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Eco fika (Еко фика): 
предлог рецепти 
Fika е изворен шведски збор. Секој обид да се преведе би значело тој да изгуби дел од своето 

значење. Не постојат определени правила за тоа што е fika (фика), иако обично означува 

квалитетно поминато време со драги луѓе, поголема количина кафе и мала закуска. Fika (фика) 

се служи или со нешто благо или пак со отворен сендвич. 

За сите рецепти наведени подолу ви советуваме да употребите органски и еколошки 

состојки, производи добиени преку праведна трговија, како и локално одгледувана храна. 

Препорачуваме кафето и чајот да бидат органски.  

Chokladbollar Чоколадни топчиња
18–20  топчиња

100 гр. путер  

2 супени лажици студено, јако кафе  

3 супени лажици незасладено какао во прав  

120 гр. овесни снегулки 

85 гр. бел шеќер 

1 кафена лажица бурбон ванила во прав, или ванилин шеќер 

1 мл. сол

За украсување 

200 мл. чоколадни трошки, крупен шеќер, кокосови трошки 

1. Стопете го путерот.

2. Измешајте ги путерот и кафето во еден поголем сад. 

3. Додајте ги сите суви состојки и измешајте сè заедно. Оставете 

ја смесата во фрижидер околу 45 мин. или додека не стане 

доволно цврста за да ја обликувате.  

4. Обликувајте околу 18 до 20 топчиња во големина на орев. 

5. Украсете ги сите топчиња во декорација по вкус- чоколадни 

трошки, крупна шеќер или кокосови трошки.  Наредете ги на 

сад за послужување и оставете ги во фрижидер барем еден час 

пред да ги послужите.



Dammsugare „Правосмукалки“:
За 10 парчиња

Фил: 

250 гр. изронет пандишпан, на пример ванила 

75 гр. несолен путер, омекнат  

20 гр. незасладено какао во прав  

40 мл. рум или пунч

За украсување: 

300 гр. марципан  

Малку зелена прехранбена боја  

200 гр. темно чоколадо

1. Направете го филот: ставете ги сите состојки во еден подлабок 

сад и мешајте додека не добиете меко тесто- малку лепливо и 

ронливо.  

2. Направете 10–12 топчиња.

3. Подгответе ја смесата за декорирање: додајте ја прехранбената 

боја во марципанот и мешајте добро додека смесата не биде 

еднолична по боја. Работната површина наросете ја со шеќер 

во прав и засукајте ролна од марципанот со дебелина од 2-3 

mm. 

4. Од тестото направете правоаголни ролнички кои ќе ги 

покриете со марципанот. Погрижете се тестото да биде 

целосно покриено со марципан, а колачињата да имаат мазна 

структура. 

5. Следно, стопете го чоколадото на пареа, и натопете ги 

краевите на секое колаче во чоколадото. На крајот, ставете ги 

колачињата во фрижидер да се стврднат.  

Drömmar Соништа:
35 колачиња

120 гр. сèнаменско брашно  

50 гр. омекнат путер  

135 гр. шеќер 

½ кафена лажичка готварска сол 

1 кафена лажичка ванилин шеќер 

50 мл. масло од гроздови семки

1. Загрејте ја рерната на 150°C.

2. Измешајте ги путерот, шеќерот и ванила шеќерот и матете 

додека не добиете мазна смеса. 

3. Постепено додавајте го маслото, а за сето време мешајте.  

4. Додајте дел од брашното и готварската сол и замесете тесто. 

Додајте го останатото брашно.  

5. Од тестото направете мали топчиња и наредете ги на плех за 

печење.

6. Печете ги колачињата додека не добијат светла, златна боја на 

краевите, т.е. 18-22 мин. 

7. 7. Оставете го колачињата да се оладат на плехот

Chokladsnittar 
Чоколадни бисквит колачиња:
50–60 колачиња  

200 гр. путер на собна температура  

170 гр. бел шеќер  

4 супени лажици незасладено како во прав  

1 кафена лажичка бурбон ванила во прав, или ванилин шеќер  

1 мл. сол  

1 жолчка од јајце  

300 гр. обично брашно  

1 кафена лажичка прашок за печиво 

За украсување 

1 јајце, матено 

100 мл. крупен шеќер

1. Загрејте ја рерната на 200°C.

