
На 01.11.2015 г. 
кмета на община Чу-
прене г-н Ваньо Кос-
тин подписа договор 
по процедура на ди-
ректно предоставя-
не на безвъзмездна 
финансова помощ 
BG05M9ОP001-2.002 

„Независим живот” с 
Министерство на тру-
да и социалната поли-
тика, чрез главна ди-
рекция „Европейски 
фондове, международ-
ни програми и проек-
ти” с обща сума на до-
пустимите разходи за 

изпълнение на Проек-
та в размер на 496 948 
лева (четиристотин де-
ветдесет и шест хиля-
ди деветстотин чети-
ридесет и осем лева).   

П р е д о с т а в е н а -
та безвъзмездна фи-

1 – ви април „Ден на  хумора”
В община Чупрене вече стана традиция да се отбелязва „Деня на 

хумора и шегата”. В салона на читалището мерят сили читалищни-
те деятели от  село Чупрене, селата Горни и Долни Лом, и един досто-
ен представител на село Средогрив. 

Представлението е изцяло на хумористична тематика. Сякаш си в са-
тиричният театър… Талант и професионализъм преплетели в едно! Смях 
и бурни аплодисменти! Човек се отърсва от болежки и неволи, забравя за 
сивото ежедневие, и се пренася в един по-хубав свят. Светът на смеха и 
здравето! 

И тук е мястото да благодарим на самодейците и на читалищните деяте-
ли за техният труд, упоритост и творчество! Да отбележим, че въпреки, че 
нямат дипломи за професионалисти, те играят професионално и на ниво! 
Бъдете живи и здрави, все така борбени и вдъхновени!

За тези, които не присъстваха, а трябваше – жалко! Нека поне да видят 
и да прочетат!
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МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

на стр. 4

В чест на самодейните колективи от Община Чупрене

Стартира проект "Независим живот"
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

Ви уведомяват, че традиционният 
Турлашки фолклорен събор 

„КАДА КУМ ПРАСЕ И ТИ ВРЕЧУ” 
ще се състои на 10, 11 и 12.06.2016 г. 

ЩЕ ГОСТУВАТ: 
10.06.2016Г. /ПЕТЪК/
21:00 часа - оркестър ”Фаворит”
22:00 часа - огнено шоу „Дивинитъс” гр.София
11.06.2016Г. /СЪБОТА/
21:00 часа - Глория
22:30 часа - оркестър „Южен Вятър”

За любителите на природата и чистия планински въздух 
ще е подсигурен терен за палатков лагер.

З А П О В Я Д А Й Т Е!!!

Община Чупрене и Читалище ”Христо Ботев” 

ВИ КАНЯТ НА 
ВЕЛИКДЕНСКО ТЪРЖЕСТВО

на 30.04.2016г. /събота/ от 16:00 часа 
на площада в с. Чупрене

Желаещите да донесат великденски яйца 
и козунаци за участие в изложба!!!

Очакват Ви музика,емоции и изненади!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ !!!!

ВЕЛИКДЕН в Горни Лом
Читалище „Нов живот” с. Горни Лом кани всички жители 

и гости на селото на 1-ви май от 10.30ч. на „Чешма”. 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

ВЕЛИКДЕН в Долни Лом
Читалището в Долни Лом ще организира боядисване на 

великденски яйца и изложба с деца, и родители. В събота, 
читалищни деятели ще посетят Дома за хора с увреждания 
по случай настоящия празник!
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1 -ВИ АПРИЛ - „ДЕН НА ХУМОРА” В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Много смях и забава има и в сърцата 
на долноломци

Баба Ана

Баба Ана нито се изморява, 
нито огладнява, 
няма време да се разболява,
 на никуму болка не причинява,
никого не подиграва,
към никого се неозлобява.
На всекиму грешките прощава, 
имуществото си неразхищава, 
не се предава, не се отдава, 
на дедичкуту  си неизневерява,
само побелява, ощръбява, 
затлъстява и се изкривява.
Неоглупява, незатъпява, не остарява,
а само овехтява, овехтява, овехтява…

Анисия Костина

Николай Манчин – Чу-
пренец, истински родо-
любец!
Въпреки, че живее и ра-
боти в София, той на 
всички празници е на род-
ната чупренска сцена. 
Ние му благодарим и си 
пожелаваме да има пове-
че такива като него, да 
милеят за родния край!
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Великден - един от най-
големите и най-важните 
православни празници. 
На този ден Господ Бог 
Иисус Христос е въз-
кръснал от мъртвите. 
Празникът е свързан 
по време с първото пъл-
нолуние след пролетно-
то слънцестоене, и така 
всяка година Великден се 
пада на различни дати.

