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Котешки очи

  2



Приготвяне:

 Яйцата, захарта, ванилията и размекнатата свинска мас
се  разбиват  с  миксер.  Малко  по  малко  се  прибавя
брашно, докато се получи меко тесто. Разточва се кора с
дебелина около 0,5-1 см.

С чашка се изрязват кръгове. На половината от тях, с
помощта  на  сламка  се  изрязват  малки  кръгчета
(очичките).  Пекат  се  в  умерена  фурна.  След  като
изстинат, кръгчетата с очето се поръсват с пудра захар.
Слепват се със сладкото (кръгче без и кръгче с дупка).
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Продукти за 40 котешки очи:

√  250 гр. свинска мас ( размекната )            √  3 яйца

√  1 ч.ч. Захар                                                       √  1 есенция ванилия 

√  брашно ( около 1кг.)                                     √  сладко от кайсии

√  пудра захар



Chocolate Mendiants
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Приготвяне:

Избраният от вас шоколад се разтапя на водна баня (по
желание  може  да  се  овкуси  със  есенция  или  алкохол).
Загребва се със супена лъжица от разтопения шоколад и
се  оформя  кръгче  (върху  дъска,  покрита  с  хартия  за
печене). 
Върху  всяко  кръгче  се  подреждат  нарязаните  ядки  и
сушени  плодове  по  избор.  Готовите  шоколадови
кръгчета  се  поставят  в  хладилник,  докато  стегне
шоколада.  Комбинациите  са  безкрайни  и  винаги  са
чудесни. Всичко зависи от Вас ! 
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Продукти :

√   шоколад за готвене ( черен, млечен или бял )                        

√  ядки  ( бадеми, лешници, кашу...)  

√  сушени плодове ( фурми, кайсии, смокини )



Снежни топки с кафе и кардамон
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Приготвяне :

    В купа се разбъркват: брашното, бакпулвера, какаото,
щипка  сол  и  кардамон.  В  друга  купа  се  разбиват  с
миксер: яйцата, захарта, олиото и нес кафето. 
Малко  по  малко  се  добавят  сухите  съставки  към
яйчената  смес.  Оставя  се  за  два  часа  в  хладилник.
Загрява се фурната на 180 °.   Загребва се от сместа по
една чаена лъжичка ( с големината на орех ). Оформя се
топче, което се овалва в пудрата захар. Поставя се в тава,
покрита с хартия за печене.  Пекат се 12-15 минути.
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Продукти :

       √   150 гр. брашно                                     √  1 ч.л. бакпулвер

       √  50 гр. какао                                            √   щипка сол

       √  1 ч.л. кардамон                                    √  150 гр. захар

       √  2 яйца (размер М)                               √  6 с.л. олио

     √  1 ч.л. нес кафе                                       √  50 гр. пудра захар



Шоколадова супа с горски плодове
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Приготвяне :

 Сметаната се затопля. Когато заври се дърпа от огъня
и се добавя шоколада и есенцията ванилия. Разбърква се,
до достигане на гладка консистенция. 

Поднася се с горски плодове, кокос и стърготини бял
шоколад.
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Продукти за 2 порции :

     √  200 мл. сладкарска сметана  

          √  150 гр. бял шоколад 

                    (за готвене)                    

           √  ½ есенция ванилия 

За гарниране :   

√    1 к.ч.горски плодове
            ( микс, замразени )              

     √ кокосови и шоколадови
стърготини

                                                               



Какаови меденки
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Приготвяне :

От всички продукти се омесва меко тесто. Разточва се
на дебелина около 1см., режат се форми по ваш избор.
Пекат  се  в  тавичка,  покрита  с  хартия  за  печене  в
предварително  загрята  фурна  на  180°,  между  6–10
минути.
Когато ги вадите от фурната трябва да са леко мекички.
Тези меденки могат да се превърнат и в украса за вашата
празнична елха. За целта, преди да ги изпечете, трябва
да изрежете със сламка дупка в горния край, в която в
последствие да вържете панделка.
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Продукти :

       √   250 гр. разтопено масло                   √  2 яйца

       √  1 ч.ч. захар                                             √  3 с.л. мед

       √  2 ч.л. какао                                             √  2 ч.л. канела

       √  брашно (колкото поеме)                 √  2 ч.л. сода бикарбонат



Баклавата на мама
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Приготвяне :
 
