
HOMEMADE 
КОЛЕДА

Д Е К Е М В Р И  2 0 1 8

В най-прекрасното време  

от годината, най-хубавото  

място е у дома! 

От ферма 
 BIOTIFUL 

 за теб



 - ферма biotiful - 

Най-скъпоценният подарък,
който можеш да подариш е
ВРЕМЕТО си. Защото когато

даваш от времето си,
даваш част от живота си,
който никога не можеш да

вземеш обратно.  



Коледните празници са вълшебно време. Не случайно и малки и големи го чакаме с
нетърпение. Това е времето на истинската любов. Тя се усеща навсякъде, витае във
въздуха, вкусваме я с малките канелени бисквитки. Коледа е времето, когато показваме
благодарността си към нашите най-близки хора, подаряваме внимание и грижа към
всички. Коледните празници отварят сърцата ни и точно поради тази причина, в това
вълшебно време на годината се случват чудеса.  
 
По Коледа всички пътища водят към дома. Семействата се събират, за да споделят
заедно празниците. Приготвят се вкусни ястия, опаковат се подаръци, създават се
коледни украшения. 
 
А колко би било хубаво, ако увеличим това време на общуване и творчество и останем
повече време вкъщи в подготовка за празника. Ние ще ти дадем някои идеи за това.  
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К О Л Е Д Н А  У К Р А С А  

Да творим  
с децата 
Докато децата бяха малки, много

държах да украсяваме къщата по време

на всички сезони и празници. Това

създава невероятно усещане за смяната

на различните периоди през годината и

зарежда сетивата, за да са в съзвучие

с времето навън. Украсите у дома

създават настроение и децата винаги

много им се радват. Освен това

искахме да наблегнем на творчеството,

и поради тази причина, в повечето

случаи изработвахме украсите сами и

така още повече усилвахме усещането

за радост и красота.  

Децата пораснаха и аз реших, че моето

време на творене заедно с тях е

отминало. Те са вече големи и нямат

нужда от подобни семейни преживявания.

Какво беше учудването ми, когато

децата се затвориха цяла една неделя в

стаята си, за да украсяват. Нуждата от

коледно настроение им е станала лична

и те ще продължат да създават красота

и усещане за празник у дома. И това е

наистина прекрасно!  

http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/


Коледен
календар

К О Л Е Д Н А  У К Р А С А  

Коледният календар или т.н advent calendar е

възникнал от нуждата на християните да

посрещнат подобаващо най-значимия

християнски празник - Рождество Христово.  

Коледните календари винаги са били особено

любими у дома. Първо заради радостта и

удоволствието от направата им, после заради

нетърпението всяка сутрин да прочетем "какво

ще правим днес".  

Преди векове значението на това събитие

накарало много християни да почувстват, че

един ден в годината е напълно недостатъчно,

за да се отбележи този невероятен дар -

раждането на Божия син. Затова отброявали

всеки ден от началото на декември до 24-ти.  

Първият коледен календар представлявал 24

малки сладки, залепени върху картон, който

една майка направила за сина си. Когато

пораснал и отворил своя печатница, синът от

своя страна започнал да отпечатва календари

за радост на всички деца.  

Идеи за домашно направени коледни календари

има много в интернет. Просто напиши advent

calendar и се вдъхнови. Ние ще ти дадем идея

за задачите към него. ♥  

http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
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1. Днес ще украсяваме елхата 
2. Днес ще слагаме коледната украса 
3. Днес ще ходим на коледен филм 
4. Днес ще напишем писмо до Дядо Коледа 
5. Днес ще купим свещи с коледен аромат 
6. Днес е Никулден – ще сложим обувки пред
 вратата за лакомства 
7. Днес ще пуснем писмото в пощата 
8. Днес ще си направим шишарки от корнфлейкс 
9. Днес ще купим книжка с коледни приказки  
10. Днес ще ходим на разходка в парка (гората) за
природни материали 
11. Днес ще павим Коледен венец 
12. Днес ще правим шоколадови бисквити  
13. Днес ще отидем на театър или коледен концерт 
14. Днес ще рисуваме зимна рисунка 
15. Днес ще изсушим плодове 
16. Днес ще правим коледни картички  
17. Днес ще правим снежинки от хартия 
18. Днес ще напишем една коледна история 
19. Днес ще проучим как празнуват Коледа по света 
20. Днес ще направим добро за някой непознат 
21. Днес ще правим коледни меденки 
22. Стана време за опаковане на подаръци 
23. Днес ще правим сурвачки 
24. Коледа е! ♥ 

 Идеи за задачи към Коледения календар



К О Л Е Д Н А  У К Р А С А  

Сурвачки  
И след като взаимствахме някои добри

идеи от западния свят, редно е да

обърнем внимание и на нашите типично

български традиции, които от древни

времена пазят българския дух жив по

родните места.   

Всъщност, сурвакането принадлежи към

старобългарските обичаи и ритуали, още

от времето преди християнството да се

засели по нашите земи. Тогава хората

са имали много силна връзка с

природата, познавали са нейните знаци

и са търсели начини, как да я

омилостивят чрез различни практики.   

