
У ХХ столітті в українській кулінарії відбулися великі зміни. Деякі страви 
зникли з ужитку, інші (через застосування нових технологій приготування) 
змінили свій смак. У післяреволюційний період культура харчування зазна-
ла дуже великих змін. Чимало людей змушені були залишити батьківщину, 
одні зазнавали переслідувань, інших кидали до в’язниці. Для багатьох хліб, 
присипаний цукром, був на той час найкращим десертом, а спечена кар-
топля — найсмачнішим делікатесом. В екстремальні роки голоду та воєн 
люди просто виживали. Тож про кулінарні розкоші та збалансоване харчу-
вання годі було й думати. 

З другої половини ХХ століття розпочався новий етап формування ра-
дянської кулінарії. Спеціальними постановами в 1959–1965 рр. планувалося 
покращити стан продуктового забезпечення населення. З’явилися нові про-
дукти, у великих містах почали продавати напівфабрикати. У подальші роки 
розпочалося масове будівництво громадських закладів харчування — кафе, 
їдалень, буфетів. Це вплинуло не лише на традиції кухарства, але й на куль-
туру споживання. 

За радянських часів державні закусочні на території нинішньої України 
не вирізнялися ні асортиментом, ні якістю та смаком приготовлених страв. 
З’явилося багато напівфабрикатів, замороженої продукції, готових виробів. 
З одного боку, це зменшувало час для приготування страв, але з другого — 
не завжди ці страви були смачні. Окрім того, вони були доступні лише меш-
канцям міст.

У цій книжці зібрані рецепти страв як складних за технологією приго-
тування, що вирізняються особливим смаком, так і більш простих. Подані 
вони за порами року — зима, весна, літо, осінь. Адже кожної пори року стра-
ви української кухні різні за смаками, кольорами, за насиченістю та своєю 
поживністю, а головне — за асортиментом продуктів.

Сподіваємося, що книжка допоможе вам у виборі страв, які стануть ваши-
ми улюбленими, задовольнить смаки тих, хто дотримується посту, а всілякі 
борщі, запіканки, завиванці, голубці, вареники тощо урізноманітнять меню 
вегетаріанців. 
борщі, запіканки, завиванці, голубці, вареники тощо урізноманітнять меню 





Зима — це не тільки сипкий сніг та скри-
пучі морози, відлиги й ожеледь, знову заметілі, 
а то й сніг із дощем... Це ще й веселі свята, всі-
лякі приготування до них, зустрічі в родині зі 
щедрим пригощанням обрядовими стравами. 
Для молоді — час вечорниць зі знайомствами, 
ворожінням, засиланням сватів і навіть гуляння 
весіль. Досі збереглися давні українські традиції 
у святкуванні Святвечора, Різдва, Нового року, 
Водохреща, у здійснюванні обрядів, що супрово-
джують ці свята: колядуванні, маланкуванні, щед-
руванні, засіванні тощо. 

Та щоб добре зустріти й провести зиму, треба 
було багато працювати влітку та восени, до самої 
Покрови. Недарма жартували:

Зима спитає, де лiто було.

Починалися зимові свята із Введення. Саме 
цей день, за народними прикметами, віщував, 
яким буде наступний рік — посушливим чи до-
щовим. 

Зустріччю предків на Святвечір розпочи-
налися різдвяні свята, а закінчувався зимовий 
святковий цикл проводами на Водохреще, обря-
довими дійствами: колядуванням та щедруван-
ням, співанням ритуальних пісень. Їхні учасники 
бажали господарям здоров’я, щастя, достатку, 
а засіванням у перший день Нового року — щед-
рого вро  жаю.

Ой сивая та і зозуленька —
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
А в одному та і не бувала
А в тім саду три тереми:
У першому — ясен місяць, 
У другому — красне сонце,
А в третьому — дрібні зірки.
Ясен місяць — пан господар,
Красне сонце — жона його,
Дрібні зірки — то їх дітки.

Щоб було чим зустрічати бажаних гостей 
у зимові свята, до столу все треба було надбати 
протягом літа та осені. На свята на столі мали 
бути і кутя, і пироги та пампушки, сало та ков-
баси, голубці, млинці та вареники і багато іншої 
смакоти.

А що їли українці в будень? На столі у них 
зазвичай були борщ та каша, капусняки, юшки, 
а також страви з м’яса. Вживали овочі: буряки, 
огірки, капусту, помідори, які солили й квасили 
ще з осені, а взимку подавали до столу як окрему 
страву або готували з них перші й другі страви. 
А свіжі фрукти хоч і не долежували до зими, їх 
цілком компенсувала сушеня з яблук, груш, ви-
шень, слив, абрикос, із яких варили смачні узва-
ри, киселі і робили начинки для пирогів та варе-
ників.

святковий цикл проводами на Водохреще, обря-
довими дійствами: колядуванням та щедруван-
ням, співанням ритуальних пісень. Їхні учасники 
бажали господарям здоров’я, щастя, достатку, 
а засіванням у перший день Нового року — щед-
рого вро  жаю.

Зима зi снiгами — лiто з хлiбами.
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Знаючи, що дуже корисними для організму 
є відвари з цілющих рослин, навесні та влітку 
україн ці їх збирали, висушували і взимку за-
варювали як чай. Більшість українських страв 
скомпоновані таким чином, що деякі інгреді-
єнти можна замінити, а кількість компонентів 
варіювати, зберігаючи при цьому оригінальний 
смак.

Візьмімо борщ. Скільки різновидів його 
приготування знають господині, і кожен борщ 
по-своєму смачний. З м’ясом чи грибами, солод-
ким перцем чи зеленими яблуками, з квасолею 
чи без неї. Але завдяки кільком основним ком-
понентам: буряку, цибулі, моркві, капусті — смак 
цієї страви буде неперевершеним. Особливо 
коли готувати її з добрим настроєм та любов’ю. 