В  подходяща дълбока тава  се  поставя първият пакет

кори.  Посипват  се,  предварително  изчистените  и
накълцани орехи.  Покрива се със вторият пакет кори.
Нарязва  се  на  желаните  от  вас  порции.  Залива  се  с
разтопеното масло.  Пече се  по средата на фурната на
180° до  златисто.  През  това  време  си  приготвяте
захарния  сироп.  Слагате  водата  да  кипне.  Добавяте
захарта, настърганата кора от лимона и сока му. Около
15 мин. са необходими, за да се сгъсти сиропа. Залива се
баклавата и се оставя да попие добре. 

П.С. Ако сиропа е топъл, корите трябва да са студени,
когато се сиропират, или обратното!
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          Продукти :                     

      √    2 пакета точени кори

          за баница  ( по 400гр. )          

     √  500 гр. масло                      

      √  200 гр. орехи

За сиропа :   

          √    1 л. вода           
      √  1 кг. захар

   √  1 лимон
   √  1 есенция ванилия

                                                               



Коледна къщичка-рецепта + упътване

Приготвяне :
Всички продукти се разбиват със миксер, след което се замесва

меко тесто (добавяйки трите чаши с брашното и содата). Ако е
необходимо  се  добавя  още  брашно,  докато  се  получи  меко
тесто.  Оставя се  да  почине за  20мин.  в  хладилник.  Точилката,
както и плота се набрашняват, за да не залепва меденото тесто.
Разстила се с дебелина 0.5 см., след което се налагат шаблоните и
се изрязват частите на къщичката. Слагат се в тавичка, покрита
с хартия за печене. Пекат се 10-15мин. на 150° в предварително
загрята фурна.

Сглобяване :
Всички  части  се  залепват  върху  подложката  (спрямо

снимката)  с  белтъчната  смес  и  се  украсява  с  кокосовите
стърготини, пудрата захар и остатъка от залепващата смес.
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 Продукти за тестото :         

 √   3 яйца

√  3 с.л. масло (разтопено)

√  2 с.л. мед

√  1 ч.ч. захар 

√  4-5 зрънца карамфил (смлян) 

√  3 ч.ч. брашно + 1 ч.л. сода        

Продукти за залепване

и украса :  

√  2 белтъка + 1 и ½ ч.ч. пудра
захар, разбити с миксер на сняг

      √  малко кокосови стърготини
и малко пудра захар

                                                               



 

Шаблон за направа на Коледна къщичка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Основа лице 

3.Стена 

4.Елха 

5.Подложка 

2.Основа гръб 

                                                Части: 

1. Основа лице – 1 бр.                       4. Елха – 1бр. 

2. Основа гръб – 1 бр.                       5. Подложка – 1бр. (без шаблон)  

3. Стена – 2 бр.                                    6. Снежен човек – 1 бр. 

3.Стена 

6.Снежен човек 
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Елха 

1 бр. 
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Стени 

 2 бр. 
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Щастлива  съм,  че  за  втори  път
събрах  седем  от  моите  любими
сладки вълшебства под един покрив.
„Котешки очи“ и „Шоколадова супа
с горски плодове“  са  от  моята баба
Лиляна. „Какаови меденки“ - от баба
Иванка.  „Баклавата  на  мама“,  както
се  подразбира  от  името  на
рецептата  е  от  моята  майка
Христина.  Четейки  книгата  на
Джоан  Харис  -  „Шоколад“,  се
вдъхнових  за  неустоимите  -

„Chocolate Mendiants”.  “Снежни топки с кафе и кардамон“ са
по немска рецепта.  Поднасям Ви тази вълшебна книжка и с
рецепта,  придружена  от  шаблон за  приготвянето  на  вашата
Коледна къщичка. 

Няма  нищо  по-хубаво  от  това,  всички  да  се  съберем  за
празниците,  да  приготвим  най-вкусните  ястия,  да  седнем  на
една  трапеза  и  да  поднесем  на  близките  си  порция  любов.
Желая Ви една снежна и вълшебна Коледа ! Нека Новата година
ни донесе много здраве, щастие, любов и късмет !      

Весели Празници !

Искам  специално  да  благодаря  на  моят мъж,  без  който  тази
Ebook ( Електронна книга) нямаше да е реалност !
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