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Ñàëàòè

ÑÂÅÆÈ

Èòàëèàíñêà ñàëàòà

Продукти: 2 глави лук, 1 червена чуш-
ка, 1 зелена чушка, 4 домата, 100 г 
черни маслини, 200 г овче сирене, 6 с.л. 
зехтин, 3 с.л. оцет, черен пипер, 1 с.л. 
захар, 2 с.л. зелен лук, сол. 
Приготвяне: Нарежете на дребно лука 
и чушките. Обелете доматите и също 
нарежете на дребно. Размесете зелен-
чуците с маслините и нарязаното на 
кубчета сирене в купа. Добавете зехти-
на, оцета, солта, смления черен пипер 
и захарта. Поръсете със зеления лук. 

Ãðúöêà ñàëàòà

Продукти: 2 домата, 1/2 крастави-
ца, 1 глава червен лук, 1 зелена сала-
та, 100 г черни маслини, 100 г краве 
сирене. 
За заливката: 8 с.л. зехтин, 2 с.л. ли-
монов сок, 1 скилидка чесън, щипка 
риган, черен пипер, сол. 
Приготвяне: Разделете зелената сала-
та на листа, измийте със студена вода 
и отцедете добре. Накъсайте салатата 
в купа. Добавете нарязаните домати, 
краставицата, лука, нарязан на полу-
месеци, маслините и нарязаното на 
кубчета сирене. Смесете в буркан с 
капачка всички съставки за заливката 
и залейте салатата. Разбъркайте леко. 

Êèòàéñêà ñàëàòà

Продукти: 3 големи краставици, 2 
люти чушки, 1/2 ч.ч. фъстъци, 2 с.л. 
копър, 4 с.л. ябълков оцет, 3 с.л. захар, 
1 с.л. сол. 
Приготвяне: Обелете краставиците и 
ги нарежете на кубчета. Разбъркайте 
краставиците, лютите чушки, копъ-
ра и солта в купа. Разбийте захарта и 
оцета. Залейте салатата със соса и по-
ръсете с фъстъците. 

Êèòàéñêà ñàëàòà 2

Продукти: 4 моркова, 4 стръка цели-
на, 1/2 краставица, връзка пресен лук, 
100 г бобови кълнове, 4 листа китай-
ско зеле. 
За заливката: щипка джинджифил, 
1 с.л. кафява захар, 3 с.л. оцет, 1 с.л. 
зехтин, 2 с.л. печен сусам. 
Приготвяне: Нарежете краставицата, 
морковите, пресния лук и целината на 
пръчици. Сложете зеленчуците в купа с 
ледена вода и ги оставете за 30 минути 
във фризера. Междувременно направе-
те заливката – сложете всички състав-
ки в купа и разбъркайте, докато всичко 
се обърка добре. Извадете зеленчуците 
от фризера, отцедете и подсушете със 
салфетка. Объркайте с бобовите къл-
нове и заливката. Сервирайте салатата 
в листо от китайско зеле. 
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Ñàëàòà îò öåëèíà

Продукти: 1 връзка целина, 2 ябълки, 
2 скилидки чесън, 4 с.л. лимонов сок, 
1/2 ч.ч. тъмни стафиди, 1 ч.ч. бадеми, 
1 с.л. кимион, магданоз, 6 с.л. зехтин, 
черен пипер, сол. 
Приготвяне: Обелете ябълките и ги 
нарежете на кубчета. Сложете ги в 
купа. Поръсете ги с половината лимо-
нов сок и разбъркайте. Почистете це-
лината и нарежете на кубчета заедно 
с листата. Добавете счукания чесън, 
стафидите, ядките, кимиона и магда-
ноза. Овкусете с останалия зехтин, 
лимоновия сок, черния пипер и сол на 
вкус. Разбъркайте добре. 

Îðàíæåâà ñàëàòà

Продукти: 4 моркова, 2 скилидки че-
сън, 150 г майонеза, 50 г настърган 
кашкавал, копър. 
Приготвяне: Настържете морковите. 
Добавете кашкавала, счукания чесън 
и майонезата. Разбъркайте. Поръсете с 
копър. 

Ñàëàòà îò ñïàíàê

Продукти: 1 ч.ч. спаначени листа, 3 
стръка зелен лук, 1/2 ч.ч. кисело мляко, 
2 с.л. зехтин, 1 с.л. лимонов сок, маг-
даноз, 1 твърдо сварено яйце, черен 
пипер, сол. 
Приготвяне: Измийте спанака със 
студена вода. Отцедете и подсушете. 
Нарежете листата на ивици. Нареже-
те на ситно лука и го прибавете към 
спанака. Разбийте киселото мляко със 
зехтина и лимоновия сок. Прибавете 
в получената смес нарязаното на куб-
чета яйце. Овкусете със сол и черен 

пипер. Залейте салатата с получената 
смес и поръсете с магданоза. 

