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История за мъфините 
Мъфините безспорно са неразделна част от съвременната 
поп култура! Въпреки, че реално погледнато мъфините не 
са нещо кой знае колко различно от малки кексчета, да 
хапваш, а и да приготвяш мъфини е модерно, докато 
кексовете, макар и много вкусни са малко демоде. А и как 
би могло да бъде другояче, след като малките кексчета са 
толкова симпатични, а същевременно и изключително 
удобни. Не че не може да разходим няколко парчета кекс в 
чантата си, но мъфините са много по-пригодни за тази 
цел! Мъфините са перфектната храна за из път, 
мъфините са чудесна идея, за закуска в офиса, мъфините 
перфектно се вписват във вашата кутия за храна, 
мъфините са и един от най-удобните варианти за 
почерпка на повече хора.  
Мъфинът (от английски Muffin) представлява малък 
кръгъл кекс. Мъфините се приготвят от брашно, 
бакпулвер, кисело мляко, масло, яйца и плодове на 
парченца или шоколад по желание. Пекат се в форми във 
фурна, загрята до 250 градуса по целзий. Мъфините се 
появяват в Англия и в началото са били правени с мая, 
впоследствие се разпространяват и в Америка, откъдето 
стават известни по цял свят. 
Мъфинът е вид малко кексче, което може да е сладко или 
по-хлебно, с цилиндрична основа и куполообразен връх. 
Името мъфин идва от френската дума moufflet, която 
означава мек, когато се използва за хляб. Те са 
предвидени за един човек, за едно ядене и са популярни по 
света като сутрешна или следобедна закуска. За да са 

http://www.lunchbox.bg/
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вкусни трябва да са меки и леки, а тестото от което се 
правят увеличава обема си почти двойно при печенето. 
 
Мъфини 
/Рецептата е предоставена от майката на Валентина / 
 
Продукти:  
5 яйца 
1 ч.ч. захар 
½ ч.ч. олио 
1 бакпулвер 
1 ч.ч. брашно 
2 бр. пшеничено нишесте 
 
Начин на приготвяне: 
Яйцата, заедно със захарта се разбиват с миксер /около 
10 минути/ до получаването на пухкав крем, след което 
се добавят олиото и брашното заедно с нишестето и 
бакпулвера, като след добавянето на сухите съставки се 
разбърква с лъжица.  
Във форма за мъфини се изсипва част от сместа, а 
останалата се оцветява с какао и канела и се добавя 
отгоре.  
Поръсват се с украса за торти – шоколадови пръчици или 
овесени ядки или след като се изпекат се на мазват с 
течен шоколад или се поръсват с настърган шоколад 
докато са още топли. 
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Мъфини с червено цвекло 
/Рецептата е предоставена от майката на Сиана 
Маринчева/ 
 
Продукти: 
450 гр. Предварително изпечено цвекло 
350 гр, брашно 
300 гр. Захар 
100 гр. Светло кафява захар 
4 яйца 
1 ½ ч.л. олио 
сок от 1 лимон 
2 ¼ ч.л. бакпулвер 
½ ч.л. сол 
1 ч.л. канела 
1 гвоздейче карамфил 
 
Начин на приготвяне: 
Цвеклото се пече всяко, увито в алуминиево фолио около 1 
½ часа на 180 -190 градуса. След като е готово и охладено 
се пасира и към него се прибавя лимоновия сок и 
карамфила. Яйцата се разбиват със захарта, след това 
бавно се прибавя олиото, брашното и пюрето от цвекло, 
като се бърка непрекъснато. Получената смес се 
разпределя във формички и се пече във фурна, загрята на 
180 градуса. Украсяват се с крем от разбито с миксер 
100 гр. масло, 350 гр. крема сирене,  100 гр. пресята пудра 
захар и 1-2 с.л. течна сметана и една ванилия. Образува 
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се пухкав крем, който се пълни с пош  подходящ 
накрайник и се украсяват мъфините. 
 
Мъфини 
/Рецептата е предоставена от майката на Николай 
Нечев/ 
 
Продукти: 
250 гр. Брашно 
200 гр. Захар 
250 гр. Кисело мляко 
50 гр. Какао 
200 гр. Шоколад 
1 бакпулвер 
100 гр. Олио 
1 яйце 
 
Начин на приготвяне: 
Яйцето се разбива със захарта, добавя се олиото,  
киселото мляко с разтвореният в него бакпулвер и 
какаото, пресятото предварително брашно и се 
разбъркван хубаво. Добавя се натрошеният на парченца 
шоколад и сместа се разпределя във формички за мъфини, 
като се пълнят 2/3, т.к. увеличават обема си. 
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Баничките на Мони 
/Рецептата е предоставена от майката на Моника 
Маринчева/ 
 
Продукти: 
1 пакет кори за баница – 500 гр. 
6 – 7 яйца 
300-400 гр. сирене 
1 кофичка кисело мляко 
½ ч.л. хлебна сода 
2-3 с.л. олио 
 
Начин на приготвяне: 
Смесват се яйцата, натрошеното сирене, млякото със 
содата и олиото и се разбърква добре. 
Корите, както са навити се режат на тънки ленти, 
около 1 см и после още на  2 или 3 и се прибавят към 
сместа, като се разделят добре – да не са слепени една с 
друга. Разбърква се добре и сместа се разпределя във 
форма за мъфини, като се пълнят 2/3 от формите /или 
във форма за кекс/.  
Пече се на 180 о – 200 о до зачервяване. Може отгоре да се 
поръси и със семена. 
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Мъфини - банички 
/Рецептата е предоставена от майката на Сиана 
Маринчева/ 
 
Продукти: 
1 пакет фини кори за баница – 500 гр. 
4-5 яйца 
300 гр. сирене или 150 гр. шунка + 150 гр. кашкавал 
70-80 мл олио 
1 бакпулвер 
2-3 с.л. брашно 
150 мл газирана вода  
 
Начин на приготвяне: 
Яйцата се разбиват, прибавят се олиото и газираната 
вода. Прибавят се сиренето, брашното и бакпулвера. 
Корите се режат напречно през 2 см. Всяко нарязано 
парче се разтръсква с ръка, за да се развият и разделят 
корите.  
Прибавят се към сместа с яйце и сирене и се обърква 
бавно, за да не стане каша. 
Формичките се намазват с масло, сипва се от сместа до 
2/3 от височината им. Пекат се на 200 градуса 30 
минути /до зачервяването им/. 
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А сега … Знаете ли историята за Кекса и чийзкейка? 
Първобитните хора започнали да приготвят кекс скоро 
след като открили брашното. В най-древни времена 
кексовете се различавали от хлябовете по това, че в тях 
имало сладки съставки – най-често плодове или мед. 
Остатъци от такива кексове са намерени в неолитни 
селища – те се състоят от натрошени зърна, които били 
заливани с вода и мед, притискани, за да се получи 
подобна на пита форма, и изпичани върху нагорещени 
плоски камъни. 
В древна Гърция подобни сладки пити се наричали 
“плакус” – дума, която означава и “плосък”. Приготвяли 
се предимно от ядки и мед. Подобни малки сладкиши били 
поднасяни на първите олимпийски игри, провеждани на 
остров Делос пред 776 г. пр. н. е. 
Римляните приготвяли друг вид плосък кекс, които се 
наричал “сатура” – той се състоял от пшеничено брашно 
и зехтин и бил много по-вкусен и засищащ. Със сирене се 
приготвяли два вида печива – “плацента” – солен пирог и 
“либум” – сладкия му аналог, от който е произлязъл 
днешният чийзкейк. Либумът се поднасял като дар на 
боговете на рождени дни (освен собствения, римляните 
празнували и рождените дни на града и на императора). 
Този обичай е запазен и до днес в традицията на 
рождените дни да се поднася торта. 
В днешни дни има стотици видове чийзкейк. 
Задължителна съставка остава само сиренето, което 
трябва да е меко. Най-използвани са “Крема”, 
“Нюшател” и “Рикота”. 
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Кекс с шоколадови вафли 
/Рецептата е предоставена от майката на Русимир / 
 
Продукти: 
3 яйца 
1 ½ ч.ч. захар 
½ ч.ч. олио 
1 ч.ч. кисело мляко 
1 бакпулвер 
1 1/2ч.ч. брашно 
4 броя шоколадови вафли Боровец /синя опаковка/ 
 
Начин на приготвяне: 
Яйцата се разбиват заедно със захарта, добавя се олиото 
и киселото мляко. След като са добре разбити се добавя и 
пресятото с бакпулвер брашно. Добавят се настърганите 
вафли, като се бърка внимателно и след това сместа се 
изсипва в предварително намаслена кексова форма. Пече 
се до готовност на 180 о около 30 минути. 
 
