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     ATELIERE INTERACTIVE DE LUCRU: 
 

1. Mărturii spirituale şi culinare româneşti în preajma 
sfintelor sărbători ale Crăciunului 

2. Sugestii pentru corectarea şi ameliorarea stilului 
alimentar actual la români, prin redescoperirea 

unora dintre cele mai cunoscute obiceiuri 
tradiŃionale  

3. Despre Wellness şi programul de dieta potrivit 
4. Sănătatea umană în perspectivă holonomică 

5. Sănătatea vinului. In vino veritas 
6. Economia VieŃii 

7. Noile educaŃii: cum ne pregătim acum pentru a fi noi înşine mai târziu 
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Această manifestare intitulată Bridging Spirituality and Health from Traditional Cuisine during 

Christmas Fasting, îşi propune să constituie debutul unor serii de manifestări periodice în cadrul ASE 
Bucureşti prin care să completăm programul educaţional cu elemente spirituale, tradiţionale, culturale, 
civice şi sociale cu şi pentru studenţi de la toate nivelurile şi cadre didactice. Training by coaching, aplicaţii 
practice a cursurilor învăţate, toate sistemele didactice se reunesc pentru a dezvolta cunoaşterea şi a 
determina tinerii să se întoarcă la preţuirea adevăratelor valori: timpul, sănătatea, iubirea, prietenia. 

Cu acest prim prilej dorim să identificăm percepţia tinerilor privind mâncarea tradiţională obţinută 
din resurse indigene vegetale cu principii bioactive, promovată cultural şi spiritual sub forma postului de 
dinaintea sărbătorilor de iarnă şi evaluarea perspectivelor de procesare a resurselor tradiţionale şi culturale 
cu tentă culinară în vederea reafirmării identităţii naţionale. Iniţiată ca o competiţie de o săptămînă prin 
care fiecare dintre tinerii studenţi la cursul de licenţă sau masteranzi - din provincie, împreună cu colegii lor 
din Bucureşti - scot la iveală reteţe uitate, sfaturi vechi istorisite din bătrâni, dezvoltate şi transmise prin viu 
grai sau prin grija familiei, către noile generaţii. Un juriu va evalua valoarea reţetelor adunate, priceperea 
tinerilor în promovarea locurilor de baştină şi modul în care acestea ajută la crearea de prietenii. Totul se va 
termina cu o sărbătoare prin care aducem mulţumiri şcolii că ne învaţă, părinţilor că existăm şi prietenilor 
că ştiu petrece alături de noi, momente minunate. 

 
       a.  Comitetul Ştiinţific de Program 

• Prof.univ.dr. Corina Cace, director DPPD, ASE 
Bucureşti 

• Prof.univ.dr. Carmen Costea, ASE Bucureşti 

• Prof.univ.dr.Viorel Lefter, Prorector ASE  

• Prof .univ.dr.Victor Manole, Decan EAM, ASE 

• Prof.univ.dr. Bogdan Onete, Sef Catedră 
Facultatea Merceologie şi Managementul 
Calităţii. ASE 

• Prof.univ.dr.Rodica Pamfilie, Decan 
Facultatea de Comerţ, ASE 

• Prof.univ.dr. Constantin Popescu, ASE  

• Prof.univ.dr. Alexandru Stroia, Univ.Agricolă 
şi Silvică Bucureşti 

• Prof.univ.dr.Laurenţiu Tăchiciu, Sef Catedră 
Facultatea de Comerţ 

        b.  Comitetul Executiv al Programului 

• Drd. Andrei Angheluţă 

• Asist.univ.drd. Codrin Chiru 

• Lect.univ.dr. Miltiade Stanciu 

• Asist univ.drd. Anca Varga  

• Drd. Adrian Ungureanu 

• Drd. Laura Libardea 

• Masterand Paul Vârgă 

• Masterand Raluca Petrescu 

• Student Anca Damian - preşedinte Club de 
Afaceri Viitori Manageri 

• Student Sabina Cortez – vicepreşedinte Club 
de Afaceri Viitori Manageri 

• Student Florina Scorţea 

 

