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Подсладете
своя Великден

Вярвате ли, че Великден може
да носи още повече наслада?
Лесно е!
Когато правите домашните
си печива и козунаци,
използвайте нерафинирана
кафява захар ПАСИФЛОРА. Тя
е също толкова сладка, но
много по-ароматна и с
по-високо качество.
И това ще бъде вашата малка
кулинарна тайна, която
никой няма да разгадае.

Инструкция
КОЗУНАЧЕНИ КИФЛИЧКИ С КАФЯВА ЗАХАР

1
В купичка сложете маята, 50 мл
от млякото и 1 супена лъжица
от захарта. Разбъркайте и
оставете за 10 минути, за да се
активира маята.

4
Сложете тестото в намаслена купа,
покрийте с фолио за свежо съхранение
и оставете на топло за 2 часа,
докато тестото удвои обема си.

7
Разрежете кората на 4 и всеки
триъгълник намажете с пастата
от смокини. Навийте на рулце
и подвийте крайчетата, за да
получите кифличка.
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С кухненски робот разбийте заедно
кафявата захарта и яйцата до
получаването на пухкава, светложълта
смес. Добавете ванилията и останалото
мляко, активираната мая, половината
брашно, лимоновия сок, лимоновата
и портокалова кора.

Разбийте добре, сложете бъркалката
за тесто и добавете останалото
брашно. Тестото трябва да бъде
меко и лепкаво. Към омесеното тесто
добавете на части мекото масло.

Налейте водата в касерола, добавете
смокините, портокаловата кора и сок
и захарта. Кипнете и варете на тих
огън 8-10 минути, докато смокините
омекнат поемат цялата течност.
Свалете съда от котлона, пасирайте
сместа до получаването на гладка
паста и прехвърлете в купичка.

Разделете тестото на 4, премесете
с малко брашно и оформете на топки.
Вземете една топка и върху намаслен
плот, разточете на кора с дебелина
около 3 мм.

Подредете кифличките в тава
за печене, покрийте с фолио
и оставете да втасат за
35-40 минути, докато удвоят
обема си.

Намажете кифличките
с разбитото яйце, печете
25-30 минути в предварително
загрята до 180 градуса фурна.
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Козуначени кифли
с кафява захар
и сушени смокини
ПРОДУКТИ
8 г суха мая
250 мл топло прясно мляко
160 г нерафинирана кафява захар ПАСИФЛОРА
3 яйца
2 чаена лъжица ванилов екстракт
кората от 1 лимон
кората от 1 портокал
сокът от ½ лимон
650 г пресято брашно
110 г меко масло
щипка сол
брашно за омесване

за намазване
1 жълтък, разбит с 1 супена лъжица прясно мляко

за плънката
150 мл вода
200 г сушени смокини
1 чаена лъжица портокалова кора
80 мл портокалов сок
1 супена лъжица нерафинирана кафява захар ПАСИФЛОРА

Мини козуначета
с кафява захар
ПРОДУКТИ
около 1 кг брашно
14 г суха мая
250 мл прясно мляко
250 г кафява тръстикова захар ПАСИФЛОРА
кората на 1 лимон
2 ванилии
150 г меко масло
3 яйца + 1 белтък (жълтъкът е за намазване
на козуначетата)
за плънката
1 кафена чаша кафява тръстикова захар ПАСИФЛОРА
1 супена лъжица какао
3 супени лъжици смлени орехи

ПРИГОТВЯНЕ
1. Затоплете млякото така, че да не пари. В него изсипете
маята, 1 супена лъжица. захар и 2 супени лъжици брашно.
2. Покрийте купичката с кърпа и оставете да се активира
маята.
3. Претеглете кафявата тръстикова захар и я добавете към
яйцата. Аз разбивах с кухненска машина (кухненски робот).
Ако не разполагате с такава, използвайте миксер.
4. Трябва да разбивате продължително време, за да се
разтопи захарта и да получите сладък крем от яйца и захар.
5. Към разбития крем добавете активираната мая и част
от брашното. Не забравяйте да сложите кората на лимона
и ванилията.
6. Започнете да омесвате първо с машината и на етапи се
добавя по една лъжица разтопено масло и брашно. Аз не
омесих цялото брашно на робота, дооформих го на ръце.
7. Набрашнете плота и изсипете сместа. Доста течна я
оставих, но така успях да омеся меко и еластично
козуначено тесто, като на етапи влагах масло и брашно.
8. Конците се виждат, още преди да е починало и бухнало.
9.Сложете тестото в тенджера и оставете да си почива.
При мен втасването отне 4 часа.
10. Готовото тесто сложете върху набрашнен плот,
разделете на две големи части, а всяка голяма част
разрежете на по-малки топчета, от които ще оформите
козуначетата. При мен се получиха 10 броя.
11. Направете плънката, като смесите захарта, смлените
орехи и какаото. Разточете с точилка топката тесто,
сложете плънка и навийте на руло.
12. Вземете формата, намажете я с малко олио и направете
формата на охлюв. Повторете за всички форми.
13. Оставете да почиват и втасат. Когато са готови за
печене, ги намажете с разбития жълтък.
14. Печете на 150 градуса на горен долен реотан до
готовност. При мен отне 40 минути.

