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Искам да посветя тази книга на всичките ми верни и отдадени почитатели. През годините 
нашето приятелство, връзка и доверие нараснаха. Вие ме поканихте в домовете си и ми дадохте 
възможността да внеса моята италианска култура и италианските аромати на вашите маси. Вие 
споделяхте моите истории и тези на семейството ми с Вашето семейство и приятели, готвехте 
много от моите рецепти, като някои от тях станаха и Ваши любими рецепти. Усещам колко цените 
рецептите и указанията ми в имейлите и писмата Ви, както и когато се срещнем на специални 
събития, при подписване на книги и в ресторантите ми. Изключително съм благодарна на 
всички Вас, защото Вашите ръце и Вашите кухни съживяват ароматите на Лидия. Благодаря Ви, 
че ми позволявате да бъда част от живота Ви. Ценя високо и обичам това, че съм там.

Грацие,
Лидия
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Въведение
 

Досега съм написала седем готварски книги и съм много щастлива, че съм спечелила място 
във Вашата библиотека с готварски книги. Сигурна съм, че докато четете всяка книга и готвите 
по нея, откривате рецепти, които се превръщат във Ваши любими рецепти. Някои може да са на-
деждни рецепти, които са лесни за готвене, други – вероятно са по-трудни, но които си струват 
усилието и аз се надявам, че всички те са ястия, които семейството Ви обича и които са станали 
част от Вашите традиции. Докато читателите ми разказваха за опита си около масата, на мен ми 
стана ясно, че ако събера всички любими рецепти и ги компилирам по достъпен начин в една 
книга, това може да е точно готварската книга на Лидия, която търсите. И ето я, само за Вас: 
„Любимите рецепти на Лидия“.

Тези рецепти включват не само Ваши любими, но също така и мои, като Пилето с картофи 
на майка ми. Това е рецепта, която е останала любима на семейството през последните четири 
поколения и съм сигурна, че и доста преди това е имала семейни корени. Леко се е променила 
през поколенията, но възхитителният вкус на тази традиционна храна остава непроменен. Има 
също така рецепти, които представят аромати и истории от детството ми, като Полента и Карто-
фи с манголд. Има и рецепти от някои от незабравимите ми пътувания, които ще Ви пренесат до 
регионите в Италия – Мръвки салтимбока ще Ви заведе право в Рим; Зити с рапини и наденици 
ще Ви заведе в Пулия, намираща се в тока на Италия; а Ризото с порчини и Телешкото особуко ще 
Ви накарат да се почувствате така, сякаш сте в Милано. Има рецепти, които говорят за италиа-
но-американската история, която може да се открие в ароматите на Спагети с месни топки, Пиле 
пармиджана, Печени миди, Рулца от тиквички и много други. И докато сглобявах тази книга, 
добавих и някои от новите ми фаворити, които знам, че ще опитате и ще обикнете. 

Семейството е много важно за мен и аз обичам да готвя за него и приятелите ми, затова съм 
включила обикновените и ароматни италиански ястия, които обичате да приготвяте за Вашето 
семейство и приятели, като Супа от зеленчуци и фиде, Месно руло с рикота и Наденици с чушки. 
Тези рецепти са в количество за цялото семейство и могат също да се разделят и съхраняват във 
фризера за неочаквани гости, семейни посещения, известени в последния момент или дори за 
вечери, когато нямате време да готвите. Това, което е важно, е, че всички те са лесни и вкусни, а 
топлите и познати аромати ще привлекат семейството Ви право на масата. Днес повече от вся-
кога искаме и се нуждаем от това да се събираме със семейството и приятелите си около масата, 
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за да избягаме от ежедневните безумия и какъв по-добър начин за това от храна, която е вкусна, 
хранителна и приготвена с любов.

За повечето от тези рецепти съставките са на достъпни цени и лесни за намиране. Това важи, 
особено ако готвите според сезона – а в края на краищата това е най-добрият начин да се готви. 
Днес всички ние внимаваме да се храним обмислено, природосъобразно и отговорно, за да за-
пазим околната среда за бъдещите поколения. Готвенето и яденето на сезонна и местна храна и 
съхраняването и́ може да помогне за това и е нещо, което всеки от нас може да направи, докато 
се наслаждаваме на храната, която обичаме. Любимото ястие е вечно, независимо от бюджета Ви 
и сезона и мисля, че Вие ще откриете, че тези мои любими ястия са и Ваши любими ястия.

