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и ренесанс на
гъмзата

Проект за винено-кулинарни дестинации

Дегустации в
шатри на самите
лозови масиви

Прекрасно вино,
средновековни
крепости и дворец
във френски стил

Северното Черно-
морие не е само
плажове и чадъ-

ри - то предлага уни-
кални вина и мезета,
артефакти от Антич-
ността и от римско
време.
Районът около село

Блъсково се нарича
Сърта и е от най-ин-
тересните в етнограф-
ско отношение - става
дума за старо трако-
римско население. А
винарските традиции
се коренят още в епо-
хата на римския град
Марцианопол, седали-
ще на императорите
Траян и Валент.
Тук е издигнат в

култ древният римски
празник Коледа, кой-
то се чества съвсем
отделно от Рожде-
ство. Местните са
майстори на класиче-
ските за Рим осолени

мезета и са почитате-
ли на чистите вина
като публиката в Ко-
лизеума. На почит са
бахурът, джумерките
и осолените рибици.
При обработката на

земята в Блъсково са
открити гръцки и рим-
ски монети от Мизия
и Тракия, фрагменти
от глинени съдове и
керамика от IV до XIX
в. пр.Хр., които свиде-
телстват за голямо
римско тържище за
вино. Все пак тради-
цията от Античността
до съвременното бъл-
гарско винопроизвод-
ство има една основа -
това е винарната в ре-
зиденция “Евксино-
град”. Дворецът е на
крайморска ивица от 3
км по протежение на
Евксиноградския залив
върху високо плато
над морския бряг. Ком-

плексът “Евксиноград”
разполага с 850 дка
площ. От тях 550 зае-
ма дворецът с парка.
Останалата част
включва пристанище,
плажове, стопански
постройки - рибарници,
винарна, оранжерии,
обработваеми земи,
овощни и зеленчукови
градини.
На мястото на днеш-

ното стопанство се е
издигал гръцкият ма-
настир “Св. Димитър”.
За възникването му
съществува предание
за спасените кораби
на капитан Димитър в
залива южно от нос
Сованлък. В знак на
благодарност за чудо-
то е построен пара-
клис. Манастирът е
притежавал собствени
лозя и винарска изба.

(Продължава
на 19-а стр.)

Винарните са с модерно
оборудване, което е

гарант за качествено вино.

веташките възвишения и реле-
фът е различен. Там лозята,
зреейки, успяват да натрупат
повече аромати.
Климатът благоприятства

именнотова, тъйкаторазлики-
те между дневна и нощна тем-
пература са по-големи, прове-
тривостта и въздушният дре-
наж на лозята са много добри,
почвите са леки и това благо-
приятства развитието на до-
бри, ароматични вина, а в съ-
щото време - с достатъчно из-
разена свежест, и вина, които
имат също така потенциал за
отлежаване.
“Тенденциите в световен ма-

щаб в последните години са за
консумациянапо-пивки, по-ле-
ки, по-плодови вина и именно
гъмзата е сорт, който може да
даде точно това на този винен
регион”, казват специалисти.

(Продължава на 18-а стр.)

ДИМА МАКСИМОВА,
ЦАНКО ЦАНЕВ

ВрайонаотСтарапланинадо
Дунав - част от дестинацията
“Стари столици”, впечатляват
ценители с вино от гъмза.
Сортът е от най-старите в

Централна Северна България
и незаслужено бе в забвение. В
последните години претърпява
ренесансособенооколоСухин-
дол и Свищов.
Черешовите аромати, еле-

гантността, свежестта в харак-
тера на искрящата напитка са
нещата,коитосаактуалнинави-
нения пазар в световен мащаб.
“Определено има търсене на

вино от този сорт. Туристите
искат да опитат нещо, което не
им е толкова познато и не се
среща навсякъде по супермар-
кетите. Такива вина са винаги
интересни за тях.
Край Сухиндол започват Де-



Горнооряховският суджук е сред най-популярните български деликатеси.
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С горнооряховски
суджук и еленски
бут се изпива много
червено вино
На североизток
опитайте морено -
рецептите са стотици

ви качета, където престоява 40-50
дни. След средата на февруари се
вади и се измива със зелева чорба.
После се окачва на проветриво

място. Бутът трябва да е предпа-
зен от мухи, за да не червясва.
Според еленските майстори за-
почва да се реже на тънко и да
се хапва по жътва. Тогава е на-
пълно готов.
По Димитровден Елена отесня-

ва за всички мераклии, които
прииждат за традиционния праз-
ник на еленския бут.
В региона на Велико Търново