 Подготовката за празника про-
дължава през цялото време на пре-
дишната Страстна седмица. Обик-
новено рано сутринта на Велики 
четвъртък, във всеки дом боядисват 
яйца (ако това не бъде направено 
в четвъртък, тогава е възможно да 
се боядисват яйца само в ранните 
сутрешни часове на събота). Най-
старата жена с първото боядисано 
яйце прави кръст на челата на всич-
ки деца в къщата. След това яйцето 
се поставя пред домашната икона. 
Обикновено в същото време се пече 
Великденски хляб в които се доба-
вят нечетен брой яйца.

Честването на Ве-
ликден (Пасха) 
започва в полу-
нощ в неделя. 
В храмове-
те се съби-
рат хора на 

празничната литургия, държат 
запалени свещи и боядисани 

яйца, които са донесени от 
къщите им. 

По време на служба-
та в храма всички пеят, 
а след службата всички 

се поздравяват: "Христос 
Воскресе!"; Отговорът 
трябва да е "Воистина во-
скресе!". Това служи като 

поздравление, когато се срещат 
хората на улицата през следващите 
няколко седмици. Още в двора на 
храма, хората си подаряват боядиса-
ните яйца, чукат се с тях, след което 
ги изяждат.

На следващата сутрин хората 
отново ходят на църква и след това 
се събират семейно у дома. Млади-
те обикновено отиват на гости при 
родителите си или кръстниците си. 
Празничната трапеза обикновено са 
ястия с агнешко, много салати с прес-
ни зеленчуци, червено вино и др.

Ц В Е Т Н И Ц А

Празникът Великден
Тази година Великден се празнува на 1 Май . 

Великден е подвижен празник.

Тази година Цвет-
ница се празнува на 24 
април .Цветница е под-
вижен празник. Цвет-
ница или Връбница се 
празнува в неделя след 
Лазаровден. Смята се, 
че на този ден Господ 
Исус Христос дойде 
на магаре в Ерусалим, 
посрещнат с радост от 
хора с палмови клони 
в ръцете си.

Православната тра-
диция в България е 
избрала за този праз-
ник клон от току-що 
избухнала върба. В но-
щта преди през време-
то на нощното бдение 
тези клончета се осве-
тяват в църквата и на 
сутринта се подаряват 
на вярващите. Всеки 
носи в къщата върбо-
ви клонки, тъче от тях 

венец и го закача на 
вратата против злото и 
болестите. Този венец 
се изгаря едва след го-
дина.

В някои райони на 
България е известен 
обредът "кумичене". 
Младите момичета, 
вече отпразнували 
навечерието на Лаза-
ровден, се събират до 
релата. Всяка носи 
със себе си ореола от 
върбови клонки и спе-
циален обреден хляб 
"куклата". Тя поставя 
всичко това на дъската 
и я пуска в реката. Мо-

мичето на която вене-
цът плува пред всички 
става "кума" и повежда 
хорото до дома си.

В североизточна-
та част на България 
"Цветницата" е свър-
зана с паметни цере-
монии. Смята се, че на 
този ден мъртвите "раз-

пускат" (душите им из-
лизат от гробовете си) и 
искат от близките си да 
им донесът нещо. Още 
преди изгрев слънце, 
жените отиват на гро-
бищата с върбови клон-
ки и сено в ръцете си. 
Кадят гроба с ким, на-
появат с вода и поста-

вят близо до паметника 
клоновете, а след това 
запалват на същото 
място и сеното.

Въпреки строгият 
пост на този ден се раз-
решава да се яде риба.

