
25брой 5/2015

Реализация, снимки и дегустация на рецептите: „Роден глас“

Начин на приготвяне:
И тук, както в почти всички рецепти, важи правилото – смесе-

те течните продукти, после прахообразните и накрая всички заедно. 
Разбийте яйцата, олиото и меда до еднородна консистенция. Добавете 
поетапно пудрата захар. Смесете брашното (около 2 ½ чаши от него), 

содата и канелата. Добавяй-
те лъжица по лъжица към 
яйчената смес. Докато сме-
ста е по-рядка, миксерът ще 
Ви бъде верен помощник, 
а след като се получи смес, 
наподобяваща тесто, идва и 
цапащата част – омесване-
то с ръце. Добавете останалото брашно (около ½ чаша или колкото поеме) 
и месете до получаването на средно твърдо тесто. Следващата стъпка е 
самото разточване. Нормалната дебелина е около 1,2 – 1,3 см. Вече разто-
ченото тесто изрежете с форми за сладки. Печенето е финалната права... 
Разстелете лист хартия за печене в тавата, която сте избрали, наредете 
сладките в нея и я поставете в предварително загрята на 180° фурна. 

Приблизителното време за печене на този тип сладки е малко повече 
от 10 мин. и малко по-малко от 15 мин. Но всъщност са готови тогава, 
когато кухнята се изпълни с приятния аромат на канела, а самите сладки 
придобият леко златист цвят. Поръсете вече готовите сладки със захар-
но-канелен прашец (2 с.л. пудра захар и 1 с.л. канела).
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Начин на приготвяне:
Чушките се изчистват от дръжките и семките, 

изпичат се и се обелват. Сиренето се намачква с 
вилица, добавят се две яйца, накълцаните магда-

ноз и копър и ху-
баво се разбърква. Вся-
ка чушка се пълни с по 2-3 супени лъжици от сместа. Брашното и галетата 
се поставят в различни купи, а в трета се разбиват останалите яйца. Всяка 
чушка се овалва в брашното, потапя се в яйцата и след това се овалва в 
галетата. Чушките се изпържват от двете страни до златисто и се поставят 
върху салфетка, за да се изцеди излишната мазнина. 

По желание, чушките бюрек могат да се сервират със заливка от кисело 
мляко, чесън, копър и малко сол.

Чушки бюрек
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Канелено-медени сладки
(рецепта на Евгения Станчева)
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