      Продължете да готвите и tutti a tavola a mangiare2,
      Лидия Бастианич

2  Всички на масата да се хранят (итал.)





ПРЕДЯСТИЯ
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20 ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА ЛИДИЯ

САЛАТА ОТ СКАРИДИ И СМЕСЕН БОБ
Insalata di Gamberi e Fagioli Misti

Това е любима моя салата, която съм сигурна, че ще се превърне в любима салата и на Ваше-
то семейство. Сервирам това ястие на всичките ми семейни сбирки, особено когато поднасям 
първо плато със салати, сирене и резени прошуто. Страхотно е, когато се направи с пресен ша-
рен боб и бакла през пролетта, но е също толкова добре да се направи и със сварен изсушен боб 
канелини, или с други бобови растения, като нахут и леща. Тук са дадени и двата варианта, така 
че можете да я направите по всяко време.

За 6 или повече порции

450 гр. белена прясна бакла
450 гр. белен пресен шарен боб
1/2 малка глава лук, разполовена
2 дафинови листа
1 малък морков, нарязан на филийки
1 стъбло на целина, нарязано на кубчета
450 гр. големи изчистени скариди (около 20–30) 
3 с. л. нерафиниран зехтин
3 с. л. червен винен оцет
¼ ч. л. сол
Прясно смлян черен пипер на вкус
450 гр. изсушен тоскански боб канелини или 
друг дребен бял боб (като боб Лима или голям 
северен боб)
2 дафинови листа
1 ч. л. сол

c
Ако използвате изсушен боб канелини: Сложете 

изсушения боб в купа и налейте достатъчно хлад-
ка вода, за да има десет сантиметра над него. Оста-
вете го да кисне на хладно място поне 8 часа. 

Изцедете зърната и ги сложете в тиган. Налей-
те достатъчно студена вода, за да са добре покри-
ти и добавете дафиновите листа. След като вода-
та заври оставете боба да къкри на слаб огън от 
40 до 60 минути, докато омекне. Овкусете боба 
със сол, около 10 минути преди да се е сварил. 
Изцедете зърната, махнете дафиновите листа и 
оставете боба да се охлади. 

Ако използвате пресен боб: Напълнете два от-
делни тигана с вряла вода. Изсипете вътре прес-
ните бобови растения и ги варете, докато омек-
нат, около 4 и 8 минути съответно за баклата и 
шарения боб. Изцедете водата и освежете зърна-
та под течаща студена вода, след което махнете 
обелката на баклата.

Сварете лука, дафиновите листа, моркова и це-
лината с 6 чаши вода в средно голяма тенджера за 
20 минути. Добавете скаридите и ги варете около 
1 минута, докато те почти потъмнеят. Изцедете 
скаридите и ги оставете да се охладят.

Разбийте заедно зехтина, оцета, солта и пипера 
в купа за сервиране. Добавете бобовите зърна и 
скаридите, разклатете, за да покриете напълно 
съставките и сервирайте.
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СКАРИДИ „АЛА БОНАВИА“
Scampi alla Buonavia

Правя това ястие от четиридесет години, откакто „Бонавиа“, моят първи ресторант, е открит 
през 1971 г. и след толкова години, то все още е сред любимите ми. За това ястие съществено зна-
чение имат високата температура и скоростта на приготвянето му. Уверете се, че тиганът е добър 
и горещ, когато добавите скаридите и че е достатъчно широк, за да ги побере на един ред (така че 
тиганът да не се охлади, когато изсипете скаридите). Уверете се, че всичките съставки са до печка-
та – след като скаридите са в тигана, продължавате напред с пълна скорост!