Тривалий час для більшості українців м’ясо 
було не повсякденною їжею, а переважно святко-
вою. Тому до свят той, хто мав худобу, її забивав, 
а хто не мав, намагався придбати до столу свини-
ну, телятину чи баранину. 

Готувалися до зимових свят ретельно і всією 
родиною. Жінки купували новий горщик, щоб 
у ньому зварити кутю, аби наступний рік був щас-
ливий та багатий. Ще до Різдва необхідно було 
встигнути не лише наварити холодців, накрутити 
ковбас, напекти пиріжків, натушкувати грибів, 
квасолі та капусти, але й привести до ладу осе-
лю. Господиня мала потурбуватися, щоб кожен 
із членів родини мав нову білизну чи бодай со-
рочку до Різдва, щоб рядна були вичищені, руш-
ники випрані та навішані над образами. 

Берімо дідуха, 
  несімо свято до хати.

Чоловіки формували з найкращих колосків 
жита та пшениці дідуха, котрий був обов’язковим 
символом Різдва. Він міг мати вигляд невелико-
го необмолоченого снопа жита чи пшениці. Іноді 
його робили у вигляді пишного вінка, сплетено-
го з кільканадцяти пучків соломи. У деяких міс-
цевостях Західної України дідух звався «корочу-
ном», «колядою». Дідух — символ роду, пам’ять 
про померлих родичів, предків.  

З Різдва починався період щедрих зимових 
свят. На Різдво був дуже гарний звичай, котрий 
зберігся й донині. На перший день Різдва діти, 
взявши гостинці: кутю, пиріжки, ковбаси та кни-
ші, — носили вечерю хрещеним батькам, дідусям 
із бабусями. Дітей із нетерпінням чекали. Позаяк 
у традиційній культурі дні народження не заведе-
но було святкувати (це могли дозволити собі лише 
заможні люди),  то подарунки: невеликі гроші, 
горіхи, насіння, яблука та груші, у пізніший час 
ще й цукерки та медові пряники — дарували ді-
тям у цей день. Поверталися хрещеники з гостин 
не з порожніми руками, а з вечерею від господарів.

На Маланку й Василя співали колядки, щед-
рівки, ходили з вертепом, зіркою, водили «козу». 
Попри те що кілька десятків років тому ці обря-
дові дійства на офіційному рівні були забороне-
ні, вони вижили і сьогодні тішать мільйони укра-
їнців. У філармоніях, театрах, будинках культури 
та по телебаченню відбуваються різдвяні кон-
церти, де виконуються і церковні, і народні ко-
лядки, звучать сучасні пісні. А дідуха до Різдва 
можна придбати в сувенірних крамницях.  Кутю, 
узвар, ковбаси та інші обрядові страви продають 
у супермаркетах та різних крамницях. 

Після різдвяної та новорічної куті наставав 
час готувати її втретє на вечір перед Водохрещем 
18 січня. Вважалося добре в цей день тримати піст, 
а вечеряти лише пісними стравами: смаженою 
рибою, варениками з капустою, гречаними млин-
цями на олії, — запиваючи все узваром. За цією 
вечерею приготовану кутю треба було виїсти всю. 

Тікай, кутя, із покуття, 
а узвар — іди на базар, 
паляниці лишайтеся на полиці.

Закінчувалися зимові свята спалюванням 
дідуха. Та окрім свят, на  зиму припадає один із 
чотирьох багатоденних православних постів. 
Тож пропонуємо вам не лише добірку рецептів 
смачних ковбас, запеченого м’яса, вареників із 
сиром чи струдлів із маком, але й пісних страв 
та закусок. 
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Це обрядова страва, яку вживають тільки на зимові 
свята: на Святвечір, Різдво, Щедрий вечір. Готується 

із зерен пшениці з додаванням меду, тертого маку, 
ро дзинок, горіхів, кураги. Варіантів може бути кілька. 
У містах за радянських часів, коли обдертого зерна було 
ніде придбати, почали варити кутю з рису. Така кутя 

і ввійшла нині в побут українців. Сучасні господині додають 
до цієї страви на свій смак шматочки ананасів, мандаринів 

та інших екзотичних фруктів. Головним є те, що сим-
волічне значення цієї обрядової страви зберігається донині.

Отже, пропонуємо вам кілька варіантів куті.

Символ Рiздва — кутя

Кутя з пшеницi
Найуживанішою є кутя з пшениці, щедро 
присмачена медом, маком та горіхами. 
На Лівобережжі кутю часто готують 

з ячменю (перлової крупи). Раніше мак розти-
рали макогоном до кашоподібного стану 

чоловіки, всипавши його до макітри. 
Сьогодні, щоб приготувати мак для куті, 
його можна запарити окропом, відцідити 

та пропустити через м’ясорубку або ж сухим 
перетерти через спеціальну макітерку.

Iнгредієнти
• 500 г крупи пшеничної
• 100 г маку
• 2 ст. ложки меду
• 3 ст. ложки горіхів волоських подрібнених
• 30 г родзинок
• 2 склянки води для приготування сити

Пшеничну крупу добре промити, залити хо-
лодною водою, довести до кипіння, зняти пінку, 
залишити на дуже маленькому вогні й варити 
до готовності. Загалом пшенична крупа має ва-
ритися не менше години. 

Родзинки перебрати, промити і залити ок-
ропом. Мак запарити окропом, відцідити, пере-
терти на м’ясорубці. Мед розвести 2 склянками 
теплої води. Готову крупу заправити ситою (мед 
із водою), родзинками, маком та горішками.

2 склянки води для приготування сити
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