
Празник на палачинките

Рецепти на 
палачинки



ТРАДИЦИОННА ПАЛАЧИНКА
Необходими продукти
• прясно мляко - 100 мл.
• брашно - 1 с. л.
• яйца - 1 бр.
• масло - 10 гр.
• сода бикарбонат - 1 гр.
• сладко - 30 гр.
• сол
Начин на приготвяне
Яйцето се разбива добре. Прибавят се брашното, малко сол и сода 
бикарбонат и се разбъркват. На тънка струя се прибавя млякото. 
Трябва да се получи средно рядка каша. Добре нагорещеният
тиган се намазва с мазнина. С лъжица се взема от палачинковата
смес и се изсипва в тигана на недебел пласт. Палачинките се 
запичат по 1 - 2 мин. и от двете страни, поставят се в чиния и се 
навиват на руло. Пълнят се със сладко. 



ФРЕНСКА ПАЛАЧИНКА

Необходими продукти
• яйца – 2 бр.
• брашно – 3 с. л.                                        
• прясно мляко – 150 мл.
• сол
• масло – 60 гр.

Начин на приготвяне
Яйцата се разбиват, след което се прибавя брашното и отново 
добре се разбърква. Добавят се млякото и солта. Маслото се слага
в голяма тава и тя се слага в силно загрята фурна и се изчаква да се 
стопи и загрее добре, след което сместа се изсипва и се пече към
10 мин. Гарнира се със сладко по желание.



Необходими продукти

• прясно мляко - 2 ч.ч.

• яйца - 2 бр.

• брашно - 8 с.л.

• смокини - 12 бр.

• бадеми - 50 гр.

• стафиди - черни 50 гр.

• сол, захар, олио

• индийско орехче

• канела

Начин на приготвяне

От яйцата, брашното, солта, индийското орехче и млякото се забърква 
тесто за палачинки и се оставя 30 минути да отлежи. Прибавят се ситно 
нарязаните смокини, изчистените, смлени бадеми и стафидите и всичко
се разбърква. Палачинките се пържат в сгорещена мазнина. Поднасят се 
веднага, посипани със захар и канела. 

ГРЪЦКА ПАЛАЧИНКА



БАНАНОВИ ПАЛАЧИНКИ
Необходими продукти

• вода – 300 мл

• брашно – 130гр (200мл)

• захар – 2 ч.л.

• 1 банан

• 1 ( размер L ) яйце

• 1/4 ч. л. Сол

Начин на приготвяне
В голяма купа се пресява брашното със солта, като по средата се оформя кладенче.Яйцето се 
счупва и се пуска в кладенчето. Сипва се малко вода. С тел за разбиване се обърква яйцето и 
водата и постепенно се привлича брашното отстрани, като същевременно се долива вода, 
докато се получи палачинково тесто. Бананът се пасира и се добавя към тестото. Всичко се 
разбърква, след което купата се покрива. Оставя се настрани за 30 минути (това ще помогне на 
изпържените палачинки да станат по-леки).

Тиганът се поставя на котлона и щом се нагорещи, леко се намазва с малко олио. Сипват се 2 и 
1/2 с. л. (25-35 мл) от тестото. Тиганът се разклаща, така че тестото да се разнесе равномерно 
по дъното.Връща се на котлона и палачинката се пържи 1 минута.
С помощта на нож с широко острие се обръща палачинката. Пържи се от другата страна до 
златистокафяво. Изпържените бананови палачинки се прехвърлят в плоска чиния.

Готовите бананови палачинки се поднасят топли с шоколаден сос.



