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Ирена, разкажи ни нещо за 
себе си.

Смея да твърдя, че съм 
творец по душа. Обичам да 
създавам красиви неща, да 
декорирам, да се докосвам до 
въображението и свободата 
на креативността. Обожавам 
да се грижа за хората, които 
обичам и то по специален 
начин. Смятам, че чрез 
храната човек може да изрази 
себе си, отношението си към 
околните и философията 
си за живота. По професия 
съм икономист, работя в 
областта на космическите 
изследвания и технологии, но 
тук също творя, създавайки 
и управлявайки проекти с иновативни 
идеи. Пътят от Космоса до кухнята 
е изключително кратък. Вселената е 
необятна, стига човек да даде воля на 
мечтите и желанията си.

Кога и как се роди идеята за блога и 
защо избра това име?

Дълго време се наслаждавах на 
интересните идеи на кулинарните 
магьосници в интернет 
пространството. Много от блоговете 
провокираха интерес, вдъхновение и 
ентусиазъм у мен да експериментирам в 
кухнята. И ето че един ден, подтиквана 
дълго от моя съпруг, се престраших 
да създам моето място, от което 
да лъха топлина, уют и много обич 
чрез кулинарните ми творения.  

ИРЕНА НИКОЛОВА: ”Чрез храната човек може 
да изрази себе си, отношението си към околните и 
философията си за живота”

Нарекох го „Ябълка с канела“, 
защото това е ароматът, с който 
свързвам положителните емоции и  
незабравимите семейни вечери - аромат 
и наслада за всички сетива.

С какво се занимаваш извън 
кулинарията и имаш ли други 
хобита освен нея?

Миговете сред природата ме зареждат и 
изпълват с положителна енергия. Обичам 
разходките със семейството, кучето и 
приятели. А летните вечери - на вилата, 
около барбекюто, с огромни свежи салати 
и гриловани зеленчуци, са истинска магия. 
Незаменимите споделени моменти топлят 
душата ми.  Харесва ми също да правя 
ремонти, да променям обстановката около 
себе си, да си купувам нови придобивки 
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за кухнята, които вече няма къде да 
съхранявам…

Обичаш ли да експериментираш 
с нови непознати продукти и има 
ли нещо, което никога не би се 
престрашила да сготвиш?

Категорично, да! Откакто станах 
майка на две деца, непрекъснато 
експериментирам. Особено когато 
детето ти е злоядо и ти се налага да 
бъдеш истински факир в кухнята. Да 
„скриваш“ умело всички здравословни, 
но непредпочитани продукти в храната, 
да я поднасяш в атрактивни варианти, 
за да е интересна на мъниците, 
да се опитваш да ги включваш в 
приготвянето им, за да се почувстват 
горди от това, което са приготвили 
сами и да го хапнат с удоволствие. 
Може би не бих се престрашила да 
сготвя раци, които се слагат живи в 
тенджерата. 

A коя от световните кухни те 
вдъхновява най-много?

Френската и италианската. Френската 
–  с финеса, изтънчения прочит и 
вниманието към детайла в храната. 
Италианската – със свежестта, 
аромата на билки и богатствата от 
вкусове. Комбинацията от домати, 
босилек, зехтин и моцарела/сирене е 
божествена.

Както знаеш, настоящият ни 
брой е посветен на пицата. Каква, 
според теб, е тайната на истински 
хубавата пица и коя е твоята любима 
комбинация от вкусове?

На първо място, всяка уважаваща 
себе си пица, трябва да има домашно 
приготвен, гладък и нежен доматен сос. 
Прекрасният сос за пица, според мен, се 
получава от добре узрели домати, свеж 
босилек, зехтин и малко чесън. 
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по-голяма доза от тестото, което 
оставям по-влажно. На следващата 
сутрин за закуска предлагам вкусни 
мекички, а всички са учудени: „Кога 
успя?! … Е, тайна!“ 

Обичаш да пътуваш. Коя е 
следващата ти мечтана кулинарна 
дестинация?

Италия. 

Сладко или солено предпочиташ, 
когато готвиш за себе си?

Определено солено и най-вече различни 
салати.

На какво има вкус твоето лято?

Домати, босилек, зехтин, диня, пъпеш и 
свежа лимонада с мента и джоджен.

На каква храна би се оприличила?

Пилешка супа – за душата. Аз съм човек, 
който се раздава всеотдайно за хората, 
които обича, близки и приятели. 
Винаги съм готова да помогна, както 
една топла, ароматна и вкусна супа би 
накарала човек да се почувства по-добре, 
да възстанови силите си и да създаде 
усещане за грижа, уют и топлина. 
Прегръдка за душата. 

Този интересен въпрос провокира 
любопитството ми да разбера как 
близките ми биха ме определили, 
използвайки храна и продукти.
Съпругът ми ме асоциира с лава кейк, 
гарниран с ванилов сладолед и горски 
ягоди. Затворена на пръв поглед, но 
допусна ли човек близо до себе си, 
избухва горещата ми същност, като 
лава. В комбинация от свежест и 
контраст със студения сладолед и много 
аромат. 

Любимата ми пица е „Маргарита“, 
с допълнение от свежи доматени 
кръгчета и рукола. Може и малко 
маслинки…

А каква е най-интересната пица, 
която някога си опитвала?

С ананас.

Имаш ли провали в кухнята? Ще 
споделиш ли някой по-грандиозен/
смешен/запомнящ се случай?

