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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 питка

Хлябът в българския фолклор и в кулинарната традиция 

носи силна символика. Той присъства в различни обреди и 

обичаи и е символ на гостоприемството, на семейството 

и на домашното огнище.

В България за всеки празник се пече хляб и се украсява по 

различен начин, съгласно установените традиции. Най-

популярната форма на хляба, този, който ежедневно е 

присъствал на трапезата на българското семейство, е 

обикновената питка. 

Тя се прави от брашно, вода, сол, масло или друга мазнина и 

мая.

По тази рецепта се правят също и обредните 

хлябове, които обаче имат различни форми и украси в 

зависимост от сезона, от отбелязвания празник или от 

въображението на домакинята.
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необходими продукти

За да стане вкусна и пухкава питката, е необходимо  

фино бяло брашно (500 г). Освен него ще са ви необходими  

160 - 180 мл топла вода, мая, 3 яйца, 100 г мазнина по избор, 

щипка захар, сол на вкус.
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рецепта

1.
Брашното се пресява през 

сито.

2.
С пръсти направете малка 

дупка в средата.

3.
Разтворете маята в малко 

топла вода.
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4.
Добавете щипка захар към 

маята и я оставете на 

топло да втаса.

5.
Изсипете яйцата в 

кладенчето.

6.
Добавете сол.
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7.
Прибавете разтворената 

мая.

8.
Добавете и разтопено 

краве масло или 

растително олио.

9.
Започнете да бъркате 

тестото, като добавяте 

вода колкото е необходимо.
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10.
Месете с ръце до 

получаването на средно 

меко и еластично тесто.

11.
Покрийте тестото с кърпа 

и оставете да втаса.

12.
Тестото е готово, когато 

удвои обема си.
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13.
Премесете още веднъж.

14.
Поставете тестото в 

съда, в който ще се пече, и 

намажете отгоре с жълтък.

15.
Печете във фурната до 

получаването на златиста 

коричка.
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След като се опече, питката се оставя да изстине. 

Може да се поднесе със сирене, чубрица, мед или други 

подправки по избор.
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РЕЦЕПТА 

ТРАДИЦИОННА ПИТКА
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Пожелаваме ви 

добър апетит  

и приятни мигове  

в компанията 

 на традиционната 

българска кухня!
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