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МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Читалище „Христо Ботев” в село Чу-
прене, начело с Венеция Рангеловска прави 
празника наистина весел. Театрално май-
сторство, декори, костюми, много смях и 
забава предлагат чупренските артисти. Те 

само нямат дипломи, но по нищо не от-
стъпват на дипломираните артисти… Но 
пък имат ИНДУЛГЕНЦИИ. И лично кмета 
Ваньо Костин им ги е връчил, защото го за-
служават. Ненадминати са. Браво на тях!!! 

Ден на хумора 
в общината 
    стр. 1-3
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На 1-ви април отбелязваме ДЕНЯ НА ХУМОРА

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ
На 27 март 2015 год. в Заседателната зала на Общинския 

съвет Чупрене при пълен кворум се проведе редовно засе-
дание на Общинският съвет, ръководено от Председателя 
му  г-н Богомил Станков.

В предложения и одобрен от общинските съветници 
дневен ред бяха разгледани и приети материалите, свърза-
ни със състоянието на възпитателните и учебни заведения на 
територията на общината и техните проблеми за решаване – 
кадрово осигуряване, посещаемост на ученици и т.н., като се 
дискутира начина за решаване на същите.

По предложение на Кмета на Община Чупрене г-н Ва-
ньо Костин бе приета Програма за развитие на туризма в 
общината за периода 2015 – 2020 год., като целта на съ-
щата е развитие на туризма в общината във всичките му 
разновидности.Общинските съветници приеха Отчета за 
изпълнение на бюджета и Отчета на средства-
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Община Чупрене приключи проект №2007СВ161РО006-2011-2- 197 „Мост над планината” – Модерниза-
ция на местни културни центрове в трансграничен регион Чупрене – Пирот”, 

финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013 г.
В резултат от изпълне-

нието на дейностите по про-
екта са постигнати директ-
ни и косвени резултати от 
инвестицията

Директните резултати 
са:

• Реновирани културни 
институции – двете читали-
ща в община Чупрене – „Хр.
Ботев” в с.Чупрене, „Нов 
живот” в с.Горни Ломи и 
Културния дом в гр.Пирот. 
Подобрен достъпа за хора в 
неравностойно положение 
до читалищата. Монтирани 
отоплителна и климатиза-
ционна система в големите 
салони. Изпълнен основен 
ремонт на залите в сутере-
на в читалище “Хр.Ботев”-
Чупрене с цел използването 
им за младежки дейности. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013"

Приоритетна ос 3 : „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”
BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”

Компонент 2: „Изпълнение на дейности извън резервати и паркове”

ПРОЕКТ „РЕИНТРОДУКЦИЯ НА БАЛКАНСКАТА ДИВА КОЗА В ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА”
Договор № 5103020-С-011;                                  Бенефициент ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

В средата  на месец април приключват дейностите по проект „Реинтродукция на балканската дива коза в западна стара планина”, финансиран с 
договор № 513020-С-011 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.Общата продължителност на проекта беше 39 месеца.

С реализацията на проекта е изпълнена об-
щата цел: създаване  на условия за възстановя-
ване на популацията на балканската дива коза / 
Rupicapra rupicapra balcanica, Bolkay, 1925 / на 
територията на Западна Стара планина.Изпълне-
ни са специфичните цели: Изграждане  на мате-
риално-техническа база и капацитет за възстано-
вяване на популацията на балканската дива коза 
на територията на община Чупрене и Западна 
Стара планина.Реинтродукция на вида в целеви 
местообитания на територията на община Чу-
прене.Формиране на положително отношение и 
познания в заинтересованите страни и местните 
общности за опазване на вида.

За успешното изпълнение на проекта за из-
пълнени следните дейности:

1.Управление и координация на проекта
2.Изграждане на ограда за реинтродукция и 

Изпълнен основен ремонт 
на на най-голямата залата в 
Културен дом Пирот.

• Оборудване с богат на-
бор озвучителна техника за 
различни културни събития, 

срещи и конференции, об-
завеждане залите в сутере-
на на читалище Чупрене с 
конферентна маса, столове 
и маса за игра на тенис. 

