла могат да се
консумират сурови, като наподобява дръжки на целина, но традиционно се приготвят сварени или задушени с масло, може да се
добавят към супи, омлет, салати и др. Ядливи са и кореновите грудки, които съдържат скорбяла. За съжаление са доста дребни и
трудни за събиране. По подобен начин може да се използва и големия хвощ E. telmateia. Някои казват, че има по-добър вкус (освен
това е и по-едър и лесен за събиране и белене). Не е препоръчителна консумацията на суров хвощ (особено в големи количества),
поради съдържанието на тиаминаза – ензим, който спомага за разграждането на тиамина в организма(витамин В1). Това може да
доведе до авитаминоза и болестта бери-бери. Ензимът се разгражда при термична обработка.

Хвощ глазиран в соев сос
60 г хвощ, 200 мл вода
50 мл мирин (сладко оризово вино), 50 мл соев сос, 15 г захар, 10 г саке,

Смесват се всички съставки без хвоща и се слагат в малък тиган на
котлона. Когато течността заври, се добавя хвощът. Задушава се за 10-15
минути. Хвощът се изважда от тигана, а от останалата течност се приготвя сос.
За целта котлонът се увеличава и сосът се редуцира, докато се сгъсти като се
внимава да не загори. Котлонът се изключва, а хвощът се връща обратно в
тигана. Сервира се върху ориз като гарнитура.



Петият най-разпространен плевел на
планетата. Втората най-едрата папрат в
България. Ризомите са пълзящи, дълги до 5-
6 метра, достигат на дълбочина до 2м. На
цвят са чернокафяви, дървенисти, дебели до
2,5см. Имат многобройни спящи пъпки, от
които се развиват новите листа. Листата са
разположени нагъсто по протежение на
ризомите, всеки лист израства от отделно
разклонение на подземната част. Макар да е
тревисто растение, по външен вид и
характер на съобществата повече прилича
на храст. При благоприятни условия достига
височина до 200см. Петурата е три пъти
переста, но често варира като форма и
дълбочина на членението. Като цяло е
широко триъгълна. Най-долните петури са
видимо по-едри от горните..

Pteridium aquilinum – орлова папрат
(англ. - bracken, нем. – Adlerfarn)



От папратта се използват за храна завитите връхчета на младите листа. Ядливи са и коренищата. Те са доста богати на скорбяла
(до 46%) и захари. Изсушени, смлени и почистени от влакната, корените се превръщат в брашно, от което североамериканските
индианци, новозеландските маори и други народи приготвят питки. В миналото това дори е била основна храна, за важността на която
свидетелства фактът, че маорите имат отделни богове на питомната и дивата храна (под дива храна се разбира именно P. aquilinum).

Традиции в събирането на листа от орлова папрат („орляк“) има в бившия СССР и особено в азиатската част наРусия. Годишно се
събират около 2000 тона суровина, Над 90% от това количество се изнасят за Япония. Почти цялото количество се осолява. Сезонът
трае едва 3-4 седмици и започва около средата на май. Препоръчва се след събиране на растения мястото да се остави за 2-3 години
за възстановяване на популацията преди повторен добив. Събират се млади неразвити още листа с дължина около 20-30см и
дебелина 6-8мм. Важно е да се преработят до 3-4 часа след брането. Измиват се под течаща вода, за да паднат власинките, после се
сортират и се връзват на снопчета. Приготвят се в големи вани като се подреждат на слоеве снопчета папрат и готварска сол. Солта е
25% от теглото на растенията. Поставят се на тъмно и хладно натиснати с тежест отгоре. След 2-3 седмици от папратовите стръкове
се отделя достатъчно течност, за да ги покрие изцяло. Тогава се отцеждат, подреждат се в буркани или качета, добавят се по 1кг сол
на 5кг папрат и се затварят плътно. След 3 седмици осолената папрат е готова. Преди консумация се накисва за поне една нощ в
чиста вода. Друг по-лесен начин е папратта да се свари в подсолена вода (15г сол на 1л вода) и после да се затвори и стерилизаира в
буркани. Така осолената папрат може да престои без да се развали няколко години.