Кекс с шоколад и орехи 
/Рецептата е предоставена от майката на Николай 
Нечев/ 
 
Продукти: 
300 гр. Брашно 
250 гр. Захар 
5 яйца 
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1 бакпулвер 
150 мл хладка вода 
150 мл олио 
1 ванилия  
2 с.л. какао 
100 гр. смлени орехови ядки 
100 гр. Шоколад 
 
Начин на приготвяне: 
Разбиваме яйцата и захарта, докато побелеят. 
Постепенно прибавяме пресятото брашно, смесени с 
бакпулвера, на части, като редуваме с водата и олиото, а 
накрая добавяме и ванилията. Отделяме част от сместа 
в една купа и разбъркваме с какаото и част от орехите. В 
намаслена и набрашнена форма за кекс изсипваме 
половината от жълтата смес, върху нея сипваме 
кафявата смес и с лъжица шарим кекса. Най-отгоре 
добавяме втората половина на жълтата смес и 
поставяме да печем в предварително загрята фурна само 
на долен реотан на 180 градуса. Печем така докато 
започне да се надига и стигне до ръба на формата. 
Тогава включваме и горният реотан и печем докато не 
се зачерви отгоре. Разтапяме шоколада на водна баня и 
поливаме вече охладения и изваден от формата кекс, 
поръсваме с останалите смлени орехи. Оставяме да се 
охлади няколко часа. 
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Солен кекс 
/Рецептата е предоставена от майката на Николай 
Нечев/ 
 
Продукти: 
300 гр. Брашно 
6 яйца 
1 бакпулвер 
200 гр. Кисело мляко 
150 гр. Сирене 
300 гр. Шунка 
150 гр. Кашкавал 
 
Начин на приготвяне: 
Нарежете шунката на дребни парченца, а сиренето 
натрошете. Отделно разбийте яйцата и добавете 
киселото мляко, в което предварително е шупнал 
бакпулвера. Добавете брашното, подправки /по желание/,  
разбъркайте добре и смесете с шунката и сиренето. 
Изсипете сместа в намазнена и леко набрашнена тавичка 
или форма за кекс. 
Сложете кекса  да се пече в умерено загряна фурна на 180 
градуса до готовност. Проверете към края готовността 
му с клечка за зъби. 
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Чийзкейк 
/Рецептата е предоставена от майката на Моника 
Маринчева/ 
 
Продукти: 
3 пакета бисквити „Роден край“ с масло 
125 гр. масло 
3 броя крема сирене 
400 гр. заквасена сметана 
1 бр. ванилия 
1 ч.ч. пудра захар 
1 пакетче желатин 
1 бурканче сладко от боровинки 
 
Начин на приготвяне: 
Бисквитите се натрошават и се смесват с мекото масло, 
като се оформя блат. Прибират се за 30 мин. В 
хладилник. Крема сиренето се смесва със заквасената 
сметана, пудрата захар, ванилията и след това се добавя 
предварително приготвеният желатин. Сместа се 
изсипва върху бисквитите и се прибира за още 30 мин. в 
хладилника. Накрая се залива със сладкото. 
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Чийзкейк  
/Рецептата е предоставена от майката на Християна 
Магриотова/ 
 
Продукти; 
За блата:  
300 гр. Бисквити „Закуска“ 
150 гр. Масло 
 
За крема:  
500 гр. Маскарпоне 
400 гр. Заквасена сметана 
1 кутийка кондензирано мляко 
1 пакетче желатин 
 
За глазура: 
1 буркан боровинки 
1 пакетче желатин 
 
Сладкиш със сини сливи 
/Рецептата е предоставена от майката на Красимир 
Томов/ 
 
Продукти: 
20 броя сини сливи 
1 ч.ч. захар 
1 ч.ч. брашно 
150 гр. масло 
2 яйца 
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1/3 ч.ч. прясно мляко 
2 ч.л. бакпулвер 
Ванилия 
 
Начин на приготвяне: 
Маслото се разбива заедно с ¾ от захарта. Към тях се 
добавят бакпулвера и ванилията, след това и брашното, 
млякото и яйцата. 
В тавичка, намазана с масло правим карамел и 
нареждаме почистените от костилките и нарязаните 
сливи с разреза надолу. Върху тях разпределяме тестото 
и печем на 160 0 за 30 минути. 
 
„Женски каприз“ 
/Рецептата е предоставена от майката на Зейнеб Адем/ 
 
Продукти:  
4 яйца 
1 ч.ч. захар 
1 ч.ч прясно мляко 
2 ванилии 
1 пакетче масло /125 гр./ 
1 бакпулвер 
2 ч.ч. брашно 
 
Начин на приготвяне: 
Жълтъците се разбиват със захарта, след което се 
добавят прясното мляко, ванилията и разтопеното 
масло. Накрая се добавя и брашното с бакпулвера.  
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Сместа се изсипва в предварително намаслена тавичка и 
се пече на 170 о  . 
Изпеченият блат се намазва със сладко по избор /ягоди, 
шипки или друго по ваш вкус/. 
Белтъците се разбиват с 1 ч.ч. захар на сняг, Сладкиша се 
намазва с полученият от белтъците целувчен крем и се 
запича за около 20 мин, до порозовяване.  
 
Негърче  
/Рецептата е предоставена от майката на Емил Киров/ 
 
Продукти:  
2 Яйца 
1 ½ ч.ч. захар 
1 ½ ч.ч. брашно 
1 ч.ч. кисело мляко 
1 ч.л. сода 
½ ч.ч. олио 
2 с.л. какао  
 
За глазурата: 
3 с.с. вода 
6 с.л. захар 
2 с.л. какао 
½ пакетче масло /62,5 гр./ 
 
Начин на приготвяне: 
Яйцата се разбиват заедно със захарта до получаване на 
бял пухкав крем. След това се добавят олиото и киселото 
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мляко, както предварително в киселото мляко се добавя и 
содата. Разбърква се добре и накрая се добавя и 
брашното, като се разбърква с шпатула, докато сместа 
поеме цялото брашно.  
Готовата смес се изсипва в предварително намазнена и 
набрашнена тава. Пече се в предварително загрята фурна 
до готовност.  
За глазурата изсипете всички продукти в малка касерола 
и поставете на котлона да заври. Достатъчно е да се 
смесят всички продукти и да се стопи захарта. След като 
е готова глазурата и докато е и още топла, залейте 
изстиналия сладкиш. 

Да ви е сладко! От Емо  
 
Фъч  
/Рецептата е предоставена от майката на Биляна 
Караниколова/ 
 
Продукти: 
1 кофичка кисело мляко  
1 ч.ч. захар 
2 ½ ч.ч. брашно 
1 бакпулвер 
2 с.л. какао 
3-4 с.л. олио 
1/3 ч.ч. начупени орехи 
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Начин на приготвяне: 
Всички продукти се смесват и се разбиват до 
получаването на гъста хомогенна смес. Сместа се изсипва 
в предварително намаслена тавичка и се пече на 180 о . 
За глазурата: 
1 пакетче масло /125 гр./  
4 с.л. вода 
4 ч.л. захар 
2 с.л. какао 
Всички продукти се смесват и се поставят в касерола на 
котлона до разтапяне. 
След като сладкиша изстине се залива с глазурата, като 
може по желание да се поръси с орехи. Разрязва на форми 
пожелание.  
  
Реване  
/Рецептата е предоставена от майката на Зейнеб Адем/ 
 
Продукти:  
3 яйца 
1 ч.ч. захар 
2 ч.ч. брашно 
1 бакпулвер 
1 ванилия 
За сиропиране:  
2 ч.ч. захар 
3 ½ ч.ч. вода 
Оставя се да ври 10 минути. 
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Начин на приготвяне: 
Яйцата се разбиват заедно със захарта, прибавя се 
разтопеното масло и ванилията. След това се добавя и 
брашното с бакпулвера. Изсипва се предварително 
намаслена тава и се пече на 170 о до готовност. След като 
изстине се залива с топъл сироп.   
 
Малко история за браунито:  
Замислен, като нещо средно между сладкиш и курабии, 
достатъчно малък за да се побира в кутия за обяд, но не 
прекалено голям, за да му броим калориите, браунис е 
американски десерт набрал своята популярност в края на 
XIX и началото на XX век. За първи път измислен от 
шеф готвача на чикагски хотел, по искане на 
собственичката на хотела Берта Палмърс, която 
организирала панаир и искала да се сервира сладкиш с чая 
и кафето на всички присъстващи дами. 
Оригиналната рецепта за браунис съдържа и кайсиево 
желе и орехи. С времето кайсиите са отпаднали и по-
добре. Изпробвала съм доста рецепти, докато открия 
тази, при която браунисът става наистина неустоим. 
Съветът, който мога да ви дам е да използвате най-
качествения шоколад, който можете да си позволите. 
Както и при чийзкейка качеството на продуктите имат 
голямо значение за крайния резултат. 
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Шоколадова лава - Брауни 
/рецептата е предоставена от майката на Сияна Русева/ 
 
Продукти за 8 бр. 
200 г натурален шоколад 
200 г масло 
140 г захар 
40 г брашно 
4 яйца 
2 ванилии 
 
Начин на приготвяне:  
Разтопете на водна баня шоколада, маслото и захарта. 
Оставете сместа да се охлади. 
Разбийте леко яйцата с вилица и ги разбъркайте с 
шоколадовата смес. Накрая добавете ванилията и 
брашното. 
Намажете с масло и посипете с брашно алуминиеви 
формички за мъфини за еднократна употреба. Сипете 
шоколадовото тесто в тях и поставете формичките във 
фризера поне за 1 час преди печене. 
Изпечете сладкишите в предварително загрята фурна на 
220 градуса само за 10-12 мин. Спазвайте абсолютно 
температурата и минутите при печенето. Целта е 
бързо да се получи твърда обвивка, а вътрешността да 
остане течна. 
*** Това е един изключителен десерт. Приготвя се лесно 
и бързо. Може да стои във фризера и да го изпечете 
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когато ви се дояде нещо сладичко или когато имате 
неочаквани гости.  
 