Ñïàíà÷åíà ñàëàòà

Продукти: 400 г спанак, 2 домата, 
1/2 глава червен лук, 2 с.л. оцет, 4 с.л. 
зехтин, 100 г сирене, 10 маслини, че-
рен пипер, сол.
Приготвяне: Измийте и подсушете 
спанака. Накъсайте го. Нарежете лука 
на кръгчета. Обелете доматите и ги 
нарежете на 8 парчета. Направете дре-
синг от оцета, зехтина, солта и черния 
пипер. Изсипете в купа спанака, лука 
и доматите. Залейте с дресинга. Наре-
жете сиренето на кубчета и го поръсе-
те върху салатата. Нарежете маслини-
те на колелца и добавете и тях. 

Ñàëàòà ñ 
ìîðêîâè è ðÿïà

Продукти: 500 г моркови, 1 малка 
ряпа, 1/3 краставица, 1 парче зеле, 1 
домат, 1 скилидка чесън, 3 с.л. соев 
сос, 2 с.л. сусамово олио, 2 с.л. лимо-
нов сок, черен пипер, сол. 
Приготвяне: Нарежете морковите, ря-
пата, зелето и краставицата на тънки 
ивици. Нарежете домата на резени. Сло-
жете зеленчуците в купа. Разбъркайте 
олиото, соевия сос, счукания чесън, 
лимоновия сок, черния пипер и солта. 
Залейте салатата. Разбъркайте добре. 

Ñàëàòà ñ ìîðêîâè 
è ÿáúëêè

Продукти: 300 г моркови, 2 зелени 
ябълки, 100 г сирене ементал, сокът 
от 1 лимон, 125 г гъби, 125 г кисело 
мляко, 2 с.л. зехтин, щипка индийско 
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орехче, 1 скилидка чесън, 3 с.л. смлени 
орехи, черен пипер, сол. 
Приготвяне: Нарежете обелените 
ябълки и моркови на пръчици. Поръ-
сете с лимонов сок. Нарежете гъбите 
на тънки ивици, а сиренето на кубчета. 
Разбийте киселото мляко и зехтина. 
Подправете с индийско орехче, черен 
пипер и сол. Счукайте чесъна и го при-
бавете към заливката. Залейте морко-
вите и ябълките. Поръсете с ядките. 

Ñàëàòà ñ êðàñòàâèöè

Продукти: 2 краставици, 1/2 връзка 
копър, 1 глава червен лук, 2 с.л. зех-
тин, 3 с.л. оцет, сол. 
Приготвяне: Смесете зехтина, оце-
та и солта. Нарежете краставиците и 
лука на кръгчета. Нарежете на ситно 
копъра. Сипете в купа. Залейте със за-
ливката. Разбъркайте добре. 

Ñàëàòà îò êðàñòàâèöè

Продукти: 2 краставици, 1 с.л. ка-
перси, 3 големи глави червен лук, 5 с.л. 
зехтин, босилек, 1 с.л. ябълков оцет, 
черен пипер, сол. 
Приготвяне: Нарежете лука на кръг-
чета. Поръсете го с оцета, солта, чер-
ния пипер и зехтина. Разбъркайте 
добре и оставете в хладилника за 20 
минути. Обелете краставиците и ги 
нарежете на тънки ивици. Добавете 
краставиците и каперсите към лука. 
Поръсете с босилека и сервирайте. 

Ñàëàòà îò êðàñòàâèöè 2

Продукти: 2 краставици, 1 с.л. сол, 5 
с.л. бяло вино, 1 с.л. пудра захар, 5 с.л. 
сусамово олио, 2 с.л. зехтин. 

Приготвяне: Нарежете краставиците 
на пръчици. Посолете ги. Оставете ги 
да се отцедят. Разбъркайте останалите 
продукти. Залейте краставиците. Раз-
бъркайте добре. 

Ñëàäêî-êèñåëà 
ñàëàòà îò êðàñòàâèöè

Продукти: 3 краставици, 1 ч.л. джин-
джифил, 1 ч.л. зехтин, 2 с.л. оцет, 1 с.л. 
захар.
Приготвяне: В купа се разбъркват за-
харта и оцетът. Обелените и нарязани 
на тънки ивички краставици се по-
ръсват с джинджифил и зехтин. Пре-
ди поднасяне се заливат с оцетената 
смес.

Êîðåéñêà ñàëàòà ñ 
êðàñòàâèöè 

Продукти: 1 краставица, 2 ч.л. сол. 
За соса: 2 с.л. пудра захар, 3 с.л. бяло 
вино, 1 с.л. олио, 3 с.л. сусамово олио. 
Приготвяне: Краставицата се измива. 
Нарязва се на пънчетата (5 см висо-
чина), а след това на филийки. Всяка 
филийка се нарязва на пръчици. Тези 
пръчици се поставят в гевгир и се по-
ръсват равномерно със солта. Крас-
тавицата се оставя да се отцеди за 30 
минути. В това време се прави сосът 
в отделна купа и се разбърква добре. 
Краставица се прехвърля в салатна 
купа и се залива със заливка. Размесва 
се добре и се пренася в чинии за сер-
виране.