ЦВЕТНИЦА, 
ВРЪБНИЦА
Имен ден: Агли-

ка, Божура, Верони-
ка, Виола, Виолета, 
Върба(н), Върбинка, 
Гергин(а), Гроздена, 
Далия, Дафина, Делян, 
Деляна, Дилян(а), Де-
телина, Елица, Жасми-
на, Здравко, Здравка, 
Зюмбюла, Ива, Иглена, 
Иглика, Калина, Каме-
лия, Карамфил, Карам-
фила, Китка, Латин(ка), 
Лилия, Лиляна, Лила, 
Лили, Лоза, Люлина, 
Магнолия, Малин(а), 
Маргарит(а), Маргрет, 
Невен(а), Невян, Ненка, 
Орхидея, Ралица, Рене-
та, Роза, Росен, Росица, 
Ружа, Теменужка, Трен-
дафил, Цено, Цвета, 
Цветелина, Цветан(ка), 
Ц в е т е л и н ( а ) , 
Ц в е т о м и л ( а ) , 
Цветомир(а), Цвятко, 
Явор, Ясен, Ясмина

Актьори, певци и хумористи от Горни Лом
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Община Чупрене избра 
изпълнител на обект 

„Енергоефективни мерки сграда 
кметство с. Долни Лом” по Проект 

„Красива България”
През месец април Община Чупрене проведе процедура 

по ЗОП – Публична покана  и избра изпълнител за цити-
рания обект – фирма ЕТ „Гайдаров 75 – Велин Гайдаров”. 

Предстои подписване на договор с фирмата изпълнител 
на стойност 58 826 лв. с ДДС. Строително-ремонтните ра-
боти ще започнат от средата на месец май и ще приключат 
до средата на месец юли. На обекта е предвидено да рабо-
тят 11 работника, от които 6 души безработни от община 
Чупрене, наети чрез Бюрото по труда.

Сградата на кметство в с.Долни Лом е единствена от 
всички кметства в общината, която не е ремонтирана през 
последните години. С проекта по „Красива България” тя 
ще бъде изцяло обновена – с нова дограма, саниране, нови 
мазилки, нов покрив и шпаклване и боядисване на всички 
стаи и коридори.

нансова помощ, която ще 
получи Община Чупрене 
е за реализиране на про-
ект BG05M9OP001-2.002-
0174-C001 “Създаване на 
условия за независим живот 
на уязвими лица в Община 
Чупрене”.

Общата стойност е 496 
948 лв., а срокът за изпъл-
нение е 21 месеца, наетите 
лица ще бъдат 57 на брой, 
като часовете на всеки пре-
доставящ услугата ще бъ-
дат разпределени според 
оценката на потребностите 
между потребителите, за да 
може да бъдат подпомогна-
ти максимален брой лица 
в затруднено положение. 
Всички назначени лица 
задължително ще преми-
нат начално обучение, ако 

липсва такова или надграж-
дащо обучение, актуализи-
ращо знанията им. 

Целта на обучението ще 
бъде придобиване на под-
ходящи знания и умения 
от страна на персонала за 
предоставяне на качестве-
ни грижи в домашна среда. 
Планирано е да бъде наето 
медицинско лице, което да 

Стартира проект "Независим живот"
обезпечи достъп до здравни 
грижи, предоставяне на съ-
вети за хигиена и хранене и 
предпазване от развитието 
на декубитуси при рискови 
за това пациенти, измерва-
не на витални показатели 
(кръвно налягане, пулс,) и 
др. Центърът ще предоста-
вя възможност за срещи и 
консултации и с рехабили-
татор. 

Потребителите ще се об-
служват по заявка, като ще 

се изготвя график за посе-
щения по населените места. 

Предвиждаме предоста-
вянето на психологическа 
подкрепа за личните асис-
тенти и потребителите на 
услугите, според тяхната 
индивидуална потребност.

Официалното открива-
не на центърът се състоя на 
18.04.2016г.

Ново кухненско оборудване 
закупува общината за дома-

шен социален патронаж 
Община Чупрене и Фонд „Социална закрила” към 

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) 
подписаха договор за закупуване на оборудване и обза-
веждане по Проект „Модернизиране на кухненското обо-
рудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж 
в община Чупрене”. 

Проектът цели подмяна и закупуване на оборудване за кухненския 
блок на Домашен социален патронаж,  за приготвяне навреме на ка-
чествена, здравословна и питателна  храна за нуждите на патронажа и 
Обществената трапезария. 

Ползватели на тези социални услуги са около 200 потребителите: 
социално слаби лица, инвалиди, възрастни хора, лица в трайна невъз-
можност да се грижат за себе си и други нуждаещи се от социална 
закрила. Новозакупеното оборудване включва професионален хладил-
ник, професионален фризер, професионална картофобелачка, зеленчу-
корезачка, професионална електрическа пекарна,  печка с 4 котлона, 
пасатор и тави.