Пухкаво
козуначено руло
ПРОДУКТИ
50 мл прясно мляко
1 пакет суха мая
2 с.л. нерафинирана кафява тръстикова захар ПАСИФЛОРА
200 мл прясно мляко, хладко
3 яйца (отделете 2-3 с.л. за намазване на рулото)
100 г нерафинирана кафява тръстикова захар ПАСИФЛОРА
Около 600 г бяло брашно
90 г масло на стайна температура
2 супени лъжици тъмен ром
за плънката
6 с.л. и нерафинирана кафява тръстикова захар ПАСИФЛОРА
3 с.л. захар от фурми ПАСИФЛОРА
60 г масло
1 с.л. тъмен ром или есенция ром
Смесете всички продукти до еднородна паста.

ПРИГОТВЯНЕ
1. Поставете в подходяща купичка маята, заедно с топлото
прясно мляко, 2 супени лъжици захар и разбъркайте.
2. Покрийте сместа и оставете за 10 мин., да се активира маята.
3. В голяма купа пресейте 400 г брашно и оформете кладенче.
4. В отделна купа разбийте с помощта на миксер яйцата, заедно
със захарта и 2 супени лъжици тъмен ром.
5. В кладенчето при брашното, изсипете продуктите: хладкото
мляко, втасалата мая и разбитите яйца със захарта, без маслото.
6. Започнете да омесвате, като добавяте брашно постепенно,
докато получите меко, леко лепнещо тесто.
7. След като тестото започне да се оформя, прибавете маслото
(което трябва да е меко, на стайна температура).
8. Продължете да месите през цялото време във купата, защото
тестото трябва да е меко и лепнещо.
9. Когато маслото е добре разпределено в тестото, покрийте
купата с найлоново фолио и го оставете да втаса за 30-40 мин.
Тестото ще е доста меко и ще лепне леко по ръцете ви, така
трябва да бъде.
10. След като тестото втаса, намажете работния плот и ръцете
си с олио (можете да използвате слънчогледово, кокосово, канола
или друго, каквото предпочитате).
11. Извадете тестото от купата и започнете да месите, като
всеки път с шпатула обирате от плота залепналите парченца и
ги връщате в тестото.
12. След като започне много да лепи, отоново намазвайте плота и
ръцете си с по малко олио и месете така около 15 минути.
Тестото ще започне да задържа формата си, когато е готово.
Поставете тестото отново във купата за 20 минути.
13. Оформете рулото, като намажете с олио работния плот и
разстелите тестото с ръце с диаметър 30х40 см.
14. Намажете по повърхността с плънката от захар, масло и ром и
завийте на плътно руло от дългата страна.
15. Разрежете през средата по дължина и оплетете двете части.
Поставете така оформеното тесто в продълговата тавичка за
печене на хляб, покрита с хартия за печене и намазана с масло.
16. Покрийте рулото и изчакайте, докато изпълни тавичката.
17. Намажете повърхността на тестото с отделеното разбито
яйце и поставете в студена фурна.
18. Включете на 170°С и печете до готовност, около 50-55 мин.
19. По време на печенето, след като започне да се зачервява,
намалете фурната с още 10 градуса, ако е необходимо.
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Супер вкусен
и лесен за приготвяне
козунак с шоколад
и кокос
ПРОДУКТИ
за тестото
660-680 г брашно
250 мл мляко
140 г кокосова захар ПАСИФЛОРА
1/2 кубче прясна мая
4 яйца + 1 жълтък
60 г краве масло
30 мл олио
1 пакетче бурбонска ванилова захар
за пълнежа
100 г краве масло на стайна температура
80 г кокосова захар ПАСИФЛОРА
20 г какао
80 г кокосово стърготини
по желание за отгоре
100 г разтопен на водна баня шоколад, смесен
с 3-4 с. л. прясно мляко или вода
кокосови стърготини за поръсване

