
Україна

У  слов´янській  традиції  обов´язковим  проявом  культури  є  трапеза.  Символіка  столу
співвідноситься з  сакральним поняттям “Шляху”.  На столі  народжуються,  зі  столу проводжають в
останню  путь.  Саме  тому  народився  звичай  проводжати  в  дорогу  й  зустрічати  гостя  застіллям  і
частуванням. На стіл не викладають сторонніх предметів, не грюкають долонею або ложкою, не ріжуть
ножем. На столі повинні бути наїдки та напої зроблені з повагою та любов´ю, бо саме так господарі
зичать здоров´я й гараздів родичам та друзям, що збираються за столом.

Народи України зберігають кулінарні традиції пращурів: в українській хаті вам подадуть борщ
із пампушками й салом, у польській - торт з маковою начинкою, в білоруській - деруни або “колдуни” з
душами, в румунській - топану або фриптуру, в болгарській - гювеч.

Але життя стирає етнічні межі і все частіше страви різних народностей знаходять своє почесне
місце в українській хаті.
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Поваренная книга мелитопольских куховаров XIX века : в 2 т. .
Т. 1 :

Кулинарные  рецепты.  Изысканные,  праздничные,
повседневные  блюда из  всего  разнообразия  пищевых  продуктов.
Домашний помощник.

Советы  медицины,  ветеринарии  и  хоз.  советы  для  любого
случая . – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2010. – 336 с.
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Поваренная книга мелитопольских куховаров XIX века: в 2 т. .
Т. II : 

Секреты старинной мелитопольской кухни : многочисленные
способы переработки,  заготовки и хранения пищевых продуктов. –
Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2010. – 288 с. 

Підґрунтям  до  цієї  книги  слугував  рукопис  Афанасія
Олексійовича  Коренюка.  Записи,  що  він  вів,  мали  заголовок
«Полезные  советы»,  вони  друкуються  згідно  оригіналу,  з  усіма
стилістичними й граматичними особливостями. Автори використали
матеріали зібрані під час вивчення історії краю.

Книга допоможе відчути крок історії, згадати підзабуті вміння
та досвід наших пращурів, опанувати кухарські та лікувальні рецепти
вікової давнини.

В наш час  дуже  важливою стає  інформація,  як  вижити  без
звичних технічних засобів комфорту, в умовах “дикої” природи.

Видання має цікаві додатки й оригінальні розділи. Буде цікаве
для читачів, що вивчають історію та культуру рідного краю, бажають
ближче пізнати своє коріння, мріють про подорож в часі.
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Супруненко, В. П.
Казацкая  кухня  :  история,  традиции,  рецепты. –  Запорожье :

Просвіта, 2011. – 48 с.

В  книзі  запорізького  журналіста,  мандрівника,  краєзнавця
В.  Супруненка  зібрані  рецепти  святкових  та  буденних  наїдків
запорізьких  козаків.  Рецепти  подаються  в  канві  етнографічних  та
історичних відомостей, та прикрашені малюнками та фотографіями,
хоч не кольоровими, зате цікавими й доречними.

Видання  буде  цікаве  всім  хто  цінує  історичні,  культурні  та
кулінарні традиції Запорозького краю та Великого Лугу.



959541
63.5
С89

Супруненко, В. П.
Український борщ  : Ukrainian borshch : етнографічно-кулінарне дослідження у ліричному просторі та

часі : борщові рецепти. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – 112 с. 

Хто не любить борщу? Це питання в Україні залишиться без
відповіді,  бо дійсно борщ люблять  усі.  В кожній хаті  свій  рецепт,
смак,  запах.  Поживний і  смачнючий,  з  галушкою чи  пампушками,
пісний та з м´ясного навару та ще безліч всього...  Саме цій страві
присвячено  “етнографічно-кулінарне  дослідження  у  ліричному
просторі  та  часі”  нашого  земляка  В.  Супруненка  “Український
борщ”.

Це не  просто  збірка  рецептів,  це  розповідь  про усі  куточки
рідної України, її природу, колорит, характер, історію, що відбилися в
українській  кулінарії.  Розповідь  оздоблена  кольоровими  і
монохромними ілюстраціями.

Видання призначене для широкого кола читачів. Має переклад
англійською мовою, тож буде цікавим і гостям нашої країни.
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Народи Північного Приазов'я: (етничний склад та особливості
побутової культури) . – Запоріжжя : Просвіта, 1997. -  с.