 

Invitaţi speciali 

 

• Dr. Hortenzia Beciu şi  dr. Alexander Precker Banca Mondială  

• Prof.dr.Viorel Lefter Prorector ASE Bucureşti 

• Prof.dr. Constantin Popescu şi  Prof. dr. Alexandru Taşnadi   ASE Bucureşti 

• Prof.dr. Elena Pelinescu Academia Română 

• Cristian Deheleanu  Preot Patriarhia Ortodoxă Română 

• Marius Postălnicescu Preot ASE 

• Dr. Dan Boboc Preşedinte Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România 

• Prof.univ.dr. Alexandru Stroia, Univ.Agricolă şi Silvică Bucureşti 

• Andrei Pari HERBALIFE 

• Ovidiu Cercel McDonald’s Romănia 

• Medic Carmen Sturza Societatea Română de Homeopatie 
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Listă participanţi     

Ateliere de lucru privind respiritualizarea prin promovarea tradiţiilorculinare româneşti  

ASE şi Hotel Levor Decembrie 2009 
 
 Nume şi prenume Afilierea 

1.  Andrei Angheluţă Doctorand ASE,   director DHL 

2.  Alina Elena Balalia Doctorand ASE 

3.  Florentina Marilena Bălaşa Masterand ASE 

4.  Hortenzia Beciu Director B.Mondială 

5.  Elena Beţivu Masterand ASE 

6.  Dan Boboc Preşedinte ADAR 

7.  Mircea Bulinski Conf.univ.dr. Univ.   Bucureşti 

8.  Corina Cace Conf. univ.dr.Director DPPD, ASE Bucureşti 

9.  Ovidiu Cercel Director McDonald’s 

10.  Mihai Chiriac Masterand ASE 

11.  
Codrin Chiru Doctorand ASE 

12.  Paul Cincu Masterand ASE 

13.  Raluca Cioclei Student ASE 

14.  Ştefan Constantin Student ASE 

15.  Raluca Constantinescu Masterand ASE 

16.  Sabina Cortez Student ASE 

17.  Carmen Costea Prof. dr.ASE Bucureşti 

18.  Ştefan Cretu Student ASE 

19.  Cristina Creţu Student ASE 

20.  Anca Damian Student ASE 

21.  Cristian Deheleanu Preot Patriarhia Ortodoxă Română 

22.  Andreea-Elena Dermer Masterand ASE 

23.  Monica Diaconu Masterand ASE 

24.  Andreea-Cezarina Dinu Masterand ASE 

25.  Marin Dinu Prof.dr. Decan ASE 

26.  Alice-Diana Dogaru Masterand ASE 

27.  Simona Dragomir Masterand ASE 

28.  Augustin Drăgan Dir.gen.ALERON 

29.  Cosmin Dugan Medic Spit.Municipal 

30.  Alexandra Georgiana lorea Masterand ASE 

31.  Elena Monica Florescu Masterand ASE 

32.  Madălina Gatea Student ASE 

33.  Loredana Gogu-Nebi Masterand ASE 

34.  Cristina Teodora Hagianu Masterand ASE 

35.  Andrei Holca Masterand ASE 

36.  Adelina Horghidan Student ASE 

37.  Ştefan Iavin Student ASE 

38.  Natalia Iavin Student Univ.Sp.Haret 

39.  Andreea Ioana Iliescu Masterand ASE 

40.  Andrei Ionescu Student ASE 

41.  Valentina Ionescu Solist muzică populară 

42.  Ion Ioniţă Consilier SAP AvantConsulting 

43.  Bogdan Iosif Masterand ASE 

44.  Sabrina Jano Student ASE 

45.  Viorel Lefter Prof.dr. Prorector ASE 

46.  Ştefan Leontin Student ASE 

47.  Laura Libardea Avocat , Drd.  ASE 

48.  Alexandra Lucaci Student ASE 

49.  Victor Manole Prof.dr. Decan ASE 
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 Nume şi prenume Afilierea 