СМЕТАНОВИ ПАЛАЧИНКИ

Необходими продукти
• 4 големи яйца
• 1/2 ч. л. сол
• 1/2 ч. л. бакпулвер
• 4-5 с. л. брашно
• 300 мл готварска сметана
• 3-4 с. л. захар

Начин на приготвяне
Яйцата се разбиват добре със захарта.
Прибавят се останалите продукти и отново се разбива добре.
Палачинките се изпържват в нагорещен тиган с масло.
Нежните сметанови палачинки се поднасят топли



ПОРТОКАЛОВИ ПАЛАЧИНКИ
Необходими продукти

• 2 яйца

• 400 мл прясно мляко

• 160 г брашно

• 1/2 ч л сол и захар на вкус

• 2 с л разтопено масло

• 100 мл портокалов сок

• 1 с л настъргана кора на един портокал

Пълнеж

• 200 г извара

• 2 с л сметана

• 1/2 ч л ванилова захар

• 1 портокал

Начин на приготвяне

Яйцата се разбиват с прясното мляко и солта. Прибавя се пресятото брашно, разтопеното 
масло, портокаловият сок, настърганата кора от портокал и захар на вкус. Всичко се размесва 
добре. Тестото се оставя да "почине" около 30 минути.
По желание се пълнят с пълнеж
Изварата се смесва с 2 с л сметана, ваниловата захар. Прибавя се обелен и нарязан на парчета 
портокал и захар на вкус. Всичко се разбърква добре. С тази смес се пълнят палачинките захар 
на вкус.



ЛИМОНОВИ ПАЛАЧИНКИ

Необходими продукти

• 100 г брашно

• 1 с. л. Захар

• 50 г разтопено масло

• 4 яйца

• 300 мл прясно мляко

• настъргана кора от 1 лимон

Начин на приготвяне

Брашното се смесва със захарта и с настърганата кора от лимон.Прибавя се 
разтопеното масло и се разбърква добре.
Яйцата се добавят едно по едно, като след всяко сместа се разбърква добре.
Постепенно се влива прясното мляко и отново се разбърква добре. Тестото се 
оставя встрани за 30 минути.
В предварително загрят тиган с плоско дъно, намазан с парченце масло, с черпак 
се сипва от тестото и се разклаща, за да се разлее по дъното на тигана.
Лимоновите палачинки се изпържват от двете страни до златисто оцветяване.



ПАЛАЧИНКИ С РИКОТА
Необходими продукти:

• 150 г брашно с бакпулвер
или 

• 150 г брашно плюс 3/4 ч л бакпулвер

• 2 с л захар

• 1/2 ч л настъргана кора от портокал
или друга есенция

• 100 г извара или рикота

• 200-250 мл прясно мляко

• 1 белтък

Начин на приготвяне:

Сухите продукти се смесват. Рикотата се разбива леко с прясното мляко.
Пресяват се сухите продукти и се добавя разбит на мека пяна белтък.
Всичко се разбърква добре. Тестото се оставя да "почине" 30 минути.
Пекат се на умерен огън.



ПАЛАЧИНКИ С КИСЕЛО МЛЯКО
Необходими продукти

• 2 бр. яйца

• 2 ч.ч. брашно

• 2 ч.ч. вода

• 1/3 ч.ч. кисело мляко

• 1 ч.л. захар

• 1 ч.л. олио

• щипка сода за хляб

• сол

Начин на приготвяне

Яйцата се разбиват много добре, прибавят се и другите съставки, 
разбива се до получаване на гладка смес, без бучици брашно. 
Палачинковото тесто престоява най-малко 30 минути и се 
изпържват палачинките.



АМЕРИКАНСКИ ПАЛАЧИНКИ
Необходими продукти:

• 225 гр. брашно

• бакпулвер

• 2 ч.л. сол

• 2 ч.л. захар

• 2 яйца

• 350 мл. прясно мляко

• 25 гр. масло (разтопено)

Начин на приготвяне:

В купа се разбърква брашното с бакпулвера, захарта и солта. Отделно се 
разбиват яйцата, добавят се млякото и маслото. Мокрите продукти се 
прибавят към сухите и се бърка до хомогенна смес. 

Пекат се в тефлонов тиган без мазнина! Сипва се в тигана 2 суп. лъжици 
от сместа, когато започнат да се образуват балончета се обръща от 
другата страна.



ПАЛАЧИНКИ С ПЛОДОВЕ
Необходими продукти:

• брашно - 250 гр.

• прясно мляко - 500 мл.

• яйца - 3 бр.

• олио - 1 с.л.

• масло - 20 гр.

• пудра захар - 1 с.л.

• ванилия - 1 пакетче и сол – 3 гр.

