
ПРОГРАМА 
1 ден. Настаняване. Възможност за приготвяне на барбекю или кетеринг за вечеря Нощувка. 

2 ден.  

Закуска. Домакинстване с местна баба – приготвяне на лютеница, сладко, месене на тутманик 

по кюстендилска рецепта, приготвяне на калена пещ за изпичане на агне/малко прасенце. 

Избор на активност 

Обяд.  

Вечеря. Нощувка. 

3 ден. 

Закуска. Възможност за дегустация на извличане на етерични масла 

Обяд. 

 

ЦЕНА: 110.00лв  

***2 нощувки със закуска, обяд и вечеря /кетеринг от Тихия кът/ 

 

Допълнителни активности: 
***Приготвяне на лютеница  

С баба от Кюстендилско ще завихрим сътворяването на традиционна българска лютеница. 

Печене на чушки, патладжан, изваряване на домати за пюре, белене, мелене, бъркане и варене 

из големия ни двор. Труд кипи, ама и приказки се разказват, смях се носи. Какъв по-добър 

начин да разбереш дали се разбираш с някого от това да свършите заедно ‚една работа“. И най-

хубавото – ОПИТВАНЕ 😊 

Всеки ще си вземе и за вкъщи едно бурканче. 

Продължителност : цял ден 

Цена: 25.00лв на човек при 15 човека или 370.00лв /за цялото сътворяване/ 

 

***Приготвяне на сладко 

Ще си наберем плод от двора. Каквото е готово или каквото сме съхранили за вас 

предварително и е в зимника. Зависи кога ще ни дойдете на гости 😊 Приготвяне на плодовете, 

почистване, обелване, варене, варене. Докато си сътворяваме сладкото под вещото 

ръководство на местна баба ще си говорим и ще си споделяме. 

Продължителност : половин ден 

Цена: 20.00лв на човек при 15 човека или 300.00лв /за цялото сътворяване/ 

 

*** Месене на тутманик 

Отново ще месим с баба 😊 Ще ни покаже как тя е месила тутманика за своите си деца, а сега и 

внуците й си хапва. Тутманикът, който се е научила, че се прави така не се знае от къде и от 

кога 😊 И пак най-хубавото вкусът и то докато е топъл. 

Няма да си занесете къщи, но пък рецептата и най-вече умението да го правите си остава. 

Продължителност : около 2ч 

Цена: 13.00лв на човек при 15 човека или 180.00лв /за цялото сътворяване/ 

 

*** Биене на масло 

Бучката е подготвена от преди, млякото е домашно. А майсторлъкът той е най-важен. Бабата 

ще покаже, а дали ще хапнете прясно масълце зависи от уменията, от силата на всеки един 

биещ маслото. 

Продължителност : около 1ч 

Цена: 10.00лв на човек при 15 човека или 150.00лв /за цялото сътворяване/ 

 

*** Представяне на процеса на получаване на чисто етерично масло 



Местни производители от Кюстендил ще донесат своята дестиларна и цвят, за да ни 

демонстрират как се извлича етерично масло. Ако не са останали свежи растения ще покажат 

как се случва извличането със суха лавандула, мента или друг домашен цвят. 

Вкъщи ще си занесете шишенце с вода от произведеното етерично масло. 

Продължителност : около 3ч 

Цена: 15.00лв на човек при 15 човека  

 

ВАЖНО: 

 Капацитетът за настаняване е 18 човека; 

 Изхранването се извършва от ресторант „Тихият кът“  

 