• Подобрена културно-

образователна инфраструк-
тура от 1000 кв.м. РЗП в 
община Чупрене и над 1000 
кв.м РЗП в гр.Пирот. 

• Изработена средно-
срочна стратегия за тран-

сгранично културно взаимо-
действие Чупрене – Пирот 
2014 -2016 г. на български и 
английски език, изработени 
цветен календар на култур-
ните събития и брошури, 
рекламиращи обновените 
сгради.

•  Реализиран културен 
обмен между двете тран-
сгранични общини Чупре-
не и Пирот – гостуване на 
самодейци от Културен дом 
Пирот в Чупрене и обратно.

Косвени резултати: 
• Подобрени условия за 

общи културни дейности и 
събития и създадени пред-
поставки за развитие на ту-
ристическия потенциал на 
региона; 

На стр.3

Всяка година по традиция Читалище „Нов жи-
вот”  с. Горни Лом си подарява по една екскурзия 
за Ден на самодееца. 

Тази година Горньоломци посетиха град  Кня-
жевац в съседска Сърбия. Все по турлашки го ка-
раме! И така ни е добре, и ни харесва! 

Догодина живи и здрави пак ще се разходим... 
„Опознай родината, за да я обикнеш!” 

„Благодарим на кметовете и на спонсорите” – 
споделиха самодейците..!

устройство на територията.
3.Доставка на оборудване, високо проходим 

автомобил и др.
4.Улов на животни и пускането им в аклима-

тизационната ограда.

5.Провеждане на подхранване, охрана и на-
блюдения

6.Осигуряване на публичност на проекта ре-
зултатите от него.
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На сцената се предста-
виха още Читалище Горни 
Лом, Читалище Долни Лом 
и Читалище Средогрив. Ще 
ви ги покажем, Вие ги вижте 
и преценете… А тези, които 
не са ги гледали – много са 
изпуснали. Само може да 
съжаляват… и  догодина да 
заповядат! Ако няма кой да 
ви излъже, поне ще се пос-

меете! 
 Цялата програма е с ху-

мористична тематика. 
Смях и хумор през ця-

лото време, за да забравиш 
неволи и тревоги, и да раз-
тушиш душата! 

А после може да има и 
хапване, пийване и танци-
манци.

 

Приключи проект „Мост над планината”

• Създадени благоприят-
ни предпоставки за засил-
ване желанието на децата, 
младежите и всички живе-
ещи в община Чупрене за 
участие в самодейни колек-
тиви и изяви; 

• Създадени предпостав-
ки за повишаване качест-
вото на културния живот в 
община Чупрене, като цяло 
и община Пирот. 

По дейността за културен 
обмен по проекта на 25 и 26 
март самодейци от читали-

ще „Хр.Ботев” с.Чупрене 
и читалище „Нов живот” 
с.Горни Лом гостуваха в гр. 
Пирот и изнесоха концерт 
на сцената в Културния дом. 
Младежки танцови съста-
ви от Пирот взеха участие в 
концерта. Кмета на община 
Чупрене г-н Ваньо Костин 
представи проекта и споде-
ли работата на общината по 
различни проекти в интервю 

по телевизията на гр.Пирот. 
С директора на Културен 
дом Пирот г-н Мишко Чирич 
беше договорено гостуването 
отново на техни танцови със-
тави на Десетия Турлашки 
фолклорен събор в Чупрене 
през месец юни 2015 г.

Реализацията на проекта 

допринесе значително за по-
добряване условията за раз-
витие на културния живот в 
общината и културния обмен 
с гр. Пирот, Република Сър-
бия.

инж. Галина Каменова 
- ръководител проект
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Най-големият християнски празник и 
винаги е почетен като такъв. На площада 
в с. Чупрене от Читалището се организира 
изложба на боядисани великденски яйца и 
козунаци. Често се прави и състезание по 
надяждане с яйца. Победителят получава 
награда. Децата боядисват и украсяват на 
място яйца, след това журито ги оценява и 
те получават грамоти. 

Христос Воскресе!

ВЕЛИКДЕН 
Лазаровден

Лазаровден е христи-
янски празник, който носи 
името на Свети Лазар. Име-
то Лазар е символ на здраве 
и дълголетие. Лазар е бил 
приятел на Иисус Христос. 
Когато умира, 4 дни след 
неговата смърт той e възкре-
сен. Бог казва „Лазаре ,ста-
ни!“, и съживява Лазар, кой-
то излиза от гробницата си.

