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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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тиквеник

Тиквеникът е вид сладка баница с плънка от настъргана 

тиква, захар и орехови ядки. 

Приготвя се от кори, които се продават в магазините в 

България. Корите представляват разточени и изсушени 

тънки листове тесто. Ако не можете да си купите, 

можете да ползвате подобен продукт или сами да си 

разточите кори.

Плънката се приготвя от настъргана тиква, захар, канела 

и счукани на ситно орехови ядки. Тиквеникът се прави на 

отделни части (рула), които след това се подреждат в 

кръгла тава под формата на спирала.  

След като се изпече, тиквеникът се поднася като десерт 

или закуска. Този вид баница се приготвя най-често по 

Коледа и през зимните месеци.



Tрадиционна
българсkа кухня

РЕЦЕПТА ТИКВЕНИК

3

необходими продукти

500 г готови кори за баница, 800 г тиква, 200 г захар,  

150 г орехови ядки, 100 мл слънчогледово олио, канела. 
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рецепта

1.
Разстелете точените 

кори.

2.
Настържете тиквата и я 

смесете със захарта.

3.
Добавете канела.
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4.
Накрая прибавете орехите 

и разбъркайте.

5.
Намажете кората 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.
Изпечете тиквеника на 

фурна до златисто.



Tрадиционна
българсkа кухня

РЕЦЕПТА ТИКВЕНИК

7

След като е изпечен, тиквеникът се оставя да изстине и  

едва тогава се реже на парчета и се поръсва с пудра захар.  

Може да се сервира с кисело мляко.
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Пожелаваме ви 

добър апетит  

и приятни мигове  

в компанията  

на традиционната 

българска кухня!

www.bulgariatravel.org
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