В Северна Америка коренното население особено в района на Аляска използва за храна папратови връхчета и произвежда бира
от папратови корени, но според специалистите това не е традиционно, а е привнесено (вероятно от руснаците).

В наши дни събирането на папратови връхчета от орлова папрат е популярно в южните щати на САЩ, най-вече сред
преселниците от Азия. За тях това, освен начин за набавяне на деликатес, който не се отглежда като култивиран зеленчук, е и начин
за поддържане на културната традиция и запазване на обичаите далече от родината. Не случайно почти цялото количество папрати е
за лично ползване и много малко за търговия. Въпреки това огромното количество папрат, събирана в националните паркове,
принуждава властите да въведат квоти и такси за брането ѝ.

В Япония папратовите връхчета от Pteridium aquilinum се наричат ‘warabi’, в Корея – ‘gosari’ (типична съставка в ястие от ориз
наречено bibimbap), в Китай и Тайван – ‘juécài’. Обикновено след бланширане папратовите връхчета се изсушават и се съхраняват в
хладилник. Сред корейците са много популярни вегетарианските ястия наречени namul, които се приготвят от различни зеленчуци,
самостоятелно или смесени помежду си, соев сос и подправки. Всяко едно има специфично име в зависимост от зеленчука и начина
на приготвяне. За орловата папрат името е Gosari namul.



С консумацията на папрати трябва да се има едно на ум. Както много от дивите растения те са малки биохимични лаборатории.
Главният токсин във видовете от род Pteridium (към който принадлежи и орловата папрат) е птакилозид - ptaquiloside, PTQ. Смята
доказано канцерогенното действие на PTQ върху домашни животни консумирали растението. От средата на четиридесетте години на
XXв. е известно, че орловата папрат е отговорна за дефицита на витамин В1 при диета, включваща под някаква форма части от
растението. Всички папратовите растения съдържат ензима тиаминаза, който извлича витамин B1 от организма.

Въпреки всичко милиони хора по света продължават да изяждат хиляди тонове папрат всяка година без да се разболяват и я
намират за изключително вкусна. В действителност токсинът от храната се усвоява само частично. Има изследвания, че приемът на
допълнително количество селен може да неутрализира действието на PTQ в организма. Тиаминазата и PTQ са чувствителни към
температурата и киселинността на средата. При pH<4 или pH>8 PTQ бързо се разрушава. (накисване или варене в силно подсолена
или подкислена вода). Врящата вода причинява разпад на 74% от PTQ, а пастьоризацията – на 48%. Едно от основните доказателства
за канцерогенността на PTQ в орловата папрат са експериментите с плъхове. В края на експеримента се доказва наличието на
туморни образувания при над 50% от опитните животни. Но прилаганите дози PTQ са огромни. Освен това веществото се вкарва
директно в стомаха на плъховете, а не чрез храната. За да се постигне такава доза на заразяване при човек, е нужна консумация на
14-28kg сухо вещество или на поне 45kg сурова листна маса от орлова папрат ежеседмично. Ако се отчете и разпадането на PTQ при
термична обработка, това означава консумация на 125-250kg сготвена орлова папрат седмично или 17,5-35кг на ден.

В заключение може да се каже, че еднозначен отговор на въпроса дали е безопасна орловата папрат трудно може да се даде.
Както винаги дозата е тази, която прави отровата. Много от знанията на хората са изгубени, но фактът, че хилядолетия наред
определени народи не са спирали да се хранят с тази папрат и това не се е отразило пагубно на цивилизацията им, може да се счита
за един довод в полза на привържениците на храната от диви растения.

През 2013г в севената част на Южна Корея започва национална
програма за култивиране на орловата папрат. Целта е осигуряване на
устойчив поминък в бедните селски райони. Засаждат се ризоми от орлова
папрат, които при добри условия още същата година дават реколта. Едно
насаждение може да се експлоатира 7-8 години. След прибиране на младите
листа, те се сортират и бланшират за 5 минути. Водата се изхвърля,
папратта се изплаква със студена вода и се разстила на мрежи или
решетъчни маси да съхне на слънце. След пълното ѝ изсъхване се получава
крайния продукт. След накисване папратта се влага в различни ястия.



