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Начин на приготвяне:
Корите се прегъват на две по дължина и се поставят в тава с подходяща форма и размери. Нарязва се на 16 равни квадрата. 

Разтопява се маслото до завиране и баницата се залива с него по разрезите. Пече се до златисто. 
Веднага след като се извадят корите от фурната, 

се заливат с млякото, разбито със захарта, яйцата и 
ванилията. Тавата се завива плътно и се оставя да 
престои така около 30 минути. След това баницата 
отново се пече, докато корите поемат цялата течност. 
По желание може да се поръси с пудра захар.
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Начин на приготвяне:
Смесват се соевият сос, горчицата, кетчупът, солта, черният и чер-

веният пипер. С добре обърканата смес обилно се намазва почистеното 
пиле, отвън и отвътре. Оставя се да се маринова 40 мин. 

Отделно се смесват натрошеното сирене, нарязаният на малки кубче-
та кашкавал, пресованият чесън и раздробените средички от двете фи-
лии хляб. Плънката се овкусява с малко зехтин и риган. С така пригот-
вената плънка се напълва пилето. Отворът се затваря с клечки за зъби 
или се зашива. Пилето се поставя в намазнена тава и се намазва с бучка 
масло. Тавата се покрива с фолио. Пече се в предварително загрята на 
220° фурна за 10-15 минути, след което се намалява на 180° и се доизпи-
ча. Най-накрая се маха фолиото, за да хване пилето апетитна коричка.

Кулинарна страница
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Млечна баница
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