Обагрените конци в различни цветове от

край време са носели много символика

за нашите баби и дядовци и те са ги

използвали много в своите традиции.

Типичен пример за това са, разбира се,

мартениците.   

Дряновата пръчка също не е случайна.

Дрянът е най-жилавото дърво - то цъфти

преди всички други и връзва след

всички други дървета. 

Изработването на сурвачки е ритуал,

който децата обожават. Отделете един

ден за направата на сурвачка, вместо

да купите готова. Децата ще оценят

много това подарено време.  

http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/


 - ферма biotiful - 

Никога не си прекалено голям, за
да се вгледаш в звездното небе в
Коледната нощ и да потърсиш с
поглед вълшебството. Било то
летящата шейна на Дядо Коледа
или падаща звезда. Докато си
казваме, че ще повярваме когато
го видим, истината е, че ще го
видим, когато повярваме!  



Всяка храна приготвена за Коледа носи щастие. Любовта и добрите намерения, които
влагаме в тестото, докато месим или в соса докато бъркаме, се усещат с всяка
хапка. Типичните коледни аромати - нежната канела, освежаващите портокалови
корички, сгряващият джинджифил се носят из кухнята и ни изпълват с вълшебни
мечтания. Цялата бъркотия около приготвянето на коледните ястия и сладки изкушения
има невероятен чар и ни се иска да не бързаме с подредбата на неразборията, защото
точно в нея се крие щастието от това да създадеш нещо коледно и красиво, с което
да зарадваш хората, които обичаш. 
 
А когато на помощ идват и малки детски ръчички ръсещи захар и брашно, къде върху
тестото, къде на земята, тогава не създаваме просто сладки - създаваме спомени. На
следващите страници ще споделим с теб, някои типично коледни рецепти, които
приготвяме от години у дома и които децата чакат всяка година с нетърпение.  
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Няма дете, което да не обича Коледа!

Заради подаръците, ваканцията, снега

и не на последно място - сладките

изкушения, които изобилстват през

този сезон.  

 

На следващите страници, ще ти

предложим три рецепти, които няма

как да не станат любими на малки и

големи.  

Традиционните коледни меденки, които

у дома винаги правим поне два дена.

Единия ден месим и печем, на другия

- украсяваме. Така си даваме повече

време да се наслаждаваме на процеса,

без да ни омръзва. 

Шоколадовите шишарки са много лесни

за направа, а за сметка на това са

много ефектни.  

Горещия шоколад на клечка е не само

вкусно изкушение за децата, но и

изглежда много коледно. Вариациите

за съставки са безкрайни и зависят

само от твоят вкус и предпочитания. 

 

Запретвай ръкави и влизай в кухнята,

за да твориш сладки вълшебства, за

всички в твоя дом. 

В  К У Х Н Я Т А



КОЛЕДНИТЕ 
МЕДЕНКИ НА
BIOTIFUL 

Необходими продукти: 

100 грама мед 

100 грама захар 

175 краве масло на стайна

температура 

1 средно голяма яйце 

300 грама брашно 

1 чаена лъжичка канела 

1 чаена лъжичка бакпулвер 

3-4 счукан карамфил/джинджър 

счукани орехови ядки/бадеми 

Р
Е
Ц
Е
П
Т
А

1. Брашното, ядките, подправките

и бакпулверът се смесват в купа. 

2. Добавят се медът, захарта и

яйцето и се разбъркват с вилица. 

3. Към тях се добавя маслото,

нарязано на малки парчета. 

4. Омесва се тесто и се оставя за

30 мин. в хладилника. 

5. Разточва се тесто (2-3мм),

изрязват се формички и се пекат

върху готварска хартия за 10-12

мин. на 200 гр. 

Глазура за украсата: 

100г пудра захар 

1 белтък, на стайна

температура 

1 ч.л. лимонов сок 

ванилова есенция 



ШИШАРКИ ОТ 
КОРНФЛЕЙКС

Необходими продукти: 

Продукти: 

2 пакета натрошени  

бисквити на трохи 

3 с.л смлени орехи 

2-3 с. л. какао 

100 г меко краве масло 

прясно мляко при нужда 

шоколадови мидички от

корнфлейкс 

Р
Е
Ц
Е
П
Т
А

В купа се смесват всички продукти без

млякото и мидичките. Омесват се с ръка

до еднородност. Ако сместа е твърде

суха може да се добави още масло или

малко прясно мляко. Когато сместа е

достатъчно добра за моделиране, се

оформят малки конуси.  

 Върху тях отдолу нагоре се редят

шоколадовите мидички. Накрая готовите

шишарки се поръсват с пудра захар. 

Тези шоколадови шишарки

изглеждат съвсем като

истински, но стават за ядене.

Бързи за приготвяне, без

печене, шишарките са отлична

декорация за Коледа.  



