
Пісне тісто для «жайворонків» 

• борошно 420-470 грамів 

• дріжджі пресовані 20 гр 

• вода 1 склянка 

• цукор 100 гр 

• сіль 1/2 чайної ложки 

• ванільний цукор 1 столова ложка  

• олія  70 мл і трішки для змазання дека 

• родзинки для прикраси 

• солодкий чорний чай для змазування 

Борошно просіюємо і десяту частину залишаємо столі для вимішування, все 

інше змішуємо з усіма інгредієнтами. Для цього у теплій воді розмішуємо 

цукор і додаємо дріжджі, коли вони повністю розчиняться можна додати олію, 

ванільний цукор та сіль. Ретельно замішуємо тісто і даємо йому постояти в 

теплому місці 1 годину. Після цього тісто вимішуємо і формуємо колобочки 

вагою 60-70 грамів і даємо підійти. Кожен колобочок перетворюємо на джгутик 

і згортаємо петелькою в жайворонка.  

На Куп’янщині, вони мали форму пташки, тісто для них, розкочувалося валком 

3 см завтовшки. Далі з нього зв’язували вузол ближче до якогось одного кінця. 

Менша частина валочка з тіста, що виходила з вузла, ставала голівонькою 

жайворонка, а більша була хвостом. Сам вузол був за тулуб. На голові робили 

дзьоб, витягнувши шматочок тіста і повздовжній (від дзьоба до тулуба) або 

поперечний гребінець (прищипуючи тісто на голові). Де мали б бути очі – 

встромляли зернятка чорнушки, або рідше перець чи шматочки сушеної груші, 

порічки, калини. Хвіст здебільшого залишився таким, яким він виходив із 

вузла, іноді розплескувався й розрізувався з країв на смужечки.  

Викладаємо жайворонків на змащене олією деко, подалі одне від одного і 

змащуємо солодким міцним чаєм, щоб вони набули кольору. Випікаємо при 

температурі 180-200 градусів за Цельсієм 30-35 хвилин. 

Для приготування солоного тіста знадобляться: 

• 1 склянка дрібної солі; 

• 2 склянки борошна; 

• півсклянки води; 

• 5 ст. л. соняшникової олії. 

У глибокій посудині змішайте сухі інгредієнти: сіль та борошно. Додайте 

соняшникової олії та налийте трохи води. Місити тісто потрібно недовго, якщо 



воно виходить тугим, додати ще трохи води. Якщо тісто липке - додати трохи 

борошна. Тут все залежить від борошна, тому води може знадобитися іноді 

більше, іноді менше. За потреби, невеличкими порціями додавайте воду або 

муку, щоб регулювати в’язкість тіста. Захопливих ігор та вдалих виробів! 

 

Важливо! Тісто можна зберігати в пакеті в холодильнику кілька днів щільно 

обгорнувши масу харчовою плівкою. 

 

Дитина будь-якого віку може використовувати техніку ліплення з солоного 

тіста, поступово ускладнюючи завдання. 

 


