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 Бешамел сос

Овој сос има повеќе варјанти на подготовка, но 
овој е идеален за многу јадења
                                   Продукти:
• 700 мл. млеко, 50-до 100 гр, маслец или масло,
50 гр, брашно, сол и бибер по вкус, 2-3 чешниња 
лук.
                                  Подготовка:
Маслецот (или масло) загрејте го на тивок огон. 
Кога ќе се загрее додадете го брашното и веднаш 
мешајте. Се пржи околу две минути, да почне да 
прави меурчиња. посолете и додадете го млекото. 
Повторно го мешате да не се згрутчи, потоа 
додавате бибер.
Од количината на млекото зависи која густина 
сакате да биде сосот. Ако сакате по редок ставате 
50 гр. брашно и еден литар млеко, ако сакате 
погутс удвоите го брашното.
На крај кога сосот е веќе готов додатете ги сечкани
чешнињата лук, (по желба мускатно оревче) 
проверете дали е доволно солен.
Овој сос може да се користи како додаток на многу 
јадења особено оние кои се пржени, или печени 
како што се кременадли, шницли, пилешки стек, 
кофтиња, пржени печурки…
                               

https://vecer.mk/node/3182


                               Вариво со ќофтенца од месо 
                                            Потребно е:
 1 кг компири,2 поголеми страка праз,3 моркови,малку корен од
целер,малку свеж босилек,1 лажица пире од домати,сол,мелен 
сув зачин,масло за готвење.
                               за ќофтенцата од месо:
 300 г мелено месо,1 јајце брашно по потреба,2 чешниња лук 
ситно сецкани,сол и бибер,масло и уште: 1 лажица брашно,1 
лажица мелена црвена пиперка.
                                        Подготовка:
 – Прво подгответе ги ќофтенцата. Во еден сад ставете ги 
месото, јајцето, исецканиот лук, сол , бибер, 2 лажици масло и 1-
2 лажици брашно. Измесете ја смесата со рака за да се поврзат 
сите состојки. Покријте ја со фолија и оставете малку да отстои.
– Празот измијте го убаво и сецкајте го на поголеми парчиња. 
Истото направете го со морковите и целерот. Ставете ги во 
тенџере во кое претходно сте ставиле малку масло и динстајте 
ги додека не омекнат. 
– Компирите излупете ги и исечете ги на коцки. Додадете ги во 
тенџерето, посолете и додадете 1 лажица мелен сув зачин. 
Неколку минути динстајте со внимателно мешање за да не ви се
распадне зеленчукот.
– Сега во тенџерето сипете вода да биде два прста над 
компирите. Оставете на тивко да се вари.
– За тоа време од смесата со мелено месо правете мали 
ќофтенца, увалкајте ги во брашно и ставете ги да се пржат во 
тава на загреано масло. Постојано превртувајте ги за да се 
испржат од сите страни. во тавата додадете 1 лажица брашно и 
1 лажица мелена црвена пиперка и уште малку пржете (пазете 
црвената пиперка да не ви изгори затоа што ќе горчи). 
Содржината од тавата сипете ја во тенџерето кај компирите. 
– Полека измешајте ја целата содржина и додадете сецкан 
босилек и 1 лажица пире од домати. Варете уште 10-тина 
минути. Ако е потребно уште вода или зачини додадете ги 
додека се вари јадењето. – Ова вариво послужете го врело.



   Запечено свинско во бел сос  

                            Состојки:
• 800 гр. свински врат, 285 гр. мајонез, 300 
гр. кашкавал, 250 гр. маринирани 
печурки, 1 лажиче сол, 1 дл. бело вино.

                          Подготовка: 
Месото наредете го во подлабок плех или 
земјена тава, зачинете го и премачкајте го 
со мајонез.
Покрај него ставете ги печурките, залејте 
го со вино до половина на парчето месо, да
не се помеша со мајонезот.
Покриете го со фолија и печете гоп еден 
час на 180 степени.
Тргнете ја фолијата и посипете го со 
рендан кашкавал и вратете го во рерна да 
се пече околу 10 минути, додека не фати 
потпечена коричка.

https://vecer.mk/node/5007


          Златиборска пита со сирење

                                    Потребно е:
 10 листа за пита со средна дебелина за првиот фил: 2 
белки 350 мл јогурт 200 мл масло 1 чаша (од 200 мл) 
брашно 1 прашок за печиво сол за вториот фил: 400 г 
сирење 2 жолчки 2 лажици кисела павлака сол.