За 6 порции

4 с. л. нерафиниран зехтин плюс допълнително 
количество за овкусяване накрая
3 глави чесън, нарязани на ситно
450 гр. (около 25) много големи скариди без че-
рупки, изчистени и нарязани на три парчета
1 с. л. нарязан на ситно пресен сибирски лук
½ чаша сухо бяло вино
4 с. л. безсолно масло на 4 парчета
1 с. л. прясно изцеден лимонов сок
1 с. л. нарязан на ситно пресен италиански магда-
ноз плюс клонки магданоз за украса по желание
½ ч. л. люспи лют червен пипер
сол на вкус
6 филии италиански хляб (дебели 6 мм и ширина 
6 см), препечени и топли
1 лимон, нарязан на филийки

c
Загрейте зехтина в голям тиган на средна 

температура. Добавете чесъна и го запържете 
за около 2 минути, като разклащате тигана, до-
като стане леко златист. Увеличете температу-
рата до висока, добавете скаридите и ги запър-
жете за около 2 минути, докато станат светло 
розови и хрупкави от всички страни. Добавете 
и разбъркайте накълцания сибирски лук, след 
това добавете виното, маслото и лимоновия 
сок. Оставете ги да заврат и ги задръжте така 
за около 2 минути, докато скаридите станат 
непрозрачни в средата, а сосът намалее напо-
ловина. Добавете и разбъркайте накълцания 
магданоз и смления червен пипер. Овкусете със 
сол.

Поставете парче топъл препечен хляб в 
средата на всяка една от шестте топли чинии. С 
лъжица сипете скариди и сос върху препечена-
та филия, като поръсите от соса около филията. 
Украсете чиниите с лимонови резенчета и кит-
ки магданоз, ако желаете.
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САЛАТА ОТ ОКТОПОД И КАРТОФИ
Insalata di Polipo e Patate

Някога американците бяха гнусливи по отношение на консумирането на октопод, но сега той е сред 
любимите и основни ястия в менюто на „Фелидия“. Октоподът се превърна във вкусна храна и всеки уважа-
ващ себе си ресторант има предястие, което го включва; вкъщи винаги е бил популярен дори сред децата.

Тази салата може да се направи предварително, но не забравяйте, че картофите стават твърди и побе-
ляват, когато се замразят, затова замразявайте само октопода, а картофите оставете на стайна темпера-
тура. Можете да ги смесите, точно преди да ги сервирате. Търговецът на риба (или продавачът на рибния 
щанд в супермаркета) често има по-крехък октопод, който най-вероятно е бил размразяван. Обикновено 
октоподът тежи около 900 гр. или 1,350 кг., но се свива наполовина когато се сготви.

За тази рецепта препоръчвам картофи от Айдахо, но е добре да се смесят с нещо, на което му е сезона, 
било то с картофи „Червено блаженство“, дребни картофи или лилавите перуански картофи, които са тол-
кова модерни в момента.

За 6 порции

октопод около 0,900 до 1,250 кг., изчистен
1 коркова тапа от вино
2 пресни дафинови листа или 3 сухи
сол и прясно смлян черен пипер на вкус
2 средно големи картофи от Айдахо, цели
5 с. л. зехтин
3 с. л. червен винен оцет
1 червен лук, нарязан на тънки филийки
2 с. л. нарязан на ситно пресен италиански магда-
ноз
дебели резени лимон за украса

c
Сложете октопода, корковата тапа, дафино-

вите листа, солта и пипера в голяма тенджера. 
Покрийте ги добре с вода и ги оставете да заврат. 
Намалете температурата и варете октопода при

силно къкрене около 25 минути, докато омекне, но 
не напълно. (Периодично го опитвайте, като вкар-
вате вилицата в най-дебелата част на октопода. Го-
тов е, когато вилицата прониква лесно и може да 
бъде извадена със съвсем лека съпротива.)

Междувременно, покрийте картофите със сту-
дена вода в друга тенджера и ги оставете да заврат. 
Варете ги около 25 минути, докато почти омекнат, 
след това ги охладете, обелете и нарежете на куб-
чета с размер около 2,5 см.

