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(НЕ)ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ГЕРО
Й

През януари засичаме 

карфиола най-често в 

туршия, но още можем да го 

хванем и в плод-зеленчука. 

Защо ни е притрябвал? 

Къдравият братовчед на 

зелката е антираков агент, 

държи 77% от дневната ни 

доза витамин C, цял куп 

от B комплекса, стиснат 

е откъм калории, но е 

адски щедър на фибри и 

антиоксиданти, които са 

грижливи към човешките 

мозъци и сърца. Ако дори и 

след това го намирате за 

безхарактерен, ето три 

рецепти, с които да изпъкне 

на масата ви. 
белия букет. Когато карфиолът пусне вода и се 

свие, добавяте буркан готов нахут (освен ако ст
е 

по-малко мързеливи от нас и не си го сварите сами), 

слагате капак и държите на слаб огън, докато не 

дойде отливът на собствен сос. То
гава е моменът 

за подправките: куркума, къри, кимион и кориандър, 

с които бъркате всичко до готовност. Напълно 

е възможно по това време карфиолът вече да е 

изгубил форма и да прилича повече не зеле на фурна, 

но драма няма – външният вид е без зн
ачение, кога-

то вкусът завърта гла
ви. Още повече – с арабска 

питка, но за нея друг п
ът. 

Т РА Д И Ц И О Н А Л И С Т,  Н О П Е Ч Е Н

Запеканката е най-близко до ума, когато гла
ва кар-

фиол ви гле
да от хладилника, но това е логично: 

няма никакъв шанс да не е вкусна, пък и дава работа 

и на останалите залежаващи по ледените рафтове. 

В случая – три яйца, 200мл течна сметана (или чаша 

и половина прясно мляко), около 150-200гр сирене и 

парче разтопено масло. Събирате ги в купа, докато 

с другата ръка бланширате карфиола на рози. След 

като омекнат, ги полагате на дъното на намаслена 

тава, заливате с м
лечната смес, отпускате щипка 

черен пипер и сол и настанявате в 180-градусова 

фурна с в
ентилатор. След трийсетина минути 

трябва да ст
е настъргали малко кашкавал (и

ли 

чедър), който да поръсите върху цялата компо-

зиция и да я върнете обратно под реотаните за 

5 минути, колкото върхът апетитно да се разте-

че. Някои казват, че това е по-добрата мусака. 

Ц Я Л
Нека е средно голям, ако вечерята ви е камерна, но 

и по-едрият ще лежи в печката същото време – 

дълго, към час и половина. Има обаче как да спести-

те двайсетина минути: първо бланширайте карфи-

ола, пускайки го за 2-3 м
инути в тенджера с вряща 

подсолена вода, а с и
зваждането веднага го шоки-

райте с ле
дена баня и го оставете да се освестява. 

В това време взимате 125гр масло (един малък 

пакет), разтапяте го в съд на котлона и му добавя-

те сол, мащерка, риган и четири счукани скилидки 

чесън. Още тук щ
е ви замирише на „ст

рува си”, но 

чакайте само да усе
тите аромата от сърцето на 

карфиола след запичане в тава. На дъното є слага-

те парче готварско фолио, намествате гла
вата в 

средата, с п
рическата нагоре, и поливате обилно и 

навсякъде с п
одправеното масло. После загръщате 

плътно фолиото, вкарвате във фурна, вдигнала гра-

дус д
о 180, и вършите нещо друго в следващия час. 

В последните 15 минути обаче елате да отвиете 

карфиола, за да хване малко тен – все пак щ
е го сла-

гате в центъра на масата.

П О И Н Д И Й С К И

Срещата между карфиол и сварен нахут в тиган е 

колкото бърза, толкова и вкусна – много. В подроб-

ности: бланширате накъсания на розички карфиол 

(като гле
дате да са по-едри, за да се задържат 

в добър вид), калявате ги със ст
удена вода и ги 

отцеждате добре. В загрят с м
алко мазнина тиган 

после пускате 3-4 скилидки чесън и хвърляте отгоре 
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БАЗАРА
НОВИ НА

Тихата свята нощ се задава, но няма да видим бял ден до Коледа, ако не отметнем отрано пазаруването на подаръци. Има как. Тази година базарите започват с началото на месеца и дори успяхме да обиколим виртуално два от тях, за да се запознаем с новите герои по щандовете им и да ви пратим да ги търсите – на 2 и 3 декември на SoBazaar в SOHO и на Спектър’17 в cosmos.