Проектът е на обща стойност 21 220 лв.  88,2 % от тях - 18 720 лв., са 
от Фонд „Социална закрила”, а останалите 11,8 % - 2 500 лв., собствен 
принос на Община Чупрене. 

1 май - Международен ден на труда
Денят на труда и на международната работ-

ническа солидарност се отбелязва ежегодно 
на 1 май и е един от официалните празници 
в България. На тази дата много страни в света 
честват обществените и икономически пости-
жения на работническото движение.

В социалистическите и комунистическите 
страни на честването на Първи май се отда-
ва голямо значение, като част от идеята, 
че тези страни са управлявани именно от 
работническата класа. Обявен е за офи-
циален празник през 1939 г. От 1945 г. комунистическата власт 
в Народна република България започва да чества празника ежегодно. 
Държавата отбелязва Първи май с мащабни манифестации из цялата страна, 
в които задължително взимат участие държавните служители. Те се провеж-
дат на централния площад във всяко населено място. Манифестиращите пре-
минават марширувайки през площада, като скандират предварително зауче-
ни лозунги, които прославят труда и работническата класа. През това време 
от трибуна, разположена на площада, са поздравявани от партийни (БКП и 
БЗНС от управляващия ОФ), държавни и местни ръководители. След края на 
комунистическия режим в България през 1989 г. Първи май продължава да е 
официален и неработен ден, но държавната власт не се ангажира с организи-
рането на масови прояви. Честването се отбелязва от социалисти, комунисти 
и анархисти, като най-значителни са концертите на открито на Българската 
социалистическа партия.

В някои държави по света Първи май е отбелязван официално, в други се 
чества неофициално.

от стр.1
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Прокаран е път в село 

Долни Лом до пещерите 
„Сухи Леви и Десни печ” със 
средства на общината.

Къщата – музей в село 
Горни Лом се ремонтира 
и реставрира със сред-
ства на общината. Оч-
аква се до края на месец 
май Музей  - „Етнограф-
ска къща” да бъде от-
крит и да функционира 
за посетители. Който 
желае може да направи 
дарение. Имената на да-
рителите ще бъдат из-
писани.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИМ УСПЕШНО В РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ?
На територията на Видинска 

област с финансовата помощ на 
Оперативна програма „Околна сре-
да 2007-2013 г.“се изгради депо за 
отпадъци от домакинствата с ка-
пацитет 516 000 тона. С това при-
ключва финансовият ангажимент 
на държавата и Европейския съюз 
по изграждането на обекти, в които 
да се обезврежда сметта от общини-
те в областта. Подобни съоръжения, 
след запълването на сега изградено-
то сметище, могат да се изграждат 
само със средства, събрани чрез от-
числения от 12-те общини, използ-
ващи регионалното депо на Видин-
ска област.

Със заповед на РИОС  – Монтана 
се спира експлоатацията на всички 
общински сметища, включително и 
това в община Чупрене, като съби-
раната в населените места битова 
смет ще бъде извозвана на новото 
депо, намиращо се в землището на 
с. Жеглица. Какво ще струва тази 
промяна на общината?

ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА :
За извозването на отпадъци на 

новото депо се заплаща такса за 
всеки тон отпадък по ценоразпис, 
утвърден от общото събрание на 
Сдружението на общините от об-
ласт Видин. Ежемесечното плащане 
става на база показанията на елек-
тронна везна, през която минава 
всеки камион, натоварен с битови 
отпадъци . Цените за депониране 
на отпадъци в Регионалното депо 
са: 21,50 лв. за тон битов отпадък, 
5,00 лв. за тон строителни отпадъ-

ци, 6,50лв. за един тон растителни 
отпадъци

В калкулацията за стойността на 
1 т. боклук трябва да се прибавят и 
задължителните отчисления в спе-
циална банкова сметка по изисква-
нията на Закона за управление на 
отпадъците : 

-за бъдещи разходи по закриване 
на регионалното депо - 2,55лв./т. 

-отчисления, които да насърча-
ват населението да изхвърля все 
по-малко отпадъци, като тези суми 
според Закона, растат всяка година 
както следва:

2014г. – 22 лв./т, 2015г. – 28 лв./т 
2016г. – 36 лв./т. 2017г. – 47 лв./т.
2018г. – 61лв./т. 2019г. – 78 лв./т
2020г. – 95лв./т.
Натрупаните средства от тези 

отчисления, ще се разходват за дей-
ности по изграждане на нови съо-
ръжения за третиране на битови и 
строителни отпадъци.

