
Един круиз на мечтите до островите Сен Пиер и Микелон (St-Pierre et Miquelon) на 

борда на парахода „Варна“ (2) 

  

Продължаваме, уважаеми читатели, темата за това как е изглеждал лайнерът „Варна“ 

през очите на френски журналисти, публикували за гордостта на нашето пътническо 

корабоплаване подробен фоторепортаж в списанието Photo-Journal (6 септември 1970 г.). 

Начало: 1 октомври 2018 г. Един круиз на мечтите до островите Сен Пиер и Микелон на 

борда на парахода „Варна“ - 1970 г. (1) 

ГАСТРОНОМИЯ НА БОРДА НА ПАРАХОДА „ВАРНА“ 

Телешки медальони по български                  

(рецепта: Борис Йорданов): Телешко филе; Хлебни кръгчета (2,5 – 3 инча диаметър); 6 

парчета суха наденица. Сос: 2 с.л. брашно; 3-4 унции сухо бяло вино; 6 гъби, нарязани на 

филийки. Гратинирани домати (на скара): 6 парчета (филийки) домати; Кашкавал и 

настърган пармезан. Гарнитура: Градински зеленчуци (грах и моркови); Пържени 

картофи.                                        

1 – пригответе филето, отстранете всички части и ребра, нарежете го на филии с 

дебелина ¾ до 1 инч. Притиснете месото с плоското на ножа. Посолете и наръсете с 

пипер. 

2 – оваляйте леко в брашно медальоните и ги прекарайте през нагорещено олио. 

3 – с ръба на стъклена чаша отрежете кръгчета от хляба. 

4 – потопете хлебните кръгчета в разбито яйце и изпържете от двете страни в горещо 

олио. 

5 - поставете канапетата от изпържен хляб в чиния за сервиране и поставете отгоре 

медальоните от месо. 

6 – притиснете сготвен ориз по креолски (ориз сварен във вода) в конусовидна чаша и го 

поставете в чинията. 



7 – в соса от сготвените медальони добавете 2 с.л. брашно и запържете докато се зачерви. 

Поръсете няколко унции сухо бяло вино и деглазирайте докато получите гладък сос. 

Прибавете филийките гъби, предварително минати през масло. Опитайте на вкус. 

8 – полейте медальоните с гъбения сос. 

9 – затоплете в тиган (без мазнина) парченцата суха наденица. 

Покрийте всеки медальон телешко полят с гъбен сос с парче гратиниран домат (слоете 

резените домати в тава и поръсете с кашкавал и пармезан, поставете във фурната до 

златисто). 

 Шефът на кухнята, Борис Йорданов, има всички качества на шеф-

готвач, който пътува, и дори е роден актьор. Той ни илюстрира рецептата с телешките 

медальони по български. 

 Придружен от церемонииал-майсора на 

борда, г-н Андре Рок (André Roc), капитанът Никола Капзамалов прие нашата 

сътрудничка Йоланда Бержерон (Yolande Bergeron) от Фото-Журал (Photo-Journal) за 

интервю. Той й даде разясненията, които тя искаше и по един много елегантен начин 



капитанът й продаде красотите на България и я убеди в неустоимото привличане на 

Черно море и туристическото му крайбрежие. 

 На борда на парахода „ВАРНА“ в една безкрайно чиста 

хлебарница, ден след ден се пекат стотици бели хлябове и хиляди малки пухкави пресни 

хлебчета. 

 Чували ли сте за „Каварма кебап“? 

Някои хора са малко предубедени що се отнася до храната на борда на парахода „Варна“. 

Затова се опитах да проуча този въпрос и достигнах до едно просто заключение. Нали 

има една сентенция „Когато си в Рим - прави като римляните“. Така че защо да ядем 

американизирана храна, след като ни се предлага вкусна българска. 

Ето защо преминах към действие и реших да поръчвам само типично български ястия. С 

помощта на сервитьора се спрях на моя избор и с всяко ястие бях очарован, от това което 

ми сервираха. Например с приятели дегустирахме „Каварма Кебап“, разновидност на 

свинско филе, което се разтапя в устата. Следващата седмица ще ви споделя рецептата. 



Стигнах дори до там, да предложа на пътниците на круиза Сен-Пиер и Микелон, да 

забравят за храната, с която са свикнали, и да изживеят една гастрономична авантюра. 
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