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A z Erdélynél valamivel na-
gyobb kiterjedésű Bulgária 
az utóbbi tíz évben a romá-

niai turisták egyik legkedveltebb cél-
pontja lett. A bolgár turizmus mind 
infrastruktúrában, mind árakban le-
körözte északi szomszédját, a román 
tengerpartot, a bulgáriai all inclusi-
ve típusú, teljes körű ellátás európai 

viszonylatban is az egyik legolcsóbb 
szolgáltatás, miközben minősége a 
többi európai országéval vetekszik. 
Ennek egyik titka a világszerte híres 
bolgár zöldségtermesztés: a kom-
munista években Bulgáriának volt 
az egyik legnagyobb európai ka-
mionfl ottája, amely friss zöldséget 
és gyümölcsöt szállított Európa és 
Ázsia országaiba. A Bulgária északi 
részében található Gorna Orjahovica 
környéke a zöldségtermesztés pa-
radicsoma. Az 1950-es években be-

vezetett kényszerszövetkezetesítést 
a rendszerváltás után sikerül úgy 
átalakítani, hogy a kertészet mára is-
mét verhetetlen ágazata lett a bolgár 
mezőgazdaságnak, amely kiváló mi-
nőségű nyersanyagot szállít a lendü-
letesen fejlődő tengerparti turizmus 
számára. De nem csak zöldségben 
bővelkedik az ország, hiszen látvá-
nyosan fejlődik sertéságazata, és 
Európában első az ezer lakosra jutó 
juhok száma alapján.

Az Európai Unió egyik legszegé-
nyebb országaként számontartott dé-
li szomszédunknál azonban néhány 
éve kőkemény nemzeti stratégia 
készült a tengerparti turizmus érté-
kesítésére. A sikeres marketing és a 
számottevően javuló országimázs 
megtette jótékony hatását, Bulgária 
sok európai országbeli turista ked-
venc célpontjává vált.

A Todor Zsivkov kommunista 
pártfőtitkár nevével fémjelzett idő-

szakban hatalmas beruházásokkal 
bejáratott bolgár tengerpart a kilenc-
venes években gazdasági zuhanóre-
pülés áldozata lett. Egy évtizedes ve-
getálás után, a 2000-es évek elejétől 
állt ismét talpra. A régi szállodákat 
gyors ütemben korszerűsítették, mi-
közben mindenhol újak épültek. A 
legtöbb tengerparti üdülőövezet zárt 
kertvárosként működik, ahol példá-
san ügyelnek a turisták biztonságára 
és személygépkocsijukra egyaránt. A 
virágkorát élő tengerparti turizmus-
nak köszönhetően pedig a bolgár 
konyha is egyre népszerűbbé válik.

Zöldséglevesek 
széles választéka

Az elmúlt években többször is meg-
fordultunk turistaként a bolgár 
tengerparton, és mindannyiszor 
elégedetten tértünk haza: a példás 
vendéglátásban igen fontos szere-

pet játszott a vendéglátó szállók 
konyhája. Mivel nagyon szeretem a 
zöldségekben gazdag ételeket, egy-
ből otthon éreztem magam a főleg 
paradicsomot, paprikát, káposztát, 
padlizsánt, uborkát és hagymát fel-
használó menük sokszínűségében. 
Ezek zöme egyszerűen és könnyen 
elkészíthető étel, a bolgár ugyanis 
nem a sok, pepecs munkát igénylő 
konyhaművészet elkötelezettje. A ná-
lunk is kapható bolgár saláta széles 
választékban áll a turisták rendelke-
zésére. Aki a román konyha csorbáit 
kedveli, az egyből ismerősen mozog 
a bolgár savanyú levesek világában 
is. Míg az eredeti román csorbát ci-
berével savanyítják, a bolgár leves 
kellemesen savanykás ízét egy helyi 
jellegzetességű aludttejtől kapja. A 
bolgárok konyhaművészetében az 
aludttej körülbelül olyan szerepet 

Bolgár tengerparti ínyencségek
Balkáni konyha, a szó nemes értelmében
• Virágkorát éli a bolgár tengerparti turizmus: 
a komoly állami stratégia mentén felfuttatott 
üdülőhelyek mágnesként vonzzák a romániai 
vendégeket, ugyanakkor Bulgária egyre inkább 
az európai turizmus egyik kedvelt és olcsó cél-
pontjává válik, amiben fontos szerepet játszik 
remek gasztronómiája is.

Bolgár tengerpart
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