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МЕНЮ С ПРИЯТЕЛИ

Оранжев обяд с Дани

www.travelwithdani.wordpress.com

Дани Райкова е не само приятел на „Меню“, но и наш автор. Разказите й за вкусни преживявания по 

далечни места на планетата са завладяващи и прецизни, а и изразяват чудесно ненаситната й любо-

знателност и задълбочено изследователско отношение към световната гастрономия. От Дани нау-

чихме през последната година за тайните на ноня кухнята в Малайзия, за „смрадливия“ крал на плодо-

вете дуриан и другите невероятни плодове на Тайланд, за божествената вегетарианска храна в Ра-

джастан, за занаятчийските сирена на планинска Швейцария и какви ли не още уханно-вкусни исто-

рии от всички краища на света.

Не бях срещала човек с толкова не-
преклонна взискателност към хра-

ната. Тъй като активно се занимава и с го-
твене, и с опитване на вкусна и качествена 
храна из далечни и близки страни, Дани е 
развила безпогрешен вкус и точна преценка 
– и често си тръгва гладна от ресторанти-
те. Ако поръчаното не й е вкусно и не от-
говаря на очакванията й, просто оставя 
храната и не се връща на това място. Све-
тът е голям и добра храна дебне отвсякъ-
де – само да имаш сетива да я разпознаеш. А 
Дани определено ги има.

Как ги е развила ли? Въобще не е случайно – 
крушката си има опашка. Израснала е сред 
кулинари: като малка - с българските гозби 
и уменията на баба й, която тогава вър-
тяла закусвалня в Пазарджик и била голяма 
майсторка; години по-късно в Германия, до-
като учи журналистика и ПР, тя работи 
в един от най-известните италиански рес-
торанти на Берлин La Cantina, предлагащ 
домашна неаполитанска храна – собстве-
ници са съпругът на майка й и братята му 
от Неапол. Там Дани помага и на бара, и в 
салона, и в кухнята и искрено се запалва по 
храната - италианският й papa признава 
пастите, приготвени от нея, за едни от 
най-добрите. Кухнята на Италия остава 

нейна страст и досега, което съвсем не й пречи да оце-
нява по достойнство храната навсякъде по земното 
кълбо. Не й попречи и да приготви вкусен обяд с шафра-
ново-портокалови акценти в традицията на Испания, 
която днес е неин дом.

Дани и съпругът й живеят в Торекебрада близо до Ма-
лага, където на терасата си отглежда разнообразни бил-
ки и подправки. Животът й е предложил възможност 
за избор. И тя е избрала да пътува, да прави чудесни фо-
тографии, да опитва, да осмисля и да споделя. Дано да 
продължава да го прави…
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Салпикон де марискос
Salpicón de mariscos се предлага най-
често в плажните чирингитос (рибни 
капанчета), където рибата и морските 
деликатеси се купуват всеки ден направо 
от лодките на местните рибари. Тези 
дневни ресторантчета се срещат по 
протежение на цялото средиземноморско и 
атлантическо крайбрежие на иберийското 
кралство. 

ПРОДУКТИ:

2 пипала от октопод 
или 1 бейби октопод

2-3 дафинови листа

8 средни скариди

1 зелена чушка

1 червена чушка

½ глава сладък лук

1 портокал, сладък, но 
не много сочен
сол на вкус

за заливката:
5 с. л. зехтин

1 с. л. ябълков оцет 
или от сайдер

1 ч. л. лимон

едра морска сол

черен пипер

ПРИГОТВЯНЕ: 

| 4 порции | 40 мин. | 

1. Октоподът се почиства и се измива. Вари 
се в 1 л подсолена вода с дафиновите листа 
на слаб огън 20 - 30 мин., в зависимост от го-
лемината му и дали е пресен или замразен. 
Важно е да се следи с вилица консистенция-
та му – щом омекне достатъчно, се изважда. 
Ако се превари, става жилав.

2. Скаридите се сваряват 2-3 мин. и се обел-
ват. Октоподът, скаридите и зеленчуците се 
нарязват на кубчета. Портокалът се обелва, 
филетира се, нарязва се на парчета и всички 
продукти се смесват в подходяща купа.

3. Продуктите за дресинга се разбиват заед-
но, предястието се овкусява и се оставя око-
ло 30 мин. в хладилника, докато вкусовете се 
смесят добре.

Какво по-хубаво от съчетание между студеното  морско 
предястие и добре изстудена суха пенлива кава от испан-
ската област Пенедес.

Фидеуа от Валенсия
Класическо регионално ястие, но популярно из цяла Испания, fideuá valenciana е сестра на валенсианската паеля, само 
че се приготвя със специално за целта късо фиде. Ароматно, нежно, с морски вкус и запечена коричка, блюдото 
определено е голяма средиземноморска съблазън. Смесената подправка за паеля засега не се намира в България, така 
че може сами да я приготвите, като смесите съставките - дори и някоя да липсва, ястието несъмнено ще се получи.

ПРИГОТВЯНЕ: 

| 4 порции | @@ мин. | 

1. Зеленчуците се измиват и се нарязват на 
равномерни парчета с дължина около 2 см. За-
пържват се в тиган с 50 мл зехтин на силен 
огън, докато станат леко златисти.

