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В края на лятото традиционно идва сезонът за приготвяне на домашна зимнина. В 

интерес на истината, от доста години разчитам на доброто снабдяване в магазините и 

все по-рядко се включвам в подобни ритуали, още повече че отдавна съм разбрал, че 

домашно приготвените зимнини излизат доста по-скъпи от тези, които продават в 

магазина. Но лютеницата прави особено изключение. Това е храната, която неизменно 

присъства на нашата трапеза целогодишно. И понеже и двамата със съпругата ми сме 

заети хора, наличието на свещеното бурканче винаги е спасявало семейството от глад в 

моменти, когато няма нищо друго приготвено. Затова в нашето семейство лютеницата е 

на особена почит и се консумира в промишлени количества.  

Традицията на приготвяне на домашна 

лютеница съществува от много години в нашето 

семейство и съвсем до скоро се поддържаше от 

баба ми, а след това и от моите родители. 

Трябва да си призная, че досега не бях участвал 

особено активно в целия процес - повече съм 

бил наблюдател (и консуматор!), отколкото 

активен участник, разчитайки повече на 

уменията на родителите си. Тази година, след 

като почина и майка ми, а аз станах популярен в 

интернет със статията си за най-добрата 

“купешка” лютеница, получих истинско “бойно 

кръщение” в приготвянето на лютеницата, 

изпълнявайки всички дейности в процеса, и 

едновременно с това документирайки го с 

фотографски кадри за целите на кулинарната 

история. 

Продължаваме да поддържаме традицията по 

приготвяне на домашна лютеница не заради 

друго, а заради това, че става изключително вкусна и това, че има само естествени 

продукти в нея. Удоволствието да намажеш филия с гореща лютеница, току-що свалена 

от огъня, е несравнимо! Затова в следващите редове, ще споделя с вас истинската 

рецепта за приготвяне на лютеница, наследена от моята баба, в един подробен и личен 

репортаж. 
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Необходими продукти и инструменти 

Това са продуктите, които използваме за една доза, която е съобразена най-вече с 

размера на тавата. Ние обикновено правим по две-три дози. 

• 15 кг домати, тип “Рома” (по-месести са и са по-продуктивни) 

• 10 кг червени чушки (може и със зелени, но червените са по-сладки. Ако 

правите лютеницата със зелени чушки, ще трябва да добавите повече захар) 

• 5 кг патладжан 

• 1 л олио 

• 1 кафена чашка сол 

• 2 кафени чашки захар 
• голяма тава - нашата е с размери 60 х 40 х 10 см, което прави 24 литра 

• гребло за бъркане - колкото може по-дълго, за да не ви опръска сместа, когато се 

пече 

• огнище и дърва 

• мелачка за месо (по-добре е с кухненски робот, че с мелачката е много 

уморително) 

• казан за варене на бурканите 

Добре е приготвянето на лютеницата да го извършите на място, където няма да 

притеснявате околните. Ние извършваме този семеен ритуал на вилата на баща ми, 

където имаме двор и огнище. Не е много приятно цялата дандания да я правите в града 

пред блока - рискувате да предизвикате гнева на съкооператорите си и да започнат да 

ви наричат “селяндури”. 

Начин на приготвяне 

Приготвянето на лютеницата е дълъг и сложен ритуал, който може да отнеме цял ден, а 

за такива като нас, които правят по 3 дози наведнъж, си отнема и няколко дни. 

Приготвянето и на една доза също може и да се раздели в два дни, за да не се 

преуморите много. 

Етап 1: печене и белене на чушките и 

патладжана 

Преди да се започне същинската работа, трябва 

да се подготвят продуктите. Първата работа е 

да се опекат чушките и патладжана и да се 

обелят. Беленето традиционно се е смятало за 

женска работа, но в днешно време традициите 

не са това, което бяха някога и, гонейки 

ефективност, всички се включваме в тази не 

много приятна дейност. 

След като се опекат и обелят, чушките и 

патладжаните трябва да се смелят. Ние ги 

мелим с мелачка за месо, защото на село 

нямаме друг “моторизиран” уред и работата, 

въпреки че не е особено тежка, е уморителна 
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поради голямото количество зеленчук, което трябва да се смели. Ако имате някакъв 

електрически уред, с който можете да смелите материала, ще си облекчите значително 

работата. 

Смлените чушки и патладжани могат да се смесят в един съд и могат да се съхранят в 

хладилник за другия ден, ако сте решили да разделите работата си в два дни. 

Етап 2: мелене на доматите 

Доматите трябва да се измият и също да се 

смелят с мелачката. Рецептата на баба ми не 

предвижда изчистване на семките и люспите и 

всичко се вкарва в лютеницата. Ако държите все 

пак да премахнете семките и люспите, вероятно 

сместа ще се получи по-течна и ще се наложи да 

се вари по-дълго време. 

