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5 нестандартни брауни рецепти
 с любов към десерта и тренировките

Наръчник 

брауни
на доброто

 
www.woodfoodbg.com

Теодора &
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Не съм сигурна, че познавам човек, който да не обича плътни 
шоколадови десерти, които след консумация му докарват 
сърцебиене и необходимост да си полегне...
Е, тези не са такива. :)

За браунито с любов

За мен и woodfood:

Аз съм ... влюбен приключенец, който 

много обича да готви красиво. Сутрин 

бърза да става, а като седне да обядва си 

взима отпуска... (малко хора са издържали, 

предимно от възпитание, да изчакат и аз да 

си доям).

Благодарение на блога ми - woodfood, 

започнах още по-ентусиазирано да чета, 

комбинирам и експериментирам с храната, 

която приготвям. Така, след първото 

експериментално шоколадово десертче, 

се роди и идеята за брауни-наръчника. А 

някои идеи определено си заслужава да 

бъдат споделени!

Успех с готвенето! Ще намерите полезни 

съвети след всяка рецепта. Поздрави и 

сърчица! o#$

За рецептите:

В този малък наръчник ще се запознаете с 

алтернативи на класическото брауни, които 

не докарват сърцебиене и инсулинови 

инжекции. Защо брауни? 

(Защото е модерно!)

Не. :) Браунито е по характер плътен, 

шоколадов и леко влажен десерт, който 

позволява много вариации и оптимизации 

в рецептата си, като стига да спазвате 

пропорциите, по никакъв начин не 

развалят вкуса и първоначалната му идея. 

И... има ли достатъчно какао и ядки, всичко 

е възможно!

Тук са избегнати повечето мазнини, изцяло 

рафинираната захар, млечните продукти 

и шоколадите, различни от тъмен. Защото 

тренирам... и обичам вкусната храна :)
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• изберете си тавичка и 
пуснете фурната да се 
загрява на 180C

• пасирайте червената 
леща заедно с 
кокосовото мляко, 
меда и едната супена 
лъжица кокосово 
масло

• пресейте брашното 
и го объркайте с 
бакпулвера и содата за 
хляб

• шоколада разтопете 
в купа на водна баня 
заедно с 1-2 супени 
лъжици кокосово 
мляко и разбъркайте 
добре до хомогенна 
смес

• вече е време всичко да 
си дойде на мястото - 
изсипете пасираната 
леща, разтопения 
шоколад и какаото при 
брашното и хубаво 
объркайте

• едно по едно 
прибавете яйцата, като 
през цялото време 
бъркате с ентусиазъм :)

• след като сместа е 
добре разбъркана, 
прибавете черешката 
на тортата: есенцията и 
орехите

• застелете тавичката 
с хартия за печене 
или намажете с малко 
кокосово масло, 
изсипете сместа и я 
загладете с лъжица

• печете 30 минути 
на 180C, като след 
готовност веднага 
извадете от фуната

• браунито се реже, 
когато е напълно 
изстинало

Първото от серията “Експериментални браунита” или десерт, който може да 
послужи за основно. Браунито с червена леща е плътно, но пухкаво, благодарение 
на брашното от спелта и по нищо не може да се различи от оригиналния си 
родственик. Количеството масло е минималното такова, за да остави място за още 
малко шоколад (по необходимост :)).

Брауни с червена леща

250 гр добре сварена 
червена леща

50 мл кокосово мляко

3 с. л мед

2 с. л кокосово масло

250 гр пълнозърнесто 
брашно от спелта

1 пакетче  бакпулвер

1/4 с. л сода за хляб

 3 яйца на стайна 
температура

 60 гр черен шоколад

 50 гр какао

 1 ч. л есенция ром или 
ром за готвене

 1/2 ч. ч
орехи на едри 
парчета

Приготвяне: 20 мин Печене: 30 мин Порции: 6-8
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› Предварително накиснете лещата 
за няколко часа, преди да я сварите. 
Това е необичайно за червената леща, 
но ще ви е от полза - лещата трябва 
да максимално разварена, за да се 
блендира добре.

› Ползвайте по-малка, но висока тавичка 
за лещеното брауни, за да се възползвате 
от пухкавия ефект. Аз го направих в по-
голяма тава и стана по-тънко, отколкото 
се надявах :).

