
 

 
Солени таралежчета                                                 
 
1 пакетче крема сирене 
30 гр. настърган кашкавал 
15 гр. галета 
30 гр. настъргано твърдо сирене 
3 зрънца чер пипер 
начупени солети за иглички 
чубрица, червен пипер, орехи /за овалване/ 
 
Сиренето, кашкавалът  и галетата се омесват добре. Правят се 
топчета, които се оформят с ръце. Поставят се зрънцата чер пипер 
за очички и носле, а солетите се начупват и се забиват като 
бодлички на таралежче.  
По желание топчетата могат да се овалят в чубрица, червен пипер 
или орехи и да се получат солени бонбони. 
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Мини пастички 
 
1 пакет готови блатове за торта 
1 кутия сладкарска сметана за 
разбиване 
плодове, смлени орехи, захарни или 
шоколадови пръчициза украса 
 
От готовите блатове се изрязват с формичка /кръгла, квадратна, 
сърцевидна/ по три броя основи за пастичките. С разбитата 
сметана се измазват обилно. Отгоре се украсяват по желание 
със смлени орехи, захарни или шоко пръчици, настърган 
шоколад или плодове. 
 
 
                                        
                                                                                                                     2 

 
Бързи домашни бонбони 
   
100 гр. меко краве масло 
200 гр. бисквити 
100 гр. орехи 
50 гр. пудра захар 
 
Бисквитите и орехите се смилат. Към тях се прибавят пудрата 
захар и маслото. Всичко се обърква добре. Оформят се топчета, 
които могат да се овалят в кокосови стърготини, смлени орехи, 
какао или шарени захарни пръчици. Престояват в хладилника. 
Към сместа за топчетата могат да се добавят настъргани 
портокалови или лимонови корички, а също така и някаква 
есенция. 
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Скалички 
 
1ч.ч. топло прясно мляко  
2 пак. меки бисквити 
125 гр. краве масло 
50 гр. пудра захар 
50 гр. какао 
50 гр. кокосови стърготини / по желание/ 
 
Бисквитите се натрошават. Всички продукти се омесват добре. 
Оформят се скалички, за които може да се направи глазура от 
разтопен шоколад на водна баня. Консумират се след известен 
престой в хладилника. 
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     Шоколадови пънчета 
 
2 пак. меки бисквити          За крема: 
2 суп. л. какао                       200 гр. краве 
масло                                      150 гр. сухо 
2 суп.л. пудра захар            мляко 
1ч.ч. вряла вода                   1 ч.ч. пудра захар 
 
Омесва се меко и мазно тесто. Разделя се на 4 части. Разточват се 
на 4 правоъгълника. Мажат се с по една четвърт от количеството 
крем. Завиват се на руло. Престояват в хладилника да се стегнат. 
После се нарязват на пънчета. 
                               
 
 
                                                                                                                         5 

  
Курабии от бисквити 
 
Могат да се използват правоъгълни малки бисквитки или 
бисквити „Котешко езиче”. Слепват се по две бисквити с 
домашно сладко /от сливи, кайсии, ягоди/ или течен шоколад. 
Смилат се орехи. Потапят се бисквитите до половината за 
кратко в подсладено прясно мляко и след това веднага – в 
смлените орехи. И вече имате най – лесните курабийки... 
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                                                                     На ....................................  

  

За спомен от  първата ни кулинарна 
работилничка 

 
 

IV „В” клас, СУ ”Христо Ботев” – гр. Русе 
24. 02. 2023 г. 

 
 
 
 

Г-жа Д. Димитрова 


