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Кулинарните празници в началото на юни доказаха колко 
истинска е българската поговорка, че никой не е по-голям 
от хляба на масата. И някога, когато семействата са били 
многобройни всички кавги и конфликти са стихвали в мига, 

Когато свърши дипломацията,
идва храната…

Докато България превзема сърцето 
на Холандия с деликатеси от Източ-
ните Родопи, софиянци излапаха тон 
арабски храни

Докато България превземаше сърцето на Холандия с 
деликатеси от Източните Родопи, софиянци излапаха тон 
арабски храни.

Това стана в Държавният културен институт към МВнР 
по време на празника на арабската кухня, а събитието е 
част от проекта Празник на регионите. Със свои кулинар-
ни изкушения участваха посолствата на Ирак, Йемен, Ка-
тар, Кувейт, Либия, Мароко, Палестина, Судан, Султана на 
Оман. Официален домакин на празника беше министърът 
на външните работи Николай Младенов. Сред двора, потъ-
нал в зеленина и галерията на открито от пластики на най-
добрите български скулптури, се кипреха и огъваха дълги 

когато фамилията е сядала пред насъщния. 
И докато половината холандци хулят българите и ги обиж-

дат с най-лошите думи, една част от обитателите на Стра-
ната на лалета вече е оставила сърцето си по нашите земи, 
а просперитета на Източните Родопи се е превърнал за тях 
в кауза. Къде на шега, къде на истина, но хората от фон-
дация Авалон, които работят вече четвърта година по про-
екта Новото тракийско злато, поназнайват вече български, 
обожават да пият български вина. Те използват всяка една 
минута, за да рекламират произведените биопродукти в Из-
точните Родопи от фермери, които са получили помощ по 
българохоландския проект. Така с напитки, храни и роман-
тични разкази за българската природа най-верните посла-
ници на българското се оказват самите холандци. В крайна 
сметка каменното сърце на нидерландските ни противници 
може да се окаже, че ще бъде спечелено с един български 
домат и чаша ароматно червено вино. 

Джипито фермер 
Източните Родопи ще привличат все повече туристи и ко-

гато това се съчетае с предлагането на местни специалитети 
и биохрани, ще се стигне до устойчиво развитие в региона, 
каза Мартин Ланкестер, директор на фондация „Авалон“, 
по време на Дните на кулинарията с биологични и местни 
продукти от района на Източните Родопи. Те бяха органи-
зирани от българско-холандския проект „Новото тракийско 
злато“. Холандският майстор-готвач Ерик ван Велувен и ко-
легите му от ресторант „Соул кичън” демонстрираха богат-
ство от ястия от биохрани. Българските готвачи изненадаха 
ценителите с пищни салати, а Велувен покори софиянци с 
богата рибена чорба. 

Лекарят на бъдещето е човекът, който няма просто да 
предписва хапчета на своите пациенти. Той трябва да е учи-
тел, който да ги научи как да водят здравословен начин на 
живот, каза Ланкестер, който е хуманен лекар и биофермер 
едновременно. Най-доброто лекарство е качествената хра-
на, увери той.

Холандски готвач ще създаде 
франчайз верига от
биоресторанти в България
1 млн. евро е инвестирал в биоресторанти и 
собствени градини Ерик ван Велувен, но днес 
печалбата му е 20%

Холандският готвач Ерик ван Велувен се кани да създаде 
франчайз верига от биоресторанти в България. Той спо-
дели идеята си пред Агрозона по време на демонстрация 
на здравословни ястия в Червената къща в столицата. 
Събитието бе част от Дни на кулинарията с био и местни 
продукти от Източните Родопи, които се проведоха на 7, 
8 и 9 юни в София и в с. Горно поле, Община Маджарово 

по българо – холандския проект Новото тракийско злато 
и подкрепата на Холандското посолство. Ерик ван Велу-
вен е собственик на фирма с ресторанти за здравослов-
но хранене и работи със зеленчуци и подправки, произ-
ведени в собствените му градини. Близо 1 млн. евро са 
били необходими, за да стартира бизнеса си преди годи-
ни, но днес печалбата му е 20%. Имам реалната възмож-
ност в селата около София да направя такъв ресторант, 
а защо не и да създам франчайз верига, обясни готвачът. 
Според него бизнесът с биопродукти има голямо бъде-
ще, а според експерти франчайзът е една от печеливши-
те анткризисни мерки.

Мартин Ланкестер, директор на фондация „Авалон“

Празникът на арабската кухня

трапези като от приказките от 1001 нощ. Като се започне от 
цели печени агнета и свежи салати, та се стигне до типич-
ните източни сладкиши с омайни подправки. Съпротивата 
от Сирия пък беше изпратила специална торта с надапис 
Благодарим ти, България. Кулинарната дипломация има оп-
ределено бъдещо място. Тя отключва процеси на по-дъл-
боко познание за историята и културата на дадена страна, 
обобщи апетитните настроения министърът на външните 
работи Николай Младенов. 

Салата Фатуш 
Необходими продукти
Една маруля нарязана на ситно, 3 домата, нарязани на 

кубчета, 3 краставици, нарязани на средни кубчета, 6 ре-
пички, нарязани на филийки, 2 стръка зелен лук, нарязани 
на ситно, 1 връзка листа от бакла, и 1 връзка магданоз, 
също наситнени, половин връзка джоджен, нарязан на 
едро, 1 и половина бял арабски хляб, нарязан и препечен, 
1 супена лъжица суммак или лимон за кисел и свеж вкус. 
За соса 
2 скилидки скълцан чесън, половин чаена чаша сок от ли-

мон, половин чаена чаша зехтин, сол на вкус.

Валя ЧРъНКИНА и Светлана ТРИФОНОВСКА