Съвети
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• изберете си тавичка и 
пуснете фурната да се 
загрява на 180C

• пасирайте боба заедно 
с бадемовото мляко, 
меда и едната супена 
лъжица кокосово 
масло

• пресейте брашното 
и го объркайте с 
бакпулвера и содата за 
хляб

• 60 грама от шоколада 
разтопете в купа на 
водна баня заедно 
с 1-2 супени лъжици 
бадемово мляко и 
разбъркайте добре 
до хомогенна смес, а 
другите 40 нарежете на 
едри парчета

• изсипете пасирания 
боб, разтопения 
шоколад и какаото при 
брашното и хубаво 

объркайте

• прибавете едно по 
едно яйцата

• добавете рома, орехите 
и нарязания шоколад 

• застелете тавичката с 
хартия за печене или 
намажете с малко 
кокосово масло, 
изсипете сместа и я 
загладете с лъжица

• печете 30 минути 
на 180C, като след 
готовност веднага 
извадете от фуната

• браунито се реже, 
когато е напълно 
изстинало

Може би звучи малко налудничаво, но смея да твърдя, че ми харесва повече от 
лещата. Браунито с червен боб е също толкова пухкаво и не се рони. Структурата 
на боба успява да компенсира липсата на мазно и оставя браунито доста влажно и 
плътно. Парчетата шоколад тук са задължителни (търпи място за бонус) :).

Брауни с червен боб

250 гр
добре сварен 
червен боб

50 мл бадемово мляко

3 с. л мед

2 с. л кокосово масло

250 гр
пълнозърнесто 
брашно от спелта

1 пакетче  бакпулвер

1/4 с. л сода за хляб

 2 яйца на стайна 
температура

100 гр черен шоколад

 50 гр
какао 
(неподсладено)

 1 ч. л
есенция ром или 
ром за готвене

 1/2 ч. ч
орехи на едри 
парчета

Приготвяне: 20 мин Печене: 30 мин Порции: 6-8
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› Ако искате браунито да е по-сочно, 
сложете още 50 мл бадемово мляко, 
докато пасирате боба.

› Оставете няколко бобчета и ги прибавете, 
когато дойде време за шоколада и орехите.
(Разбира се, ако искате да пропуснете 
въпроса “Какво е това?”, не ги добавяйте. 
:))

Съвети
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• пригответе малка 
тавичка и пуснете 
фурната да се загрява 
на 180C

• пасирайте малините 
заедно с бадемовото 
мляко, меда и 
мусковадото

• пресейте брашното 
и го объркайте с 
бакпулвера, содата 
за хляб и лимоновите 
корички

• 60 грама от шоколада 
разтопете в купа на 
водна баня заедно 
с 1 супена лъжица 
кокосово масло и 
разбъркайте добре 
до хомогенна смес, а 
другите 40 нарежете на 
едри парчета

• изсипете малиновата 
смес, разтопения 
шоколад и какаото при 

брашното и хубаво 
объркайте

• прибавете едно по 
едно яйцата

• добавете рома, 
ванилията, орехите и 
нарязания шоколад 

• застелете тавичката с 
хартия за печене или 
намажете с малко 
кокосово масло, 
изсипете сместа и я 
загладете с лъжица

• печете 30 минути 
на 180C, като след 
готовност веднага 
извадете от фуната

• браунито се реже, 
когато е напълно 
изстинало

Малиновото брауни е подаръкът ми от пролетното време - свежо, ароматно и 
плодово (разбира се). Макар и със замразени малини, оставям идеята да бъде 
пролетна и слънчева, а през останалите сезони да търпи развитие. Това брауни 
е от фаворитите, с по-интересна текстура, заради малините и повечето бадемово 
мляко и наситен вкус, все едно е сиропирано.

Малиново брауни

250 гр замразени малини

100 мл бадемово мляко

1 с. л мед

2 с. л
кафява захар 
мусковадо

2 с. л кокосово масло

1 с. л 
сушени лимонови 
корички

150 гр
пълнозърнесто 
брашно от спелта

1 пакетче бакпулвер

1/4 с. л сода за хляб

 2 яйца на стайна 
температура

100 гр черен шоколад

 50 гр
какао 
(неподсладено)

 1 ч. л
есенция ром + 
ванилия   

 1/2 ч. ч
орехи на едри 
парчета

Приготвяне: 20 мин Печене: 30 мин Порции: 4, в тава 20х20
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› Прибавете цели малини в сместа, 
когато добавяте парчетата шоколад. Така 
си осигурявате положителна изненада 
всеки път, когато разрежете браунито :).

› Размразете повече малини и 
декорирайте браунито, когато е 
изстинало, като изсипете и малиновия 
сок. Така то ще стане наистина 
сиропирано и може да мине за тортичка.

