
За вас, кулинари...

БАБИНИ РЕЦЕПТИ

Издателство „Кулинар“



В ръцете си държите тази малка книжка,

която съдържа 12 лесни рецепти. Нарекохме я

„Бабини рецепти“. Надяваме се, че ще ви

доставят радост от приготвянето им и

удоволствие от техните чудесни вкусови

качества.

Добър апетит!



ЧУШКИ, ПЪЛНЕНИ С ОРИЗ (БЕЗ КАЙМА)

Начин на приготвяне: Лукът се 

запържва, добавят се доматите, 

ориза, подправките, чаша вода. 

Изчистените чушки се пълнят със 

сместа. Нареждат се в тавичка и се 

долива вода, за да омекне ориза, 

пече се в умерена фурна. По 

желание се слага заливка от яйца с 

кисело и прясно мляко.

Продукти: Няколко по-големи

чушки, 1 ч. ч. ориз, 3 глави лук,

домати, чубрица, черен и червен

пипер.



ТИКВИЧКИ С МЛЯКО

Начин на приготвяне:

Тиквичките се изчистват и 

нарязват на кубчета. Запържва се 

лука. Прибавят се тиквичките, 

червения пипер, ориза, млякото, 

магданоза и солта. Вари се на тих 

огън.  

Продукти: 1-2 тиквички, 2 с.л. 

ориз, чаша мляко, лук, олио, 

червен пипер, магданоз, сол.



РИБНИК (СКУМРИЯ С ОРИЗ НА ФУРНА)

Начин на приготвяне: Рибата се 

изчиства и нарязва на парчета. 

Подрежда се в тавичка. Отделно се 

запържва лукът, прибавят се 

зеленчуците, ориза, 4 чаши вода, 

подправките. Изсипва се веднага 

върху рибата. Пече се в умерена 

фурна.

Продукти: 1-2 скумрии, глава лук, 

чаша ориз, домати, по желание 

чушка.



КЮФТЕТА

Начин на приготвяне: Настъргва 

се лукът. Прибавя се в каймата, 

заедно с накиснатата във вода и 

изцедена филия, яйцето и 

подправките. Омесва се добре. 

Пържи се в сгорещено олио.

Продукти: Кайма, лук, филия бял 

хляб, сол, черен пипер, чубрица, 1 

яйце.



ДОМАТЕН СОС

Начин на приготвяне: Запържва 

се лукът, прибавя се червения 

пипер, обелените и нарязани 

домати. След като се свари, 

отделно се приготвя смес от 1 л 

брашно с вода. Прибавя се 

нарязаният чесън, сол, по желание 

магданоз.

Продукти: Добре узрели домати, 

лук, сол, 2 с. л. олио, няколко 

скилидки чесън, лъжица брашно.



БЪРЗА МАЙОНЕЗА

Начин на приготвяне: В бурканче 

от конфитюр се налива олио до два 

пръста под ръба на бурканчето. 

Разбива се с ножа на миксера. 

Готова е само за няколко минути.

Продукти: 1 яйце, сол, ½ ч. л. 

лимонтозу, олио.



ПИЦА

Начин на приготвяне: Замесва се 

тесто, малко по-гъсто от кексово. 

Разстила се добре в намазана с 

олио тавичка. Гарнира се по 

желание, като тук-там се поставят 

парченца краве масло. Пече се в 

силна фурна. 

Продукти: Бурканче кисело 

мляко, 2 яйца, ч.л. сода за хляб, 2 

ч. л. захар, 1 ч. л. сол, 2 с. л. олио, 

бучка масло, брашно.   



СОЛЕНКИ

Начин на приготвяне: От 

продуктите, без яйцето, се замесва 

тесто. Разточва се на кора с 

дебелина ½ см. Реже се на ленти и 

се маже с яйце. Гарнира се с 

червен пипер, кашкавал или сусам.

Продукти: 1 чаша олио, 1 чаша 

сирене, 1 чаша кисело мляко, 1 ч. 

л. сода бикарбонат,  1 ч. л. сол, 1 

яйце, брашно.   



ТИКВЕНИК

Начин на приготвяне: Тиквата се 

настъргва и се слага в тенджера с 

малко вода. Добавя се канела, 

орехи, захар на вкус. Плънката се 

подрежда върху корите, като се 

добавя и по лъжица олио. Пече се в 

умерена фурна.

Продукти: Парче тиква, пакет 

кори за баница, канела, орехи, 

захар, олио.



БАБИНИ КУРАБИЙКИ

Начин на приготвяне:

Продуктите са замесват и се 

разточва тесто с дебелина ½ см. 

Реже се на формички, които се 

мажат с яйце и се поръсват със 

захар. Пекат се в умерена фурна. 

Продукти: 1 ч.ч. кисело мляко, 1 

ч. ч. захар, ½ ч. ч. олио,  3 яйца, 1 

ч. л. хлебна сода, щипка сол, 

ванилия, брашно.  



ЯБЪЛКОВ ПАЙ

Начин на приготвяне: Ябълките 

се изчистват и нарязват на кубчета. 

Прибавят се към забърканото 

тесто. Пече се в намазана с олио и 

поръсена с брашно тавичка.

Продукти: 2 яйца, 1 ч. ч. захар, ½

ч. ч. олио, ½ ч. ч. прясно мляко, 1 

чаша орехи, 1 бакпулвер, 1 ч. л. 

хлебна сода, 2 чаши брашно, 3-4 

големи ябълки, ванилия.  



ВЛАДИШКА ПИТА

Начин на приготвяне: От 

продуктите се разбърква тесто. 

Пече се в умерена фурна в 

намазана с олио и посипана с 

брашно тавичка.  

Продукти: 1 кофичка кисело 

мляко,  2 ч. ч. захар, 1 ч. ч. олио, 4 

ч. ч. брашно, 1 пакетче канела, 1 ч. 

ч. орехи, 1 ч. л. сода за хляб.          



Ако тази книжка ви е харесала,

потърсете и другите наши издания от

поредицата „За вас, кулинари...“- „12

вълшебни напитки“, „Сладки изкушения“ и

„Топли закуски“.

От издателството