Шоколадово брауни 
/Рецептата е предоставена от майката на Стиляна 
Стефанова/ 
 
Продукти: 
1 натурален шоколад 
125 гр. Краве масло 
½ ч.ч. бяла кристална захар 
½ ч.ч. кафява захар 
2 броя ванилии 
2 яйца 
½ ч.ч. пресято брашно 
щипка сол 
 
Начин на приготвяне: 
Фурната се загрява предварително до 180 о. 
Маслото и шоколада се стопяват на водна баня. 
Отстраняват се от котлона и се добавя захарта. 
Разбърква се добре и се добавя ванилията и солта. Двете 
яйца се добавят последователно, като след всяко се 
разбива добре с миксер. Накрая се прибавя пресятото 
брашно и добре се разбърква цялата смес. 
Изсипва се в предварително намаслена и набрашнена 
тавичка с размери 28*18 или близка до тази големина. 
Пече в предварително загрят фурна на 180 о   около 25 
минути. Охлажда се и се реже на квадрати. 
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Крем пита 
/Рецептата е предоставена от майката на Валентина / 
 
Продукти: 
6 броя препечени кори за баница 
4 яйца 
1 желатин 
6 ч.л. препечено брашно 
1 литър прясно мляко 
1 ч.ч. захар (за крема) 
6 – 8 с.л. захар (за глазурата) 
 
Начин на приготвяне: 
Желатинът се разтваря с ½ ч.ч. вода. 4 жълтъка се 
разбиват с 6 препечени с.л. брашно, разбито с малко от 
млякото, за да се получи кашичка. Кашичката се изсипва 
с млякото, подсладено с 1 ч. ч. захар и се бърка, като се 
добавя и желатина. 3 от корите се нареждат в тавата за 
печене, върху тях се изсипва крема. Отгоре се поставят 
останалите 3 кори. Мажат се 4 белтъка, разбити на сняг 
с 6 или 8 с.л. захар. Пече се на 100 градуса до леко 
порозовяване на глазурата. 
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Медено руло 
/Рецептата е предоставена от майката на Дария 
Желева / 
 
Продукти: 
1 ч.ч. брашно 
1 чл.л.  хлебна сода 
200 мг мед 
4 яйца 
1 ванилия 
Сладко 
Пудра захар 
 
Начин на приготвяне: 
Разделят се белтъци и жълтъци. Белтъците се разбиват 
на сняг и се отделят на страна. Жълтъците се разбиват 
в друг съд, като към тях се прибавя меда, брашното и 
содата. Добавят се и белтъците, като се бърка 
внимателно. Сместа се изсипва в намазана с масло тава 
или в тава, покрита с хартия за печене. След като се 
изпече, готовият блат се намазва със сладко пожелание и 
се навива на руло. Поръсва се с пудра захар. 
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Торта „Есен“ с тиква и ябълки  
/Рецептата е предоставена от майката на Сияна Русева/ 
 

Една лека и вкусна торта с аромат на есен …. 
Много лесна и вкусна, поне за мен… 

 
 

Продукти.: 
1 пакет бисквити с какао Роден край 
Около 8-10 бисквити Закуска с какао 
прясно мляко за напояване 
2 - 3 големи парчета белена, настъргана тиква /тук вие 
преценете количеството тиква – повече или по – малко – 
въпрос на вкус. Аз не мога да кажа точно колко беше. 2- 
пъти я правих – единия път с по – малко, а другия с 
повечко/ 
2 големи белени, настъргани ябълки, сорт Златна 
превъзходна, но аз ползвах други 
100 г масло 

http://eli-r-va.blogspot.bg/2016/10/blog-post.html
https://2.bp.blogspot.com/-oYQWKq00LHc/WAYzoul2NjI/AAAAAAAAAlQ/OZgrGR5SDfgJMlRr-yo0pWyJ86C9mM2qQCLcB/s1600/20161017_151228.jpg
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3/4 ч.ч. кафява захар  
1 ч.л. канела 
1/4 ч.л. джинджифил на прах 
1/2 ч.л. индийско орехче или карамфил – въпрос на вкус 
есенция портокал или 1 ч.л. ром 
шепа накълцани орехи 
шепа червени боровинки 
1 портокал 
продукти за крема:  
800 г заквасена сметана – 2 кофички /аз използвах Бор – 
чвор/ 
100 мл течна сметана  
250 гр маскарпоне, макар, че оригиналната рецепта е с 
крема сирене Филаделфия Light – 125 гр. 
4-5 с.л. пудра захар 
2 ванилии 
2 желатина 
3-4 бр. Бисквити Закуска с какао, смлени на трохи за 
поръсване 
За украса: 
100 мл течна сладкарска сметана  + 100 гр, черен 
шоколад 
 
Начин на приготвяне:  
Настържете тиквата и ябълките и поставете в дълбок 
тиган или тенджера с маслото. Добавете кафявата 
захар и 1 ч.ч. вода и ги кипнете на котлона. Оставете ги 
да поврат, докато водата се изпари напълно. 
Отстранете от котлона и добавете канелата, 
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джинджифила, карамфил или индийско орехче, орехите, 
боровинките и есенцията портокал – няколко капки. 
Разбъркайте добре и оставете сместа да се охлади 
напълно.  

В купа разбийте 100 мл течна сметана, добавете 
заквасената сметана, маскарпонето, пудрата захар, 
ванилиите и 2-та желатина, разтворени на водна баня.  
 
Сглобяване на тортата:  
Дъното на формата с подвижен ринг намажете с част 
от крема, подредете, напоените в мляко, бисквити „Роден 
край“, след това разпредете половината от плънката от 
тиква и ябълки, като притиснете хубаво с лъжица.  
Намажете с втори пласт крем. Сложете ред напоени 
бисквити „Закуска“, разпределете втората част от 
плънката, пак крем, бърху крема натрошени няколко 
бисквити „закуска“ , парченца портокал и пак крем. 
Оставете леко да стегне и след това пригответе 
шоколадов ганаш за украса от останалата сметана – 100 
мл + черен шоколад и украсете според вашето желание и 
въображение. 
За целта загряваме сметаната до степен преди да кипне, 
сваляме от котлона и добавяме  нарязания на ситно 
шоколад, като започваме да разбъркваме съставките, 
докато получим хубава хомогенна шоколадова смес./  
Охладете тортата за минимум два часа. Прокарайте 
нож по ръба и отстранете ринга. 

 Да ви е сладко! 
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Шахматна торта 
/Рецептата е предоставена от баба Руми - бабата на 
Йоргос Костов/ 
 
Продукти: 
Необходими са 2 блата! 
За всеки блат: 
4 яйца 
1 ч.ч. захар 
1 ч.ч. брашно 
 
 
За крема:  
1 л. прясно мляко /от него се отделя 1 чаша/ 
2 яйца 
2 с.л. брашно 
 
Начин на приготвяне: 
Блатовете се приготвят, като 4 яйца и 1 ч.ч. захар се 
разбиват до побеляване. Прибавя се постепенно 1 ч.ч. 
пресято брашно и леко се разбърква с дървена лъжица. 
Сместа се изсипва във форма за торта върху хартия за 

печене. Пече се в загрята фурна на 200⁰С за 10-12 мин. 
Тъмният блат се получава по същия начин, като 
количеството на брашното се намалява с 4 супени 
лъжици и се прибавят 4 супени лъжици какао. Пече се по 
същия начин. Ако диаметъра на формата за торта е 24 
см, се изрязват от картон 3 кръга с диаметри 6, 12 и 18 
см. Кръговете се поставят последователно върху 
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блатовете и се изрязват по тях пръстени. Може да се 
изрежат и с помощта на различни по големина чинии. 
Пръстените се изваждат през един и на тяхно място се 
поставят съответните пръстени от другия цвят. 
Получават се два блата с разменени шахматно цветове. 
Прави се яйчен крем от 1 л.  прясно мляко, яйца и 
брашно. След приготвянето му се разбърква периодично 
до охлаждане, за да не се получи коричка отгоре. 
Единия блат се поставя върху поднос за торта и се 
сиропира със сироп от компот.  Намазва се с приготвения 
крем и отгоре се поставя другия блат. Сиропира се и той. 
С част от останалия крем се намазва тортата отгоре и 
в страни. 
 