ГОРЕЩ
ШОКОЛАД НА
КЛЕЧКА 

Необходими продукти: 

200 гр. натурален шоколад 

1/2 ч.л. канела 

1/2 ч.л. джинджифил на прах 

щипка кардамон на прах 

щипка сол 

За декорацията отгоре може да

използвате всякакви неща

според вашия вкус - мента,

карамел, ядки или дори

маршмелоу. 

Р
Е
Ц
Е
П
Т
А

Начупеният на парченца шоколад

се разтапя на водна баня,

заедно с всички подправки, като

се бърка непрекъснато. След

като леко се охлади се изсипва

в силиконови формички за мини

мъфини или форми за лед. В

средата на всяко се поставя

дървена клечка. Украсяват се

отгоре по избор. След като се

охладят напълно, са готови! 

Горещият шоколад е наслада

за всеки повод. Преобразен

в коледна премяна обаче

може да бъде радост за

децата у дома или дори да

се превърне в подарък.  



ферма biotiful -

Любов е това, което е в стаята с теб

на Коледа, ако ти спреш да отваряш

подаръците си и се заслушаш. 



 

Подаръците без съмнение са едно от най-

хубавите преживявания на Коледа.

Грижливо избрани, това не са просто

опаковани предмети, а начин да подарим

обич, благодарност, грижа или мечта.  

 

От както са се родили децата, в нашето

семейство имаме традиция да изработваме

и подаряваме само ръчно правени от нас

подаръци. Така освен красивата вещ

подаряваме и вложената в него

положителна енергия и добри мисли. Това

научи децата, че стойността на една вещ

не се измерва с парите, които разменяме

за нея, а с времето и любовта, която

подаряваме заедно с нея.  

 

Ръчно правените подаръци са красиви и

неповторими. Няма друга такава вещ по

света, освен тази, която сме изработили

със собствените си ръце. Тези подаръци

са оригинален начин да покажем на

някой, че означава много за нас.  

 

На следващата страница ще ти дадем

малко идеи за ръчно правени подаръци,

под формата на линкове.  

   

Р Ъ Ч Н О  П Р А В Е Н И  П О Д А Р Ъ Ц И  

http://biotifulfarm.bg/produkt-kategoriya/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/


ИДЕИ ЗА
РЪЧНО
ПРАВЕНИ
ПОДАРЪЦИ

З
А
 
П
О
Д
А
Р
Ъ
К

1. Свещ с персонален надпис - тук

2. Цветни луковици в буркан - тук

3. Домашен балсам за устни - тук 

5. Играчки за елхата от филц - тук

4. Бирени еленчета - тук

6. Рисувани гуменки - тук

7. Забавни сладкиши - тук

8. Венец от чай - тук

https://www.thefrugalfemale.com/diy-personalized-candle/
https://domaphile.wordpress.com/2011/12/24/diy-holiday/
https://hip2save.com/2013/11/26/homemade-peppermint-lip-balm-holiday-gift-idea/
http://lifeofamodernmom.blogspot.com/2010/11/reindeer-rootbeer-beer.html
http://kojo-designs.com/2010/03/kojotutorial-tea-tea-tea-kitchen-wreath/
http://www.freenewimages.com/christmas-crafts/christmas-crafts-for-kids/
https://www.thekeeperofthecheerios.com/2018/12/kids-christmas-treats.html
https://www.thekeeperofthecheerios.com/2018/09/diy-santa-belt-shoes.html


КОЛЕДНА 
КУТИЯ ЗА
ПОДАРЪК ОТ
ФЕРМАТА

З
А
 
П
О
Д
А
Р
Ъ
К

Тази Коледа искаш ли да подариш топла грижа и забравен вкус от

детството? Създадохме специално за Коледната нощ кутия за подарък,

която да усмихне всеки, който я отвори. В кутията сложихме:  

- Прекрасен чай от лофант, с лек анасонов аромат. 

- Чаша за чай с вдъхновяващо послание, което прави денят усмихнат

още от сутринта.  

- Бурканче вкусна носталгия. Нашите продукти зимнина връщат в

детството от първата хапка. Можеш да избереш какво бурканче искаш

да сложим в твоята кутия - сладко от ягоди, сос за пица и спагети,

кетчуп или лютеница.  

- Ръчно правена картичка от детски ръчички. 

Можеш да поръчаш твоята коледна кутия от тук!♥

http://biotifulfarm.bg/produkt/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8A%D0%BA/


 
И ето, че и тази година е към своя край. 
Хубава или лоша, тя е дала и взела от нас,

точно толкова, колкото е трябвало. 
Да се научим да ценим всеки момент е велико

умение, защото времето е цената, която
заплащаме да всичко, което имаме в живота си. 
Годината отминава, но спомените и уроците и
остават. Всъщност, те са единственото, което
остава. Събирай ги грижливо и им се радвай! 

 
♥ ♥ ♥  

 
Весели празници, ти пожелаваме! 

Благодарим ти, че си с нас и ни подкрепяш,
защото всичко, което правим на фермата има за
цел да направи животът малко по-истински!  

 
http://biotifulfarm.bg 

До нови срещи догодина  на  фермата!