Изцедете октопода, като изхвърлите дафино-
вите листа и корковата тапа. Отрежете пипалата 
там, където се свързват с главата. Почистете гла-
вата на октопода, която прилича на торбичка с 
размера на юмрук, като стиснете с пръсти сърце-
вината и нарежете месото на филийки. Нарежете 
пипалата на парчета, дълги по 2,5 см и разбъркай-
те леко парчетата октопод заедно с топлите карто-
фи. Разбъркайте леко със зехтина, червения винен 
оцет, лука и магданоза. Поставете на чиния, украсе-
те с дебелите лимонови резени и поднесете.
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ПЪЛНЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Verdure Ripiene

Италианците биха напълнили почти всеки зеленчук или с хляб, или с месо, а пълнените зелен-
чуци са сред любимите ястия на Италианския полуостров. Поднос с печени пълнени зеленчуци е на-
слада, която виждаш в много ресторанти, докато пътуваш в Италия, но списъкът никога не е съвсем 
еднакъв, тъй като зеленчуците са различни в различните райони. Има много начини да напълниш 
италиански зеленчук, но тази рецепта е една от любимите ми.

Тук съм описала вкусен и лесен начин за пълнене с хляб, както и процедури за приготвяне и 
печене на някои от най-типичните зеленчуци – пиперки, гъби, сладък лук, домати и тиквички. Оста-
вила съм количеството на зеленчуците неточно, за да можете да направите, колкото пожелаете и да 
променяте зеленчуците според сезона, създавайки всеки път нова рецепта.

За около три дузини зеленчукови хапки

За пълнежа

4 чаши кубчета с размер 2,5 см от стар селски 
хляб или сухар с махната кора (4 дебели филии)
1 чаша прясно мляко
7 гр. сухи порчини (около четвърт чаша), накис-
нати в 2 чаши топла вода
1 чаша ситно накълцан арпаджик
10 големи пресни листа босилек, нарязани на 
ситно
½ чаша прясно настъргано сирене Грана Падано 
или Пармезан
1 ч. л. едра сол
2 големи яйца, леко разбити

За зеленчуковия асортимент

2 или повече средни тиквички (дълги по 15 см)
2 или повече червени или друг цвят пиперки
12 или повече бели гъби за пълнене
3 или повече малки зрели домати

2 или повече големи глави кромид лук, или 
друг сладък плосък лук
1 ½ ч. л. едра сол
½ чаша нерафиниран зехтин плюс още по необ-
ходимост
масло за съдовете за печене
½ чаша прясно настъргано сирене Грана Пада-
но или Пармезан

c
За направата на пълнежа: Изсипете мля-

кото върху хлебните кубчета в една купа; раз-
бъркайте добре и ги оставете така за няколко 
минути. Когато омекнат, съберете и притисне-
те кубчетата заедно, като изцедите излишното 
мляко и върнете влажния хляб в суха купа, като 
го накъсате на парченца с пръсти. Вдигнете на-
мокрените гъби порчини от течността, изстис-
кайте ги добре (като запазите цялата течност) 
и ги нарежете на дребни парчета.
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Разпръснете накълцаните порчини, арпа-
джик, босилек, настърганото сирене и 1 ч. л. сол 
върху накъсания хляб и ги разклатете да се сме-
сят. Добавете и разбъркайте разбитите яйца с 
дървена лъжица (или ги смесете с ръце), за да 
оформите добре смесен, почти плътен пълнеж. 

За да подготвите тиквичките за пълнене: 
Изрежете краищата и разрежете тиквичките 
надлъжно по средата. Изгребете вътрешността 
и семките с чаена лъжица или лъжица за диня, 
така че всяка половинка да наподобява издълба-
на лодка. Нарежете дългите половини напречно 
на парчета за сервиране с дължина 7,5 см. 

За да подготвите пиперките за пълнене: Наре-
жете ги на половинки по средата, като започнете 
от стъблото или на третини, ако са много големи; 
изрежете дръжките, махнете семките и влакната, 
оформяйки парчета, подобни на чашки.

За да подготвите гъбите, доматите и лука: 
Издърпайте пънчетата на гъбите, като оставите 
кухите чашки за пълнене. Нарежете доматите 
на половинки напречно и изстискайте семките, 
за да направите вдлъбнатини за пълнене. Обе-
лете лука и го нарежете напречно на филийки с 
дебелина около 2 см. 

Когато всички зеленчуци са подготвени и 
всички, освен лука, са издълбани, сложете пар-
четата (с изключение на филийките лук) в го-
ляма купа. Овкусете ги със сол. Капнете малко 
мазнина върху лучените филийки, като не на-
рушавате целостта им. След това разбъркайте 

останалия зехтин и ½ ч. л. сол със зеленчуците 
в купата. 

