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Їжа — важливий компонент матеріальної культури народу. Її характер залежить від
багатьох факторів: соціально-економічного становища людини, історичних умов,
природничо-географічного середовища, напряму господарської діяльності тощо. Кожен
народ має свої національні страви: білоруси – деруни, росіяни- пельмені, італійці – піцу,
стагетті, іспанці – паелью, японці – суші і т.д.
 Найвідомішими українськими національними стравами є борщ, вареники, голубці. 
 Однією з найпоширеніших овочевих страв був борщ. Про його значення у харчовому
раціоні свідчать прислів'я: «Як нема борщу, то нема й їжі», «Борщ — найстарша страва»,
«Де в хаті борщ і капуста, там хата не пуста».
 В Україні колись було кілька різновидів борщу: з квашеного буряка (у поліських і
карпатських селах), з буряка, картоплі і капусти (центральне Подніпров'я), з квашеного
буряка і капусти, а навесні — із щавлю, лободи та картоплі. В піст — з сухою рибою або
грибами. Влітку селяни готували холодний борщ («холодець»).
 Давніми поширеними стравами українців були галушки, локшина та вареники. Галушки
готували з гречаного, житнього, пшеничного, а в карпатських селах — навіть з вівсяного
борошна, варили у воді, мастили олією чи салом.
 На недільні і святкові дні українці готували вареники (в західних областях їх називали
«пироги») із житнього, пшеничного, гречаного, а в гірських селах — ще й ячмінного
борошна, наповнювали сиром, картоплею, квашеною капустою. У гірських селах —
бринзою, змішаною з картоплею, а на Поліссі — пшоняною кашею або товченою
квасолею. На Волині ще були поширені вареники з гречаною кашею, змішаною з сиром.
Улітку для начинки використовували вишні, а в поліських і карпатських селах — чорниці.
Мастили сметаною, маслом чи олією. Колись обов'язково варили вареники в той день,
коли народжувалося теля чи ягня, щоб такою повною, як вареник, була худоба.

  

Â 

      

 Ознайомтесь з рецептом приготування голубців
Голубці з фаршем і рисом 
• Капуста білокачанна - 1 шт.
• Фарш м'ясний - 600 г
• Рис - 0,5 ст.
• Яйце - 1 шт.
• Цибуля ріпчаста - 1-2 шт.
• Морква - 1-2 шт.
• Сметана - 150-200 г
• Томатна паста - 1 ч. л.
• Олія - 30 г
• Перець чорний мелений - дрібка
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• Сіль - за смаком
 1. Капусту розібрати на листя, помістити в миску та посолити. Закип'ятити чайник,
залити окропом листя, накрити кришкою і залишити на 15-20 хвилин.
2. Рис добре промити й варити у великій кількості підсоленої води до напівготовності,
10-12 хвилин. Потім відкинути його на друшляк і промити холодною водою.
3. Моркву очистити й натерти на великій тертці. Цибулю почистити, нарізати кубиками.
4. Розігріти сковороду, налити рослинну олію. Обсмажити на середньому вогні цибулю та
моркву, помішуючи, 1-2 хвилини.
5. У фарш додати рис, посолити й поперчити. Потім додати яйце, засмажку та дрібно
нарізану зелень. Добре перемішати
6. Великі листя капусти розрізати навпіл. На підготовлені листки капусти покласти
невелику кількість фаршу й загорнути у вигляді конверта. Скласти у казанок.
7. Приготування соусу. Закип'ятити чайник, розбавити сметану водою та томатною
пастою (150 г сметани на 0,5 л води), посолити.
8. Залити голубці соусом. Тушкувати їх при слабкому кипінні під кришкою, до готовності
фаршу, близько 50-60 хвилин.

  

Словник
Деруни - картопляні млинці.
Паелья - страва з рису з доданням шафрану та оливкової олії. Паелья може бути рибною
або м'ясною, з морських продуктів або м'яса птиці.
Суші -традиційна страва японської кухні зроблена на основі рису, обробленого рисовим
оцтом чи сіллю, та різноманітних начинок чи нашарувань, серед яких переважають
морські продукти, але можуть входити м'ясо, овочі, водорості, гриби чи яйця.
Запитання та завдання
1. Розкажіть, які національні страви ви їли, з якої вони країни?
2. Знайдіть в Інтернеті чи довідковій літературі рецепти приготування національних
страв Індії, Америки, Німеччини, Китаю, Франції. Розкажіть що ви про них дізналися.
3. Приготуйтет одну з національних страв.

 2 / 2