Поняття  “батьківщина”  можна  сприймати,  як  —  спадщина
батьків, тобто край зі сталими традиціями, легендами, вподобаннями,
що  споконвіку  плекалися  пращурами  й  турботливо  зберігалися
нащадками.

Видання мелітопольських авторів розраховано на всіх читачів,
небайдужих до історії, культури та вірувань свого народу.

Народ  Приазов´я  -  це  представники  різних  етносів  та
народностей,  що  живуть  на  території  нашого  краю.  Наші  краяни
дуже  схожі,  та  в  той  же  час  дуже  різні,  ця  книга  допоможе  нам
зрозуміти одне одного.

Народна  кухня  як  елемент  побутової  культури  виділена  в
окремий розділ, бо кулінарні традиції народу - це відображення його
історії та культури. Прочитайте цю книгу й відчуйте духмяні вітри
приазовських степів, вільний дух сильних та гордих людей.
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Хазан, М. А.
Буковинська кухня. - Чернівці : Букрек, 2007. – 164 с.

Буковина славиться красою природи, п´янить ароматом лісів,
садів  і  кольоровим  різнотрав´ям  полів.  Там  живуть  талановиті,
працелюбні  люди різних  етносів.  І  кухня  цієї  місцевості  чудова  й
колоритна. Подорож Буковиною - це задоволення. А ось буковинські
смаколики можна скуштувати не виходячи з дому.

У  книзі  “Буковинська  кухня”  зібрано  понад  500  рецептів  з
різних міст і сіл Буковини. Видання оздоблене фотографіями страв,
має  цікаві  додатки,  короткий  кулінарний  словник,  перелік
ілюстрацій.

“Смачного”  -  бажає  усім  зацікавленим  читачам  авторка
Маргарита  Хазан,  науковець,  кулінар  і  чарівна  жінка.  Бажаємо
успіхів і смачних знахідок.
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Артюх, Л. Ф.
Традиційна українська кухня в народному календарі. – К. :

 Балтія-Друк, 2006. – 232 с. 

В  народному  побуті  не  останню  роль  відіграє  календарна
обрядовість. У представленій книзі рецепти підібрані за календарем,
що  підкреслює  традиції  українського  народу  й  в  загальних  рисах
описують їх.

Наведені  рецепти  записані  100  -150  років  тому,  вони  часто
містять лише головні складники страв, приблизну їх кількість та опис
певних технологічних прийомів готування, становлять підґрунтя для
подальших кулінарних доробок й мають нагоду бути відродженими
або відновленими, вдосконаленими  сучасними господинями.

Видання  буде  цікавим,  як  фахівцям  етнографам,  історикам,
кулінарам, а також пересічному читачеві, якого цікавить українська
кухня.
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Золотая  энциклопедия  украинской  кухни. –  Донецк :  Глорія,
2011. – 384 с. 

«Золотая  энциклопедия  украинской  кухни»  запрошує  до
щедрого  українського  столу,  спокушаючи  читача  різноманіттям  і
кількістю  рецептів  страв.  Підґрунтям  для  цієї  енциклопедії  стали
сотні  унікальних,  перевірених часом і  любов´ю поколінь українців
рецептів.

Тільки  відкрийте  книгу  й  вона  стане  в  пригоді  у  пошуках
найкращих смаків улюблених страв, гідом в країні кулінарії.
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Обычаи,  поверья,  кухня  и  напитки  малороссиян.  –
М. А. Артюх. – Репринт. – К. : Час, 1992. 

Репринтне  видання  книги  етнографа  й  фольклориста
М.  А.  Марковича,  яка  вже  понад  150  років  веде  читача  в  світ
української народної культури, звичаєвих обрядів, календарних свят,
побутового повсякдення й національної кухні.

Книга  розрахована  на  широке  коло  читачів,  шанувальників
історії, українців і гостей нашої щедрої землі.
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Українська смакота : кращі рецепти традиційної української
кухні. – Х. : ШКОЛА, [2009]. – 512 с.

Беремо звичайні продукти з ринку, або з магазину, городину,
відкриваємо  запропоновану  книгу  на  будь-якій  сторінці,  додаємо
душі та любові господині і отримуємо - українську смакоту.

За  допомогою  цієї  книги  навіть  необізнаний  кулінар-
початківець приготує смачне, поживне диво - українське застілля. До
справи!


