
КАКВО ДА ГОТВИМ

ПРЕЗ ЕСЕНТА У ДОМА

Есен
Малко идеи за стопляне на душата

вкусни рецепти с

есенни продукти

ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА

ЗИМАТА

време за приготвяне

на зимнина

КАКВО ДА ПРАВИМ С

ДЕЦАТА ПРЕЗ ЕСЕНТА
идеи за есенни занимания

навън и у дома

 - ферма biotiful - 



 - ферма biotiful - 

Есента е онова време в

годината, в което Майката

Природа ни показва колко

лесна, колко здравословна

и колко красива може да

бъде промяната в живота.



Природата има ритъм и ако ние

следваме този ритъм, животът ни

ще бъде много по-балансиран и

хармоничен. Есента е сезонът на

промяната. Това е времето в което

природата пуска всичко ненужно да

си отиде, с идеята на пролет да

се възобнови отново, за нов

жизнен цикъл.  

 

Шумът и суетата на лятото

отстъпват, за да направят място

на съсредоточването навътре към

нас самите. Есента ни дава

времето и тишината да чуем

вътрешния си глас и да променим

живота си по начин, който да ни

донесе повече спокойствие и

комфорт. Захладняването навън и

дъждовните дни ни карат да се

погрижим за топлината на дома,

тялото и душата. 

 

На следващите страници, ще ви

дадем малко идеи, как да се

възползвате от златното време на

есента!   



Във времето, когато не е имало

супермаркети хората са ядели

единствено тази храна, която

сезоните са им предоставяли. И

въпреки, че на нас това ни се вижда

като ограничение, всъщност в избора

на сезонни храни се крие хилядолетна

мъдрост. 

 

Една от най-главните причини да се

предпочитат плодове и зеленчуци по

време на техния сезон е, че тогава

са пълни с минерали, витамини и

антиоксиданти. Освен това сезонните

храни, набрани непосредствено или в

най-кратки срокове, имат много

повече хранителни вещества, в

сравнение с несезонните. 

 

Есента е сезонът с най-голямо

плодородие. Това е времето в което

природата щедро ни дарява с изобилие

от плодове и зеленчуци, повечето от

които сладки и богати на захари. 

Сезонни
плодове и
зеленчуци

В  К У Х Н Я Т А

 Сезонни продукти
тиква, сладки картофи, зеле, кейл,
манголд, спанак, карфиол, броколи,
камби, чушки, моркови, цвекло,

пащърнак, лук, чесън, праз, целина,
картофи, патладжан, гъби, ябълки,

круши, грозде, смокини, сливи, нар,  
орехи, лешници, кестени  

 
* с продуктите в оранжево, можете да

се сдобиете от фермата 



БИСКВИТИ
С ТИКВА И
ШОКОЛАД 

Необходими продукти: 

2 чаени чаши лимецово брашно 

2 яйца 

1 чаена чаша кафява захар 

1/2 чаена чаша гхи 

1 чаена чаша тиквено пюре 

1 1/2 ч. бакпулвер 

1 равна ч.л. сода 

1 чаена л. канела 

парченца шоколад

Р
Е
Ц
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Смесете брашното, подправките,

бакпулвера, содата и солта.

Разбийте яйцата със захарта до

побеляване. Добавете тиквеното

пюре и ванилията. Накрая

прибавете брашното и объркайте

добре. С лъжичка се гребва от

сместа и се изсипва на

купчинка върху хартия за

печене. Пекат се на 180 гр. за

8-10 минути. 

Тази рецепта сме правили

заедно с децата на фермата

и както се вижда и от

снимката се получават много

вкусни и апетитни, есенни

бисквитки.  



СУПА ОТ
ПЕЧЕНИ 
СЛАДКИ
КАРТОФИ

Необходими продукти: 

4 червени чушки  

1 голям сладък картоф  

1 глава лук  

2-3 скилидки чесън  

2 супени лъжици гхи  

заквасена сметана 

1 ч. л. куркума на прах  

2 ч. л. прясна мащерка 

1/2 ч.л кимион 

сол и черен пипер 

Р
Е
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Всички зеленчуци измити и нарязани

на едро се запичат във фурната,

заедно с маслото и мащерката, за

около 30 мин., докато омекнат.

Изпечените чушки се слагат в съд с

капак за по-лесно белене. Обелените

чушки и другите зеленчуци, заедно с

подправките се загравят във вода.

Когато е готова, супата се пасира и

овкусява със сметаната. 

Една засищаща крем супа  

с плътен и нежен вкус за

цялото семейство, която

можете да гарнирате с

каквото пожелаете - крутони,

запечен бекон или сирена.  



ЗАТОПЛЯЩ 
АЮРВЕДИЧЕН
ВАТА ЧАЙ 

За да се балансира Вата доша,

Аюрведа препоръчва сгряващи и

затоплящи блюда, като този

страхотен аюрведичен чай: 

Необходими продукти: 

1/4 ч.л. пресен джинджифил,

настърган 

1/4 ч.л. кардамон 

1/4 ч.л. канела 

1/4 ч.л. счукан карамфил 

1 чаша вряла вода 

Р
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Смесете джинджифила,

кардамона, канелата и

карамфила. 

