
GoodFood се обръща към всички любители на 

качествената храна и напитки. Списанието 

предлага на всеки месец нови и актуални 

готварски рецепти, новини от светованата 

кулинарна сцена, както и най-актуалното от 

областта на здравословния начин на живот, 

доброто хранене, козметиката, и стоките за 

дома. Читателите на GoodFood България 

участват активно при вземането на решение 

за почивки на семейството, полагат грижи за 

собственото си и на семейството здраве и като 

такива са потребители на различни хранителни 

добавки и витамини. 

Тествани рецепти, които винаги работят!

Списанието предлага не само кулинарни идеи 

и рецепти,  но създава цялостна концепция 

за връзката между храната, традициите, 

новаторството и здравословното хранене. 

На страниците му се публикуват рецепти с 

максимално точни пропорции, до една тройно 

тествани, идеи за нови продукти, начини и 

техники за съчетаването на различни съставки. 

* Официално одитиран тираж 
**Брой достигнати читатели месечно

ТИРАЖ  ......................................................20 000 БР.*

АУДИТОРИЯ ................................................188 000**

СТАРТИРАНЕ  .............................ДЕКЕМВРИ 2007 Г.

ПЕРИОДИЧНОСТ......................................МЕСЕЧНО 

КОРИЧНА ............................................ЦЕНА 4,99 ЛВ.

ОБЕМ .............................................................84 + СТР.

РАЗМЕРИ ..............................................210 Х 275 ММ

ЦВЯТ ................................................................... CMYK

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ................В ЦЯЛАТА СТРАНА
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ОСНОВНИ РУБРИКИ: 
ТОЗИ МЕСЕЦ: Представя актуалните за момента 

продукти и ястия може да бъде обвързан и 

с конкретен празник - Коледа, Нова година, 

Великден. 

ХРАНЕТЕ СЕ ДОБРЕ ВСЕКИ ДЕН: Здравословни 

и бързи рецепти, лесно приложими след дълъг 

ден, атрактивни, вкусни и засищащи. 

ВДЪХНОВЕТЕ СЕ: Цели менюта, подготвени от 

звездите на списанието, които ви помагат да 

поглезите семейството и приятелите си. 

ЗДРАВОСЛОВНО: Всички рецепти са със 

здравословни продукти, подбрани и приготвени 

така, че да са с малко мазнини и сол. Богати са 

на витамини и полезни вещества. Включени са 

и рецепти без глутен и млечни продукти. 

ТЕСТ КУХНЯ: рубрика, която представя основни 

техники в кулинарията и дава полезни съвети 

за приготвянето на ястия и десерти от екипа на 

BBC GOODFOOD. 

BBC GOODFOOD БЪЛГАРИЯ 
ОНЛАЙН 
WWW.GOODFOOD.BG 

Стартирал през ноември 2010 г., сайтът има за 

цел да превърне готвенето в удоволствие. В 

него може да се открият добре систематизирани 

не само рецепти за всеки повод, част от деня 

и менюто, но също така полезни съвети за 

приготвянето на всяко ястие и правилното 

използване на подправките. 

WWW.FACEBOOK.COM/GOODFOOD.BG 

Читателите споделят снимки на приготвяните от 

тях ястия, участват в специално организираните 

конкурси и разменят рецепти с другите 

фенове. Страницата BBC GOODFOOD България 

е подходяща за даване на награди за 

различни конкурси и предизвикателства към 

почитателите.

АУДИТОРИЯ

СТОЛИЦА 

И ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ ...........................................43%

МАЛЪК ГРАД .........................................................37%

МЪЖЕ .....................................................................23%

ЖЕНИ ......................................................................77%

НАД 25 Г. .................................................................45%

ПОД 25 Г. .................................................................55%

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ .....................................43%
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