Първоначалната подготовка е малко неприятна 

и за градски чеда като нас, не е особено 

привлекателна. Още докато белех чушките, си 

мислех, че това е най-гадната работа в целия 

процес, но после, като се захванах с меленето на 

доматите, реших, че ето това е най-гадната 

работа. По-късно, отново щях да разбера, че съм 

сбъркал… Добре, че на най-младите всичко им 

беше на игра и че те съвсем за нищо ги нямат 

традициите, та моята малка дъщеря пое голяма 

част от онова, което традиционно се е смятало 

за мъжка работа - меленето на доматите. 

Етап 3: изваряване на домата 
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Същинската част по приготвянето на лютеницата започва с изваряването на домата. 

Огнището вече е запалено, смлените домати се изсипват в тавата и тя се поставя на 

огъня. В началото сместа е много водна и е добре да се изварява на силен огън, за да 

стане по-бързо. Водата се отделя отгоре и в началото не е необходимо да се бърка, но 

като започне да се сгъстява, сместа трябва да почне да се бърка равномерно и 

постоянно, което е и най-неприятната дейност в целия процес. Не случайно този, който 

бърка лютеницата, се смята за главния майстор.  

Процесът по изваряването трае от 30 до 60 минути, в зависимост от силата на огъня. 

Тук преценката става на око, но аз препоръчвам доматите да се изваряват поне 40 

минути. 

Етап 4: варене на лютеницата 

След като се изварят доматите, се добавят 

смлените чушки и патладжани и така 

приготвената смес отново се вари и бърка. 

Огънят все още е добре да е силен и бъркането - 

непрекъснато, за да не загори сместа. Този етап 

продължава около час. С течение на времето 

сместа се сгъстява и като се бърка започва да се 

чува един особен звук “шлю-у-у-п”, което 

показва, че сместа се сгъстява. 

Тънкият момент за познаване кога е постигната 

точната гъстота на лютеницата, е когато при 

бъркане с греблото, в тавата остава следа, която 

не се затваря и се вижда дъното й. Това 

означава, че етапът е завършил. 

Етап 5: пържене 

След като лютеницата е достигнала 

необходимата гъстота, в тавата се изсипва 

олиото. Ние слагаме на тази доза 1 л олио, който 

зеленчукът успява да си го поеме, но ако не 

обичате много блажни ястия, можете да 

намалите дозата до 800 мл. На практика този 

етап по нищо не се различава от предишния, 

освен, че вече бъркаме лютеницата с олио. Той 

също продължава около час, но тук е добре да 

оставим огъня малко да поотслабне, за да се 

изпържи зеленчукът по-добре и за да не ни 

пръска на краката олио. Моят избор на работно 

облекло с къси гащи се оказа неудачен, защото 

пръските горещо олио по голите крака са доста 

болезнени. 

Когато сместа започне отново да се сгъстява и 

греблото да оставя следи по дъното на тавата, се 

добавят солта и захарта. Ние използваме 



 Приготвяне на домашна лютеница по бабината рецепта Стр. 6 от 7 

 

(cc) 2008 Майк Рам – http://silvermountain.wordpress.com  

пластмасова кафена чашка за мярка и една непълна чашка сол е достатъчна за тази 

доза. Можете да пробвате и с по-малко и да определите мярката на вкус. Захарта се 

слага, за да убие киселия вкус на домата. Със същата мерителна чашка слагаме две 

непълни чаши захар. При по-малко количество лютеницата киселее, а при превишаване 

става пък твърде сладка. Това, разбира се, също може да се прецени на вкус. 

Ако следата от греблото остане и не се затвори, значи лютеницата е готова и се сваля от 

огъня. 

Етап 6: пълнене на бурканите 

 

Това е най-приятната част от целия ритуал. След като готовата лютеница поизстине, 

трябва да се насипе в буркани. Тук пада и най-голямото ядене на лютеница, защото 

точно в този момент тя е и най-вкусна. Както, разбира се, и най-голямото омазване. 

Важното е да е весело и вкусно  

Етап 7: стерилизация 

За да запазим вкусната лютеница за зимата, трябва да я стерилизираме. Затворените 

буркани се поставят в метален казан, пълен с вода и отново се слагат на огъня. След 

като водата заври, се оставят да поврат 15-20 минути, след което се свалят от огъня и се 

изваждат от казана. Така приготвената лютеница може да издържи до следващото лято 

и цяла година да бъде вкусна храна за цялото семейство. 
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Равносметка 

Домашната лютеница, в съзнанието на много 

хора, е евтина зимнина, защото не даваш пари, 

за да я купуваш от магазин. Това е една голяма 

заблуда. Домашната лютеница е скъпо 

удоволствие, защото включва много човешки 

труд, качествени продукти и никакви фалшиви 

пълнежи, които използват индустриалните 

производители на лютеница. Да не броим и това, 

че бия 700 км път, за да отида до село и да се 

върна. Това веднага прибавя и 100 лева за 

бензин към общата сметка. Но ние не я правим, 

защото е евтино. Правим я, защото нашата 

домашна лютеница е уникален продукт, който 

никъде другаде не сме срещали, и защото 

приготвянето й е още един повод за семейна 

сбирка. 

 

 

 

 


