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Начин на приготвяне
В купа се смесват продуктите за тестото по реда на изброяване и се бъркат с 

дървена лъжица или миксер за тесто. Готовото тесто се покрива с фолио и се ос-
тавя на студено за около час–два. В тава се слага кухненска хартия и се намазва с 
олио. След като е стегнало меденото тесто, ръцете се намазват с олио и се започва 
с оформянето на меденките. Може на ръка, може и с кръгла формичка, или малка 
чашка. Тестото трябва да бъде с пласт около 0,5 см. Получават се около 80 меденки. 
Медените кръгчета се нареждат в тава с разстояние около 2–3 см едно от друго и 
се пекат в предварително загрята на 180° фурна за не повече от 3–4 минути, като 
постоянно се наглеждат. Трябва да добият приятен меден цвят. Готовите меденки се 
намазват с мармалада и се слепват. Хубаво е да престоят един ден в кутия на хладно, 
за да стегнат. 

Шоколадовата глазура:
Маслото и шоколадът се 

разтапят на вода баня и 
постепенно се доба-
вят захарта и мля-
кото. Бъркат се, 
докато се разто-
пят и глазурата 
стане гладка и 
лъскава. Меден-
ките се потапят 
цели или наполо-
вина в глазурата и 
се оставят да изсъхнат 
за час–два. До консума-
цията се съхраняват в кутия 
на хладно, за да останат меки.

Кулинарна страница

Начин на приготвяне
Маята се активира във водата със захарта и 2–3 с. л. брашно. След като 

се надигне, се разбива в дълбок съд с яйцата и солта. Добавя се брашното и 
разтопеното масло (топло, но не горещо). Всичко се обърква на гладка каша 
(затова се нарича кашник). 
Накрая се добавя на-

трошеното сирене и се разбърква. Ку-
пата се оставя на топло да втаса, докато 
тестото удвои обема си (40–50 мин.) След 
това се изсипва в покрита с хартия за пе-
чене и намазана с олио тавичка. Изчаква 
се отново да втаса (30–40 мин.) Пече се в 
предварително загрята на средна температура 
фурна за около 12–15 минути, като се наглежда. 
Отгоре се намазва с масло и се поръсва със сирене и 
кашкавал. Поднася се топъл със сезонна салата и айрян.
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Кашник (бърза пита по родопски)
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разтопеното масло (топло, но не горещо). Всичко се обърква на гладка каша
(затова се нарича кашник).
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