Сварете водата и я добавете

към сместа от билки и

подправки и ги покрийте с

капак за пет минути. Изцедете

и изхвърлете билките и

подправките и сервирайте

топъл този сгряващ и

балансиращ чай.  

Според Аюрведа есента е

сезон на промяната, носена

от елемента вятър. Това е

времето на Вата доша, която

се характеризира като суха,

студена, променлива. 



Ние във фермата особено много ценим

есента, като време на подготовка за

студените зимни месеци. Събираме

децата, палим огън или се нареждаме

около масата, за да запретнем ръкави

и всички заедно да приготвим вкусотии

в буркани, които с радост и носталгия

към топлите дни, да отваряме през

зимата. 

 

Ако искате и вие вкусна зимнина, но

не ви се занимава у дома, елате на

фермата, да бъркаме заедно. Ето и

датите на тазгодишното

зимниноприготвяне.  

29.09. - Ябълков оцет  

06.10 - Лютеница  

13.10 - Ферментирали зеленчуци  

20.10 - Кетчуп  

27.10 - Сос за пици и спагети  

03.11 - Сладко от ягоди  

 

Разбира се, можете да поръчате и от

нашия онлайн магазин, продуктите ни

"За когато сняг запръска".  

Приготвяне
на зимнина

П О Д Г О Т О В К А  З А  З И М А Т А  

Децата обожават ферментирали

зеленчуци! За добро здраве и силен

имунитет, ферментирали храни трябва  

да се ядат на всяко хранене.

Нашето ръководство за домашно

ферементиране на зеленчуци,  

можете да си свалите от ТУК

http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://biotifulfarm.bg/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D0%B8.pdf


За децата есента е чудесен период, в който могат да се забавляват

и да творят, докосвайки се до безкрайната красота на природата.

Със следващите идеи се надяваме да ви вдъхновим за повече есенни

занимания с малките немирници. 



10 ЕСЕННИ
ЗАНИМАНИЯ
ЗА ДЕЦА  
НА ОТКРИТО

З
А
 
Д
Е
Ц
А
Т
А

1. Направете хранилки за птици и ги закачете на дърветата в парка. 

2. Отидете на семейна разходка с колела. 

3. Направете купи от есенни листа и скачайте заедно върху тях. 

4. Намерете някой добър гъбар и отидете с него за гъби в гората. 

5. Отидете в парка или гората съберете листа от всички възможни

цветове, които видите. 

6. Посетете някое ловно стопанство и наблюдавайте животните   

7. Отидете на пикник и запалете истински огън  

8. Включете си в гроздобер или бране на ябълки, сливи и други 

9. Посетете фермерски пазар с децата и ги оставете да си изберат

сами продукти за ядене и готвене. 

10. Излезте с гумени ботуши в дъжда. 



10 ЕСЕННИ
ЗАНИМАНИЯ
ЗА ДЕЦА  
НА ЗАКРИТО

З
А
 
Д
Е
Ц
А
Т
А

1. Украсете къщата с есенна украса. 

2. Направете си сами свещи с природни есенни аромати.  

3. Направете си домашен горещ шоколад. 

4. Сгответе заедно ябълков пай с канела и орехи. 

5. Направете творчески проекти с естествени материали - листа,

кестени, жълъди, пръчки и др.   

6. Направете домашен пластелин с цветовете на есента.  

7. Измайсторете тикви за украса на дома - от хартия, плат или друго 

8. Направете красиви розички от есенни листа - идеи има в интернет. 

9. Изпечете си тиквени семки.  

10. Измислете декорация и меню за празника на Хелуин 



Дъждовните облаци, хладното време и

по-късите дни са прекрасна възможност

да си откраднеш малко часове само за

теб. С чаша чай и топло одеяло,

настани се удобно и се зачети в някое

сгряващо душата четиво. Книгите ни

помагат да погледнем на живота по-

задълбочено, а есента е точно време

за това.    

Подари си
време 

В Р Е М Е  С А М О  З А  Т Е Б  

Ако пък не ти се иска да се

задълбочаваш чак толкова много, а

имаш нужда по-скоро да се вдъхновиш

от някоя хубава история, потърси

някой позабравен филм в който есента

е част от историята, като Есен в Ню

Йорк, Есенни легенди или Октомврийско

небе. 

Каквото и да избереш, използвай

времето за зареждане, пускане на

всичко ненужно, стопляне на душата и

отношенията, защото всичко това ще ти

бъде от полза през дългите студени

дни на зимата. 

http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/


Благодарим за споделените моменти заедно!  
Довиждане и до нови срещи във фермата! 

 
http://biotifulfarm.bg 

Може би златните нотки

на есента са тук за да  

ни напомнят, че всичко,

което пада и си отива,

служи за обогатяване и

задълбочаване на

почвата в която расте. 