Лазаровден се празнува на осмия ден преди Великден. 
Поради това, че Великден се определя по лунния календар, 
а не по слънчевия, Лазаровден се пада всяка година на раз-
лична дата, но винаги в събота. През 2015 г. Лазаровден е 
на 4 април.

На този ден се изпълнява обичаят Лазаруване. Млади-
те жени, наречени „лазарки“ берат цветя за венците, кои-
то ще оплетат за празника Цветница (на следващия ден). 
Момите са пременени в традиционни фолклорни носии. Те 
обикалят къщите на селото, пеят обредни лазарски песни 
и благославят за здраве, щастие и берекет. Стопанинът на 
дома ги дарява с яйца, пари, плодове и дребни подаръци. В 
миналото на Лазаровден момците от селото са поисквали 
ръката на своята избраница.

Основните песни на Лазаровден са благослов за здраве, 
плодородие и благополучие на дома. Но и тук, в къща къ-
дето има ерген или мома за женене, в песните се вмъкват и 
любовно-женитбени мотиви:

Тук сме чули, разбрали, Лазаре,
че има ерген и мома, Лазаре,
я ергена женете, Лазаре,
я момата годете, Лазаре… 
Празникът носи пролетно настроение и се очаква с не-

търпение както от участничките, така и от жителите и гос-
тите на селата и градовете. Вярвало се е, че мома, която не 
е лазарувала, не може да се омъжи.  Затова е било задължи-
телно всяко момиче от селото да лазарува.

Цветница
Цветница е подвижен 

християнски, религиозен 
и народен празник, който 
се празнува както в право-
славната, така и в католи-
ческата и протестантската 
църква една седмица пре-
ди Великден, в неделята 
след Лазаровден. Нарича 
се още Връбница, Цветна 
неделя, Вая (Вайя), Кук-
линден или (в западните 
църкви) Палмова неделя. Пада се в шестата неделя на Вели-
кия пост. През 2015 г. Цветница е на 5 април.

 На този ден християнската църква празнува влизането на 
Иисус Христос в Йерусалим в дните преди еврейската Пас-

ха. Според новозаветните 
евангелия, Христос присти-
га в града, яздейки магаре, а 
вярващите го посрещат, като 
разстилат пред него дрехите 
си и маслинови клонки.

След като възкресил 
престоялия четири дни в 
гроба Лазар, брат на сестри-
те Марта и Мария, Иисус 
Христос тръгнал за Йеруса-
лим….

Влизането на Христос 
в Йерусалим

В село Горни Лом читалищните деятели също организират хубав празник на „Чешму”. 
Там може да се види хубава изложба на ястия, много интересно украсени яйца и детска 
фолклорна програма. Празникът в Горни Лом завършва с народно хоро…Обстановката е 
празнична.

Козунакът е една от по-новите традиции за Великден
Козунакът навлиза в Бъл-

гария едва в периода 1915-
1920 г.

По традиция козунакът 
не е типичен за Православи-
ето.

Козунакът е сладък обре-
ден хляб, който традицион-
но се e приготвял само за 
Великденските празници, 
защото символизира тяло-
то на Иисус Христос, така 
както боядисаните в червено 
яйца символизират кръвта 

му.
Според разпространено-

то схващане, историята на 
козунака започва в началото 
на 17 век във Франция, откъ-
дето постепенно се пренася 
в цяла Европа. В Италия се 
приготвят козунаците пане-
тоне. В Русия великденски-
ят обреден хляб се нарича 
кулич. 

Смята се, че в България 
козунакът е дошъл в пери-
ода 1915–1920 г. Дотогава за 

празника са се месили хля-
бове, наричани колак, пар-
мак, кравай.

Днес обаче козунакът 
вече не е само религиозен 
символ, а се е превърнал 
в хранителен продукт, вид 
тестен сладкиш, който може 
да се намери по магазините 
през цялата година. От спе-
циалното козуначено тесто 
се приготвят и други сладки-
ши като рула и кифли.
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Сняг през март

Колкото и да искаме да посрещаме Пър-
ва пролет, природата си знае работата. Сняг 
се сипе на парцали…пролет иде, нека вали..