Съвети
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• пригответе малка 
тавичка и пуснете 
фурната да се загрява 
на 180C

• пасирайте ягодите 
заедно с бадемовото 
мляко, меда и 
мусковадото, като 
оставите 2-3 ягоди за 
декорация

• пресейте брашното 
и го объркайте с 
бакпулвера, содата за 
хляб и какаото

• 60 грама от шоколада 
разтопете в купа на 
водна баня заедно 
с 1 супена лъжица 
кокосово масло и 
разбъркайте добре 
до хомогенна смес, а 
другите 40 нарежете 
на едри парчета

• изсипете ягодовата 

смес и разтопения 
шоколад при сухите 
съставки и хубаво 
объркайте

• прибавете едно по 
едно яйцата

• добавете рома, 
ванилията, орехите и 
нарязания шоколад 

• застелете тавичката 
с хартия за печене 
или намажете с малко 
кокосово масло, 
изсипете сместа и я 
загладете с лъжица

• печете 30 минути 
на 180C, като след 
готовност веднага 
извадете от фуната

• браунито се реже, 
когато е напълно 
изстинало

С едно не може, така си е. Малиновото брауни бе един достоен експеримент, който 
доведе след себе си много записки и идеи и така естествено се роди ягодовото му 
приятелче. Ягодовото брауни е с характер на фъдж, а тази доза е за голямо брауни 
в малка тавичка или за по-кратко: пухкаво и наситено.

Ягодово брауни

350 гр замразени ягоди

100 мл бадемово мляко

1 с. л мед

2 с. л
кафява захар 
мусковадо

2 с. л кокосово масло

300 гр
пълнозърнесто 
брашно от спелта

1 пакетче  бакпулвер

1/4 с. л сода за хляб

 2 яйца на стайна 
температура

100 гр черен шоколад

 50 гр
какао 
(неподсладено)

 1 ч. л
есенция ром + 
ванилия

 1/2 ч. ч
орехи на едри 
парчета

Приготвяне: 20 мин Печене: 30 мин Порции: 8, в тава 20х20
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› Ако не успеете да изядете браунито 
на същия ден, приберете в кутия в 
хладилника. Ягодите го правят по-
мокро и ако стои на топло или без кутия 
в хладилника, може да придобие лек 
неприятен дъх.

› Нарежете няколко ягодки на едри 
парчета и ги добавете към сместа с 
шоколада и орехите. Допринасят за 
естетическа фотография ;).

Съвети
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• пригответе малка 
тавичка и пуснете 
фурната да се загрява 
на 180C

• пасирайте боба заедно 
с кокосовото мляко, 
меда, мусковадото и 20 
грама от лешниците

• пресейте брашното 
и го объркайте с 
бакпулвера, содата за 
хляб и какаото

• нарежете на едри 
парчета шоколада и 
лешниците

• изсипете пасираната 
смес към сухите 
съставки и разбъркайте 
добре

• прибавете едно 
по едно яйцата и 
есенцията ром

• когато сместа е добре 
разбъркана, добавете 
шоколада и лешниците 
и объркайте още 1-2 
пъти 

• застелете тавичката с 
хартия за печене или 
намажете с малко 
кокосово масло, 
изсипете сместа и 
тупнете тавата 1-2 
пъти в масата, за да се 
заглади сама

• печете 30 минути 
на 180C, като след 
готовност веднага 
извадете от фуната

• браунито се реже, 
когато е напълно 
изстинало

Бял боб и лешници - звучи като салата, ако не беше брауни :). Тук магията е в 
парчетата лешници и нарязания на едро шоколад, защото момента с топенето 
липсва. 5 минутно улеснение на рецептата, което не е за сметка на вкуса.  

Бобено брауни с лешници

240 гр
добре сварен бял 
боб

100 мл кокосово мляко

2 с. л мед

2 с. л
кафява захар 
мусковадо

2 с. л кокосово масло

250 гр
пълнозърнесто 
брашно

1 пакетче  бакпулвер

1/4 с. л сода за хляб

 2 яйца на стайна 
температура

60 гр черен шоколад

 50 гр
какао 
(неподсладено)

 1 ч. л есенция ром

 70 гр лешници

Приготвяне: 15 мин Печене: 30 мин Порции: 6, в тава 20х20
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› Ако сте нарязали шоколада на по-
едри парчета, приберете браунито за 
кратко в хладилника, след като изстине. 
Така шоколадът ще стегне добре и при 
консумация ще е леко хрупкав.

› Ползвайте таймер на фурната или 
телефона си, за да печете браунито точно 
30 минути, нито повече, нито по-малко.

Съвети
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Fin :)

Не се свенете да давате обратна връзка на woodfoodbg@gmail.com или, ако ме 
срещнете някъде, директно на мен :))


