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ТРАДИЦИОННА БАНИЦА

мултимедия

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България

http://www.bgregio.eu
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традиционна баница

Баницата е много разпространено българско тестено 

ястие, което присъства често на българската трапеза 

в някой от многобройните си варианти. Приготвя се от 

тестени кори с различни плънки. Корите може да се купят 

готови или да се разточат от тесто.

Най-разпространената рецепта за баница е тази с плънка 

от сирене и яйца. В различните краища на България обаче 

има десетки варианти на това ястие – с плънка от тиква 

и захар (тиквеник), с плънка от зеле (зелник), с лук, спанак, 

ориз, месо и т.н. Друг вариант е млечната баница, която се 

поднася като десерт.

Баницата обикновено се включва в менюто за закуска. 

Приготвена по класическата рецепта – с плънка от 

сирене, баницата може да се поднесе с кисело мляко или 

чаша студен айрян. По традиция за посрещането на 

Новата година се приготвя баница с късмети.
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необходими продукти

За традиционна баница са нужни 500 г фини кори,  

4 яйца, 250 г краве сирене, 1 ч.ч. кисело мляко,  

1/2 ч.ч. слънчогледово олио или краве масло. 
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рецепта

1.
Натрошете сиренето и го 

смесете с киселото мляко.

2.
Добавете яйцата.

3.
Прибавете мазнина по 

избор (олио или краве 

масло).
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4.
Разбъркайте плънката 

добре.

5.
Разстелете корите и 

намажете с малко олио.

6.
Разпределете част от 

плънката равномерно по 

цялата кора.
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7.
Навийте кората на руло.

8.
Наредете готовите рула 

в тава под формата на 

спирала.

9.
Намажете баницата с 

жълтък и изпечете на 

фурна до златисто.
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След като се опече, баницата се реже на парчета.  

Може да се консумира както топла, така и студена. 

Обикновено се сервира с кисело мляко.
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РЕЦЕПТА 

ТРАДИЦИОННА БАНИЦА
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Пожелаваме ви 

добър апетит  

и приятни мигове 

 в компанията 

 на традиционната 

българска кухня!

www.bulgariatravel.org
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