ПРИГОТВЯНЕ
1. Затоплeте млякото и го смесете с маята и 2 с.л. брашно.
2. Разбъркайте и оставете настрани за кратко. В голяма
купа разбийте с миксер яйцата и кокосовата захар. Изсипe
те при тях сместа с маята. Разбийте за кратко. Прибавете
ванилията и брашното.
3. Омесете тесто, но то трябва да е меко и леко лепкаво. В
никакъв случай не прекалявайте с брашното.
4. Разтопете на слаб огън кравето масло. Смесете с олиото
и на части започнете да прибавяте към тестото. Месете с
ръце, докато тестото поеме цялата мазнина. Покрийте с
подходяща кърпа и оставете на топло, за да удвои обема си.
5. В друга подходяща купа смесете омекналото масло с
кокосовата захар за пълнежа. Разбъркайте с вилица, докато
двете съставки се смесят добре. Прибавете какаото,
кокосовите стърготини и отново разбъркайте.
6. След като тестото е втасало достатъчно, омазнете
леко ръцете си с олио и преместете тестото върху
подходяща повърхност. Тук нямате нужда от точилка,
защото тестото е много еластично. Оформете с ръце
правоъгълник. Вземете пълнежа и го разпределете върху
правоъгълника. След това навийте на руло. Вземете един
остър нож и разрежете рулото по дължина на две. Усукайте
двете части, а краищата подпъхнете отдолу.
7. Ако искате два по-малки козунака, разделете усукания
козунак на две.
8. Преместете в голяма тава, покрита с хартия за печене.
9. Оставете отново на топло, за да удвои обема си.
10. Намажете втасалия и оформен козунак с един разбит
жълтък и печете в предварително загрята на 180 градуса
фурна до готовност. По желание, за да е още по-шоколадово,
разпределете разтопения шоколад върху изстиналия
козунак. Поръсете обилно с кокосови стърготини.

Козуначени
питки "Яйчица"

ПРОДУКТИ
450 г брашно
150 мл прясно мляко80 г нерафинирана кафява
тръстикова захар ПАСИФЛОРА
7 г суха мая
1 ванилия
100 г извара
50 мл разтопено масло
1 яйце
кората на един малък лимон
щипка сол
праскови от компот
1 жълтък
3 супени лъжици прясно мляко
пудра захар

ПРИГОТВЯНЕ
1.В купа пресявате брашното и смесвате със солта,
ванилията и изварата.
2.Разбърквате и правите кладенче, в което слагате захарта,
маята, яйцето, и леко затопленото мляко.
3.Прибавяте разтопеното масло и кората на лимона и
започнете да месите тестото.
4.След като замесите меко, нелепнещо тесто, го оформете
на топка.
5.Прехвърлете го в намазана с олио купа и го сложете във
фурната на 50 градуса, покрито с кърпа.
6.Когато удвои обема си, разделете тестото на 6 или 8
части.
7.Оформете ги на топчета и всяка от тях разточете на
кръгче.
8.Наредете ги в тавичка, като сложете в средата половин
праскова от компот.
9.Оставете ги на топло да бухнат още веднъж.
10.След това ги намажете с предварително разбити прясно
мляко и жълтък с помощта на четка и ги запечете на 190
градуса, докато се зачервят за около 20 минути.
11.След изпичане ги поръсете с пудра захар.

Какаово панетоне
с кафява захар
ПРОДУКТИ
600 г бяло брашно
180 г кисело мляко
180 г нерафинирана кафява тръстикова захар ПАСИФЛОРА
100 г краве масло
50 г пaтешка мас
9 г суха мая или 20 г прясна мая
20 г натурално какао 22-24% масленост
кората от един био лимон
1 шушулка ванилия
6 яйца
за плънката
100 г микс от стафиди, сушено френско грозде
и цитрусови корички
100 мл ликьор
за отгоре
1 яйце
30 мл прясно мляко
филирани бадеми
нерафинирана кафява тръстикова захар ПАСИФЛОРА