Мързелив щрудел  
/авторска рецепта на г-жа М. Люцканова/  
 

Продукти:  
5 листа кори за баница  
около чаша счукани орехи  
канела  
кафява захар   
краве масло  
2 настъргани ябълки  
 
Начин на приготвяне: 
Взема се лист от корите и се намазва с разтопеното 
масло. Наръсва се с ябълки, орехи, кафява захар, канела. 
Отгоре се слага втори лист от корите и това се повтаря 
до петата кора.   
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 Завиват се на рехаво руло. То също се намазва с краве 
масло и се поръсва със захарта.   
 Пече се до готовност и се консумира с удоволствие.  
 P.S. След като се настържат, ябълките се изстискват. 
Дори могат да се смесят с орехите и канелата /без 
захарта/ и с така получената смес да се поръсват 
корите.  
 Ябълките могат да бъдат заменени с твърди круши 
/става още по-вкусно/.  
   

Мини банички  
/авторска рецепта на г-жа М. Люцканова/  
 

Продукти:  
1 пакет кори за баница  
1/2 чаена чаша олио  
2 яйца плюс 1 жълтък за намазване  
250 г сирене  
микс семена  
 
Начин на приготвяне: 
Намазва се с олио /със силиконова четка/ лист от 
корите. Върху него се слага втори лист и също се 
намазва. При късата страна на двете кори се слага от 
плънката и се навиват на руло.   
Същото се повтаря, докато корите свършат.   
Намазват се с жълтък, разбит с 1 супена лъжица олио.  
Поръсват се с микса от семена. Всяко руло се разрязва на 
4 по-малки.  
Пекат се в загрята фурна до готовност.  
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Баница с локум 
/Рецептата е предоставена от бабата на Сина Русева/ 
 
Продукти: 
2 пакета кори за баница Белла 
2 кутии локум – обикновен или цветен 
За плънката:  
2 яйца 
1ч.ч. захар 
1 ч.ч. кисело мляко 
1/2 ч.ч. олио 
1 ванилия 
1 ч.ч.  брашно 
1 бакпулвер 
 
Начин на приготвяне: 
Едната кора се маже с приготвената плънка, отгоре се 
поставя другата. Всяко кубче локум се разтегля на 
фитил и 2 фитилчета поставят в края на кората /на по-
малката страна / и се завива на руло. Поставя се в 
предварително намаслена тава Всичко се повтаря до 
изчерпване на продуктите. Пекат се в умерена фурна. 
След като изстине се нарязва с ножица на малки 
парченца и се залива с врял захарен сироп, приготвен от 2 
ч. ч. вода, 2 ч.ч. захар и 1 ванилия. 
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Баклава  
/Рецептата е предоставена от майката на Зейнеб Адем/ 
 
Продукти:  
1 пакет кори за баница  
250 гр. Масло 
4 ч.ч. захар 
2 ч.ч. вода 
100 грама орехови ядки 
 
Начин на приготвяне: 
Корите се редят в тавичка, като след всеки ред кора се 
поръсва малко захар и натрошени или смлени орехи. 
Това се повтаря докато свършат корите.  
Наредената баклава се притиска с ръка и с остър нож се 
нарязва на ромбове. Залива се с нагорещеното масло и се 
пече на 170 о . 
След като изстине баклавата се залива с приготвеният 
горещ захарен сироп. 
 
Баклава 
/Рецептата е предоставена от майката на Христина 
Колева/ 
 
Продукти:  
1 пакет кори за баница 
1 пакетче масло /125 гр./ 
1 опаковка тахан халва 
Смлени орехови ядки 
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За сиропа: 
2 ч.ч. вода 
3 ч.ч. захар 
1 ванилия 
 
Начин на приготвяне: 
Корите се намазват с разтопено масло, поръсват се с 
натрошена тахан халва и орехи, навиват се и се поставят 
в тава. Пече се до готовност и след това се залива с 
приготвеният сироп. 
 
Джинджифилови сладки с портокалов крем 
/Рецептата е предоставена от майката на Сияна Русева/ 
  

 
Продукти:  
2 ч.ч. брашно 
1/3 ч.ч. кафява захар 
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1/3 ч.ч. захар + още за овалване 
2 ч.л. джинджифил 
1/2 ч.л. содa бикарбонат 
1 и 1/2 ч.л. канела 
1/4 ч.л. сол 
1/2 ч.л. ванилова есенция 
12 с.л. масло на стайна температура 
1 голямо яйце 
 
Начин на приготвяне:  
Брашното, содата, солта и подправките се смесват в 
купа. Маслото се разбива с кафявата и обикновената 
захар около 2 минути. Добавя се яйцето и ванилията. 
Сместа се бие още 30 секунди. Накрая се прибавя 
брашното. Омесва се на тесто, оформя се на топка. 
Оставя се в хладилник за 2 часа. Тестото се разточва на 
дебела кора върху фолио или набрашнена повърхност, т.к. 
е много меко и се реже с формички, които се овалват в 
захар от едната стана.  Поставят се в тава застлана с 
хартия. Пекат се в предварително загрята фурна около 
10 минути на 170-180 С. Наблюдават се да не изгорят, 
защото стават много твърди. Изпечените сладки се 
оставят да изстинат върху метална решетка. Взема се 
една сладка и се намазва с 1 пълна ч.л. от крема. Отгоре 
се поставя друга и леко се притиска. Консумират се на 
следващия ден. 
Сладките могат да се съхранят затворени в метална 
кутия няколко дни. 
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Продукти за крема:  
115 гр. натурално крем сирене 
1-2 с.л. масло на стайна температура 
1/2 ч.л. ванилова есенция 
1 ч.л. ситно настъргана портокалова кора 
1 ч.л. портокалов сок 
1/2 ч.л. джинджифил 
1 ч.ч. пудра захар 
Всички продукти за крема се смесват. Разбива се до 
гладък крем. Оставя се за около 40 минути в хладилник 
преди да се използва. 
По същият начин може да се направи и лимонов крем 
 
Двойно шоколадови напукани сладки 
/Рецептата е предоставена от майката на Сияна Русева/ 
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Продукти:  
1 и 1/2ч.ч брашно 
3/4ч.ч неподсладено какао на прах 
2ч.л бакпулвер 
Щипка сол 
1/2ч.ч масло 
3/4ч.ч кафява захар 
1/4ч.ч захар 
2 яйца 
1ч.л течна ванилия 
1 и 1/4ч.ч шоколадов чипс или начупен на много малки 
парченца шоколад 
Около 1ч.ч пудра захар, пресята 
 
Начин на приготвяне:  
Пресейте брашното с какаото, бакпулвера и солта. С 
миксер разбийте маслото със захарта до гладък крем. 
Прибавете едно по едно яйцата и ванилията. Намалете 
оборотите на миксера и прибавете към масления крем 
сухата смес. Бъркайте докато се получи меко тесто. 
Прибавете шоколадовия чипс и объркайте докато се 
размеси добре с тестото. С помощта на 2 чаени лъжички 
вземете тесто и го поставете в пудрата захар. Оваляйте 
и оформете на топче. 
Поставете в тава, постлана с хартия за печене. Печете 
докато се напукат. 
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Коледни меденки с дъх на канела  
/Рецептата е предоставена от майката на Никола/ 
 
Продукти: 
2 яйца 
1 ч.ч. захар /с вместимост 220 мл/ 
1 к.ч. мед /с вместимост 100 мл/ 
1 непълна ч.ч. олио 
1 с.л. канела 
1 щипка карамфил, индийско орехче и джинджифил 
1 ч.л. сода  
1 ч.л. оцет 
Брашно колкото поеме – около 500-600 гр. + ½ пакетче 
бакпулвер 
 
Начин на приготвяне: 
Разбиваме яйцата и захарта, добавяме меда и олиото. 
След това се прибавя брашното до получаване на лепкаво 
тесто, което да може да се оформи с ръце. Оформят се 
малки топчета, които леко се притискат. 
Пекат се в тава, покрита с хартия за печене на 180 о с 
10-15 минути. 
Пожелание готовите меденки се слепват с конфитюр или 
се потапят в шоколад, като шоколада се разтапя на 
водна баня с малко течна сладкарска сметана. 
 
 
 
 



 
 

Стр. 41 от 77 

Ореховки 
/Рецептата е предоставена от майката на Николай 
Атанасов/ 
 
Продукти:  
125 гр. меко масло 
3 яйца 
1 ч. ч. пресято брашно 
2 с.л. тъмно какао 
2 ванилии 
1 ч.ч. накълцани орехови ядки 
1 ч.ч. бяла кристална захар 
 
Начин на приготвяне: 
Маслото заедно със захарта се разбива с миксера до 
получаването на хомогенна смес. Едно по едно се добавят 
и яйцата, пак се разбива и след това се добавя брашното с 
ванилията и какаото. Сместа се разбърква хубаво и се 
поставя в намаслено правоъгълно плаке, а отгоре се 
наръсват накълцаните орехи.  
Пече се 20 минути на 180-200 0. 
 