                                    Подготовка:
 – Сите состојки за првиот фил измешајте ги во еден сад. 
Белките не матете ги, туку само додадете ги во филот и 
измешајте.
 – Во друг сад ставете ги сите состојки за вториот фил и 
измешајте убаво. 
– За еден ролат ви се потребни 5 кори.
 – Ставете една кора на работната површина и 
премачкајте ја со филот со јогурт. Одозгора ставете ја 
втората кора и повторно премачкајте со филот. Истото 
повторете го и со останатите три кори. Само на 
последната кора, која исто сте ја премачкале со филот со
јогурт, распоредете половина од вториот фил и 
завиткајте ја како ролат.
 – Истата постапка повторете ја и со преостанатите пет 
кори и од нив завиткајте уште еден ролат. 
– Двата ролати од кори ставете ги во намастена тава, 
одозгора премачкајте ги со малку масло и ставете ги да 
се печат во загреана рерна на 200 Целзиусови степени 
околу 30 минути.



Како се прави добра скара 

Доколку сакате месото повеќе никогаш да 
не ви е суво и жилаво, пред термички да го
обработите, задолжително ставете го да 
отстои во маринада!Ви го препорачуваме 
овој совршен рецепт:
                        Состојки:
– Половина шолја маслиново масло,
– Половина шолја пиво,
– 1 лажица мед,
– 1 лажица сол,
– 3 чешниња лук.
                       Подготовка: 
Излупете го лукот и гмечете го додека не 
стане кремаст. Во него додадете го 
маслиновото масло и пивото, а потоа и 
медот. Потоа сеѐ убаво измешајте.
Месото исечете го на мали парчиња и 
прелијте го со маринадата. Оставете ја 
маринадата да се маринира најмалку 3 
часа, па потоа термички обработете го.

https://vecer.mk/node/8903


Ќофтиња од тиква
                                               Состојки:

1 тиква (околу 1,5 килограм) излупена и рендана,5 лажици 
брашно,2 чешниња лук здробени,2 големи јајца изматени,1/2 
лажичка сушена мајчина душичка,1/4 лажичка сушена 
жалфија,прстофат морско оревче,сол и свежо мелен црн пипер 
по вкус,2 лажици маслиново масло.

                                         Приготвување:

Во голем сад измешајте ги тиквата, брашното, лукот, јајцата, 
мајчината душица, жалфијата и морското оревче; зачинете со 
сол и црн пипер, по вкус.Загрејте го маслиновото масло во 
големо тенџере на средновисока температура.Земајте со лажица
од смесата за секое ќофте, израмнете со шпатула и пржете 
додека долната страна да добие убава златно-кафеава боја, 
околу 2 минути. Превртете и пржете од другата страна, околу 1-
2 минути подолго.Послужете веднаш.



Најбрза пита со сирење

                                Потребно е:
10-12 кори за пита,околу 700 г сирење,3 јајца,
4 лажици масло,2 полни лажици пченичен 
гриз,
2 лажици кисела павлака,400 мл јогурт,сол по 
вкус,
1/2 кесичка прашок за пециво,парче путер.

                              Подготовка:
– Во еден сад изматете ги јајцата и додадете 
ги издробеното сирење, маслото, гризот и 
прашокот за пециво. Потоа додадете ги 
јогуртот, киселата павлака и солта и убаво 
изматете.
– Тавата премачкајте ја со путер. Парчето 
путер растопете го.
– Секоја кора премачкајте ја со неколку 
лажици од филот и завиткајте ги како ролни. 
Потоа од нив направете 
полжавчиња. Наредете ги во тавата.
– Премачкајте ја питата со растопениот путер.
 – Ставете да се пече во загреана рерна на 200
цезлиусови степени околу 20 минути.
– Послужете ја топла со кисела павлака, 
кисело млеко или јогурт.
                     

https://mtm.mk/ostanato/48101-najbrza-pita-so-sirenje


               Најубава погача со сирење

                                        Потребно е: 

околу 900 г брашно,400 мл млеко,2 јајца + 1 белка,6 
лажици масло,6 лажици јогурт,40 г свеж квасец,1 
лажица шеќер,2 лажичиња сол, и уште:100 г маргарин, 
на собна температура 400 г сирење 1 жолчка и малку 
млеко – за премачкување на погачата пред печење.       