Община Чупрене работи най-усърдно 
по почистване на речните корита по селата. 
„Надяваме се големи дъждове като минала-
та година, да няма, но все пак длъжни сме 
да се подготвим” – загрижен е Ваньо Кос-

тин, кметът на общината. „Нашите хора са 
повечето стари, нямат нужда от допълни-
телни несгоди. С природата не можем да се 
борим, но нека си свършим нашата работа!” 
„Купили сме нов багер и не сме спирали да 
работим. Ще купим още един и се надяваме 
да се предпазим от наводнения, поне колко-
то е възможно.”

Имаме нужда от добра храна за добър живот

За втори път тази 
година, по инициатива 

на кмета, пчелари-
любители от община 

Чупрене посещават 
градовете Зайчар и 

Княжевац в съседна 
Сърбия, с цел обмяна на 

опит и насърчаване на 
местния бизнес.

Натуралният пчелен 
мед е незаменима храна 
и лекарство. Достига до 
нас, благодарение на пче-
лите, които преработват 
нетрайния нектар, отделен 
от цветята в сладка, про-
зрачна течност, наричана 
от нас - мед. Медът не  губи 
ценните си качества в про-
дължение на много години. 
Съхранен при подходящи 
условия, той е единствения 

та от Европейския съюз, както и Отчета за състоянието на 
общинския дълг за 2014 год.

При планувани 3 867 754 лв. е постигната изпълнение 
3 668 970 лв. или 94.86 %., като субсидиите от Републи-
канския бюджет са усвоени на 100%. Неизпълнението на 
собствените приходи се дължи на ниския обем на сключе-
ни сделки на територията на общината, вследствие на лип-
са на пазари.

През 2014 год. по бюджета на общината са усвоени 1 364 
585 лв. капиталови разходи, в т.ч. субсидии от ЦБ  938 097 
лв. и собствени средства 426 488 лв., като с тези средства 
бяха финансирани обекти: реконструкция на водопроводна 
мрежа в селата Върбово, Търговище, Протопопинци и пре-
устройство на общинска сграда в Център за настаняване 
от семеен тип в с.Върбово по Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”,  из-
вършени основни ремонти на общински сгради в населени-
те места на общината, възстановени пасарелките след про-
ливните дъждове и наводненията, закупен верижен багер, 
с който започна почистване на речните корита в границите 
на населените места.

През годината са усвоени средства от Европейския съюз 
в размер на 2 435 036 лв. по Програма за развитие на сел-
ските райони, Оперативни програми „Административен 
капацитет”, „Околни среда”, Човешки ресурси и Трансгра-
нична програма „България – Сърбия”, в т.ч. капиталови 
разходи 2 081 263 лв. 

Отчетите бяха обсъждани и на проведените годишни съ-
брания на Кмета на Общината във всичките населени мес-
та, като по този начин населението бе запознато с постиг-
натите резултати и усвояване на средствата по спечелените 
проекти на Оперативните програми.

Взети бяха решения за разпореждане с общинско иму-
щество и бе приет Годишен план за ползването на пасища, 
мери и ливади в Община Чупрене за 2015 год.

Извън дневния ред бе дискутирано състоянието на пол-
ските пътища и селскостопанските имоти на населението, 
съсипани от работещите фирми по дърводобива – коловози 
от камиони, извършващи превоз на дърва, ливади – напра-
вени на рампи и складове и т.н. За участие в дискусията 
бе поканен г-н Михайлов – Директор на Държавно горско 
стопанство Чупрене, който заедно с общинските съветници 
и кмета на общината набелязаха мерки за опазване имотите 
на населението и полските пътища на територията на об-
щината.

Заседанието закри г-н Станков, който пожела ползот-
ворна работа на всички общински съветници и служители 
от Общинската администрация. 