Коледни курабийки 
/Рецептата е предоставена от майката на Георги 
Узунов / 
 
Продукти:  
2 яйца 
1 ч.ч. олио 
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2 ч.ч. захар 
2 с.л. мед 
1 ч.л. канела 
1с.л. сода 
500 гр. брашно /3 ч.ч./ 
1 белтък 
100 хр. Пудра захар 
3-4 капки лимонов сок 
 
Бисквити със сирене 
/Рецептата е предоставена от майката на Дария 
Малчева/ 
 
Продукти: 
200 г брашно 
150 сирене 
120 г студено масло 
2 жълтъка 
2 с. л. леденостудена вода (не са задължителни) 
1 белтък 
семена за овалване 
 
Начин на приготвяне: 
Смесете брашното и настърганото сирене в купа. 
Добавете маслото като го нарежете на кубчета и 
бъркайте бързо, докато се образуват трохи. Добавете 
жълтъците и оформете тесто. Важно е да се действа 
бързо, а и да се работи в хладно помещение, за да се 
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предотврати разтапянето на маслото. Ако е прекалено 
сухо, добавете и водата. 
Оформете тестото на руло с помощта на хартия за 
печене. Намажете го със суровия белтък и оваляйте 
обилно семената. Притиснете го добре и го сложете във 
фризера за 1 час. Можете да го замразите, ако не 
желаете да печете бисквитките веднага. Като решите да 
ги печете, просто го извадете за час, да се отпусне леко. 
Нарежете на филийки с дебелина 5мм, наредете ги в 
тава, застлана с хартия за печене и ги печете на 180 
градуса за 15 минути или докато придобият златист 
цвят. 
 
Празнична пита 
/Рецептата е предоставена от майката на Сияна Русева/ 

 
  
Продукти:  
300 мл. прясно мляко 
5 с.л. кисело мляко 
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4 с.л олио 
1 пакетче мая за хляб колкото кибритена кутия 
3 яйца 
2 с.л захар 
1 с.л. сол 
 
Начин на приготвяне: 
Половината прясно мляко се подгрява, да бъде приятно 
топло, но в никакъв случай вряло. В него се добавя щипка 
захар и се разтваря цялата мая. Маята се оставя да 
втаса /започва постепенно да бухва/. След като втаса 
маята в тава се пресява брашно и се смесват всички по- 
горе изброени продукти и внимание - да не забравите и 
другата половина от прясното мляко! Добавя се и вече 

спре да лепне тестото. След това го „биете“ 100 пъти 
/хвърляте го в тавата/. Тестото се оставя да втаса 15 
мин., а след това пак  се доомесва. След второто втасване 
тестото се разделя на 3 топки + 1 една по-малка за среда 
на питата. Всяка от трите топки се разточва на кора, 
малко по-голяма от дъното на тавата. Корите се мажат 
по отделно с олио и се налагат една върху друга. След 
като се наложат се навиват на руло и се режат по 
диагонал, както се реже краставица за редена салата.  В 
намаслена и предварително набрашнена тава, парчетата 
се нареждат, като леко се застъпват едно с друго. 
Наредената пита се оставя да втаса 30 мин., след това 
мажете с жълтък, разбит с малко прясно мляко и олио и 
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се пече на 200 градуса до готовност. По желание може да 
се поръси със сусам. 
 
Питки  
/Рецептата е предоставена от майката на Христина 
Колева/ 
 
Продукти: 
1 ч.ч. кисело мляко 
1 ч.л. сода 
1 ч.ч. натрошено сирене 
2 ч.ч. брашно 
 
Начин на приготвяне: 
От изброените продукти се замесва тесто, с намазнени 
предварително ръце се оформят топки, поставят се 
тавичка, предварително намаслена или застлана с 
хартия за печене у се пекат в предварително загрята 
фурна до готовност. 
 
Пита „Цвете“  
/Рецептата е предоставена от майката на Адриян / 
 
Продукти: 
400 мл прясно мляко 
½ кубче мая 
1 ч.л. захар 
1 ч. л. сол 
2 яйца 
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700-800 гр. брашно 
100 гр. масло за намазване 
 
Начин на приготвяне: 
Маята се размива в малко топло мляко заедно с 1 с.л. 
захар и 1-2 с.л. брашно, след което се оставя да шупне. 
След като маята се активизира се замесва меко тесто от 
изброените по - горе съставки. Тестото се разделя на 4 
големи, 4 средни и 5 малки топки. Големите топки се 
разточват на кори с диаметър 20 см, поставят се една 
върху друга върху хартия за печене и всяка се намазва с 
разтопено масло. Разрежете кръга на осем сектора, като 
режете отвътре-навън, но не докрай. Обърнете 
секторите навън.  
С остро ножче срежете всеки сектор по-средата и 
промушете върха през отвора. Прехвърлете в тава за 
ечене. Разточете средните топки с диаметър 18 
сантиметра. Сложете ги една върху друга, като помежду 
тях слагате мазнина. Разрежете кръга първо на две, 
после на четири и всяка четвъртинка на две. Трябва да 
получите осем триъгълника. На всеки триъгълник се 
прави отвор през средата и там се промушва върха на 
триъгълника. Готовите листенца наредете шахматно 
върху по-големите, така че да се получи цвете. Малките 
4 топки се разточват на кори с диаметър 15 см и се 
оформят както средните по големина топки. 
Последната малка топка се разточва на правоъгълник, 
който се разрязва на две. Всяка правоъгълна лента се 
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разрязва до средата на ивички и се навиват. След това се 
поставят в средата на питката.  
Питката се оставя да втаса около 40 минути, след което 
се намазва със смес от 1 жълтък, 2 с.л. олио, 2 с.л. прясно 
мляко. 
Пече се на 170 градуса.  
 
Питка „Слънце“ 
/Рецептата е предоставена от майката на Николай 
Нечев/ 
 
Продукти: 
300 мл. прясно мляко  
200 мл. вода 
1 мая (50 гр.) 
2 с.л. захар 
1 с.л. сол 
1 кг. брашно 
4 бр. яйца 
3 с.л. кисело мляко 
3 с.л. олио 
75 гр. масло 
1 с.л. оцет 
 
Начин на приготвяне: 
Млякото се смесва с водата и се разделя на 2 части. Към 
едната, която е по-топла се разтваря маята + захарта + 
1 с.л. брашно, а в другата солта. После смесваме двете 
части в общ съд и се оставя на топло да втаса маята. 



 
 

Стр. 48 от 77 

Отделно изсипваме цялото количество брашно и 
оформяме кладенче по средата, в което счупваме яйцата 
(като отделяме единия жълтък за намазване) + киселото 
мляко + олиото и се започва бъркане, като се замесва 
меко тесто. Отива точно 1 кг. брашно. Готовото тесто 
се оставя да втаса, след което се дели на 3 части.  
 
Оформянето на питката: 
В намазана с масло тавичка поставете разточената 
кора и направете разрези от центъра към краищата 
така, както бихте разрязали торта, но без да стигате до 
края. Прилагам снимки. Хванете острата част на всеки 
край и го подгънете навън към края на тавата. След 
като подгънете всички краища в средата остава празен 
кръг. С този размер направете кора по същия начин от 
малката топка. Първо я разделете на три части, 
разточете всяка от тях, намажете с масло и разточете 
като една кора. Сложете я в средата на тавата. По 
същия начин я нарежете като торта, без да стигате до 
края, като гледате разрезите да се разминават с 
предишните. Като обърнете крайчетата те трябва да се 
паднат между другите "лъчи" на слънцето. След като 
обърнете всички краища, в средата сложете запазената 
топка от тестото.  
 
 
 
 
 



 
 

Стр. 49 от 77 

Питка „Слънце“ 
/Рецептата е предоставена от бабата на Сияна Русева/ 
 
Продукти: 
1 кубче мая 
330 мл топла вода  
1 яйце 
Брашно колкото поеме 
2 с.л. кисело мляко 
1 с.л. сол 
1 ч.л. захар 
 
Начин на приготвяне: 
От всичко замесваме меко тесто и разделяме на 3 топки. 
Разточваме кора от всяка топка. Налагаме първата, 
мажем с олио, поръсваме с натрошено сирене, поставяме 
втората, пак мажем и натрошаваме сирене и така и 
върху третата кора. Завиваме на руло. Режем на 
ромбоиди и подреждане парчета в намаслена тава и 
оставяме да втаса. След това мажем питката с 2 
жълтъка и печем на умерена фурна.   
 
Празнична погача 
/Рецептата е предоставена от майката на Стиляна 
Стефанова/ 
 
Продукти: 
4 яйца /единият жълтък се отделя за намазване на 
питата/ 
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1 кубче прясна мая 
3 с.л. мляко 
300 мл. прясно мляко 
1 ч.л. сол 
2 с.л. захар 
1 с.л. оцет 
3 с.л. олио 
1 кг брашно + 100 гр. за разточване 
 
Начин на приготвяне:  
Приготвяне на квас: 20 -30 мл. От общото прясно мляко 
се затопля леко, добавя се захарта + 2-3 с.л. брашно + 
маята. Яйцата и останалото затоплено прясно мляко се 
смесват, като се внимава да не се пресекат.  От 
пресятото брашно в голям съд за замесване се оформя 
кладенче, в което се изсипва кваса и яйчената смес и 
всички останали продукти. Замесва се тесто, което се 
оставя да втаса. 
Готовото тесто се разделя на 4 части, като о т всяка се 
разточва кора с диаметър около 40 см. Четирите кори се 
слепват, като всяка се намазва с разтопено масло. 
Разрязва се на 16 парчета /като пица/, като от всяко от 
тях се оформя кифличка чрез навиване. Редим във висока, 
но не много широка тава вече готовите кифлички, 
оставяме отново да втасат. След това отгоре се намазва 
с жълтък, смесен с малко олио. Поръсваме вече 
оформената погача – външен ред със сусам, вътрешен ред 
с маково семе. Печем на 165 О до готовност /да стане 
тъмно златиста/. 
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След изпичане завиваме с памучна кърпа. 
Добър апетит! 
 