                                       Подготовка: 

– Во 200 мл млако млеко ставете ги шеќерот и квасецот 
и почекајте да стаса квасецот. 
– Во брашното додадете ги сите состојки и стасаниот 
квасец и замесете меко тесто. Оставете го тестото да 
стои натопло, околу 1 час за да нарасне.
– Омекнатиот маргарин изматете го за да стане мек и да 
можее да го намачкате на тестото. 
– Тестото поделете го на 4 дела. Секој дел со сукало 
развлечете го во форма на правоаголник со околу 1 см 
дебелина. Земете едно тесто и премачкајте го со 
маргарин и одозгора посипете го со издробеното сирење. 
Постапката повторете ја и со останатите делови од тесто.
Само последното, најгорното тесто не го премачкувајте 
со маргарин и сирење. – Сега полека, со раце раширете 
го тестото да добиете правоаголник со големина околу 28
х 40 см. Тестото пресечете го на половина, а потоа секоја 
половина уште на два дела, така да на крај добиете 
вкупно 6 ленти тесто. 



– Секоја лента завиткајте ја до половина од една страна, 
а втората половина на друга страна. Не ги растегнувајте
лентите. 
– Ставете ги лентите тесто (како на сликата) во една 
тава со дијаметар околу 30 см. Тавата претходно 
намастете ја со масло. Краевите на лентите пред да ги 
ставите во тавата израмнете ги. Во средината ставете 
една лента и завртете ја. Продолжете со сите останати 
ленти. 
– Погачата премачкајте ја со разматена жолчка со малку
млеко. Оставете ја на топло да стои уште околу 30-на 
минути и потоа ставете ја да се пече во загреана рерна 
на 180 целзиусови степени околу 45 минути или додека 
убаво не порумени.



         Пита со мелено месо и ајвар
 
                                Потребно е:
 1 пакување готови кори за гибаница (9 кори),500 гр 
мелено месо,350 гр ајвар,4 јајца,200 гр кисела павлака,1 
главица кромид,2 чешниња лук масло мелен сув зачин 
сол, бибер.

                                Подготовка: 
– Кромидот ситно исецкајте го и испржете го на малку 
масло. Додадете го меленото месо и продолжете со 
пржењето. 
– Кога ќе се испржи месото додадете го ситно сецканиот 
лук и зачинете со сол, мелен сув зачин и малку бибер. 
– Тргнете ја тавата на страна и додадете го ајварот. 
Убаво измешајте. 
– Тавата од рерна убаво намастете ја и доле ставете 3 
кори. Секоја кора испрскајте ја со малку масло. 
– На третата кора ставете 1/2 од филот со месо и ајвар. 
– Ставете повторно уште три кори и потоа остатокот од 
филот. На крај завршете со преостанатите три кори. 
– И последната кора испрскајте ја со масло и на повеќе 
места избодете ја со вилушка. Исечете ја питата на 
коцки. 
– Во еден сад изматете ги јајцата со киселата павлака. 
Со оваа смеса прелијте ја питата. 
– Ставете да се пече во загреана рерна на 180 целзиусови
степени околу 40 минути. 
– Послужете ја со кисела павлака.



Питулици од тиквички

                                    Состојки:

700 г тиквички рендани,1 лажичка сол,3 лажици 
брашно (или лебни трошки),2 чешниња лук 
здробени,1 големо јајце изматено,сол и мелен 
црн пипер, по вкус,2 лажици маслиново масло.

                                 Приготвување:

Ставете ги ренданите тиквички во цедалка над 
мијалникот. Посолете ги и промешајте; нека седат 10 
минути. Со чиста крпа за садови или газа, целосно 
исцедете ги тиквичките.

Во голем сад измешајте ги тиквичките, брашното, лукот 
и јајцето; зачинете со сол и црн пипер, по вкус.

Загрејте го маслиновото масло на средно висока 
температура. Црпете по една лажица од смесата за секоја
питулица, израмнете ја со шпатула, и пржете додека 
долната страна да добие златно-кафеава боја, околу 2 
минути. Превртете ја и пржете од другата страна, околу 
1-2 минути подолго.

Послужете ги веднаш.



Плескавици од леќа со фин прелив од кисела павлака
и сок од лимета. 