ESNAF
@SoBazaar

Не е нужно хлапетата да знаят реда в пирамидата на Бременските музиканти, за да построят свое магаре, куче, котка и петел с пъзелите на архитектурното дуо Archabits. Бистра Петрова и Анастас Мирчев създават животниначасти от бук, дъб и американски лешник, които, с помощта на цветни магнити, децата събират в едно – по модел на природата или в хибриди по собствена фантазия. Купуваме тварите на бройка или накуп в тематичните колекции, които тъкмо станаха три – освен оркестъра от Бремен и дивите Animal Kingdom, в ESNAF вече щъкат и банда горски животни в серията One Upon a Time.

CARDBUNNY
@Спектър’17

3D истории от хартия се разгръщат с попъп картичките на Cardbunny – софийска група сръчни хора, която елиминира нуждата от изненада за празниците, като я вгражда между кориците си. Оглеждаме се за ювелирно изрязана двуцветна елха от коледната им колекция, но се надяваме да открием и всесезонния Дарт Вейдър на базара в cosmos. 

ALOMOST A BRAND@Спектър’17

Емилия, Зорница и Катерина са дизайнер, маркетинг спец и илюстратор, които събират таланти в (почти) бранд, за да популяризират млади наши ар тисти. Намират си ги с конкурс и ги представят за първи път в Капана през септември с „изложба“ върху тениски. Открийте ги във фейсбук, за да полудеете по логото им, The Big Мечо на Диляна Асеновска и историята на дядо Любо – 79годишният майстор на ситопечата е четвъртият чарк в екипа, който с авторска изпипана технология дава физиономии на новите ни любими тениски от естествени материи. 

МАНДЖА ВАН
@SoBazaar

Кухнята на колела вече не е на райе, а с фасада на брези, дини и пиле космонавт. Няма да я сбъркаме, нито да я подминем на тротоара пред SOHO, където този уикенд Манджа Ван паркира домашните си сандвичи, тортили, крила на плоча и мекици. Този разкош е забъркан по идея на Константин Терзийски и Мартин Синджирлиев, които през лятото изхранваха с таратор с чушки и мусака с ребра плажуващите на къмпинг Градина. От два месеца бръмчат по събития в града, но не се знае кога пак ще отпрашат нанякъде, така че захапвайте вкусните им традициисврътка сега.

OH DOTS
@Спектър‘17

Една дума може да събере лю бовта ни към близките, ако я изричаме със сърце или с ръчноизписаните картички на Oh Dots. Брандът за минималистични подаръци и благопожелания спестява срама от почерка ни с фин ръкопис върху семпъл дизайн и дори предлага да опакова в същия стил поедрите ни материални дарове. Спестяваме си кликове из коледната им колекция на ohdots.com с избор на живо в cosmos.

CHEESE THE QUEEN@SoBazaar

Държим здравето и добрия вкус на пиедестал, затова се протягаме нагоре към занаятчийските ядкови сирена на Cheese The Queen – без мляко, холестерол, ГМО, глутен и соя. Какво имат ли? Перфектензачервеновино вкус и доза пробиотици, колкото от два блистера. Бъркат ги с био продукти в три вариации – Classic (от кашу и бадемово мляко без екстри), Green (със зелен пипер и див лук) и Yellow (с куркума и пушен пипер), които тестваме в SOHO в комбо с подчертаващи вкуса им продукти. Да, има и за пийване, хапвайте.

SCHOOL OF LIFE
@SoBazaar

Майките ни ще са найщастливи, ако за Коледа вземем, че се вземем в ръце. Може би има шанс, ако първо попрочетем как става в книгите на School of Life. Британският образователен център за емоционално здраве събира отговори на големите въпроси от живота в поредица, която от година излиза и на български (от издателство Алма). От „как да се мотивираме за спорт“ до „как да бъдем сами“ – шест размера проблеми от десетките издадени от центъра вече са с цветни корици и в нашите книжарници. Дали има десен в тон с вътрешния ви свят, търсете през уикенда в SOHO или друг път на alma.bg. 

SoBAZAAR е в SOHO (Искър 4) на 2 и 3 декември, 10:00-19:00
Спектър’17 е в cosmos (Ангел Кънчев 3) на 2 и 3 декември, 11:00-19:00
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За миг се изненадваме, когато казва, че е скептична към музеите за съвременно 

изкуство, но бързо се съгласяваме с причината: „то не трябва да се отделя като нещо 

извънредно, екстравагантно и изключително, а да е част от естественото развитие 

на историята”. Зад тези думи Мария Василева вече стои не само с биографията си 

(доскоро е главен уредник в СГХГ и основател на проектите за млади художници 

Място за срещи и награда БАЗА, а след 2010 – и на фондацията Едмонд Демирджиян), 

но и с новата галерия за съвременно изкуство Структура, за която усещаме: липсвала 