ПРИГОТВЯНЕ
1. Сложете сушените плодове в купичка и ги полейте с ликьора.
2. Разбийте яйцата с кафявата захар до образуването на
пухкава смес. За целта използвайте миксер. Може и на ръка, но
имайте предвид, че процеса е дълъг.
3. След това прибавете киселото мляко и маята, която
предварително трябва да сложите в млякото и да разбъркате
добре до хомогенизиране.
4. Продължете да разбивате.
5. Пресейте брашното и го добавете на части.
6. Оставете машината да меси продължително време, около
10 мин.
7. Добавете към края на месенето натуралното какао,
вътрешността от шушулката ванилия и настърганата кора
от био лимон.
8. Премесете отново до пълното хомогенизиране.
9. Добавете кравето масло и патешката мас на части при
постоянно месене.
10. Покрийте купата с хавлиена кърпа и оставете тестото да
увеличи обема си два пъти.
11. След това добавете сушените плодове. Премесете добре.
12. Сложете тестото в тавичка за панетоне - висока и тясна.
13. Ако не разполагате с тавичка за панетоне, можете да си
направите като вземете една малка тавичка с диаметър 14-16
сантиметра и по стените на тавичката сложите хартия за
печене на няколко пласта, така че да получите високи стени.
14. Покрийте тавичката с найлонова торбичка и хавлиена
кърпа. Оставете да втаса отново докато увеличи обема си
два пъти.
15. Разбийте яйцето с прясното мляко и намажете
панетонето.
16. Поръсете с кафява захар и филирани бадеми.
17. Печете на средно ниво в предварително загрята на 170
градуса фурна за около 80 минути.
18. След изпичане, извадете панетонето от фурната и го
покрийте с хавлиена кърпа докато изстине.

Ефектен козуначен
пудинг с лек
яйчено-ванилов крем
ПРОДУКТИ
500 г (или повече)- козунак - стар
2 бр. яйца
8 супени лъжици кафява нерафинирана захар ПАСИФЛОРА
6 супени лъжици брашно
1 литър прясно мляко: 600 мл + 200 мл
+ 200 мл (за потапяне на козунак)
1 бр. ванилия
50 г краве масло

ПРИГОТВЯНЕ
1. Първо се приготвя яйчен крем за торта
2. Разбийте яйцата със захарта и прибавете брашното с
200 мл прясното мляко и ванилията.
3. Сложете яйчената смес на котлона на умерена
температура при непрекъснато бъркане. Постепенно
прибавете останалото мляко (600 мл) и внимавайте да не
се образуват бучки.
4. Накрая добавете кравето масло и не спирайте да бъркате
за 1-2 мин. Свалете го от котлона, когато се получи леко
сгъстена еднородна смес.
5. Нарежете козунака на филии и потапяайте всяко парче за
много кратко в останалото мляко.
6. Сложете хартия за печене в тавичка и наредете един ред
козунак. След това залейте с половината крем, нов ред
козунак и завършете с останалия крем.
7. По желание можете да декорирате със стафиди и ядки или
да наръсите с течен шоколад за още по-богат вкус на
десерта.
8. Козуначената торта се оставя да престои няколко часа в
хладилник за да стегне.

Карамелено - шоколадова
козуначена торта

ПРОДУКТИ
1 стар козунак
за карамеления сироп
1 ч.ч. нерафинирана кафява тръстикова захар ПАСИФЛОРА
50 г уиски
1 ½ чаена чаша вода
1 супена лъжица масло
за крема
250 г маскарпоне
400 г заквасена сметана
300 г течен шоколад
за декорация
резени козунак
1 ч.ч. нерафинирана кафява тръстикова захар ПАСИФЛОРА
50 г уиски
1 чаена чаша вода
1 супена лъжица масло

ПРИГОТВЯНЕ
1. За да приготвите карамела, в подходящ съд, сложете
захарта.
2. Когато започне да се карамелизира сложете маслото,
уискито и водата.
3. Намалете котлона и оставете сиропа да се получи.
4. В купа се смесват маскарпонето, сметаната и течния
шоколад.
5. Разбърквате на ръка с лъжица или бъркалка.
6. В форма за торта от 22 см подредете ред козунак.
7. Сиропирайте с карамеления сироп.
8. Сложете крем, после отново следва ред козунак и сироп.
Завършете с крем.
9. Приберете тортата в хладилник за 8-12 часа.
10. Когато тортата е стегнала, сложете резените козунак
отгоре.
11. Пригответе топинга, както е описано по-горе. Този може да
го оставите малко по-гъст.
12. Покрийте тортата внимателно, като слагате върху крема
и козунака.
13. След 10 -15 минути тортата може да се разреже и опита.

Пожелаваме ви
вкусни и ароматни
празници!
Пазарувай с код VELIKDEN
и вземи 10% отстъпка
на всички видове захар
на www.passiflorabrand.eu
в периода
01-04 - 30.04.22 г.

Офертата не може да се комбинира
с други отстъпки и промоции

www.passiflorabrand.eu