                                    Потребно е:
 1 луто црвено пиперче ситно исецкано,2 чешниња лук 
ситно сецкани или згмечени,1 помала главица кромид 
ситно сецкан,1 морков исецкан на коцкички,250 г 
варена леќа,1 јајце + 1 белка изматена,1/4 чаша (од 250 
мл) лебни трошки,1 лажица ким,1 лажица маслиново 
масло. 
                                      за преливот: 
сок од 2 лимети 4 полни лажици кисела павлака сол 

                                       Подготовка: 
– На загреано масло пропржете ги лутото пиперче, 
кромидот, лукот и морковот додека не омекнат. Потоа 
оваа смеса помешајте ја со сварената леќа и додадете го 
јајцето, лебните трошки и кимот. Смесата треба да биде 
доста влажна и малку леплива.
 – Земајте од смеасата со лажица и со раце формирајте 
топчиња. Потоа слескајте ги како плескавици (од оваа 
количина намирници треба да добиете 9 плескавици).
 – Ставете ги да се пржат на загреано маслиново масло 
да добијат коричка и да поруменат од двете страни.
 – Сега преминете на подготовка на преливот. Измешајте
ја киселата павлака со сокот од лиметите и посолете по 
вкус.
                                     Сервирање:
 На секоја плескавица од леќа ставете по малку од 
преливот од павлака и послужете. По желба одозгора 
можете да посипете со сецкан свеж магдонос.



            Погача од стар леб
 
                                 Потребно е:
околу 800 гр стар леб,150 мл млеко,500 мл јогурт,2 
јајца, 1 лажиче сол,1 лажица рендан пармезан,на 
врв на нож сода бикарбона,1 лажица путер за 
премачкување на тавата,сусам, ким, ленено семе 
по желба  за посипување.
                      
                                  Подготовка: 

– Лебот исечете го на мали коцки, постепено 
прелијте го со млеко и измешајте го со рака (кога 
смесата ќе стане тврда и мокра, престанете со 
додавање на млеко). 
– Изматете ги јајцата и додадете ги јогуртот, солта, 
пармезанот и сода бикарбона. Матете додека да 
добиете хомогена смеса. 
– Додадете го лебот и убаво измешајте за да се 
соединат сите состојки. 
– Тавата во која ќе ја печете погачата убаво 
премачкајте ја со путер и распоредете ја смесата. 
Посипете со малку масло и на крај со сусам или 
пак со други семки, по желба. 
– Ставете да се пече во загреана рерна на 200 
целзиусови степени околу 40 минути, додека убаво 
не порумени.



ПОМФРИТ од палента 

ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ:

1 литар вода,220 г палента,Масло,Морска сол.

ЗА НАРОСУВАЊЕ:

Суви зачини: магдонос, рузмарин, мајчина душичка, 

пипер,Пармезан.

ПОСТАПКА:

Ставете ја палентата со малку сол во ладна вода и сварете ја на 

класичен начин. Излејте во тепсија 20 см претходно намастена со 

масло. Оставете да излади 15-тина минути, а потоа покријте ја со 

проѕирна фолија и оставете целосно да излади.Загрејте ја рерната 

на 200 степени. Изладената палента исечкајте ја на ленти како 

помфрит. Тепсијата обложете ја со хартија за печење па наредете го

помфритот. Наросете малку масло и морска сол па печете. Времето 

на печење зависи од јачината на рерната и од тоа колкави парчиња 

сте исекле, но отприлика е 25 минути.Готовиот помфрит наросете го 

со суви зачини и послужете со кечап или некој сос по ваш вкус.



Посна пита од компир

ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ:

1 кг компир,1 поголема главица кромид,2 лажички сол,10 г 

брашно,100 мл масло,2 лажици маргарин,црн пипер.

ПОСТАПКА:

Загрејте ја рерната на 200 степени. 

Компирот излупете го, изрендајте го заедно со кромидот и посолете 

и зачинете.

Тепсијата ставете ја во рерна да се загрее.

Исцедете го вишокот течност од компирот, па промешајте го со 

брашното.

Тепсијата намастете ја, излејте ја смесата внатре и прелијте со 

растопен маргарин и масло.

Печете 40-тина минути додека да зарумени.



 Солило од киселите краставички

Киселите краставички одлично прилегаат во сендвичите и го 

подобруваат вкусот на бројни салати.Проширете ги вашите 

хоризонти па во своите кулинарски дела вклучете ја и киселата 

течност во која се чуваат. Наместо да ја истурите во одводот, 

истурете ја во омилениот оброк или коктел.

НАПИТОК ПОСЛЕ ТРЕНИНГ.Течноста од киселите краставички е богата 

со електролити па можете да ја испиете без дополнителни додатоци,

и така да ја повратите силата и дел од вредните елементи кои сте ги 

изгубиле со потењето од напорниот тренинг.