Пример: за 1 тон битов отпадък 
общината плаща: 25,80 лв. /с ДДС/ 
на Регионалното депо; 2,55 лв. по 
чл.60; 28,00 лв. по чл.64 /за 2015г./

Общо разходи: 56,35 лв. за един 
тон събран и извозен отпадък !!!

 Внимание ! Към тази цифра не 
са прибавени разходите за транс-
портиране на битовата смет. Раз-
стоянието до регионалното депо и 
обратно е 126 км. От 80 до 100 км 
изминава специализирания автомо-
бил, за да прибере отпадъците от 
контейнерите в цялата община. В 
калкулацията трябва да се включат 
и средства за ремонт на техниката, 

за нови съдове за смет, заплати за 
трима работници, обслужващи сме-
тосъбирането и сметоизвозването.

Процесът на събиране и извозва-
не на отпадъците и горепосочените 
отчисления,се финансират от съби-
раната в общината годишна „такса 
битови отпадъци“. При недостиг на 
средства, дейността не може да се 
финансира с пари от бюджета на об-
щината. 

Очертаващата се финансова те-
жест за всеки жител на община 
Чупрене може да бъде ограничена 
само, ако чувствително намалява 
количеството на отпадъците. Въ-
вежда се и икономическата принуда 
– споменатите вече отчисления не 
оставят никакво право на избор!

 Регионалното управление на 
отпадъците поставя за решаване 
още една тежка от финансова глед-
на точка задача - обработването на 
закритото вече общинско сметище 
по специален проект и технология, 
така че теренът да се възстанови във 
вида, който е имал преди да започне 
да се използва за общинско депо.

Възможности за реагиране:
На битовата смет трябва да гле-

даме като на потенциална суровина 
и възможно по-голяма част от нея 
да се насочва като вторична сурови-
на, за повторна употреба.

Най-правилният ход, който вед-
нага ще даде резултат, е намалява-
нето на отпадъците от всяко семей-
ство, които чрез специализирания 
камион стигат до електронната 
везна на Регионалното депо. Голям 

ефект ще се получи и ако всеки се 
постарае, и сам обработи растител-
ните отпадъци от градината си, така 
че те да не бъдат изхвърляни в опре-
делените за това контейнери. Вярно 
е, че изхвърлените стъбла, клони, 
листа не са тежки, но са с такъв 
обем, че попадането им в сметовоза, 
неминуемо ще доведе до увелича-
ване на курсовете до регионалното 
депо т.е. нови 200 км. за всеки курс.

Вече проличава положителни-
ят ефект от разделното събиране.
Общинското ръководство предприе 
мерки за увеличаване на кошовете , 
в които да се изхвърлят пластмасови 
отпадъци /шишета/. Всеки сам може 
да прецени какво печелим и губим-
самите отпадъци струват пари, а на-
маляването на обема им е впечатля-
ващ и също има парично изражение! 

Ясно е, че ако все повече хора се 
включат в разделното събиране на 
отпадъците, тези килограми много-
кратно ще се увеличат. Това веднага 
би довело до снижаване разходите на 
общината за чистота, намалявайки 
броя на курсовете до регионалното 
депо.

В природата отпадъци няма. От 
милиони години, благодарение на 
КРЪГОВРАТА на веществата, на 
мястото на угасналия живот се по-
явява нов. 

Нищо не свършва, нищо нену-
жно не се натрупва, а само се пре-
връща в нови растения, нови жи-
вотни, самопречистват се въздухът, 
водата, почват - животът е вечен. И 
така, докато се появил ЧОВЕКЪТ !! 

Нова социална услуга в община Чупрене

Със Заповед № 442 от 13.04.2015 г. 
на Изпълнителния директор на Аген-
ция за социално подпомагане е наре-
дено откриване на социална услуга в 
общността – резидентен тип „Център 

за настаняване от семеен тип за въз-
растни хора с психични разстройства” 
в с. Върбово. 

Предоставяната услуга е с капаци-
тет 15 места. За предоставяне на услу-

гата, ще бъде нает персонал от 13 чо-
века – управител, социлни работници, 
медицински специалисти, санитари, 
огняр и домакин. Услугата, ще започне 
да се предоставя от м.май 2016 г.