• сладка сметана – 150 гр.

• портокали, банани, киви, ягоди - по 100 гр.  от плод

Начин на приготвяне:

Брашното се пресява, яйцата се разбиват. Смесват се брашното, яйцата и половината от млякото. 
Бърка се до получаването на гладка смес. Добавят се стопеното краве масло, солта, захарта и 
втората половина мляко. Разбърква се добре. Похлупва се и се държи на стайна температура 1 
час. Ако искате палачинките да са фини, белтъците се разбиват отделно и се прибавят 
накрая. Тиганът се нагрява, намазва се с растително масло и с черпак се сипва порция от сместа. 
След зачервяване палачинката се обръща с помощта на широк нож.
При подреждането след всяка палачинка се ръси пудра захар, за да не залепват.
Плодовете се почистват, нарязват се на малки кубчета и се смесват. Във всяка палачинка се 
поставя от нарязаните плодове. Накрая върху всяка палачинка се поставя по една лъжица 
сметана.



Празник на палачинките

Рецепти на 
палачинкови 

торти



Палачинкова торта с желиран ягодов крем

Необходими продукти:

• 125 г брашно

• 250 мл прясно мляко

• 1 бр. яйце

• 1 ч.л. пудра захар

• 1 ванилия, 2 гр сол

• 1 ч.л. растително масло

• 10 г масло

• 1 кг ягоди - може и компот

• 2 с.л. желатин

• 600 мл вода

• 6 с.л. захар

• 4 бр. белтъка



Палачинкова торта с желиран ягодов крем

Начин на приготвяне:

За палачинките: Брашното се оформя на кладенче. Прибавят се разбитото на 
пяна яйце, половината от млякото и се бърка до гладка смес. Постепенно след 
това се прибавят маслото, солта, захарта и втората половина от млякото. Бърка
се до хомогенна смес, похлупва се и се държи един час на стайна
температура. Нагорещен тиган се намазва с масло и се сипва по един черпак 
от сместа. След като палачинката се изпържи от едната страна с широк нож се 
обръща.
За крема: Желатинът се размива в хладка вода. Половината от ягодите се 
пасират и се претриват през по едра цедка. Водата се кипва, прибавят се 4 с.л. 
захар и пасираните ягоди. Отнема се от огъня, прибавя се желатинът и се 
разбърква.
Оформяне на тортата: Поставя се палачинка за основа. Върху нея се 
подреждат ягоди и се заливат с охладеният крем. Процедурата се повтаря с 
останалите палачинки до оформянето на тортата. Белтъците се смесват с 2 с.л. 
захар и се разбиват на сняг. Тортата се намазва с белтъците на дебел пласт. 
Запича се за 2-3 минути в предварително загрята фурна. Готовата торта се 
декорира с ягоди. Тортата се поставя в хладилника да се охлади.



Палачинкова торта с лимонов крем

Необходими продукти:
• 12 бр. готови палачинки
• 3 бр. яйца
• 3 бр. лимони
• 200 г захар
• 75 г масло
• пудра захар за поръсване
• какао за поръсване

Начин на приготвяне:
Приготвя се лимонов крем, като яйцата се разбиват в порцеланов съд със
захарта, лимоновия сок и настърганата кора от лимона. Сместа се бърка на 
слаб огън до сгъстяване и се отстранява, преди да заври. В още топлия
крем се прибавя маслото, нарязано на парчета. Разбърква се добре. 
Намазва се с масло кръгла тавичка с диаметър колкото този на 
приготвените палачинки, които се редят една върху друга, като всяка се 
маже с крем. Сладкишът се запича в продължение на 20 минути при 150 С. 
След като изстине, се прехвърля в плоска чиния и с помощта на сито или 
цедка се поръсва първо с пудра захар, а след това и с малко какао.



