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Начин на приготвяне:
Настърганата на едро ренде тиква се задушава с малко мазнина до 

омекване. Охлажда се и към нея се прибавят канелата, ванилията, яд-
ките и захарта. Разбърква се добре. 

Тавата се намазва с растителна мазнина и се поръсва лекичко с 
брашно, за да се предотврати залепване.

Всяка кора се разстила поотделно (една по една) върху влажна па-
мучна кърпа. Намазва се с растителна мазнина и върху нея се разпреде-
ля равномерно около 1 суп. лъж. от плънката. Повдига се единият край 
по дължина на кората и се навива. След като се получи навит фитил, 
внимателно се поставя в тавата. Ако се започне от края – подрежда се 
по ръба на тавата. Може да се завие първо в средата – първата напъл-
нена кора се свива на спирала, около която се добавя по същия начин 
всяка следваща със застъпване, докато свършат продуктите – плън-

ката или 
корите. 

Когато се раз-
предели точно плънката към броя на корите и 
хубаво се навият, се получава спирала с равномерна дебели-
на, изпълваща цялата тава. Цялата баница се полива с тънка 
струйка мазнина и се напръсква обилно с топла (не гореща) 
вода. Оставя се на топло място няколко минути, за да попие 
всичко. Тавата лекичко се разклаща хоризонтално, за да се 
наместят хубаво корите и плънката. 

Пече се до златисто в предварително загрята до 180 граду-
са фурна – 25-30 минути. След изваждането от фурната, тик-
веникът се напръсква с 1 с. л. вода и се покрива, за да почине, 
като така ще омекнат и твърдите корички отгоре. Когато по-
изстине, по желание може да се поръси с малко пудра захар. 

Начин на приготвяне:
Чушките се почистват от семките и се посоляват отвътре. Лукът и наря-

заните на дребно гъби се запържват с 3-4 с. л. олио и шипка сол. Добавя се 
оризът. След около 3-4 мин. сместа се залива с 1 ч. ч. гореща вода и се оста-
вя на тих огън, докато оризът 
попие течността. Прибавят 
се черен пипер и ситно на-
рязан магданоз. Чушките 
се напълват със сместа, 
нареждат се плътно една 
до друга и се заливат с на-
стърганите домати и ос-
таналото олио. Посолява 
се леко и се долива с една 
чаена чаша гореща вода. 
Ястието се вари на тих 
огън или се пече в уме-
рена фурна. 
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