опитайте още пълнени рати с
булгур - червени чушки, които се
пълнят с булгур, сирене и орехи,
оризато - постен ориз на фурна с
чукнати яйца отгоре, болярски
сарми, направени на бавен огън,

мешаница - гювеч с месо, спе-
циалитет на Арбанаси.
Не може да посетите Габрово

и да не вкусите от “габровския
шоколад”. Това е

пестил от сини сливи
Технологията на приготвянето

му пазят майсторите в Етъра и я
предават от поколение на поко-
ление.
Някъде наричат патладжана

син домат, но на пазара в Тър-
говище си е морено. В този
край виреят различни зеленчу-
ци, но мореното е запазена
марка за местната трапеза. А
рецептите са стотици. Той е ед-
накво необходим както за вегети-
ранската трапеза, така и за цени-
телитенаястиясмесо.Можедасе
приготвя както на скара или в та-
ва, така и в тиган или в тенджера.
Много от вкуснотиите с патла-

джан и до днес са запазили
ориенталските си имена - имам-
баялдъ или кьопоолу, в други го
съчетават най-екстравагантно с
моцарела и пармезан.
Съществуват както турски, та-

ка и гръцки и италиански рецеп-
ти за проготвянето на този зе-
ленчук, даже и персийски.
От античните времена обаче

най-добро мезе за виното във
Варненско са чирозите. Това са
различните видове изсушени и
веяни черноморски риби, които
се затоплят, преди да се консу-
мират. Класиката в чирозите е
черноморската скумрия, в по-
новите времена нейни заместни-
ци са сафридът и зарганът.

ДИМА МАКСИМОВА,
ВАНЬО СТОИЛОВ

Горна Оряховица и Елена от
векове са известни с уникалните
си деликатеси - суджук и сушен
свински бут. С двете мезета се
изпиват литри тежко червено
вино според познавачите.
Тези кулинарни специалитети

са се превърнали в емблема на
Великотърновския край, защото
се правят заради уникалния
климат и специфичните въздуш-
ни течения. Разбира се, нужен
е и майсторлък, а местните кол-
басари следват автентични ре-
цепти на повече от 200 г.

Тогава, както и днес, горноо-
ряховският суджук се е правил
само от говеждо месо от Горна
Оряховица, Свищов, Търговище
и Омуртаг, където се отглежда-
ли от наети пастири необходи-
мите животни.

Приготвя се само от
кълцано трупно месо

- бут, гърди, плешка. Към него се
прибавят следните подправки: на
1 килограм месо 22 грама сол, 3
грама черен пипер, 1 грам сели-
тра или захар. Всичко се пълни в
черва и се връзва на подкови.
Съхне на проветриво място и
през няколко дни се пресова и
размачква. Вкусът му е толкова
специфичен, защото през старо-
планинските проходи почти цело-
годишно навлизат течения, които
благоприятстват естественото
зреене. Той е първото ни защи-
тено географско указание в Евро-
па. Не по-малко вкусно мезе е и
суров, запечен на гребен. Тонове
от деликатеса се изяждат на су-
джукфеста в Горна Оряховица в
края на май.
Спецификата на балканския

въздух дава стойност и на бъл-
гарския хамон - еленския бут.
Приготвя се от добре отделен бут
от прасе със сланинката и кожа-
та. Прасето трябва да бъде меж-
ду 160 и 180 килограма и да е
хранено с коприва от Еленския
Балкан и смески.
Бутът се осолява още топъл.

Това се прави в специални дъбо-

“
8880 декара
винени лозя
се отглеждат
от Габрово
до Свищов

Дегустации...
(Продължение
от 17-а стр.)
Също така при опреде-

лени комбинации може
да бъде част от добър
бленд в някои вина. Има
доста моменти, в които
гъмзата добре се съчета-
ва с Каберне Совиньон,
Каберне Фран, което да-
ва възможност да се на-
правят по-комплексни
купажни вина.
8880 декара винени ло-

зясеотглеждатотГабро-
во до Свищов. По-голе-
мите лозови масиви са в
северната част на Вели-
котърновскаобласткрай
Павликени и Свищов. 8
сарегистриранитевинар-
ни в региона на Велико
Търново, които произ-
веждат класни бели и
червени сухи вина.
Най-разпростра-
нените сортове
са Мерло, Ка-
берне Со-
виньон, Со-
виньон
Блан,
Шардоне,
Траминер,
Алиготе,
Памид,
Ркацители.
Смята се,

че заради
специфичния
тероар често
реколтата от
Мерло и Каберне
Совиньон превъзхож-
дапокачестводобитотов
лозятанаФранция. Райо-
нът се характеризира с
умереноконтинентален
климат с горещо лято и
многостуденазима.ВДу-
навската равнина влия-
ниетонарекаДунавипо-
чвите - чернозем и сиви
горски,създаватотлични
условия за производство
на качествени бели вина,
естествено пенливи, по
класическата техноло-
гия в района на Лясковец
и отлични червени с бо-
гат плодов аромат.
Големите производи-