Госари-намул
50г сушена орлова папрат
2скилидки чесън
1 глава кромид лук
2 с.л. соев сос
2 с.л. сусамово олио
1 ч.л. сусам
черен пипер и сол на вкус

Сушената папрат се суши в подсолена вода за 20-30 минути. После се измива и се накисва
във студена вода за една нощ. После се промива неколкократно и се нарязва. Смесват се
папратта, накълцания на ситно чесън, нарязания лук, соевия сос, сусамовото олио и черния
пипер. Сместта се готви в нагрят предварително тиган уок за няколко минути като се бърка
непрекъснато. Добавя се малко вода (в някои рецепти и ч.л. захар) и тиганът се похлупва.
Ястието се оставя да ври за 15-20 минути. После тиганът се отхлупва и котлонът се намаля до
средна степен. Ястието се бърка и се готви докато се изпари почти всичката течност. Сваля се от
огъня, добавя се сусамовото семе и се разбърква. Ако е необходимо се добавят още малко сол,
соев сос или сусамово олио. Сервира се като гарнитура.

Палачинка с орлова папрат - Neureumi jeon, Южна Корея
Проста, но интересна рецепта за едно много популярно ядене. Правоъгълна палачинка с

орлова папрат и пресен лук. В тиган се подреждат успоредно стръкове предварително изкисната
и сварена папрат и пера пресен лук с дължина около 10см. Отгоре се заливат с разбити яйца,
малко сол и пипер и се пържат по 2 минути от всяка страна.



Орлова папрат с пилешко
300г пилешки гърди
300г осолена орлова папрат
1 червена чушка
1 морков
1 краставица
1 глава лук
2-3 скилидки чесън, сол, черен пипер, олио

Папратта се накисва в студена вода за един ден. Водата се сменя периодично. Целта е да се
отмие соления и горчив вкус. После папратта се отцежда и нарязва на парчета с дължина около
8-10см. В тиган се задушават за минута чушката и моркова, нарязани на жулиени и лука, нарязан
на полумесеци. След 2-3 минути се добавя месото, нарязано на ивици. Готви се до
полуготовност. Тогава се добавят папратта, краставицата (на тънки парчета) и чесъна. Задушава
се още 4-5 минути. Добавя се черния пипер и се посолява внимателно в зависимост от
солеността на папратта.

Темпура с орлова папрат
100г орлова папрат , 7-8 бр. средно едри скариди,
за панировката:, 5 с.л брашно, 1 ½ картофено нишесте, ¼ яйце
90 мл ледена вода, растително олио

Орловата папрат се накисва в силно подсолена вода за минимум 6-7 часа. Папратта се
изплаква неколкократно и се сварява в подсолена вода за 10 минути. Отново се изплаква и се
накисва за час в студена вода, за да се обезсоли. Изважда се и се нарязва. Сакридите се
почистват и нарязват на 3. Смесват се скаридите и папратта и се овалват в брашно. Приготвя се
панировката от брашното, нишестето и яйцето разбито в ледената вода. Взема се 1/8 от
папратта и скаридите и се потапя в панировката. Отцежда се и се пържи в дълбок тиган с много
олио нагрят до 180°С. Пържи се 1 ½ минути. Преди да се извади всяко парче се отцежда поне 20
секунди над тигана и се поставя на домакинска хартия. Ястието се сервира горещо заедно със
тенцую сос (сос от бульон, соев сос и сладко оризово вино) и настъргана японска ряпа – дайкон.