е в София. На Кузман Шапкарев 9 (място с история, както ще видите) отсега нататък 

ще се събират работи, които заслужават публика, а до 20 януари там срещаме Форми 

на съвместно съществуване – изложба на наши и чужди автори с различен поглед 

към човешкото съжителство. Днес влизаме при тях през историите на куратора: 

от смяната на режима и първите крачки на съвременното изкуство тук до новия 

художествен пейзаж в София и общия план, в който все още търсим място. ©
 А

не
ли

я 
То

до
ро

ва

живеене и СБХ като отражение на принципа „отго-
ре-надолу” трябваше да намерим нов път. Винаги 
съм се интересувала от актуалните процеси и 
вероятно това е повлияло на избора ми да бъда 
критик. Думата „куратор” дойде на дневен ред 
по-късно, тогава не сме знаели, че такова понятие 
изобщо съществува. 

ГА Л Е Р И Я ТА
Не съм толкова инициативен човек, нито себелю-
бив, но обичам да си върша работата. А когато 
не мога да я върша там, където съм, започвам да 
търся други варианти. Беше щастливо стечение 
на обстоятелствата, че мястото, в което напра-
вихме Структура, е на моя брат, също узрял за 
идеята, че градът има нужда от такава галерия. 
Архитектурата е наистина фантастична, а исто-
рията – доста дълга. Пространството е строено 
през 30-те години с идеята да бъде публично, а през 
50-те държавата го приватизира и го използва 
като студиа на БНТ. Последно беше бинго зала. 
Павел Койчев ми е разказвал, че някога е идвал тук 
на уроци по рисуване и така се запознал с Атанас 
Яранов. Наскоро пък разбрах, че най-голям процент 
от собствеността някога е имал Вельо Дебелянов – 
софийски архитект и първи братовчед на Димчо 
Дебелянов. Такива нишки за мен са много симпатични 
и интересни. Но затова и имаше страшно много 
работа по ремонта, защото всеки е преустройвал 
мястото според нуждите си. Таванът например, 
който е изключително красив, беше почти унищожен 
и трябваше да го възстановяваме. Места с такъв 
мащаб и оберлихт в София има малко, затова са 
перли и историята им е ценна.

П Р О М Я Н АТА
Около 1985 нещо се носеше във въздуха – усеща-
нето, че предстои промяна, без да е ясно точно 
каква. Започнаха да се случват акции, хепънинги, 
пърформанси, най-напред в провинцията, където 
беше по-свободно. По онова време не осъзнавахме, 
че това са форми на съвременно изкуство, те бяха 
по-скоро израз на свободния дух, начин да правим 
нещо извън статуквото. Бяха приятелски срещи, 
действия, движение. Сега вече говорим за тях като 
за първи работи в това поле, но тогава не сме си 
давали сметка. Аз самата започнах да се занимавам 
с този тип изкуство в края на 80-те – период на 
сериозни промени, турбуленции и катаклизми, въоб-
ще смяна на системата, не само политическата, но 
и в обществения живот. От едно подчинително 

И З Л ОЖ Б АТА
Има много информация, автори и творби, които 
просто стоят в съзнанието ми. Обикновено не 
ми хрумва тема, по която да започна да търся, 
по-скоро имам наум определени работи и тръг-
вам от тях. Такъв е случаят и сега – нещата на 
Нина Ковачева, Валентин Стефанов или неоновият 
надпис на Калин Серапионов са светели някъде в 
главата ми. Това е особен баланс: от една страна 
да намериш тема, която интересува художниците 
и те работят по нея, но и да бъде достатъчно 
интересна, за да провокира други художници. В 
този процес нищо не предшества другото. Тук е 
важен дори фактът, че бях на опелото на Цветан 
Тодоров и интересът ми към него се възобнови, 
така отново зачетох книгата му Страхът от вар-
варите. Попаднах на фразата „форми на съвместно 
съществуване”, която също се запечата в съзнание-
то ми, дойде наготово и оформи всичко, което и аз 
чувствам, това напрежение, в което съществуваме 
заедно. Проблемът започва първо от самите нас 
и продължава с отделянето помежду ни. Затова 
освен обществено-политически теми, в излож-
бата има и рисунки на Севда Шкутова и Боряна 
Росса, които свалят розовите очила от идилията 
на майчинството. Ние сами поставяме нещата в 
клишета, сякаш ни е страх да пипнем някои теми. 
По тази причина исках да открия галерията с 
изложба за тревожни проблеми, които няма как да 
проспиваме. 

