НАЙ-ВКУСНАТА ХРАНА
СЕ ПРИГОТВЯ У ДОМА
Има ли нещо по-хубаво от уханието на сладки, които се пекат във фурната? Да готвиш за
себе си, за семейството и приятелите си може да бъде много забавно и удовлетворяващо.
Хапваш вкусна храна и се чувстваш добре, защото си сътворил нещо с ръцете си и споделяш
резултата от труда си.
Рецептите в книгата са изпробвани и одобрени от деца. Това означава, че в този момент
стотици (и дори хиляди!) деца правят тези ястия и се наслаждават на готвенето и на
крайния резултат. Когато съставяхме тази книга, помолихме 750 деца като теб да изпробват всички рецепти, за да сме сигурни, че ще ти харесат. Повечето от тях ги приготвиха
у дома и ни писаха какво им е харесало и какво – не, коя рецепта е била сполучлива и коя е била
твърде сложна. Освен това в книгата ще видиш снимките на много деца, които са готвили в кухнята на America’s Test Kitchen рамо до рамо с професионалисти. Благодарим на всички
тези млади готвачи!
Когато започнеш да готвиш сам/а, е нормално да се нуждаеш от помощ или да имаш въпроси (попитай някой възрастен), както и да правиш грешки (не се тревожи, на всички ни се
случва!). Понякога човек учи най-много от най-големите си грешки. И не забравяй, че няма
такова нещо като идеално ястие – храната трябва да ти харесва на ТЕБ.
Написахме тази книга, за да споделим знанията си с новото поколение готвачи. Надяваме
се да те вдъхнови. Най-важното е да се забавляваш и да се гордееш с това, което ще постигнеш.

ПРИЯТНО ГОТВЕНЕ!

ПЪРВИ СТЪПКИ
В КУХНЯТА
ОПИСАНИЕ НА
СИМВОЛИТЕ В КНИГАТА

КАК ДА ГОТВИШ
ПО РЕЦЕПТИТЕ В КНИГАТА

За да ти помогнем да откриеш най-подходящите за теб рецепти, тук сме приложили символи, които показват сложността
на рецептата и използваните кулинарни
техники.

Готвенето по рецепта е процес в три
стъпки и затова инструкциите във всяка
рецепта в тази книга са разделени на три
части. Ако се подготвиш предварително,
ще допускаш по-малко грешки, защото
няма да се налага да търсиш продукти и
кухненско оборудване, докато храната се
готви на котлона или във фурната.

ПОДГОТВИ ПРОДУКТИТЕ: Започни със
1 шапка
рецепта за
начинаещи

2 шапки
рецепта
със средна
сложност

3 шапки
рецепта за
напреднали

списъка на съставките и ги подготви според инструкциите. Измери продуктите и
ги нарежи, ако е указано. Измий плодовете
и зеленчуците. Сложи продуктите в купи.

ПОДГОТВИ КУХНЕНСКОТО ОБОРУДВАНЕ:
= употреба на нож
= готвене в микровълнова печка
= готвене на котлон
= печене във фурна

След като подготвиш продуктите, постави на кухненския плот оборудването,
необходимо за изпълнението на рецептата.

ЗАПОЧНИ ДА ГОТВИШ! Време е да смесиш
съставките и да ги сготвиш на котлона
или във фурната. Остави телефона настрани, а домашните – за по-късно. Сега
готвиш!

= не са необходими нож или
топлинна обработка
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УРЕДИТЕ УЛЕСНЯВАТ РАБОТАТА
Много е важно да разполагаш с подходящите кухненски принадлежности. Не можеш да сготвиш половин килограм паста в двулитрова тенджера. По-долу показваме какво ще ти е необходимо най-често. Обособили сме шест групи: ножове, съдове за готвене, помощни принадлежности, малки електроуреди, прибори за подготовка на храната и прибори за готвене. За
някои рецепти ще имаш нужда от специални неща като форма за мъфини или гофретник.

НОЖОВЕ
Малък нож
Дъска за рязане

Нож на главния готвач,
подходящ за деца
(вж. стр. 121)
СЪДОВЕ ЗА ГОТВЕНЕ

Тигани с незалепващо
покритие
(с диаметър 30 см и 25 см)

Обикновен метален
тиган
(с диаметър 30 см)

Голям дълбок
тиган
(3 до 4 л)

Тенджера, подходяща
и за готвене във фурна
(5,5 до 6,5 л)

Плитка тава

Решетка за охлаждане

16 → кулинарна книга на малкия готвач

ПОМОЩНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Купи
(голяма, средна, малка)

Ръкохватки
(вж. стр. 87)

Кърпи за съдове

Кухненска хартия

Алуминиево фолио

Стреч фолио

МАЛКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ
Микровълнова
печка

Блендер

Кухненски робот

Електрически
миксер

Тостер
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БАНАНОВ ХЛЯБ
ПОРЦИИ: 10
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 15 МИНУТИ
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 1 ЧАС И 15 МИНУТИ
+ ВРЕМЕ ЗА ОХЛАЖДАНЕ

ПРИГОТВИ ПРОДУКТИТЕ
Спрей олио
2 ч. ч. брашно
¾ ч. л. сода бикарбонат
½ ч. л. сол
3 много добре узрели банана
(с много кафяви петънца по кората)
¾ ч. ч. захар
2 големи яйца
6 с. л. масло, разтопено и охладено
(вж. стр. 12 как се топи масло)
¼ ч. ч. кисело мляко
1 ч. л. ванилов екстракт

ПРИГОТВИ УРЕДИТЕ И ПРИБОРИТЕ
Продълговата метална форма
за печене (22 х 11 см)
2 купи (1 средна, 1 голяма)
Бъркалка
Голяма вилица или преса за картофи
Силиконова шпатула
Клечка за зъби
Ръкохватки
Решетка за охлаждане
Дъска за рязане
Нож на главния готвач

168 → Глава 6. Десерти

ма идеална коричка отгоре, а отстрани е
едновременно хрупкав и мек. Е ми, 10 г.
Много се забавлявах Освен това ухаеше чудесно.
Ел, 10 г.