Памук пита 
/Рецептата е предоставена от майката на Георги 
Узунов / 
 
Продукти:  
1 ч.ч. = 240 мл 
1 ч.ч. топло прясно мляко 
 1ч.ч. топла вода 
1 ч.ч. растително масло 
5 с.л. захар 
1 с.л. сол 
1 ½ пакетче суха мая 
2 жълтъка за намазване 
Около 1 кг. брашно 
 
Начин на приготвяне: 
Смесваме млякото, водата, олиото, захарта, солта. 
После добавяме пресятото брашно, в което сме сложили 
маята. Омесваме тестото до готовност. Оставяме да 
втаса.  
След втасване, премесваме тестото и разделяме на две 
топки. Всяка разточваме на тънко и режем дълги 
триъгълници. Навиваме всеки триъгълник. Получават се 
симпатични кифлички. В подходяща тава, слагаме 
хартия за печене и редим кифличките, по начин който ни 
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харесва, полегнали, изправени - резултатът е винаги 
красив. Оставяме да втаса.  
Разбиваме жълтъците и мажем с четка намазаната 
пита. Поръсваме с мак или сусам. Печем на 150С градуса, 
като накрая увеличаваме.  
 
Вързана баница 
/Рецептата е предоставена от майката на Валентина / 
 
Продукти: 
7 яйца 
8 с.л. захар 
8 с.л. олио 
1 кофичка кисело мляко 
1 кубче мая 
сирене 
 
Начин на приготвяне: 
От посочените продукти се замесва тесто и се оставя да 
втаса. След това се омесва втори път и се разделя на 
топки с големината на яйце. Всяка една от тях се 
разточва или разтегля с ръце и се намазнява и поръсва се 
с натрошено сирене. Кората се навива и леко се усуква, 
след което се връзва. Всички парчета, направени така се 
нареждат в предварително намазнена тава, която се 
покрива с кърпа и се оставя да втаса. След това баницата 
се маже с разбито яйце и пожелание се поръсва със сусам 
или маково семе и др. Пече се на 180 0. на долен и горен 
реотан.  
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Зелник 
/Рецептата е предоставена от майката на Дария 
Желева / 
 
Продукти: 
1 пакет кори за баница 
 1 кофичка кисело мляко 
1 ч.л. хлебна сода 
4-5 яйца  
1 ч.ч олио или мас 
Спанак или лапад (може и коприва- ако е прясна се 
запържва, ако е сушена се попарва) 
Сирене – по желание 
 
Начин на приготвяне: 
Яйцата се разбиват заедно с киселото мляко и содата, 
прибавя се зеленията и джоджен. Налагат се ред кори, ред 
плънка и мазнина, като се завършва с плънката. Пече се 
до готовност. 
 
Зелник от Долни Лозен 
/Рецептата е предоставена от майката на Гергана 
Златева/ 
 
Продукти: 
За корите:  
1 яйце 
600 гр. брашно 
250 мл хладка вода 
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3 с.л. олио 
1 с.л. сол 
1 ½ с.л. оцет 
 
За плънката: 
Сирене 
Задушен праз – лук 
 
Начин на приготвяне: 
Замесваме меко тесто, разделяме го на три топки – една 
малка и две големи и ги разточваме на кори. В кръгла 
намаслена тава налагаме едната голяма кора, другата 
голяма кора поръсваме с плънка и завиваме на руло и я 
поставяме в кръг по края на тавата. Останалата плънка 
изсипваме по средата на тавата, като я завиваме с най – 
малката кора. Най- накрая завиваме с краищата на 
първата кора, които са извън тавата.  
Поръсваме отгоре с олио и печем в предварително 
загрята на 180 градуса фурна. След изпичането 
поръсваме с вода.  
*** Плънката може да бъде и от ситно нарязано и 
смачкано със сол зеле. 
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Банички на тиган 
/Рецептата е предоставена от майката на Дария 
Малчева/ 
 
Продукти: 
1 чаена чаша вода 
1/2 чаена лъжичка сол 
1-2 чаени чаши брашно 
100 г сирене 
60 г краве масло 
 
Начин на приготвяне: 
В купа сипете водата и солта. Пресейте над нея 
брашното и постепенно, добавяйки от него, замесете 
меко тесто. Разделете го на 6-8 топчета и ги оставете 
15 минути да починат. 
В това време сложете глинен сач (или тиган с 
незалепващо покритие) да се загрява на котлона. 
Разточете всяко топче тесто на много тънка 
кора. Напръскайте я леко с разтопено масло, поръсете я с 
натрошено сирене и я прегънете като плик за писмо. 
Разточете плика отново, за да се изтъни допълнително. 
Пригответе по същия начин останалите банички. 
Изпечете ги без мазнина на нагорещения сач (тиган). 
Всяка баничка намажете с масло от двете й страни при 
сваляне от огъня и я поставете в съд с капак, за да 
омекне. Поднесете готовите банички с кисело мляко. 
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Кифлички със шоколад 
/Рецептата е предоставена от майката на Русимир / 
 
Продукти: 
 1 ч.ч. свинска мас 
1 ч.ч. прясно мляко 
2 яйца 
1 с.л. захар 
1 ч.л. сол 
мая – 10 – 15 грама 
Около 1 кг. Брашно 
 
Начин на приготвяне: 
От всички продукти е замесва средно меко тесто и се 
оставя да втаса около 20 минути. Разточва се кора, 
разрязва се на триъгълници и се оформят кифлички, 
като се поставя по малко течен шоколад. Нареждат се в 
намаслена тава или покрита с хартия за печене. 
Намазват се жълтък, разбит с малко олио, по желание се 
поръсват с кристална захар и се пекат в загрята фурна 
до готовност. 
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Тулумбички  
/Рецептата е предоставена от бабата на Красимир 
Томов/ 
 
Продукти: 
200 мл студена вода 
100 гр. масло/маргарин 
1300 гр. пресято брашно 
1 щипка сол 
4 яйца 
 
Начин на приготвяне: 
Водата и маслото поставяме в тенджера и оставяме на 
котлона докато заври. Добавяме щипка сол, изсипваме 
брашното и бъркаме непрекъснато с дървена лопатка, за 
да се образува тесто и да се отдели от стените на 
тенджерата. Оставяме настрана леко да изстине и след 
това едно по едно добавяме яйцата, като бъркаме 
непрекъснато до получаването на гладко лепкаво тесто.  
Тулумбичките се шприцоват върху предварително 
намаслена и набрашнена тава . Пекат се на 220 градуса 
около 20- 25 мин. След това се сиропират със захарен 
сироп. 
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Гръцка салата 
/Рецептата е предоставена от майката на Русимир / 
 
Продукти: 
4 домата 
2 краставици 
1 глава лук 
200 гр. овче сирене 
200 гр. маслини 
 
За дресинга: 
8 с.л. зехтин 
2 с.л. лимонов сок 
1 ч.л. ябълков оцет 
½ ч.л. захар 
1 ч.л. сух риган 
½ ч.л. сол 
 
Начин на приготвяне: 
Доматите и краставиците се нарязват на кубчета, а 
лукът на дребно. Внимателно се разбърква и се нарежа в 
чиния, като около тях се поставя нарязаното на кубчета 
сирене и маслини и се поръсва с риган. При сервиране се 
овкусява с приготвеният дресинг.  
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Гръцка салата 
/Рецептата е предоставена от баба Руми - бабата на 
Йоргос Костов/ 
 
Продукти: 
Домати 
Краставици 
Зелени или червени пиперки 
Червен лук 
Магданоз  
Сирене 
Маслини 
 
Начин на приготвяне: 
Зеленчуците се измиват и подсушават. Доматите и 
краставиците се нарязват на кубчета, пиперката се 
нарязва на квадратни парченца, около 2 на 2 см, лука на 
ивички. 
 
Реди се в квадратна чиния - домат- крставица – домат – 
краставица, поръсва се с лук и магданоз, отгоре се 
поставя плочка сирене, а по края се разпределят 
маслините. Сатата се овкусява с лимонов сок, зехтин и се 
поръсва с риган. 