2. Добавя се фидето и се разбърква леко още 
2-3 мин. Междувременно фурната се загрява 
на 220 - 250° С.

3. В отделен съд се налива бульонът или вода-
та от варенето на октопода и скаридите за 
предястието. Ако е необходимо, се долива во-
да, докато се получи 1 л течност. Слага се да 
кипне, посолява се, поръсва се с шафран, кур-
кума, черен пипер и паельеро на вкус и с тази 
течност се заливат зеленчуците и фидето в 
тигана.

4. Сместа се оставя на силен огън 15 – 20 
мин., докато почти целият бульон се изпари.

5. Ако тиганът е с огнеупорна или подвиж-
на дръжка, може да се премести направо във 
фурната. Ако не разполагате с такъв съд, 
сместа се прехвърля бързо в подходяща тава.

6. Преди да се сложи във фурната, отгоре 
равномерно се подреждат пресните или раз-
мразени морски дарове.

7. Запича се около 10 мин. Фидето трябва да 
образува хрупкава коричка.

8. Докато фидеуата се пече, в силно сгоре-
щен тиган с дебело дъно се слагат измитите 
и подсушени кралски скариди с черупките. За-
пичат се около 1,5 мин. от всяка страна или 
докато станат златисти.

9. Готовата фидеуа се изважда от фурната, 
отгоре се разпръсва грахът, подреждат се 
скаридите и се украсява с парчета лимон.

Рецептата изисква добро 
студено бяло вино – може 
класически сортове ка-
то шардоне или совиньон 
блан, както и местни ибе-
рийски сортове като вер-
дехо и албариньо.

ПРОДУКТИ:

500 г късо фиде с дължина около 2 см
80 мл зехтин

1 голям морков

1 червена чушка

1 зелена чушка

1 глава лук

4 скилидки чесън

1 литър рибен или зеленчуков бульон

шафран

куркума

паельеро, смесена подправка от сух риган, 
ким, кимион, семена от кориандър, карамфил, 
кайенски пипер

½ кг морски дарове, пресни или замразени: 
октопод, скариди, сепия, калмар и миди
8 кралски скариди с черупки, охладени
1 ч. ч. замразен грах

1 лимон

черен пипер

сол на вкус



Средиземноморска 
лимонада
Краставицата може да ви изненада с 
присъствието си в една лимонада, но тя 
балансира цитрусовата острота и внася 
изключително свеж зелен вкусов аромат 
на разхлаждащата напитка, която Дани 
Райкова от www.travelwithdani.wordpress.com 
приготви за „Меню“.

Крем брюле с мед и шафран
Колкото френски, толкова и типично испански, този класически крем 
добива модерен характер, когато към рецептата се добави шафран 
- подправката от испанската традиция с красив оранжев цвят. 
Така десертът е в цветовата гама на цялото обедно меню на Дани 
Райкова.

ПРОДУКТИ:

2 лимона

1 портокал

2 с. л. захар

½ прясна краставица

прясна мента

пресен босилек 

ПРИГОТВЯНЕ: 

| 4 порции | 20 мин. | 

1. Изцежда се сокът на 1½ лимона и ½ порто-
кал, залива се с 1 л вода и се добавят 2 с. л. 
захар.

2. Останалите половини от портокала и ли-
мона, а също и краставицата се почистват, 
нарязват се на фини парченца и се добавят в 
течността.

3. Накъсват се листата на ментата и боси-
лека, слагат се в напитката и се разбърква.

4. Добре е лимонадата да се остави в хладил-
ник за около 1 час, за да се охлади добре и да 
се смесят вкусовете и ароматите на плодо-
вете, краставицата и подправките. Сервира 
се с кубчета лед.

ПРИГОТВЯНЕ: 

| 4 порции | @@ мин. | 

1. Фурната се загрява на 100° С.

2. Млякото се налива в малка тенджера или 
дълбок тиган и се оставя да се загрее на 
слаб огън. Слага се медът, поръсва се малко 
шафран и се разбърква.

3. Жълтъците се разбиват с 2 с. л. от захар-
та, докато се получи гъста пяна.

 4. Млякото се дръпва от котлона малко пре-
ди да заври, и се добавя към сместа от жъл-
тъци и захар на тънка струя при постоянно 
разбъркване.

 5. Готовата смес се разлива в 4 огнеупорни 
чаши, които се покриват с алуминиево фолио. 
Пекат се в загрятата фурна 45 - 50 мин., из-
важдат се, оставят се да поизстинат и се 
охлаждат няколко часа в хладилника.

6. Повърхността на всеки крем се поръсва 
равномерно с 1 ч. л. бяла кристална захар, коя-
то се карамелизира с кухненска газова горел-
ка. Гарнира се с френско грозде или други све-
жи червени плодове и мента.

ПРОДУКТИ:

350 г кондензирано 

мляко, неподсладено
1 с. л. мед

шафран на вкус
5 жълтъка

4 с. л. бяла захар

200 г червено френско 

грозде или друг 
сезонен червен плод

4 стръка прясна 

мента
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Освен със свежата до-
машна лимонада, десер-
тът ще се чувства удоб-
но в компанията на сладко 
шери олоросо и аромат-
но кафе.
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