ЗАПОЧНИ ДА ГОТВИШ!
1. Постави решетката на средното ниво на фурната и загрей на 175°С. Напръскай дъното и стените на продълговатата форма за печене със спрей олио.

2. В средна купа смеси брашното, содата и солта.
3.

Обели бананите и ги сложи в голяма купа. Намачкай ги с голяма вилица или преса за
картофи на пюре, но нека останат малки бучици.

4. Добави захарта, яйцата, разтопеното масло, киселото мляко и ванилията в купата
с бананите и разбий леко до получаване на еднородна смес.

5.

Прибави сместа с брашното и разбъркай със силиконова шпатула, за да се смесят
добре съставките. Не бъркай прекалено дълго – тестото трябва да е гъсто и на бучици. Със силиконовата шпатула прехвърли тестото в намазнената форма и заглади
повърхността.

6.

Постави формата във фурната. Печи банановия хляб до тъмнозлатисто, около 55
минути. Когато мушнеш в средата клечка за зъби, по нея не трябва да остава тесто
(вж. снимката на стр. 173).

7. Извади банановия хляб от фурната с ръкохватки (помоли някой възрастен да ти помогне). Сложи го върху решетка и остави сладкиша да изстива във формата 15 минути.
8.

С ръкохватки внимателно обърни формата настрани и извади банановия хляб. Остави го да изстива върху решетката поне 1 час. Прехвърли го върху дъска за рязане,
нарежи го и го поднеси.

ВАРИАНТИ НА РЕЦЕПТАТА
Прибави към банановия хляб ядки, подправки,
цитрусова кора или шоколад.

Бананов хляб с ядки

В стъпка 5. заедно със сместа с брашно добави към тестото ½ ч. ч. запечени и накълцани орехи.

Бананов хляб
с шоколад

Запичане
на ядки
Ако запечеш ядките на фурна, те ще станат
по-вкусни. Разстели ядките в плитка тава
и ги сложи във фурната на 175°С. Извади
ги, когато усетиш аромата им, след около
5 минути. Когато изстинат, накълцай ги и
ги добави към тестото за торта, сладки,
мъфини или сладкиш.

В стъпка 5. заедно със сместа с брашно добави към тестото ½ ч. ч. парченца шоколад.

Бананов хляб ← 169

ОСНОВИ НА
ПЕЧЕНЕТО

Печенето е много забавно, но изисква внимание към
детайлите. Мерките са много важни. Всъщност
рецептите за печива са научни формули, затова те
съветваме да импровизираш само с декорациите
(вж. стр. 182). Ако усвоиш няколко основни техники,
ще се справяш по-лесно с печивата.

Застилане с фолио
Ако застелеш тавата с две парчета алуминиево фолио, ще ти бъде много лесно да извадиш печивото. Парчетата фолио трябва да бъдат широки колкото тавата и достатъчно дълги, за да висят отстрани.
За квадратна тава с размери 20 х 20 см всяко от двете парчета трябва да е широко
20 см и дълго около 33 см.
За тава с размери 33 х 23 см едното парче трябва да бъде широко 33 см, а другото –
23 см. И двете трябва да бъдат дълги около 45 см.

1
1. Сгъни 2 дълги парчета алуминиево фолио
според ширината на тавата. Парчетата
трябва да бъдат с еднаква ширина, ако
тавата е квадратна, и с различна, ако е
правоъгълна.
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2
2. Постави парчетата фолио в тавата

перпендикулярно едно на друго. Краищата
им трябва да висят от външната страна
на тавата. Притисни фолиото по ъглите
и стените на тавата и го заглади, за да
прилепне плътно.

Намазняване на тава
В много рецепти се препоръчва тавата да
се напръска с тънък слой спрей олио. За да не
цапаш много, опитай следната техника.
Дръж тавата над мивката. Напръскай равномерно дъното и стените със спрея. Не се
притеснявай, ако част от мазнината попадне извън тавата. Ще я почистиш при следващото миене на съдове.

Готово ли е?
Тестът с клечката
Има един лесен начин да провериш дали тестените изделия (мъфини, сладкиши, хляб) са
готови. Обърни внимание, че при някои печива
клечката трябва да излезе чиста, в други случаи няколко трохи не са проблем. Ако по клечката остане влажно, лепкаво тесто, продължи да печеш.
Вкарай клечка за
зъби в средата на
печивото, след
което я извади.
Провери за полепнали трохи и съгласно указанията в
съответната рецепта прецени дали е готово.

Меко масло
Непосредствено след изваждането от хладилника маслото
е много твърдо. За някои печива и много глазури то трябва
да омекне, преди да се смеси с другите съставки. Това означава, че температурата му трябва да се повиши до 18°С
(ниска стайна температура). Това отнема около 1 час, но има
два начина за ускоряване на процеса.
На кухненския плот: Нарежи маслото на кубчета по 2,5 см, сложи ги в чиния и изчакай
около 30 минути. Натисни леко маслото с върха на пръста си – ако остане вдлъбнатина, маслото е готово за употреба.
В микровълновата печка: Нарежи маслото на кубчета по 2,5 см и ги сложи в чиния, подходяща за употреба в микровълнова печка. Загрей го в микровълновата на 50% мощност
за 10 секунди. Провери го с върха на пръста си. При необходимост затопли за още 5–10
секунди.
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