По инициатива на кмета 
на общината Ваньо Костин 
първият етаж на админи-
стративната сграда на общи-
ната доби нов облик. Направе-
но е уширение на етажа към 
сградата на общината с цел 
удобство и уют на граждани-
те. Там ще бъдат извършвани 
тези услуги, които ги касаят 
пряко.
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 38 легла, вътрешни санитарни възли, 
кухня, бар, столова, топла вода, агрегат. 
За групи и семейни тържества предлага 

и пълен пансион.

0936 4490; ddsmidzhur@nug.bg

БАЗА ЗА ЛОВЕН 
ТУРИЗЪМ 
И ОТДИХ

МАЛКИ ОБЯВИ 

Портокалов кекс 
с глазура  
 
 Необходими продукти 
4 яйца
1 ч.ч. захар
1/3 ч.ч. олио
1/2 ч.ч. портокалов сок
2 ч.ч. брашно
2 ч.л. бакпулвер
1 ч.л. настъргана кора от 

портокал
1 ч.л. какао
За глазурата:
50 г бял шоколад
50 г кафяв шоколад
малко сметана или пряс-

но мляко

Начин на приготвянe
Пресява се брашното с 

бакпулвера. С миксер се 
разбиват яйцата и захарта 
до гъста пяна. Прибавя се по 
малко олиото, докато се ус-
вои. Малко по малко се при-
бавя от портокаловия сок и 
брашното, като се завършва 
с брашно. Отделя се 1/3 от 
сместа и към нея се прибавя 

1 с.л. какао. Към останалата 
смес се прибавя портокало-
вата кора. В тортена форма 
за печене (с 20 см диаметър) 
се изсипва в центъра малко 
от бялата смес, върху нея 
(точно в центъра) се изсип-
ва малко от кафявата, пак 
от бялата, кафявата и така - 
докато свършат. Изсипва се 
само в центъра, тестото се 
разстила самљ, не се бърка. 
Пече се в предварително за-
грята на 180°С около 40-50 
минути, или докато клечка 
за зъби, забита в центъра, 
остане чиста при изважда-
нето. Разтопяват се на водна 
баня или в микровълновата 

шоколадите с 1-2 ч. л. сме-
тана или прясно мляко. Вър-
ху изстиналия кекс се слага 
на места с лъжица от белия 
шоколад, между тях - и от 
кафявия. Леко се разбърква 
с лъжицата, така че да се 
смесят двата вида шоколад 
и се оставя на хладно да се 
втвърди.

Приготвяне 
на Агнешко месо 
с тиквички 
по гръцки

Необходими продукти
агнешко месо - 600 гр.
тиквички - 600 гр.
лук - 2 глави
зехтин - 2 с.л.
чесън - 2 скилидки
домати - 200 гр.
магданоз - ½ връзка
черен пипер - на вкус

сол - на вкус
Нарязваме почистеното 

от ципи агнешко месо на 
малки парченца. 

В тиган със зехтина из-
пържваме нарязания на 
ситно лук, прибавяме месо-
то и бъркаме, докато лукът 
пожълтее. 

Обелваме и нарязваме 
доматите и ги прибавяме 
към месото. 

Прибавяме и смачкания 
чесън, нарязания магданоз, 
черен пипер и сол и заду-
шаваме под капак почти до 
омекване.

Обелваме и нарязваме 
тиквичките и готвим до го-
товност.

Ветрило 
от тиквички

Продукти:
зехтин
сол
100 г кашкавал
150-200 г сирене
2 домати
4 средно големи тиквич-

ки
Приготвяне:

• За рецептата "Ветрило 
от тиквички" измиваме и 
обелваме тиквичките, след 
което нарязваме всяка една 
надлъжно на филийки оста-
вяйки около 1 см разстояние 
от дръжката така че да се по-
лучи нещо като ветрило.

• Поставяме в намасле-
на тавичка.

• Посоляваме ги, след 
което между всяка „фи-
лийка” поставяме парче 
домат (домата е нарязан на 
филийки) и парче сирене.

• По желание може да се 
постави и скилидка чесън.

• Върху всяко ветрило 
поръсваме по малко зехтин, 
след което печем на умере-
на фурна за около един час.

• Малко преди да са го-
тови ветрилата наръсваме 
с настърган кашкавал и 
запичаме за още около 
5-10минути.