Яж и с и мисли за слънчева Гърция ! 
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Салата „Мимоза“ 
/Рецептата е предоставена от майката на Людмила 
Зеленкова / 
 
Продукти: 
500 г майонеза  
200 г риба тон от консерва  
3 бр. картофи  
2 глави лук  
1 глава червено цвекло  
2 бр. моркови  
3 бр. мариновани краставички  
5 бр. яйца  
1 стрък зелен лук 
 
Начин на приготвяне: 
Сваряват се поотделно морковите, цвеклото, картофите 
и яйцата. Отделно се настъргват на едро ренде 
морковите, цвеклото и картофите. Белтъкът на яйцата 
се настъргва на ситно ренде, а жълтъкът се отделя. 
Лукът се нарязва на ситно. На дъното на стъклена 
прозрачна купа се нарежда изцедената риба, покрива се с 
тънък слой майонеза, отгоре се слагат настърганите 
белтъци и отново се намазва слой майонеза. Слага се 
лукът и върху него отново майонеза, нарежда се 
цвеклото, пак слой майонеза, отгоре картофите, 
зеленият лук и жълтъка и още един слой майонеза. 
Украсяваме по избор. 
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Миди с ориз 
/Рецептата е предоставена от майката на Християна 
Магриотова/ 
 
Продукти: 
500 гр. Миди 
100 гр. Лук 
80 гр. Морков 
50 мл бяло вино 
20 гр. чесън 
200 гр. Ориз 
Сол, черен пипер 
Копър 
50 мл олио 
 
Начин на приготвяне: 
Запържваме нарязаните предварително морков и лук, 
прибавяме виното и ориза, за да се запържи. 
Прибавяме мидите, чесъна и подправките, заливаме с 
вода и накрая поръсваме с копър.  
 
Домати с ориз  
/Рецептата е предоставена от майката на Христина 
Колева/ 
 
Продукти: 
2 с.л. олио 
1 глава лук 
1 голям домат 
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1 ч.ч. ориз 
 
Начин на приготвяне: 
Лука и домата се нарязват на кубчета, задушват се в 
олиото, добавя се ориза и се разбърква. Добавят се 3 ч.ч. 
вода и оставяме да къкри на котлона до готовност. 
 
Суфле от тиквички 
/Рецептата е предоставена от бабата на Красимир 
Томов/ 
 
Продукти: 
3-4 тиквички 
200 гр. сирене 
2 яйца 
Олио 
 
Начин на приготвяне: 
Тиквичките се настъргват на едро ренде. Запържват се в 
малко олио /омекват и се намалява водното съдържание/. 
Прибавя се натрошеното сирене, яйцата, олиото и се 
посолява.  
Запича се на фурна. Залива се с чеснов сос от 1 кофичка 
кисело мляко, 2-3 скилидки чесън, копър и сол.  
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Пълнени патладжани 
/Рецептата е предоставена от майката на Красимир 
Томов/ 
 
Продукти: 
4 патладжана 
250 гр. кайма 
1 консерва домати 
1 глава лук 
1 глава чесън 
Босилек 
 
Начин на приготвяне: 
Разрязваме патладжаните на две и издълбаваме 
вътрешността им /да станат като лодки/. Поръсваме и 
лодките и вътрешността със сол и оставаме на страна за 
40 мин., за да им падне горчивият сос.  
През това време в тиган запържваме лука и каймата, 
която трябва да стане на трохи. Пасираме доматите и 
събираме всички продукти на едно. Разбъркваме и с 
плънката пълним лодките и поставяме в тава и печем 
във фурната около 45 минути на 180 0 да омекнат. 
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Мусака с пилешко месо  и ориз 
/Рецептата е предоставена от майката на Николай 
Атанасов/ 
 
Продукти:  
400 гр. гъби 
1 ч.ч. ориз  
1 глава лук 
2-3 яйца 
Около 400 – 500 гр. бяло пилешко месо, пилешки гърди 
или воденички 
Кашкавал 
 
Начин на приготвяне:  
Почистените и нарязани гъби се бланшират в подсолена 
вода. Пилешкото, предварително сварено се накълцва на 
ситно. В тиган се задушава ситно накълцаният лук, 
прибавя се 1 ч.ч. ориз и се бърка докато стане кристален. 
Прибавя се сол на вкус, малко червен пипер, черен пипер, 
джоджен и сместа се залива с 4 ч. ч. вода или бульон. 
Сместа се прехвърля в правоъгълно плаке и се пече на 180 
0 до готовност на ориза или докато се изпари водата. 
Яйцата се разбиват и сместа се залива с тях, а след като 
се запече се настъргва кашкавал и отново се запича до 
зачервяване.  
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Свински пържоли с гъби и кисели краставички 
/Рецептата е предоставена от майката на Русимир / 
 
Продукти:  
1 кг. свински врат 
5-6 броя кисели краставички 
500 гр. гъби 
1-2 моркова 
1 ч.ч. червено вино 
Брашно 
Сол, черен пипер, олио, чубрица 
 
Начин на приготвяне: 
Месото се нарязва на тънки пържоли, овкусяват се с 
изброените подправки, всяка пържола се овалва в брашно 
и леко се запържва в загрято олио. След това се нареждат 
в тава. Гъбите, морковите и краставичките се нарязват 
и се задушават до омекване, изваждат се от мазнината и 
се разпределят върху пържолите, поръсват се с чубрица. 
2-3 с.. брашно се запържват в малко олио , добавя се 
виното, като се бърка непрекъснато, добавя се и малко 
вода и черен пипер и се оставя да покъкри. След това, 
пържолите се покриват със соса и се пекат в загрята 
фурна до готовност. 
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Пълнени домати с месо 
/Рецептата е предоставена от майката на Русимир / 
 
Подготовка 25 минути, печене 25 минути 
Продукти за 4 порции: 
4 домата 
1 връзка пресен лук 
1 с.л. олио  
400 гр. смесена кайма 
1 връзка магданоз  
1 връзка босилек 
1 ч.л. люта горчица 
1 с.л. галета 
1 яйце 
Сол и млян бял пипер 
2 с.л. прясна сметана за готвене 
 
Начин на приготвяне: 
Измиваме доматите и разрязваме капачетата. 
Издълбаваме ги с малка лъжичка и нарязваме месото на 
кубчета. Измиваме пресния лук, изчистваме го и 
нарязваме на тънки кръгчета. Загряваме предварително 
фурната на 220 градуса. Нагряваме олиото в голям 
тиган, слагаме каймата и я пържим на силен огън, като 
я бъркаме непрекъснато, докато не се разрони. Добавяме 
половината от пресния лук и нарязаните домати и 
пържим още 5 минути. Варим на слаб огън докато 
доматите леко се сгъстят и оставяме да изстине. 
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Измиваме зелените подправки и ги нарязваме на ситно. 
Добавяме ги към месото заедно с горчицата, галетата, 
яйцето и объркаме всичко добре. Добавяме сол и пипер на 
вкус. 
Нареждаме издълбаните домати в огнеупорен съд и ги 
напълваме със сместа. Останалите кубчета от домати 
смесваме със сметаната, добавяме  подправки и 
разливаме в тавата. На всеки домат слагаме по парченце 
масло и печем във фурната около 25 минути. 
 
Пълнени ръжени хлебчета 
/Рецептата е предоставена от майката на Русимир / 
 
Подготовка 30 минути, печене 15 минути 
Продукти за 4 порции: 
4 ръжени хлебчета 
2 стръка пресен лук 
½ червена чушка 
60 гр. Пушена шарена сланина 
40 гр. Краве масло 
200 гр. Говежда кайма 
По клонче босилек, розмарин и мащерка 
Сол, млян черен пипер 
100 гр. Настъргано сирене ементал 
 
Начин на приготвяне: 
Отрязваме от горната част на хлебчетата по една 
филийка, издълбаваме средата и я нарязваме. 
Почистваме пресния лук, измиваме го и нарязваме заедно 
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с перата на тънки кръгчета. Почистената и измита 
чушка нарязваме на дребно, а филийките сланина 
нарязваме на ивици. Запържваме надробената среда от 
хлебчето с маслото в тигана до хрупкаво. Изваждаме и 
оставяме настрана. Слагаме сланината в останалата 
мазнина и запържваме заедно с каймата, лучените 
кръгчета и шунката. Посоляваме добре и наръсваме с 
черен пипер. Загряваме предварително фурмата до 220 
градуса. 
Измиваме свежите подправки, откъсваме листата от 
стръковете и си нарязваме на ситно. Прибавяме ги към 
каймата заедно с изпържената среда на хлебчетата. 
Нарязваме кашкавала на широки ивици, поставяме ги 
върху хлебчетата и печем във фурната 15 минути. 
Подходяща салата е от домати или зелена салата, 
залята с кисело мляко и подправки. 
**** Бихме могли сланината да заместим с 200 гр. 
Тънко нарязани гъби, които да задушим в масло. 
 