Сладка палачинкова торта с ягоди
Необходими продукти:

• 3 яйца

• 1 ч.ч. брашно

• 1 ч.ч. прясно мляко

• щипка сол

• 2-3 с.л. захар

За крема: 

• 250 мл. прясно мляко

• 250 мл. сладка готварска сметана

• 3 жълтъка

• 80 гр. пудра захар

• ½ пакетче желатин

• 1 с.л. нишесте (обикновено, царевично)

• 1 с.л. есенция или ром

• ягоди



Сладка палачинкова торта с ягоди
Начин на приготвяне:

За крема: накиснете желатина в малко студена вода. Сложете жълтъците в друга тенджера на 
много слаб огън, добавете захарта и разбийте, докато сместа побелее. Добавете нишестето, 
разбъркайте и добавете на тънка струйка млечната смес, като бъркате непрекъснато. Оставете
сместа на тих огън, като разбърквате, докато крема започне да се отделя от стените. Сваляте от 
котлона, прибавете желатина и разбъркайте енергично, докато се разтвори и оставяте на страни
да се охлади кремът. Добавете и рома. Разбива се отделно течната сметана и се смесва с горния 
крем.
В кръгла купа постилате фолио, мажете палачинка с крема и слагате на дъното. Така всяка 
следваща палачинка се маже с крема и се редят в купата. Между тях можете също да слагате
нарязани плодове. когато всички палачинки са наредени, тортата се прибира в хладилника, за да 
стегне за около 2-3 часа. Най-горната палачинка не се маже,защото когато се обърне после 
тортата, тя ще бъде най-отдолу. Изважда се, обръща се върху тортена чиния и внимателно се маха 
фолиото. Цялата торта се намазва с останалия крем.

За украсата отгоре :
В отделен съд се разтваря 1 пакетче желатин (аз ползвах на др. Йоткер) в 500 мл. подсладена вода 
(може и компот) и се оставя на студено за да започне леко да се желира. Нарязвате си ягодките на 
тънки филийки и всяко парченце се потапя в купата с желиращата смес и се облепва тортата. 
Прибира се в хладилника за малко за да стегне. След това с лъжичка се полива цялата торта с вече 
постегналата желираща смес и отново се прибира в хладилника за 1-2 часа за да се стегне. ром 
(или есенция)



Палачинкова торта с орехи
Необходими продукти
9 бр. палачинки без захар

• 1 бр. яйце

• пудра захар

• 100 г орехови ядки

• 80 г масло

• 40 г какао

• 120 г извара

• щипка настъргана лимонова кора

• 30 г захар и 1 прах ванилия

• мармалад от кайсии

Начин на приготвяне

В огнеупорна форма, намазана с растително масло, се поставя една палачинка. Върху нея се 
посипва половината от сместа на смлените орехови ядки и 1-2 с.л. пудра захар. Втората палачинка
се намазва с половината от какаовата плънка, която се получава като разтопеното масло се смесва
с какаото и 3 с.л. пудра захар. Върху следващата се нанася пласт от половината от плънката с 
извара, която се получава като изварата, претрита през цедка се смесва с жълтъка, настърганата
лимонова кора, захарта и ванилията. Върху четвъртата палачинка се слага мармалад. При другите 4 
палачинки се повтаря последователността на плънката и се завършва с палачинка без плънка. 
Пекат се в умерена фурна 25 минути, след което отгоре се намазва разбитият на сняг белтък. 
Палачинките се посипват с пудра захар и се запичат повторно, докато белтъкът порозовее. Режат 
се на парчета като торта.



Палачинков десерт

Необходими продукти

• 10 бр. готови палачинки

• 300 г течен шоколад

• 200 г смлени орехи или други ядки

• 250 мл прясно мляко

• 4 с.л. захар

• 1 бр. карамелен пудинг

• 4-5 бр. цели орехови ядки

• 50 г шоколад за настъргване

Начин на приготвяне

Първата палачинка се намазва с течен шоколад, поръсва се със смлени орехи, слага
се втората палачинка, пак се намазва с шоколад, отгоре орехи и така всички
палачинки. Пудинга се приготвя по указанията на опаковката. Млякото се сварява
със захарта и се изсипва разтворения пудинг с малко вода, изсипва се при млякото
и се бърка до сгъстяване. Готовия пудинг се намазва отгоре и отстрани, редят се 
целите орехови ядки и се поръсва с настъргания шоколад. Оставя се да се стегне 
поне 2 часа.



Празник на палачинките

Да ви е сладко!