осолена орлова папрат

прясна орлова папрат



Орлова папрат с гъби
250г прясна орлова папрат
500г диви гъби (манатарки, пачи крак и др.)
2-3 стръка пресен лук
2 скилидки чесън
50г масло
захтин
черен пипер, сол, копър

Папратта се почиства и накисва в силно подсолена вода за поне 5-6 часа. Изплаква се добре
и се накисва за още час в чиста студена вода. Отцежда се и се нарязва на парчета с дължина 8-
10см. В нагорещен тиган се задушават в масло гъбите. Малко преди да са готови се добавят
зеления лук и накълцания чесън. В друг съд се задушава орловата папрат на слаб огън за около
15 минути, докато омекне. Накрая се смесват папратта и гъбите и се овкусява с черен пипер, сол
и копър. Още топло се сервира като гарнитура, а студено като закуска. В ястието може да се
добавят моркови, царевица, чушка, киноа или друг зеленчук.

Свинско с осолена орлова папрат
250г осолена орлова папрат 250г ( или 50г сушена), 100г свинско филе
1 глава лук, 2 скилидки чесън, растително масло, ½ ч.л. лют червен пипер, 1 ½ с.л. соев сос, ½
ч.л. захар, ½ ч.л. сусам, черен пипер, сол

Папратта се накисва в студена вода за един ден. Водата се сменя периодично. Целта е да се
отмие соления и горчив вкус. После папратта се отцежда и нарязва на парчета с дължина около
8-10см. Свинското се нарязва на много тънки ивички и се запържва в тиган с нагорещена
мазнина. Когато месото побелее се добавя папратта и ястието се разбърква. След 2-3 минути
котлонът се изключва и се добавят последователно подправките – соев сос, захар, намачкан
чесън, лют червен пипер и препечен сусам. Накрая, ако е нужно се добавя малко сол и всичко се
разбърква. Сервира се топло. Ако се използва сушена папрат, трябва предварително да се
накисне във вода за ден, като отново водата се сменя неколкократно.

сушена орлова папрат



warabi mochi
В някои райони на Япония много популярен летен десерт е warabi mochi. Представлява нещо

подобно на локум, направен от нишесте от орлова папрат. За целта се смесват 60гр нишесте с
50гр захар. Добавят се 240мл топла вода и сместта се бърка с дървена лъжица в съд на средно
загрят котлон. Бърка се докато се получи еднородна, прозрачна, гъста и лепкава тестоподобна
смес. Сместта се изсипва от съда и се овалва в брашно от препечено соево брашно- kinako.
После се нарязва на хапки. Поради изключително високата цена на чистото папратовото
нишесте (Hon warabiko), се използват заместители - warabiko (с добавки от нишесте от сладък
картоф и тапиока) и warabimochiko (същото като предишното но папратта е само малък процент
от нишестето). Оригиналният десерт води началото си от периода Heian (794-1185). Цветът на
десерта от чисто папратово нишесте е тъмно кафяв. Когато се изстуди става много твърд, затова
се сервира на стайна температура и има трайност само един ден. Когато се използва картофено
нишесте, десертът се поднася охладен и има светъл почти прозрачен цвят. На места предлагат
десерта с посипка от matcha (зелен чай на прах) или полят със сироп.

Топла салата с риба и орлова папрат - за две порции:
200г прясна орлова папрат, 100г сладка царевица (от консерва)
180г риба (филе), 2 яйца
2 ч.л. разтопено масло

Папратта се почиства и накисва в силно подсолена вода за поне 5-6 часа. Изплаква се добре
и се накисва за още час в чиста студена вода. Отцежда се и се нарязва на парчета с дължина 8-
10см. Вари се в подсолена вода 8-10 минути. Трябва да омекне, но не и да се разпада. Като се
свали от котлона веднага се промива със ледена вода. Рибното филе се пошира като за
овкусяване във водата може да се добавят няколко капки лимонов сок, зърна черен пипер,
карамфил и кимион. Когато е готово се изважда и нарязва на парченца. В загрят тиган се слага
маслото и за 1-2 минути се задушава папратта. Добавя се рибата и се разбърква. Тогава в тигана
се чукват двете яйца и се разбърква. Когато белтъкът започне да побелява се изсипва и
царевицата. Разбърква се и се сваля от котлона. Сервира се топла.ризоми от орлова папрат



Красимир
ЛАковски

Консумирайте умно !
… и в умерени количества, за да остане и след нас
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