Х УД ОЖ Н И Ц И Т Е
Радвам се, че с някои художници действаме заед-
но още от началото, когато и аз, и те сме се 

развивали. За мен обаче е интересно да работя 
с всякакви поколения. Опитвам се да търся мла-
ди, талантливи хора, които да интегрираме в 
средата. Затова и преди време, когато нямаше 
галерии и никакви алтернативни пространства 
в София, стартирахме проекта Място за срещи в 
СГХГ – за да може да подадем ръка на автори, кои-
то тъкмо излизат от консервативната Академия. 
Това беше хубаво, но не беше нормално, защото 
никъде по света музеите не се занимават с толко-
ва млади художници. Трябваше обаче да запълваме 
дупки и дори купувахме техни работи, за да ги 
подкрепим, въпреки огромния риск. Но пък един 
ден, ако станат големи автори, галерията ще има 
най-ранните им работи, което не е никак лошо. 
Каквото и да правят младите, за мен е позитивно, 
независимо дали ми харесва, или не. Даже си мисля, 
че искам да дойде момент, в който ще престана 
да ги разбирам, това би било напълно естествено. 

П У Б Л И К АТА
Ние врим, кипим, бълбукаме, но навсякъде виждам 
все едни и същи хора, едни и същи лица. И все пак 
това не е съвсем вярно, защото сега се сещам как 
на фотографските изложби на фондация МУСИЗ има 
по 700 млади човека, които не познавам и това 
е много готино. Може би са там, защото всички 
присъстващи са кул, защото такава е модата, 
но мисля, че все нещо ще остане в тях и след вре-
ме пак ще отидат на подобно събитие. Това важи 
главно за младите, които се носят насам-натам, 
но аз не се отказвам да работя и с по-устойчива-
та публика, която има повече финансови възмож-
ности, обаче не се е почувствала приласкана от 
нито едно софийско пространство. А мисля, че 

КОЛКО Е ВАЖНО ДА ИМАШ

СТРУКТУРА ТЕКСТ   
НАТАЛИЯ  
ИВАНОВА
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Out of-home печатна медия 
с outdoor рекламни формати
• Безплатно разпространяващо се на две седмици 

издание за културния живот, събитията, 

интересните места и хора в София 

• Тираж – 15 000 бр. 

• Численост на аудиторията – приблизително 45 000 души

• Разпространение по собствена дистрибуторска мрежа в над 

300 дистрибуционни точки, в това число административни 

и офис сгради, бизнес и търговски центрове, кина 

и театри, музеи и галерии, подбрани заведения 

• Разпространява се в петък, веднъж на 2 седмици

Читателски профил
• 20–45 години 

• с активен социален живот, интереси в областта на градския 
живот и културата, отворени към новото и технологиите 

• високо образовани, с доходи над средните за страната 
(намират изданието на места за консумация) 

www.piero97.com



Цени и размери за реклама3 |

Цени за реклама София

Формат Нетни цени (лв) *

1-ва корица ** 4 300

2-ра корица 3 400

3-та корица 3 000

4-та корица 3 700

Фолио (2 страници) 4 200

1/1 (цяла) страница 2 900

Единичен футър 400

Двоен футър 500

цена за бройка

Допълнителни формати

Бокс над логото  
на 1-ва корица 1 200

Брандирана страница 1 500

Volume discounts

8000 – 10 000 лв 5%

10 001 – 15 000 лв 8%

15 001 – 20 000 лв 10%

20 001 – 25 000 лв 12%

25 001 – 30 000 лв 14%

30 001 – 35 000 лв 15%

35 001 – 40 000 лв 17%

40 001 – 45 000 лв 18%

45 001 – 50 000 лв 20%

над 50 000 лв
upon 

negotiation

Файловете се подават в размер в един от следните формати: eps (версия CS3 или по-ниска, шрифтовете обърнати в криви); или tif (без слоеве), резолюция 300 dpi, цветен режим CMYK. 

Препоръчително е текстовете и визиите да отстоят на 5мм от ножовете. Текстовете трябва да са векторизирани. 

Срокът на подаване на файловете за печат е не по-късно от понеделник на съответната седмица.

* Цените са в лева и не включват ДДС.
** форматите са в наборно поле, затова размерите са без обрязване

2, 3, 4 
корица

 =
1/1 

(цяла)
страница

ОБРЯЗАН: 150 ММ
НЕОБРЯЗАН: 160 ММ
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фолио (2 стр.)

обрязан: 300 x 210 мм; 
необрязан: 310 х 220 мм

футъри
единичен: 
обрязан: 150 x 15 мм;  
необрязан: 155 x 20 мм
двоен: 
обрязан: 300 x 15 мм;  
необрязан: 310 x 20 мм

фолио
(2 стр.)
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ОБРЯЗАН: 300 ММ
НЕОБРЯЗАН: 310 ММ

футъри
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