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Начин на приготвяне:
Тавичката се поставя на котлон или във фурна и в нея се разтопявя захарта.

Карамелът се разпределя по дъното и стените на съда и се оставя настрани 

да изстине. Яйцата се разбиват със захарта, добавят се ванилията и прясното 

мляко. Сместа се изсипва в тавичката върху изстиналия карамел

След това започва подготовка за блата: яйцето се разбива със захарта, доба-

вя се млякото, олиото, бакпулвера, брашното и какаото. 

Много внимателно кексовото тесто се 

изсипва на струйка точно в средата 

на тавичката с крема. Тавата със 

сладкиша се поставя в друга 

тава, в която е налята топла 

вода. Пече се на водна баня 

на 180° около 30-35 мин. 

След като сладкишът из-

стине, се оставя за 12 часа 

в хладилник заедно с во-

дната баня.

Преди сервиране се об-

ръща върху поднос.
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Начин на приготвяне:
Прясното мляко се затопля, добавя се захарта и натрошената мая, разбърква се добре и се оставя да шупне. Браш-

нената смес се изсипва в по-голяма купа, прави се кладенче и се добавят лененото семе, двата вида белени семки и 

солта. Накрая се изсипва млякото с маята. Омесва се средно меко тесто, което се оставя да втаса, докато увеличи обема 

си няколко пъти. Оформят се малки питки, които се подреждат в тава, покрита с намазнена хартия за печене. Питките 

се намазват с разбит жълтък и се оставят отново да втасат. Пекат се на 180° до златисто. 

Бургаски пълнозърнести питки

бяло пшенично и пълнозърнес-

то брашно в съотношение 1:1

(около 500 г или колкото 

поеме)

1 ч. л. захар

шипка сол

250 г прясно мляко

1/2 кубче прясна мая

мляно ленено семе

белени слънчогледови семки

белени тиквени семки

1 яйце (по желание)

ПРОДУКТИ

Какаова торта с крем карамел

(за форма 20-22 см)

За карамела: 5 с. л. захар

За крема:

800 мл прясно мляко

5 яйца, 200 г захар

1 ванилия

За блата:

1 яйце

100 г захар

100 мл прясно мляко

100 мл растително масло

1 ч. л. бакпулвер

100 г брашно

2 ч. л. какао

ПРОДУКТИ

На този ден, за всеобщо здраве и благоденствие се месят обредни хлябове, правят се курбани.
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