Да. Имам „издънки“ в кухнята, но не 
мога да ги определя точно като провали, 
тъй като винаги съумявам да изляза от 
ситуация и да оправя положението.
Например, имам един случай, когато 
готвих традиционното пиле с ориз на 
фурна. Сложих необходимите съставки, 
преместих тавичката във фурната и 
оставих ястието да се пече. Мина доста 
време и поглеждайки какво се случва 
във фурната установих, че оризът не 
набъбва и ястието си остава воднисто. 
Накрая установих, че просто не съм 
сложила ориз…

Трите продукта, без които никога не 
оставаш?

Винаги имам в хладилника си яйца, 
сирене и сезонни зеленчуци. Един омлет 
със салата прави чудеса, когато си 
гладен и нямаш време.

Ще споделиш ли една своя 
кулинарна тайна?

В контекста на темата на броя, моята 
тайна за приготвяне на хубаво тесто 
за пица е, да оставя замесеното тесто 
да пренощува в хладилника. Така, на 
следващия ден, за нула време приготвям 
пицата, а основата е мека и въздушна. 
Друга хитрост, която прилагам когато 
замесвам тесто за пица е, да направя 

Интервю: Мария Янева



SOintoFOOD 37

ОТБЛИЗО

Пица в гъбки

Необходими продукти:

/за 2 порции/
4 броя по-големи гъби печурки
50 г моцарела
1 клонка чери домати
50-80 г чоризо, пеперони или 
друг ароматен колбас
20 г доматен сос за пица
сол на вкус
пресен босилек
пармезан
зехтин

Приготвяне

Почистете гъбите и отстранете пънчетата им. 
Подредете ги в леко намаслена тавичка за печене. 
Посолете всяка гъбка и я намажете със зехтин от 
всички страни. Клончето домати също посолете 
и сложете в тавичката с гъбите. Поръсете го със 
струйка зехтин. Поставете тавичката във фурната 
на средно ниво и запечете за около 10 минути на 
200°С. 

Напълнете вътрешността на всяка една гъбка с 
малко доматен сос,  чоризо и моцарела. Върнете 
тавичката във фурната и отново запечете за около 
10-15 минути до пълна готовност на ястието. 
Поднесете гъбите поръсени с пармезан, пресен 
босилек и запечено чери доматче, което има 
невероятен аромат.
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Пица с борд от моцарела, 
брашно от лимец, 
прошуто и рукола



РУБРИКА
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Парти пица 
„Калцоне“

Пица 
с борд от моцарела, 
брашно от лимец, 
прошуто и рукола

Приготвяне

Ако се използва прясна мая, е необходимо 
да се направи стартер от половината 
вода, маята, захар или мед и 1-2 супени 
лъжици брашно. По този начин маята ще 
се активира. В случай, че се използва суха 
мая, това не е необходимо.

От продуктите за тестото замесете меко 
тесто, от което могат да се приготвят една 

Необходими продукти:

тесто за пица
доматен сос за пица

шунка
кашкава

пармезан за поръсване
пресен босилек

*количеството продукти зависи от 
броя на пиците

Необходими продукти:

за тестото:
100 г брашно от лимец
150 г бяло брашно + допълнително за 
домесване
200 мл хладка вода
½  ч. л. мед, може и захар
½ пакетче суха мая или ¼ кубче прясна
1 ч. л. сол, равна
2 с. л. зехтин

за плънката:
1 чаена чаша доматен сос за пица*
10 слайса прошуто
2 топчици моцарела, по 125 г
1-2 с. л. настърган пармезан
3-4 чери доматчета
рукола
зехтин

* домашно приготвен доматен сос за пица се 
приготвя чрез сгъстяване на 2-3 големи домата 
които са обелени и пюрирани, 1 с. л. пресен 
босилек, сол на вкус, риган и щипка захар, за да 
неутрализира киселинността на доматите.

голяма пица или 4 малки. Върху добре 
набрашнен плот оформете тестото на тънка 
кора с ръце чрез въртеливи движения. Това 
може да стане и с помощта на точилка, но 
добрите майстори залагат на ръцете си.

Прехвърлете основата на пицата в плоска 
тава, покрита с хартия за печене. По края 
на кората подредете моцарела, нарязана 
на пръчици. Завийте моцарелата с края 
на тестото така, че да се оформи борд. 
Основата и борда намажете с доматен 
сос. Отгоре подредете резени моцарела. 
Изпечете на 200°С на средно ниво на 
фурната до готовност. 

Извадете пицата от фурната и върху нея 
подредете накъсани парченца прошуто и 
резени пресни чери домати. По желание 
може да запечете за ще 5 минути на горен 
реотан, но не трябва да я препичате, 
тъй като прошутото ще стане твърдо. 
Поднесете готовата пица поръсена с 
пармезан, пресни листа босилек и рукола.

Рецепти и снимки: Ирена Николова
Блог: Ябълка с канела
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Нарежете шунката на кубчета, настържете 
кашкавала. Разточете тестото на тънка 
кора. С помощта на малък ринг или чаша 
с предпочитан размер, изрежете кръгчета. 
В средата на всяко кръгче поставетепо 
1 чаена лъжичка (или по-малко, ако 
кръгчетата са с по-малък размер) 
доматен сос, шунка и кашкавал. След това 
прегънете едната страна върху другата 
така, че да се получат полумесеци, като 
краищата се притискат добре с пръсти, за 
да не излезе плънката. 

Подредете пиците в тава за печене. 
С помощта на четчица ги намажете с 
доматен сос и ги поръсете с настърган 
кашкавал. Изпечете ги на 200°С до 
готовност. 

Поднесете мини пици „Калцоне“ поръсени 
с пармезан и пресен босилек.
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