Огретен от картофи и гъби 
/Рецептата е предоставена от майката на Русимир / 
 
Подготовка 40 минути, печене 20 минути 
Продукти за 4 порции: 
1 кг. варени необелени картофи 
Сол, млян черен пипер 
1 връзка пресен лук 
2 скилидки чесън 
200 гр. Манатарки или печурки 
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2 с.л. олио 
20 мл прясна сметана 
100 гр. Настъргано сирене ементал 
Мазнина за намазване на огнеупорната тава 
 
Начин на приготвяне: 
Предварително затопляме фурната на 200 градуса. 
Намазваме с мазнина огнеупорна тава и я оставяме 
настрана. Обелваме картофите и ги нагряваме на 
кръгчета с дебелина 0,5 см. Половината от тях 
подреждаме в тавата, като ги посоляваме и поръсваме с 
черен пипер. 
Измиваме и почистваме пресния лук и го нарязваме на 
кръгчета. Няколко от зелените кръгчета оставяме 
настрана за украса. Почистваме и нарязваме гъбите. 
Запарваме няколко минути нарязаният на кръгчета лук 
и чесъна с олио. Прибавяме гъбите и пържим 1-2 минути. 
Заливаме всичко със сметаната и оставяме сместа на 
слаб огън, за да омекне за около 5 мин. Посоляваме соса 
от сметана и гъби и заливаме с него картофите. 
Подреждаме останалите кръгчета картофи отгоре и ги 
поръсваме с настъргано сирене. Печем във фурната около 
20 минути – докато сиренето се разтопи и стане 
светлокафяво. Изваждаме зелените кръгчета лук, 
наръсваме ги отгоре и веднага сервираме.  
*** Можем да бланшираме картофите в подсолена вода 
за 10 мин, но не бива да омекват много. Така времето за 
печене ще бъде около 40-45 мин.  
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Месо под шуба 
/Рецептата е предоставена от майката на Людмила 
Зеленкова / 
 
Продукти: 
8 бр. пържоли (свинско, агнешко, телешко месо) 
300 г гъби или картофи 
3 глави лук 
100 г твърдо сирене или кашкавал 
200-250 г майонеза 
олио 
 
Начин на приготвяне: 
Пържолите се начукват на тънко с чукче, посоляват се и 
се нареждат една до друга в намаслена тава. Отгоре се 
поръсват с нарязаните на 3-4 парчета гъби (или 
картофите - на кръгчета) и нарязаният на кръгчета лук. 
Всичко се полива с майонезата. Отгоре се поръсва с 
рендосаното на едро сирене. Пече при температура 170-
180 С. 
 
Кюфтета по чирпански 
/Рецептата е предоставена от майката на Дария 
Малчева/ 
 
Продукти:  
1 зелена чушка 
1 глава лук 
1 морков 
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1-2 стръка целина 
1 ч. л. чубрица 
за кюфтетата: 
500 г кайма (смес) 
1 яйце 
1 глава лук 
5-6 стръка магданоз 
1 ч. л. чубрица 
сол и черен пипер на вкус 
брашно за овалване 
за запръжката: 
200 г пресни картофи 
2 с. л. доматено пюре 
2 с. л. олио 
1 с. л. брашно 
1 ч. л. червен пипер  
 
Начин на приготвяне:  
Лукът, морковът, чушката и целината се нарязват на 
ситно в блендер. Прехвърлят се в тенджера под налягане 
и се покриват със студена вода. Посоляват се и се варят 3 
минути, след като водата кипне. Лукът и магданозът за 
кюфтетата се нарязват на ситно и се смесват с 
каймата. Прибавят се яйцето, чубрицата, солта и 
черният пипер и се размесва добре. Оформят се топчета 
с големината на топки за тенис (50-60 г). Брашното за 
запръжката се смесва със загрятото олио и след като се 
зачерви, се прибавят червеният пипер и доматеното 
пюре. Сипват се 2-3 ч. ч. вода и се разбърква. Картофите 
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се нарязват на кубчета и се слагат при зеленчуците в 
тенджерата под налягане. Добавя се запръжката и се 
слагат оваляните в брашно кюфтета. Овкусява се с 
чубрица и се вари 10 минути. 
 
Спагети със свинско месо и доматен сос 
/Рецептата е предоставена от майката на Дария 
Малчева/ 
 
Продукти:  
(за 4 порции) 
400 г спагети или друга паста 
50 г кашкавал 
 
За соса: 
150 г пушено свинско филе 
200 г кълцано свинско месо 
900 мл пасирани домати от консерва 
2-3 с.л. зехтин 
1 голяма глава лук 
3-4 скилидки чесън 
1 морков 
2 с.л. маслинова паста 
1 ч.л. дижонска горчица 
мащерка 
босилек 
черен пипер 
сол 
щипка захар 
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Начин на приготвяне: 
Нарязваме лука и моркова на ситно и ги задушаваме в 
зехтина. Към тях добавяме, нарязаното на кубчета, 
свинско филе и месото. Когато месото побелее, 
прибавяме чесъна, който предварително сме нарязали. 
Щом започне да се разнася приятен чеснов аромат е 
време да добавим доматите и щипка захар, за да убием 
киселинността им. 
Изчакваме соса да заври и го оставяме на тих огън да 
къкри, до готовност. В края на готвенето добавяме 
маслиновата паста (можем да заместим с нарязани на 
ситно маслини), горчицата и подправките. Сваряваме 
спагетите според указанието на опаковката. Отцеждаме 
ги от водата. Тук имаме 2 варианта на действие - да 
смесим спагетите с готовия сос и да разбъркаме добре, 
или да разпределим спагетите в чинии и отгоре да полеем 
със соса. Всяка порция поръсваме с настърган кашкавал и 
поднасяме. 
 
Запечени картофки с балсамов оцет 
/Рецептата е предоставена от майката на Дария 
Малчева/ 
 
Продукти: 
1/2 кг. картофи 
2,3 с. л. олио 
ок. 30 гр. масло 
1 глава лук (ситно нарязан) 
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6,7 скилидки чесън 
стрък прясна мащерка (ситно нарязана) 
стрък пресен розмарин (ситно нарязан) 
1 к. ч. балсамов оцет 
сол на вкус 
черен пипер на вкус 
 
Начин на приготвяне: 
Картофите се измиват добре и без да се белят се 
нарязват на четвъртинки. Загрейте олиото и маслото в 
голям тиган. Прибавете картофите и запържете 
няколко минути. Прибавете лука и подправките и 
пържете още няколко минути. Прехвърлете сместа в  
подмазана с масло тава. Прибавете скилидките чесън без 
да махате обелката, за да не загори – това няма да 
попречи ястието да има чудесен чеснов вкус. Печете в 
предварително загрята фурна на 250 градуса около 20-25 
мин.  След това прибавете балсамовия оцет, солта и 
черния пипер, разбъркайте добре и печете още 10 мин. 
или докато картофките станат златисто кафяви. 
 
Паниран боб - Спомен за нещо апетитно 
/Рецептата е предоставена от майката на Дария 
Малчева/ 
 
Продукти: 
150-200 г едър зрял боб 
2-3 супени лъжици джоджен 
черен пипер 
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лют червен пипер 
сол 
олио за пържене 
панировка Pâte à frire 
 
Начин на приготвяне: 
Измиваме добре боба под течаща вода. Поставяме го в 
тенджера, наливаме студена вода, колкото да го покрие, и 
го слагаме на котлона. След като водата заври, я 
изхвърляме и наливаме отново студена вода. 
Варим боба почти до готовност. Трябва да внимаваме 
да не се развари. Отцеждаме го от водата и го оставяме 
да се охлади. През това време приготвяме панировката. 
Към сместа от жълтъци, брашно и прясно мляко 
прибавяме подправките на вкус и я оставяме да почине 
около 30 минути. Може да се добавят и други подправки, 
бобът определено "носи" на повечко подправки. След това 
прибавяме разбитите на сняг белтъци, разбъркваме и 
можем да пристъпим към паниране на боба. 
Поставяме част от бобчетата в панировката, овалваме 
ги добре и с помощта на чаена лъжичка ги пускаме в 
сгорещената мазнина. Пържим ги от двете страни, 
докато придобият златист цвят. По желание можем да 
сервираме ястието с някакъв сос - кетчуп, дресинг от 
оцет, олио и чесън, майонеза и т.н. 
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Филе от пилешки гърди с було от шунка 
/Рецептата е предоставена от майката на Никола/ 
 
Продукти за 4 порции: 
4 филета от пилешки гърди 
4 с.л. зехтин 
1 ч.л. сух розмарин 
сол, млян червен пипер /може и лют/ 
8 парчета тънко нарязана сурова шунка  
1 скилидка чесън 
1 глава лук 
3 стръка целина 
3 моркова  
2 малки тиквички 
1 с.л. доматено пюре 
1/8 л. Сухо бяло вино 
2 с.л. зехтин 
1 чл. настъргана лимонова кора 
1 с.л. нарязан магданоз 
 
Начин на приготвяне; 
Измиваме месото в студена вода и го подсушаваме. 
Изпържваме в горещо олио докато стане хрупкаво. 
Изваждаме го и поръсваме с розмарин, сол и червен пипер. 
Всяко филе увиваме с два тънки резена шунка. Нарязваме 
лукът и чесънът на ситно, морковите, целината и 
тиквичките нарязваме на тънки ленти. Доматеното 
пюре разтваряме добре в бялото вино. Задушаваме лука в 
горещо олио докато стане прозрачен. Прибавяме чесъна и 
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зеленчуците и ги запържваме малко, добавяме доматено 
пюре и виното, като подправяме със сол и червен пипер. 
Нареждаме месото върху зеленчуците и задушаваме под 
капак на слаб огън 15 минути. Поставяме филето в 
затоплена чиния и го държим топло. Към зеленчуците 
прибавяме настъргания лимон и магданоза, след което ги 
поставяме до месото и сервираме веднага. 
 
*** За тази рецепта се използва пармска шунка. Лека е и 
придава по – фин аромат на някои видове шунка със 
силни подправки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


