
24 pоден глас

 ТрадицияТа повелява 

Вяра, Надежда и Любов

На този празник отдаваме почит 
на основните християнски до-
бродетели – вярата, надеждата, 

любовта и мъдростта. Тачим паметта на 
трите сестри мъченици – Вяра, Надеж-
да, Любов и майка им София. Денят е 

официален празник на столицата ни, 
София, чието име на гръцки означава 
„премъдрост“. Празнуват всички, които 
носят имената София, Вяра, Надежда 
и Любов. Това е предимно църковен 
празник, затова на него не се извърш-

ват никакви обреди. На традиционната 
трапеза задължително се слага питка, 
грозде и други плодове, за да не чезнат 
вярата, надеждата и любовта в дома. 

24 pоден глас

 Продукти 

около 800грама  брашно
1 кубче мая (или 1супена лъжица суха мая)
1 лъжица сол
2  супени лъжици захар
2 яйца
500мл прясно мляко
2 лъжици олио
фигурки за сладки

 НачиН На ПриготвяНе 

пресяваме брашното в дълбок съд и правим по 
средата „кладенче“. Затопляме леко прясното 
мляко, слагаме в него маята, солта и захар-
та и разбъркваме добре в продължение на 
2-3минути. получената течна смес изсипваме в 
кладенчето от брашно и добавяме яйцата и ол-
иото. Започваме да разбъркваме с лъжица, като 
постепенно загребваме от брашното, до полу-
чаването на  много гъста и лепкава каша. в този 
момент започваме да работим с ръце, за да за-
месим добре оформена топка тесто. внимаваме 
да не прекалим с брашното, защото е необходи-
мо полученото тесто на бъде меко. покриваме с 
кърпа и оставяме да почине около половин час. 
След това го премесваме отново и разстиламе 
равномерно в намазнена тава, като притискаме 
с дланите на ръцете. омазняваме фигурките за 
сладки, за да не залепват и притискаме отгоре, 
докато  украсим  по  желания от нас начин. След 
като сме приключили с украсата оставяме тес-

Питка

Пиле с гъби
Продукти

1кг пилешки гърди
250 грама гъби
3-4моркова
1 глава лук
3домата
100мл бяло вино
50мл олио
1лъжица брашно
сол
черен пипер

 НачиН На ПриготвяНе 

нарязваме на средни по големина парчета 
лука, морковите и гъбите и ги слагаме в за-
гретия с олиото съд, за да запържим за око-
ло 2минути. измитото пилешко месо накълц-
ваме на хапки и добавяме към зеленчуците. 
разбъркваме в продължение на 2минути, 
след което изсипваме бялото вино, посоля-
ваме на вкус и оставяме за 5минути ястието 
да ври. обелваме доматите, нарязваме ги на 
кубчета и ги прибавяме към почти готовото 
ястие. Готвим всичко още 2-3 минути и по-
ръсваме с лъжица брашно. След още минута 
подправяме с черен пипер и отстраняваме 
готовото ястие от огъня. по желание добавя-
ме  пресни зелени подправки.

тото отново да почине 20-30 минути, намаз-
ваме с жълтъка на 1яйце и печем в загрята до 
1800 фурна. Като извадим изпечената пита, 
още докато е гореща я намазваме отгоре с 
бучка чисто масло.

препоръчвам ви да използвате – „polohrubá 
mouka“ – с този тип брашно резултатът е отли-
чен.