тели, както и новосъзда-
денитебутиковивинарни
в района на Велико Тър-
ново, предлагат винени
туровесдегустации.Обо-

собени за гости са част от
производствените бази.
Направени сашатри в са-
мите лозови масиви.
Съвсем скоро наСамо-

водската чаршия във Ве-
лико Търново отвори
врати Сомелиерският
център по българо-ру-
мънски проект. Има де-
густационна зала, обо-
рудвана според светов-
ния стандарт в областта
на сомелиерството, дегу-
стацията и предлагането
на вино.Идеята е гостите
да опитат вината намест-
ните изби и да научат по-
вече за специфичните им
качества.Провеждатсеи
обучения на младежи от

двете страни, свързани с
лозаро-винарския транс-
граниченрегионвСевер-
на България и Южна Ру-
мъния. Първите 30 души
вече са обучени да бъдат
винени гидове, сомелие-
ри и винари.
За Варна и за Бяла

историческите паметни-
цисочат,чекултивиране-
то на местните българ-
ски сортовеМавруд,Ши-
рока Мелнишка лоза,
Памид, Мискет червен и
Димят е започнало още в
най-древнивремена.Ста-
ва дума за траките, за
които се знае, че донасят
лозовите пръчки от Ма-
лаАзия. Варна е бил гра-
дът на тракийското бо-

жествоДарзалас, което е
покровителствало бла-
годенствието.
Класическите местни

сортове като Врачански
иВарненскимискетсаза-
стъпени в насажденията
на избата в село Старо
Оряхово.Средновитена-
сажденияобачеимаиСо-
виньон Блан и Алексан-
дрийски мускат.
Интересна е комбина-

цията в местна изба, в
която са застъпени освен
двата видаМискет инови
сортове като Траминер,
Шардоне, Пино Ноар.
ЛозятакрайселоБело-

градец са 1300 дка, в кои-
то са застъпениразлични
модерни бели и червени
сортове грозде катоВио-
не, Немски ризлинг,
Малбек.

Бившият добрич-
ки винзавод про-
дължава да пази
старите тради-
ции и да се
държи здраво
на пазара.
Прочутият
суперарома-
тен добру-
джанскисорт
Липа - бяла и
червена, оба-
че си остава за
домашните
производители,
които плащат най-

скъпо за грозде от
този сорт, дори сред

най-луксозните вносни
гроздови марки.
В Силистренско има 4

изби, като всяка от тях е
избрала да прави вино
освен от познатите и от
определен специфичен
вид грозде. В село До-
бротицанаблягатнатра-
кийския мавруд, от кой-
тоиманасаждениявърху
230 декара. Старата сан-
тиментална Тамянка се
прави в избата в Тутра-
кан. В Главиница пред-
лагат вино от Рейнски
ризлинг освен от позна-
тите други модерни сор-
тове.
В избата в Главиница

пък изнененадват с тех-
нологиятаправененабя-
ло виноот червения сорт
Каберне Совиньон.

Винени турове с
дегустации предлагат

повечето изби.
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(Продължение
от 17-а стр.)
От май 1882 г. “Евкси-

ноград” е вече официал-
нарезиденциянабългар-
ския монарх княз Алек-
сандър I Батенберг, кой-
то идва на почивка, отся-
да в него и остава
очарован от природата,
овощните градини и ло-
зовите насаждения. Са-
мият дворец е построен
във френски шато стил
Луи ХIII като лятна ре-
зиденция на княза. А
върху останките от мо-
нашеската изба се из-
гражда в български въз-
рожденски стил царска-
та, като първият офи-
циален гроздобер е през
1891 г.
Избата заема две нива

под земята и все още
произвежда висококаче-
ствени

бели вина и
няколко вида
винено бренди,
сред които и
прочутият
евксиняк,

който е патентован през
1936 г., а дестилатът за
него престоява в дъбови
бъчви 10 или 20 г.В годи-
ните на соца тук започва
да се отглежда любими-
ят винен сорт на Тодор
Живков “Врачански ми-
скет”.
Столицата на Асенев-

ци - Велико Търново, е
частотвинениямаршрут
на старите столици. Тя е
невероятно съчетание
на българския дух, кул-
тура и древна история.
Градът излъчва вели-
чието на Второто бъл-
гарско царство, Възраж-
дането и основите на
държавността. Във Ве-
лико Търново всеки ка-
мък е история, а в сим-
биоза с уникалните при-
родни дадености, добра
храна и вина регионът е
предпочитана туристи-
ческа дестинация.
Първо отделете