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ

На този ден преди 70 
години завърши най-разру-
шителната, най-страшната, 
най-кръвопролитната война 
в историята на човечеството 
– Втората световна война. 
Загинаха милиони съветски 
войници, загинаха стотици 
хиляди американци и англи-
чани. Загинаха в сражения-
та срещу хитлерофашизма и 
30 000 български офицери и 
войници, участници в Първа 
българска армия в състава 
на трети Украински фронт 
под командването на мар-
шал Толбухин. Умират от 
глад и болести други мили-
они в лагерите на смъртта, 
в съпротивителното движе-
ние, в партизанските боеве, 
в блокадата на Ленинград. 
За първи път човечество-
то узнава за смъртоносна-
та сила на атомната бомба, 
хвърлена над Хирошима и 
Нагазаки. 

Съветското политическо 
и военно ръководство отда-

ДЕВЕТИ МАЙ-
Ден на Победата! Ден на Европа!

ва заслужена почит към пад-
налите български военни 
при Драва, Соболч, Балатон. 
На парада на победата, про-
веден на Червения площад 
на 24.06.1945 г. минава със 
строева стъпка и единстве-
ния чуждестранен генерал 
– българския генерал Вла-
димир Стойчев.

Русия се готви тържест-
вено да отбележи тази 70-го-
дишнина от Победата. На 
трибуната пред мавзолея на 
Ленин ще присъстват десет-
ки държавни ръководители 
от целия свят, поканени лич-
но от президента Путин.

За съжаление отказват 
да присъстват на тези тър-
жества ръководителите на 
САЩ и Англия – страни, 
чийто президент Рузвелт и 

министър-председател Чър-
чил, ведно с генералисимус 
Сталин организират и про-
веждат разгрома на хитле-
рофашистка Германия на 
срещите си в Техеран, Ялта 
и Подсдам. 

Няма да присъства и на-
шия президент и върховен 
главнокомандващ на българ-
ската армия Плевнелиев! А 
кой знае! Ако присъстваше 
там, дали някой щеше да го 
забележи! Нищо, че лесно е 
„забравил“ загиналите бъл-
гари по фронтовете на вой-
ната, загиналите невинни 
граждани от бомбардиров-
ките над София! Историята 
обаче помни. Не случайно 
някой беше казал: „Ако аз, 
ти, някой друг реши да пре-
мълчи, да преиначи, да из-

лъже или забрави, то исто-
рията, Историята е длъжна 
да бъде злопаметна!“.

Девети май е паметна 
дата и за нас, жителите на 
община Чупрене. Като до-
броволци и мобилизирани 
войници, във войната участ-
ват и десетки младежи от 
съставните села на община-
та. Техните редици отдавна 
опустяха. Сред все още жи-
вите ветерани са имената на:

Яким Цв. Ячков от с. До-
лни лом

Георги Ив. Миладинов 
от с. Върбово

Методи Джорджилов от 
с. Долни лом

В чужди земи оставиха 
костите си младежите от с. 
Чупрене:

Славчо Дроцанов /Асен 

Балкански/ - в Югославия;
Витан Карапанджов – в 

Македония;
Ванчо Голубов – в Унга-

рия;
Райко Еремиин – в Маке-

дония
 На пределна възраст ни 

напуснаха и последните 
фронтоваци, родени и живе-
ли в Чупрене:

Д-р Георги Ив. Ранчински
Никола Ж. Йолкичов
Александър Анг. Кара-

иванов
Михаил Тод. Цурински
Милчо Анг. Големшин-

ски
Поклон пред тяхната памет!

На 10 май германския 
канцлер г-жа Меркел ще по-
ложи венец на паметника на 
незнайния войн под стените 
на Кремъл. Там е написано 
с позлатени букви: „ТВОЕ-
ТО ИМЕ Е НЕИЗВЕСТНО 
– ТВОЯТ ПОДВИГ Е БЕЗ-
СМЪРТЕН!“

 Михаил Доцински



6                                                           бр.3, април 2015                                    

хранителен продукт, който няма срок на год-
ност.

Пчелният мед е храна с определено диетично и лечеб-
но действие. Въздейсвието му върху организма е по-сла-
бо, но по-продължително, в сравнение с това на лекар-
ствата. Ето защо, дозировката му не е строго определена 
и той може да се използва 
ежедневно от всички хора.

