
ХИМИЯТА В БЪЛГАРСКИТЕ 
ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ НА 

ВЕЛИКДЕН 



Започваме с традицията за празника Великден, а именно 
боядисването на яйцата - любимото на всяко дете. Предлагам да 
вземем за пример няколко произволно избрани бои, които може 
да намериш във всеки магазин, и да погледнем заедно 
съдържанието им.     

 
1. Е102 – тартразин. Тартразинът е синтетичен оцветител, който 
придава от лимоново-жълт до оранжев цвят. Приготвя се от 
въглищен катран и по своята същност е промишлен отпадък. В 
комбинация с Е133 (брилянтно синьо) се използва за постигане 
на зелен цвят. 

 
2. Е110 – сънсет жълто. Използва се за получаване на ярък 
оранжев цвят. Синтетичен оцветител, разновидност на опасния 
оцветител Судан I, който е канцерогенен. Забранен е за употреба 
в много страни, като Норвегия, Финландия, САЩ. Използва се за 
оцветяване на бонбони, подправки, супи на прах, глазури, 
конфитюри, желета, сладолед, безалкохолни напитки и други. 



3. Е122 – кармазин. Може да го срещнете още като 
азорубин или кармоизин. Използва се за получаване на 
червен цвят. Забранен в Австрия, Норвегия и Швеция. 
Предизвика алергии и обриви. Използва се за 
оцветяване на марципани, конфитюри, кисели млека, 
сосове и напитки. 
4. Е132 – индиготин. Използва се за получаване на син 
цвят, а в комбинация с други цветове - на кафяво, черно, 
виолетово и зелено. С него се оцветяват различни 
безалкохолни напитки и сладкарски изделия, като 
торти, кексове, сладоледи други. 
5. Е133 – брилянт синьо. Използва се за получаване на 
син цвят. В комбинация с жълт оцветител дава зелен 
цвят, а с червен – лилаво-виолетов. Получава се от 
въглищен катран. 



Освен боядисването на яйцата преди това те трябва да бъдат 
сварени. Химията също има пръст в тази работа. За да 
постигнем хубав резултат върху яйцата, трябва да знаем тези 
тънкости за варенето им. 
Обърнете внимание на факта, че ако поставите яйцата 
директно в гореща вода, тогава при варене те придобиват 
зеленикав оттенък. Това е железен сулфид, който може да 
причини ентерит. Когато се сварят правилно, жълтъкът ще 
бъде оранжево-жълт на цвят и яйцата ще бъдат по-полезни. 
Яйчният протеин съдържа сяра, която в комбинация с 
водорода образува смъртоносен газ. Сероводородът прониква 
в яйцето, директно в жълтъка, тъй като външната обвивка на 
яйцето се загрява. Желязото присъства в жълтъка и когато се 
комбинира със сероводорода, се образува железен сулфид, 
който придава на външната обвивка на жълтъка зелен цвят. 
Оказва се, че колкото повече варите яйцето, толкова повече 
сулфиди се образуват и покритието на жълтъка става по-
наситено зелено. 
 



Също с малко хитрост и химия можем да избегнем и 
напукването на яйцата при варене: 
По-малко вероятно да се напукат по време на 
"приготвяне" са пресните яйца. Това се дължи на по- 
ниското pH в белтъка, което кара белтъка да се 
придържа към вътрешната мембрана на черупките, 
"запечатвайки" ги заедно. Но това прави пресните яйца 
и по-трудни за белене. Яйцата, които са престояли 
няколко дни в хладилника са по-лесно чупливи, но и по- 
лесно се белят. Вместо да чакате пресните яйца да 
остареят, може да добавите чаена лъжичка сода за хляб 
на литър вода (това повишава pH-то), но имайте в 
предвид, че това може да им придаде малко по-серен 

привкус. 
 

 



Химията в нестинарството 
НЕСТИНАРСТВОТО Е РИТУАЛ, 
СВЪРЗАН С КУЛТА КЪМ СВЕТИ 
КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, ПРИ КОЙТО 
УЧАСТНИЦИТЕ ТАНЦУВАТ БОСИ ПО 
ЖАРАВА ВЪГЛЕНИ. ПОДГОТОВКАТА 
ЗАПОЧВА ОЩЕ ОТ РАННИ ЗОРИ, КАТО 
СЕ ПОСТАВЯ ЯРКО ЧЕРВЕН ПЛАТ 
ВЪРХУ НЕСТИНАРСКИТЕ ИКОНИ. 
ПРИВЕЧЕР ЕПИТРОПА И 
НЕСТИНАРИТЕ ОТИВАТ В 
ПАРАКЛИСА СВ. СВ. КОНСТАНТИН И 
ЕЛЕНА, СЛЕД КОЕТО ВДИШВАТ 
ТАМЯНОВИЯ ДИМ И СЕ МОЛЯТ ПРЕД 
ИКОНИТЕ.  

Достигайки жаравата с танца си, нестинарите навлизат в кръга с подвиквания. Носят в ръцете 

си икони, кърпи, кандила. В същото време на площада се пали огън, който се поддържа от най-

стария нестинар или нестинарка. 



 В същинският танц, нестинарите 
издават пронизителни викове и 
влизат в огнената жарава. Те 
стъпват изцяло на въглените и дори 
ги натискат с пети, докато държат 
иконата на Св. Константин и Елена. 
Вярва се, че те изпадат в транс или 
екстаз и докато са в това състояние, 
изричат предсказания, а лицата им 
изглеждат плашещо – очите им са 
притворени, а лицата им 
пребледняват. Според много хора, 
това е защото в организма им се 
отделя хормон, който им пречи да 
изпитват болка, или ги закриля 
висша сила. 



 Противно на теорията, че нестинарите са в транс докато изпълняват 

ритуала, има и научно обяснение. Един фактор, който прави ходенето 

по жарава възможно без изгаряния и рани, е че въглените имат много 

ниска топлопроводимост. Също така някои хора казват, че допирът на 

крака с въглена е твърде кратък. За краткия момент, в който се 

докосват и при лошата топлопроводимост, въглените предават малка 

част от топлинната енергия към кожата. 



Доника Стоянова  
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