2. Смешајте ги путерот и шеќерот додека не добиете лесна, 

воздушеста смеса. Додајте ги какаото, ванилата, солта и жолчката, 

и измешајте убаво. 

3. Додајте ги брашното и прашокот за печиво, и мешајте додека не 

добиете мазно тесто. 

4. Поделете го тестото на 4 дела. Парчињата сукајте ги колку што е 

долг и широк плехот за печење. 

5. На плехот ставете хартија за печење и ставете ги парчињата 

тесто. Тапкајте ги додека не станат рамни. 

6. Намачкајте ги со жолчка од јајце и наросете ги со крупен шеќер. 

Печете во рерна, околу 10 мин. 

7. Додека се уште топли, пресечете ги дијагонално. 
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Äppelkaka Колач од јаболка:
8–10 парчиња

125 гр. путер, на собна температура  

125 гр. бел шеќер 

2 јајца 

150 гр. обично брашно 

1 кафена лажичка прашок за печиво  

1 мл. сол 

2 супени лажици млеко 

3–4 јаболка 

2 лажици бел шеќер и 2 лажици цимет во прав

1. Загрејте ја рерната на 200°C. Намрсете кружен сад за печење и 

наросете го со лебни трошки. 

2. Со миксер, мешајте ги путерот и шеќерот додека не добиете 

лесна, воздушеста смеса. 

3. Додадете ги јајцата, едно по едно, а потоа и смесата од путер и 

шеќер. 

4. Додајте ги сувите состојки: брашното, прашокот за печиво и 

солта, и лесно мешајте. 

5. На крајот, додајте го млекото и мешајте додека не добиете 

мазна густа смеса. Ставете ја смесата во садот за печење. 

6. Излупените јаболка исечкајте ги на парчиња, и покријте ги во 

шеќер и цимет, па потоа додадете ги во смесата.  

7. Печете 30 мин. Со чепкалка проверете дали е доволно печено 

тестото. Ако чепкалката е сува и на неа нема траги од тесто, 

тогаш тортата е испечена. .

Smörgås Отворен сендвич:
Векна органски леб 

Додатоци по избор

Намачкајте парче леб со некој вид намаз (путер, на пример), а 

потоа ставете која било органска состојка по ваш вкус. Швеѓаните 

начесто одбираат кашкавал, зелена салата и краставица, а вие 

можете да експериментирате со смокви, авокадо, хумус или кој 

било друг органски производ. Доколку сакате да го ограничите 

негативното влијание врз животната средина одберете зеленчук 

наместо месо.

Kanelbullar Земички со цимет:
За  45–50 земички

150 гр. путер  

500 мл. млеко, 3% масленост 

50 гр. свеж квасец  

1 кафено лажиче сол 

85 гр. бел шеќер  

2 кафени лажички мелен кардамон  

900 гр. обично брашно 

Фил 

100 гр. путер на собна температура  

85 гр. бел шеќер  

3–4 супени лажици мелен цимет

За украсување 

1 јајце, матено  

3–4 супени лажици крупен шеќер или сечкани бадеми

1. Стопете го путерот во лонче и додадете го млекото.  

Загрејте до 37°C.

2. Здробете го квасецот во сад за мешање и додајте ја смесата од 

млеко и путер. Мешајте додека квасецот не се стопи.

3. Додајте сол, шеќер и кардамон, и речиси целото брашно. 

Зачувајте малку од брашното.

4. Месете го тестото додека не стане мазно и растегливо. Смесата 

не треба да се лепи на садот. Покријте го тестото со мека крпа 

и оставете го околу половина час да нарасне.  

5. Набрашнете ја работната површина и пресечете го тестото на 

два дела. Засукајте две правоаголни парчиња со дебелина од 

пола сантиметар.

6. Намачкјате ги со путер и попрскајте ги со шеќер и цимет. 

7. Свиткајте ги двете парчиња во ролни, почнувајќи од подолгата 

страна. Пресечете на мали парчиња за да добиете околу 45 до 

50 земички. Ставете ги во хартиени чашки за мафини, свртени 

нагоре. Наредете ги на плех за печење. Покријте ги со мека 

крпа и оставете ги околу 30 мин. да нараснат уште еднаш.

8. Загрејте ја рерната на 225°C. Намачкајте ги земичките со јајце и 

украсете ги со крупен шеќер или сечкани бадеми.

9. Печете ги земичките 8-10 минути. Оставете ги на решетка да се 

оладат.  
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