
 
Поли Йорданова 

 

Коледни 
сладки 

 

 



Снежни топки 

 

Продукти:  

250 г меко масло 

½ ч.ч. пудра захар 

¼ ч.л. сол 

2 ванилиии  

2 ч.ч. брашно 

½ ч.ч. смлени орехи 



Приготвяне: 

Разбийте маслото и пудрата захар на ръка или с миксер. Прибавете солта, 

ванилиите, брашното и орехите. Разбъркайте всичко и омесете тесто. Ако 

има нужда добавете още малко брашно. От тестото оформете малки топчета 

и ги подредете в суха тава. Печете ги във фурната на 200 градуса за 12 минути 

или до леко зачервяване. Още топли или когато поизстинат леко ги оваляйте 

в пудра захар. Много са вкусни. Буквално се разтапят в устата. 

 

Меденки 

 



Продукти: 

2 яйца 

 1 ч.л. сода бикарбонат 

 1 ч.ч. захар 

 ½ ч.ч. олио 

 ½ ч.ч. мед 

1 ч.л. счукан карамфил 

1 ч.л. канела 

брашно за средно меко тесто 

мармалад за слепване 

 

Приготвяне:  

Разбийте яйцата със захарта. Прибавете олиото, меда, содата,карамфила и 

канелата. Накрая сложете брашното. Брашното е колкото поеме. 

Първоначално бъркайте тестото, а после го омесете на повърхност с малко 

брашно. Трябва да не е много твърдо, лепи от меда. Поръсете работния плот 

леко с брашно. Разточете тестото с точилка на кора с дебелина 3-4 мм. С 

формички за сладки, топнати първо в брашно изрежете различни меденки. 

Подредете ги в тавичка, леко намазнена или покрита с хартия за печене. 

Печете във фурната на 180 градуса до леко зачервяване. Когато изстинат ги 

слепете две по две с мармалад по избор. 

По желание ги украсете с глазура роял айсинг. Разбийте с телена бъркалка 1 

белтък с 160 г пудра захар и 1 ч.л. лимонов сок за блясък. Сложете глазурата 

в плик и отрежете съвсем малко връхчето. Рисувайте върху меденките. Бързо 

съхне. 



Коледни линцери 

 

Продукти:  

200 г меко масло 

150 г захар  

125 г смлени бадеми или лешници, може и смесено или да се използва 

бадемово брашно 

1 яйце 

1 ванилия  

250 г брашно   



½  ч.л. канела 

0,5 г индийско орехче или на върха на ножа 

150 г малинов или ягодов конфитюр, но без семки 

пудра захар за поръсване 

 

Приготвяне:  

Разбийте с миксер маслото и захарта. Бадемите или лешниците смелете до 

фино с мощен чопър или друг уред. Добавете към маслото смлените бадеми 

(лешници), яйцето и ванилията. После прибавете брашното, канелата и 

индийското орехче. Омесете тесто. Тестото е много меко и маслено. 

Разделете го на две части и всяка опаковайте със стреч фолио. Оставете 

тестото да почине в хладилника за 2 часа. Охладеното тесто разточете върху 

набрашнена повърхност на лист с дебелина 2-3 мм. С формички за сладки 

изрежете сърчица или кръгчета. Половината бисквитки са цели, а на другите 

изрежете малки сърчица, звездички или друга форма по средата. Подредете 

сладките в тава, покрита с хартия за печене и ги печете на 180 градуса за 10 

минути. Трябва да запазят светлия си цвят. Когато сладките се охладят ги 

слепете с конфитюр. Целите сърчица или кръгчета се мажат с конфитюра. 

Сладките с изрязани формички се поръсват с помоща на метална цедка с 

пудрата захар. Двете части се съединяват и конфитюра се вижда там, където 

е изрязана сладката. Красиви са и са вкусни. Съхраняват се в кутия. Колкото 

повече стоят по-вкусни стават. 

 

 

 

Таралежки  



 

Продукти:  

130 г обикновени бисквити  

125 г масло   

1 ч.ч. пудра захар 

 1 яйце 

 1 ч.ч. смлени орехи 

 

Приготвяне:  



Начупете бисквитите на парчета и ги смелете на ситно с мелачка, чопър или 

каквото имате. Разбийте маслото и захарта на крем. Добавете яйцето при 

непрекъснато бъркане, за да не се пресече сместа. Прибавете смлените 

бисквити. С чисти и сухи ръце оформете топчета от тестото, които оваляйте в 

смлени орехи. Сложете ги в  хладилника, за да се стегнат. Таралежките са 

най-вкусни, когато са охладени. 

 

Двойно шоколадови напукани сладки 

 

Продукти: 

200 г натурален шоколад 

30 г масло 

250 г захар 

2 яйца 



120 г брашно 

1 ч.л. бакпулвер 

1 ванилия 

щипка сол 

25 г какао 

за овалване - 100 г пудра захар, разбъркана с 1 ванилия  

 

Приготвяне: 

В купа смесете брашното, какаото, бакпулвера, солта и разбъркайте всичко. 

Разтопете 50 г от шоколада на водна баня като натрошите шоколада на 

парченца в малък огнеупорен съд и го сложите в по-голям съд с вода на 

котлона. Останалият шоколад нарежете на ситно с остър нож.  

Разбийте маслото със захарта. Прибавете към сместа едно по едно яйцата, 

ванилията, сухите съставки и двата вида шоколад. Увийте тестото със стреч 

фолио и го оставете за 2 часа в хладилника.  

Оформете го на руло и с ръце направете топчета с големината на пъдпъдъче 

яйце. Оваляйте всяко топче в пудрата захар, смесена с ванилията. Подредете 

ги в тава, покрита с хартия за печене на разстояние едно от друго. 

Притиснете ги леко отгоре. Печете сладките във фурната на 180 градуса на 

средно ниво. Стават бързо. Изваждат се меки, защото когато изстинат се 

стягат и могат да станат твърди. Имат силен шоколадов вкус. Съхранявайте ги  

в затворен съд. 

 

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ! ☺ 