За да напълните и опечете зеленчуците: На-
мажете с масло съдовете за печене, пригответе 
една решетка (или две, ако е необходимо) във 
фурната и загрейте до 220 градуса. За тиквички-
те, пиперките, доматите и гъбите напълнете ку-
хините с по 1 с. л. пълнеж и наредете парчетата в 
съд за печене с малко разстояние между тях. По-
ставете филийките лук в съда легнали и изсипе-
те по една с. л. от пълнежа върху всяка филийка. 

Когато съдовете са пълни (но не препълне-
ни), поръсете всички зеленчукови парчета с на-
стърганото сирене и останалата ½ ч. л. сол. Изце-
дете останалия по купата зехтин върху пълнени-
те парчета и изсипете запазената от кисненето 
на порчините течност (без твърдата утайка) на 
дъното на всеки съд за печене. Покрийте всяко 
блюдо с фолио, като го притиснете по стените на 
съда; уверете се, че фолиото не опира в пълнежа 
или горната част на зеленчуците. 

Печете 30 минути, докато зеленчуците за-
почнат да омекват и да отделят сокове, след 
което махнете фолиото и продължете да пе-
чете, докато пълнежът стане хрупкав и кафяв, 
още около 30 минути или повече. Разменете 
позицията на блюдата във фурната един или 
два пъти, така че всички парчета да се изпекат 
и оцветят равномерно. Сервирайте ги горещи 
от фурната или оставете зеленчуците да се ох-
ладят и ги сервирайте на стайна температура.
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РУЛЦА ОТ ТИКВИЧКИ С РАЗБИТИ ЯЙЦА
Involtini di Zucchini Fritti

Това е любима рецепта за пикник: рулцата с размер на хапка са идеални да се пъхнат в устата на 
стайна температура. Тиквичките са лесно достъпни и се намират навсякъде, особено през лятото, а 
когато се приготвят с малко въображение, както при това ястие, са вкусни и празнично изглежда-
щи. Тази любима рецепта се появи първо в „Семейната трапеза на Лидия“. Буквално съм израснала с 
тиквички, приготвени по този начин – нарязани на тънки ленти, потопени в яйце и изпържени. Това 
бяха едни от любимите ми зеленчуци, когато бях малка и майка ми често правеше сандвичите ни за 
обяд в училище с тези ленти.

За 10 порции като ордьовър или 6 като 
допълнително ястие

900 гр. (5 или 6) малки тиквички
2 чаши универсално брашно за поръсване
5 големи яйца
¾ ч. л. сол или повече на вкус
прясно смлян черен пипер на вкус
рапично олио за пържене (2 чаши или повече 
според размера на тигана)
1 или 2 с. л. добре изцедени малки каперси от 
саламура
прясно изстискан сок от около ½ лимон

c
За да намажете и изпържите тиквичките: 

Изплакнете и изсушете тиквичките и изрежете 
дръжките и долния край с цвета. Използвайте 
остър нож да нарежете тиквичките надлъжно 
на ленти с дебелина 3 мм, тоест да са гъвкави, 
но не прекалено тънки като хартия. (От всяка

малка тиквичка ще получите пет или шест та-
кива ленти.)

Изсипете брашното в широка купа или пли-
тък съд. Разбийте яйцата добре в друга широка 
купа, като добавите ½ ч. л. сол и малко смлян пи-
пер. Сложете голяма цедка на една чиния, за да 
се изцеждат покритите с тесто ленти преди пър-
женето. Овалвайте по пет или шест ленти от тик-
вички в брашното наведнъж, като ги покривате 
добре и от двете страни. Изтръскайте излишно-
то брашно и плъзнете лентите в разбитите яйца. 
Обърнете и разделете лентите с вилица, за да се 
покрият добре с яйцата; вземете ги една по една, 
като оставите излишните яйца да капят обратно 
в купата; оставете лентите в цедката. Оваляйте 
в брашното и яйцата всички ленти тиквички по 
този начин и ги оставете да се изцедят. Добавете 
яйчените капки, събрани под цедката, към сме-
ста, ако имате нужда от повече.

Изсипете около 8 мм рапично олио в един 
дълбок тиган и го нагрейте на средно висока 
температура. 

рецептата продължава