НЕЖНА ЗАМЕНА ЗА ОЦЕТ

Овој сок од кисели краставички можете да го сметате како нежна

киселина со која можете да ги зачините зелените салати, салатата

од компир и тврдо варените јајца.Течноста можете да ја додадете во

јогурт и да направите дресинг за салата или да ја искористите за

маринада за месо.Налијте малку од киселината врз парчиња кроми



Шарена боранија

                                 Состојки:
 Половина пакување замрзната зелена боранија,
Половина пакување замршната жолта боранија,
1 домат или 100 мл доматно пире,1 морков,
1 зелена пиперка,1 главица кромид,500 мл млака 
вода,Масло за јадење,Сол, црн бибер и вегета по 
вкус,Магдонос по вкус.
                    Начин на приготвување:
 Во  загреано  масло  на  оган  го  додаваме
изренданиот  кромид  да  се  пропржи  додека  не
омекне. 
Потоа  го  додаваме  ренданиот  домат  и  зелената
ситно сечкана пиперка. 
Кога  овие  состојќи  ќе  заруменат  во  садот  ги
додаваме  зелената  и  жолтата  боранија.
Продолжуваме со  динстање додека боранијата  не
омекне. 
Кога  состојките  се  омекнати  додаваме  300  мл
млака  вода,  еден  морков  исечкан  на  тркалца,  1
лажичка вегета, сол и црн бибер по вкус. 
Го затвораме  садот  и  ја  оставаме  боранијата  на
тивок оган 30-40 минути откако ќе зоврие. 

https://vecer.mk/node/3272


Пред самиот крај додаваме ситно сечкан магдонос
по желба.

           Шпагети со сланина и јајца
                                                     Состојки:

400 г сланина, исечена на коцки,1 пакетче 
шпагети,200 г рендан пармезан,3 јајца (на собна 
температура),малку сечкан магдонос,3 лукчиња 
(сосе лушпа),5 лажици маслиново масло.

                          Приготвување:

Зовријте солена вода во големо тенџере за да се сварат 
шпагетите.Во сад промешајте ги јајцата со виљушка и 
додајте најголем дел од кашкавалот (оставете малку за 
гарнир).Со нож подзгмечете ги лукчињата, без целосно 
да ги здробите.Во голема тава на средно висока 
температура ставете го маслиновото масло и додајте го 
лукот.Додека се динста лукот, притискајте го со дрвена 
лажица за да пушти вкус.По минута-две додајте ги 
коцките сланина и пржете околу 5 минути (не треба 
сланината да стане крцкава).Тргнете го лукот и 
намалете на ниска температура.Сварете ги шпагетите 
според упатството и исцедете ги.Во истата тава (во која 
се вареле шпагетите) додајте малку маслиново масло и 
вратете ги сварените шпагети.Измешајте ги сланината, 
смесата од јајца и пармезан и сечканиот магдонос. 
(Јајцата, сланината и кашкавалот треба да се залепат на
шпагетите).



Послужете веднаш, во топла чинија и украсено со 
малку пармезан и магдонос.

Пилешка пита со печурки и праз

                                             Состојки:

2 лажици путер,1 голем праз, измиен и исечкан на парчиња од 

по 2 см,200 г печурки, крупно сечкани,4 филети пилешки гради 

од по 250 г, исечени на парчиња со големина на залак,250 мл 

кокошкина супа од коцка,1 лажица пченкарно брашно,100 мл 

хопла,2 големи шаки спанаќ,околу 6 кори,маслиново масло

                                      Приготвување:



Загрејте ја рерната на 190 степени.Загрејте го путерот во 
голема тава на средна до висока температура. Ставете ги 
празот и печурките и пржете 2-3 минути додека не почнат 
да омекнуваат. Зголемете ја температурата, додајте ги 
парчињата пилешко и пржете уште 2 минути, а потоа 
додајте ја супата и оставете да зоврие.Во меѓувреме, 
измешајте го пченкарното брашно со 2 лажици вода и 
истурете го во тавата, заедно со хоплата. Додека да 
зоврие нежно мешајте, па гответе додека сосот да згусне. 
Тргнете ја тавата од рингла и додајте го спанаќот, а потоа 
целата смеса пренесете ја во тава за печење од околу 28 
x 15 см. Оставете малку да се излади.Земете лист кора и 
смачкајте ја со раце. Ставете ги парчињата кора врз 
пилешкиот фил и повторете со преостанатите листови 
кора.Попрскајте го тестото со маслиново масло, а потоа 
печете ја питата околу 20 минути, за кората да зацврсне и 
на места да добие златно-кафеава боја.
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