време на крепост-
та Царевец. От-
там208 годиние
управлявана
България. Тя
е сред най-по-
сещаваните в
страната. Ре-
ставрирана е
част от цар-
ския дворец, а
на върха на
хълма се изви-
сява патриарше-
ската църква “Св.
Възнесение Господ-
не”.
На път към втората

столична крепост - Тра-
пезица, задължително
трябва да бъде посетена
църквата “Свети 40 мъ-
ченици”. Храмът, вдиг-
нат по поръка на цар
Иван Асен II в чест на
победата му над епир-
ския деспотТеодорКом-
нин, носи духа на един от
най-славните периоди на
България, наричан Вто-
ри златен век. Църквата
е свещено място за съ-
рбите,защотовнеяесар-
кофагът на св. Сава.
С фуникуляра откъм

гара Трапезица или по
екопътеката се изкачете
на крепостта Трапезица.
В една от църквите тук

Прекрасно вино,
средновековни...

ко в нея бил учител и са-
миятПеткоР.Славейков.
Местна легенда твър-

ди, че хан Крум не е спе-
челил победата си над
византийския импера-
тор Никифор във Вър-
бишкия проход, както е
популярно, а това стана-
ло край крепостта Ми-
сионисдоднешноТърго-
вище. Историците не
приемат еднозначно то-
ва твърдение. Но са
единни, че Мисионис -
ранновизантийска и
средновековна българс-
какрепостотIV-XIVвек
при падането на Бълга-
рияподтурскоробство,е
първообразът на Търго-
вище. Който иска да по-
търсирешениетонатази
загадка, може сам да по-
сети крепостта, която е
сред 100-те национални
туристически обекта.
А някогашният Ески

Джумая става Търгови-
ще на 14 август 1934 г.

близо 3 века са били съ-
хранявани мощите на св.
Иван Рилски. Всъщност
Царевец и Трапезица

оформят
най-големия
музеен комплекс
на открито на
Балканите

Самоводската чаршия е
мястото, където тури-
стите могат да се докос-
нат до автентичните
български занаяти и до-
ри да опитат да правят
керамика или кадаиф в
старите дюкяни на май-
сторите.
Наблизо е и музеят

“Възраждане и Учреди-
телно събрание”. В ста-
рия турски конак, един
от шедьоврите на Колю

Фичето, първите зако-
нотворци подписват
Търновската конститу-
ция. 140 г. по-късно - на
16 април 2019-а, парла-
ментът отново ще засе-
дава във Велико Тър-
ново.

Не пропускай-
теда серазходи-
те в архитек-
турния резер-
ват Арбана-
си, само на 4
км от Вели-
ко Търново.
Среднове-
ковните
църкви в се-
лото са бле-
стящи образ-
ци на правос-
лавни християн-

ски храмове от
Късното среднове-

ковие.
Истинско откритие за

непосветените е уникал-
ният римски град Нико-
полис адИструм. Архео-
логическият резерват се
намира на 20 км северно
отВеликоТърново. Гра-
дътеоснованотримския
император Марк Улпий
Траян (98-117) в чест на
победата му над даките.
Никополис ад Иструм е
организиран по подобие
на градовете в Мала
Азия -Ефес,НикеяиНи-
комедия. Планиран е по
т.нар. ортогонална сис-
тема - с прави улици,
ориентирани по посоки-
те на света, и се пресичат
под прав ъгъл.
Наситен свпечатления

от историята, туристът
поема към

спиращите дъха
природни
феномени на
Еменския каньон
и водопадът на
Хотница

ВъзрожденскаЕленаще
разкаже за първото ни
училище за даскали - Да-
скалоливницата. Така го
нарича Петко Славей-
ков, докато е учил там
през1848г.Основателна
класното училище е
Иван Момчилов. Сгра-

дата е паметник на кул-
турата с национално зна-
чение.
Разходката в Търгови-

ще трябва да започне от
археологическата ек-
спозиция на Регионал-
ния исторически музей.
В него се намира съкро-
вището от село Кралево
- златна тракийска конс-
ка амуниция, открита
приразкопкипрез1979 г.
в неограбен от иманяри
гробнатракийскивладе-
тел от IV-III в. пр. Хр.
Част от тази експози-

цияеподреденавСлавей-
ковото училище, за крат-

“
България е

управлявана
208 години от
крепостта Ца-

ревец. Нейното
величие се е
запазило и в

наши дни.

Дворецът
“Евксиноград”

е построен
във френски

шато стил
Луи XIII.
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