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КУЛИНАРНО МНОГООБРАЗИЕ 

ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА 

 

 

Всяка страна има своите специфични, традиционни вкусове, с които остава в съзнанието на 

всеки турист. България е атрактивна кулинарна дестинация за любителите на кухнята, тъй 

като само тук могат да се опитат традиционните за страната храни като киселото мляко, 

меда, лютеницата, туршията и др. В район Поморийски залив и Източна Стара планина 

всеки кулинарен ентусиаст може да опита и да се включи в приготвянето на специфичните 

за местността гозби. Тук всеки, който желае може да се докосне освен до впечатляващия 

вкус на храната и спецификата на приготвянето й, така и до автентичните рецепти на ястията.  
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Сръчните домакини с радост ще приготвят за всеки турист вкусната милина, ще забъркат 

скордаля, ще впечатлят с рибена чорба или трихуля, ще докоснат всички сетива с 

вълшебната мусталеврия. 

 

Район Поморийски залив и Източна Стара планина предлага на гостите си огромно 

кулинарно многообразие, а за любителите на виното -висококачествени вина, плод на 

вековна традиция и природни дадености.  

 

Ястията, които се приготвят в този регион са истинско кулинарно предизвикателство. 

Сложността и спецификата на приготвянето им се предава от поколение на поколение, като 

стриктно се спазват точните дози, правилните подправки и екологично чистите продукти. 

Сложно звучащите наименования на тукашните вкусотии крият магията на старите времена. 

Времена, в които мустакулките (курабии с гроздовия петмез) са били най-блажено 

удоволствие за малки и големи. 

За любителите на руйното българско вино Поморийски залив и Източна Стара планина 

подаряват магичните разходки из винарските изби на територията на региона, като дават 

възможност на винолюбителите да опознаят процеса на производство на вино, дегустация и 

консумация. На територията на региона се намират няколко винарски изби със собствени 

лозови масиви, които имат напълно завършен технологичен цикъл за производство на бели 

и червени вина. Посетителите на винарните могат да опитат виното в различните етапи на 

неговото зреене.  

Неповторимият вкус на поморийските вина е причина за техния завиден успех зад граница.  
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ГУРМЕ И ВИНО 

 

Най-голямата изба на Балканския полуостров се намира на територията на Поморие. 

Тя е построена през 1932г. и действа и до днес. Освен възможностите за 

запознаване с тънкостите и тайните на винопроизводството и отлежаването на 

виното, комплексът предлага и професионални лечебни и възстановителни 

процедури и СПА програми – отличен начин да се откъснете от натовареното си 

ежедневие и да се потопите в бита и душевността на поморийци. 

Избата първоначално е замислена с капацитет от около 30 – 40 тона, и отглеждането 

на 100 – 200 дка лозя. Днес тя произвежда редица висококачествени вина, които се 

харесват и се търсят, както на вътрешния, така и на външния пазар.  

Винарската изба в село Медово, Община Поморие е една от предпочитаните 

дестинации за ценителите на виното, любителите на романтичните преживявания и 

за всички пътешественици, жадни да се потопят в българските обичаи, бит и култура. 

Избата предлага нов етнографски туристически комплекс, построен в автентичен 
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български стил, който съчетава елементи от традиционната българска архитектура и 

представя възрожденски занаяти.  

Минерална изворна вода с прекрасни питейни качества и подходяща за 

балнеоложки процедури, придава допълнителна романтика на живописното село. 

Тук можете да дегустирате вино, да се отдадете на почивка, да научите някои от 

местните занаяти, както и да се разходите по улицата на занаятите, където ще се 

потопите в духа на българския бит от 18-ти век. 

Една от успешните изби в региона е разположена на историческото възвишение в 

Ахелойското поле. Тя е с капацитет на обработка на 500 т грозде. Разполага със 

собствени лозя 450 дка от сортовете Мерло, Каберне Совиньон, Шардоне, Совиньон 

Блан, Юни Блан, Памид, Русан, Вионеи, Мускат Александрийски. Разнообразните 

сортове предполагат и разнообразни съчетания, които водят до получаването на 

неповторимия вкус на поморийските ракии. 

В отлежаването на лозята и производство на вино страната ни демонстрира 

световни стандарти.  

Целият регион от дълбока древност  е известен с най-благоприятните климатични и 

почвени условия в Черноморския басейн за производство на вина. Сортовият състав 

е специално селектиран от различни клонове на лозичките, с оглед производството  

на висококачествени червени и бели купажни вина. На фона на толкова много 

бистро и вкусово неповторимо вино, посетителите могат да се отдадат на най-

приятните емоции. 

В избите можете да прекарате чудесни мигове, като се включите в организираните 

винени турове. По пътя на виното ще бъдете съпровождани от технолог, който ще ви 

представи избите, производствения център и прекрасната гледка на лозовите 

масиви. Ще имате възможността да се насладите на продуктите, да дегустирате под 

ръководството на специалист най-добрите вина и да обогатите винената си култура.  

 

В приятната обстановка на ресторанта, сомелиер ще поднесе перфектно съчетани 

напитки и храни, най-често тематично подбрани по желание на клиента, например 

вечер на димята от различни реколти в компанията на пресни черноморски риби, 
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или пък вечер на червени вина отлежавали в барик, съпроводени от месни 

специалитети. 

Посетителите на етнографския комплекс „Генгер“ в град Айтос също могат да усетят 

отличните вкусови качества на местните вина. През 2009 година там е открита 

винарска изба. Тук могат да бъдат намерени прочутия Сунгурларски мискет, вино 

Каберне и  сунгурларска ракия.  
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ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЙОН ПОМОРИЙСКИ 

ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА НА  

БЪЛГАРСКИ, АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ  

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

http://pomorie.bg/12533/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-

%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%

b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-

%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-

%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9/ 

ОБЩИНА РУЕН 

http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/proekti.php 

ОБЩИНА АЙТОС 

http://www.aitos.org/info.php?id=204 

http://pomorie.bg/12533/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9/
http://pomorie.bg/12533/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9/
http://pomorie.bg/12533/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9/
http://pomorie.bg/12533/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9/
http://pomorie.bg/12533/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9/
http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/proekti.php
http://www.aitos.org/info.php?id=204

