
10 идеи за детски
снакс

П Р О Ф Е С И Я  М А М А



Гризини

ПРОФЕСИЯ  МАМА

130 гр. брашно
(използвах от спелта)

80 мл. топла вода
1/2 ч.л. сол

1/2 ч.л. суха мая
1 ч.л.зехтин

1/2 ч.л. мед (по желание)



ПРОФЕСИЯ  МАМА

Пресява се брашното и смесват със
солта и маята. Прави се кладенец по
средата и се изсипва топлата вода,

меда и зехтина.

Замесва се меко и лепкаво тесто,

което се поставя в дълбока купа и
покрива със стреч фолио. Оставя се за
30 мин. на топло.

Включва се фурната да загрява на 150

градуса с вентилатор и се започва с
оформянето на гризините.

Разделя се тестото на малки топки (20

на брой) с тегло 9-10 гр. Всяка една от
тях се разточва с ръце на дълги около
25-27 см. пръчици, които се нареждат
в тава с хартия за печене.

Пекат се 10-12 мин., обръщат се 

 гризините и се пекат още толкова.

След като се извадят от фурната
оставят се върху решетка да се
охлаждат.

Може да се добави макове семе, сусам
или други семена преди печене.
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Кашкавалени
солети

ПРОФЕСИЯ  МАМА

140 гр. брашно
100 гр. кашкавал

2 с.л. зехтин
50 мл. вода

1/3 ч.л. бакпулвер
щипка сол (по желание)



ПРОФЕСИЯ  МАМА

Пресява се брашно и се добавя
бакпулвер. Прави се кладенец и се 

 добява водата, зехтина и настъргания
на ситно ренде кашкавал.

Замесва се меко тесто и при
необходимост се добавя още брашно.

Разточва се тестото върху набрашнена
повърхност и с нож се изрязват
пръчиците.

Нареждат се в тава с хартия за печене
на дъното и се пекат в предварително
загрята фурна на 180 градуса с
вентилатор за 10-12 мин.

Оставят се да се охлаждат на решетка.
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Кубети

ПРОФЕСИЯ  МАМА

3 филии хляб
1 с.л. зехтин
Мащерка
Риган

Червен пипер



ПРОФЕСИЯ  МАМА

Първо се махат корите на хляба и се 

 нарязват на малки кубчета.

Поставят се върху хартия за печене и
се  добавят към тях зехтина и
подправките. 

Разбъркват се добре и поставят да се
пекат на 180 градуса с вентилатор за 10

мин. в предварително загрята фурна.

Подправките могат да бъдат заменени
с други по избор.
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Соленки

ПРОФЕСИЯ  МАМА

1 яйце
350 гр. брашно 

200 гр. кисело мляко
80 гр. масло

100-150 гр. сирене
1/4 ч.л. сода за хляб
1/2 ч.л. бакпулвер

1/2 ч.л. сол (по желание)



ПРОФЕСИЯ  МАМА

Разбива се киселото мляко заедно със
содата за хляб. След 5 мин. се добавят
жълтъка и разтопеното на водна баня
масло. Разбиват се добре.

Прибавя се натрошеното сирене към
тях, накрая се добавя брашното с
бакпулвера и солта.

Меси се меко тесто, което се оставя да
почине 30-40 мин.

Разточва се тесто с дебелина около 4-

5 мм. и се изрязват соленки в избрана
от вас форма. Всички соленки се
намазват с разбит белтък и се
поръсват със сусамово или маково
семе по желание.

Пекат се в предварително загрята
фурна на 180 градуса с вентилатор за 10

мин. (до готовност)
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Царевични
пръчици

ПРОФЕСИЯ  МАМА

200 мл. вода
3 с.л. царевичен грис

1 ч.л. масло
Сол (по желание)



ПРОФЕСИЯ  МАМА

Във водата се разтвория царевичния
грис и се бърка на умерен огън до
сгъстяване.

Сваля се сместа от котлона и се
добавят масло и сол.