Медът е високоенергиен 
продукт - източник на бър-
зоосвобождаваща се енер-
гия и лесноусвоими въ-
глехидрати. Пчелният мед 
ускорява процеса на заз-
дравяване на раните и въз-
действа благоприятно върху сърцето, помага при прос-
туда, белодробна туберкулоза, язва, болести на черния 
дроб и храносмилателната система, жлъчните пътища, 
нервната система, безсъние и др. Широко приложение 
намира меда и в козметиката. Голяма популярност при-
добива масажът с мед, който влияе силно тонизиращо на 
целия организъм. 

Използвайте меда без ограничение: подсладете с 
него вашият чай или кафе, направете си освежаваща на-
питка с мед и лимон, намажете го на филийка за закус-
ка или просто гребнете лъжичка мед от буркана. Но не 
забравяйте, че и най-хубавите неща, когато са без мярка 
могат да ви се отразят зле.

Трябва да се помни, че:
-затоплянето на меда над 45°С разрушава ферментите 

и унищожава лечебните му свойства;
-ако сте алергични към 

полени, задържате вода или 
имате високо кръвно наля-
гане, използвайте меда в 
минимални количества;

-не бива да давате мед на 
деца до 1 годишна възраст.

Здравето е в нашите 
ръце. Да се храним здраво-
словно!
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 38 легла, вътрешни санитарни възли, 
кухня, бар, столова, топла вода, агрегат. 
За групи и семейни тържества предлага 

и пълен пансион.

0936 4490; ddsmidzhur@nug.bg

БАЗА ЗА ЛОВЕН 
ТУРИЗЪМ 
И ОТДИХ

МАЛКИ ОБЯВИ 

Съществуват различни 
варианти на рецептата за ко-
зунак. Като цяло обаче той е 
доста труден за приготвяне, 
тъй като изисква много вре-
ме, месене и специални ус-
ловия: помещението, в кое-
то се меси и втасва тестото 
трябва да е добре затопле-
но. Характерно за козунака 
е, че той трябва да е добре 
бухнал и да се къса „на 
конци“. Често към тестото 
се добавят орехи, стафиди, 
настъргана лимонова кора, 
локум, мармалад.

Козунакът по традиция 
се замесва рано сутринта в 
събота. Яденето, разбира се, 
може да започне чак в неде-
ля, след Възкресение

Маята за козунака се 
замесва с брашно, прясно 
мляко, щипка готварска сол 
и щипка захар при темпе-
ратура 28-30 градуса. След 
като сместа шупне, се до-
бавят още брашно, яйца, 
захар, мляко и подправки. 
Меси се продължително 
време и се оставя на топло 

да увеличи обема си двой-
но, като за целта може да 
се сложи на водна баня. Не 
бива да се прекалява със за-
харта, защото в по-голямо 
количество тя пречи на бух-
ването на тестото. 

След като то втаса, от 
него се оформят дълги фи-
тили, които се сплитат на 
плитка, за да стане козу-
накът на конци. Пече се на 
умерена фурна.

ЛЕСЕН ШОКОЛАДОВ 
КЕКС С МАСЛО

Продукти:
200г. масло
4 с. лъжици какао
1,5 чаена чаша захар

4 яйца
2 ч.чаши брашно
½ ч.чаша прясно мляко
1/1 ч. лъжичка сода /из-

гасена в оцет/
 Начин на приготвяне:
Разтопете маслото на во-

дна баня, към него прибаве-
те какаото, захарта и пряс-
ното мляко. Разбъркайте 
добре и нека сместа заври. 
Когато това стане, свалете 
от котлона и охладете. Отде-
лете част от нея за глазура. 
Към останалото количество 
прибавете яйцата едно по 
едно, разбърквайки. След 
това постепенно сложете 
брашното и изгасената сода. 
Полученото тесто изсипете 
в подходяща форма, чието 
дъно предварително сте на-
мазали с масло. Изпечете 
кекса при 180 градуса /око-
ло 30 мин./ 

Нанесете заделената шо-
коладова глазура по повърх-
ността и стените на десерта. 
Може да украсите с шокола-
дови пръчици.  

ДОБЪР АПЕТИТ!

Имаме нужда от добра храна 
за добър живот!

Да се направи козунак е свещенодействие и ритуал