За оформяне на пръчиците се
използва пош с широк объл
накрайник. Нареждат се пръчиците
върху хартия за печене и се пекат
около 15 мин. на 180 градуса с
вентилатор.
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Крекери

ПРОФЕСИЯ  МАМА

150 гр. пълнозърнесто
брашно

70 мл. вода
30 мл. зехтин

1 ч.л. сол
семена - маково семе,

ленено семе, сусам



ПРОФЕСИЯ  МАМА

Брашното се пресява и смесва със
солта и семената. Прави се кладенец
по средата и там се добавят водата и
зехтина.

От състваките се замесва тесто, което
се увива в стреч фолио и се оставя в
хладилник за около 30 мин. Аз
използвам восъчни кърпи вместо
фолио.

След това тестото се разточва между
два листа хартия за печене и изрязва
в желана форма.

Крекерите се пекат на 180 градуса с
вентилатор в предварително загрята
фурна за 15-20 мин.
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Вафли

ПРОФЕСИЯ  МАМА

1/2 пакет вафлени кори
(5-6 на брой)

200 гр. тахан по избор/

фъстъчено масло
50 гр. кленов сироп/мед



ПРОФЕСИЯ  МАМА

Разбиват се тахана заедно с кленовия
сироп/меда. 

Намазват се с готовия крем една от
вафлените кори, поставя се втора, пак
се маже с крем и така и с всички кори.

Оставят се няколко часа и след това се
режат в желана форма.
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Сухи пасти

ПРОФЕСИЯ  МАМА

2 яйца
40 гр. кокосова захар

20 мл. вода
40 гр. брашно

10 гр. какао/брашно от
Рожков

1 ч.л. бакпулвер

300 гр. заквасена
сметана

50 гр. мед



ПРОФЕСИЯ  МАМА

Разделят се яйцата на белтъци и жълтъци.

Белтъците се разбиват на сняг, прибавя се
захарта си и продължават да се разбиват.

Жълтъците се разбиват заедно с водата.

Брашното се пресява и смесва с бакпулвера
и какаото/брашното от Рожков. Добавят се
към разбите жълтъци и се продължават да
се разбиват.

Към тях се добавят белтъците и с шпатула
се смесват внимателно без да се губи обема
им.

Сместа се изсипва в продълговата тава с
хартия за печене на дъното и се пече в
предварително загрята фурна на 180 градуса
с вентилатор за 10-15 мин.

Оставя се блатът да изстива във фурната с
леко отворена врата за да не спадне. След
като изстине се разделя на два блата.

Заквасената сметана се разбива с меда и се
поставя върху единия блат, а втория блат се
поставя върху крема. Оставя се за няколко
часа и след това с остър нож се разрязва на
пасти.
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Бонбони

ПРОФЕСИЯ  МАМА

150 гр. микс сурови ядки
(орехи, кашу, бадеми)

100 гр. фурми
30 гр. кокосово масло

30 гр. кленов сироп



ПРОФЕСИЯ  МАМА

В блендер първо се блендират само
ядките и след това към тях се добавят
фурмите, кокосовото масло и кленовия
сироп и всичко се блендира докато
получа лепкава смес.

Ако се използват сушени фурми
препоръчвам първо да ги поставите в
гореща вода за 10 мин. и обелите след
това да добавите към ситно смелените
ядки.

С ръце се оформят бонбоните в кръгла
форма и се получават 20 броя, които
могат да се овалят в кокосови
стърготини.
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“Шоколадови”
бисквити

ПРОФЕСИЯ  МАМА

1 яйце
100 гр. брашно

3 фурми
30 гр. меко масло

10 гр. брашно от Рожков
1 ванилия

1/2 ч.л. бакпулвер



ПРОФЕСИЯ  МАМА

Накисват се фурмите в гореща вода за
10-15 мин. и след това се обелват.

Пасират се в чопър.

Разбива се добре яйцето и се добавят
фурмите.

Добавя се мекото масло и се разбива.

Пресява се брашното се смесва заедно
с ванилията, бакпулвера и брашното
от Рожков. Добавят се към разбитите
яйце и масло.

Меси се меко тесто и се оформят
бисквите с ръце.

Редят се върху хартия за печене и
пекат на 180 градуса с вентилатор в
предварително загрята фурна за 10-15

мин.
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