50.  Corina Mândru Student ASE 

51.  Sinda Ana Maria Neagoe Masterand ASE 

52.  Bogdan Onete Prof.dr. Şef Catedră ASE 

53.  Alexandru Oprea Student ASE 

54.  Vladimir Oprea Student ASE 

55.  Rodica Pamfilie Prof.Decan ASE 

56.  Andrei Pari HERBALIFE România 

57.  Anca Pătrăşcanu Masterand ASE 

58.  Elena Pelinescu Academia Română IPE 

59.  Ana-Marina Petrescu Masterand ASE 

60.  Raluca Mariana Petrescu Masterand ASE 

61.  Luminiţa Pistol Prof.dr. Şef Catedră, Univ.Sp.Haret 

62.  Roxana Plătică Masterand ASE 

63.  Constantin Popescu Prof.dr. ASE Bucureşti 

64.  Marius Postălnicescu Preot ASE Bucureşti 

65.  Alexander Precker Banca Mondială 

66.  Florina Scorţea Student ASE 

67.  Alexandru Stan Student ASE 

68.  Miltiade Stanciu Lect.dr. univ.S.Haret 

69.  Mariana Raluca Stoica Masterand ASE 

70.  Carmen Sturza Medic Societatea Româna de Homeopatie 

71.  Alexandru Taşnadi Prof.dr. ASE 

72.  Beatrice Tenie Student ASE 

73.  Andreea Topor Student ASE 

74.  Florentina Ţârlea Student ASE 

75.  Adrian Ungureanu Drd. / Intrarom S.A. 

76.  Paul Vârgă Masterand ASE 

77.  Anca Varga Doctorand ASE  asist.univ. S.Haret 

 
 

Studenţii, grupaţi pe diferite regiuni ale României, s-au străduit de-a lungul întregii perioade, să 
culeagă şi să aducă la iveală reteţe culinare tradiţionale, cât mai vechi şi mai felurite, feluri de bucate de pe 
la mănăstiri celebre, pe care le vor prezenta în faţa oaspeţilor într-un aranjament regional inedit, 
competiţional. Prezentarea, făcută în timpul dejunului de lucru, va avea drept scop identificarea şi 
promovarea valorilor regionale şi aducerea aminte a bogăţiilor româneşti, uitate sau ignorate în faţa 
atracţiilor Occidentului sau a curentelor de modă care ne acaparează şi ne ucid în stresul cotidian. Cea mai 
creativă, atractivă şi motivantă prezentare va fi premiată, în urma alegerii ei de către un juriu ales ah-hoc 
dintre participanţi, în timpul dejunului.  Regiunile care intră în această competiţie de respiritualizare sunt 
următoarele: 
      

• ARDEAL:           Cristina Gatea, Ştefan Creţu, Florina Scortea 

• BANAT:             Natalia Iavin, Raluca Cioclei, Stefan Iavin 

• MARAMUREŞ: Andreea Topor, Beatris Tenie, Florentina Ţârlea 

• BUCOVINA:      Andrei Angheluta, Andrei Holca, Paul Cincu 

• MOLDOVA:      Alexandra Lucaci, Corina Mândru, Sabrina Jano 

• DOBROGEA:     Anca Damian, Adelina Horghidan 

• MUNTENIA:     Laura Libardea, Sabina Cortez 

• OLTENIA:          Alexandra Stan, Andrei Ionescu 

• Cum BUCUREŞTI-ul este, şi el, o zonă reprezentativă marcată de influenţele citadine occidentale, va 
fi reprezentat distinct de:  Alexandru Oprea, Ştefan Constantin, Vladimir Oprea 
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PROGRAM 

 

 

            In perioada 10-17 decembrie vor avea loc întâlniri de lucru între studenţi în vederea stabilirii 

unui schimb de experienţă şi cunoaştere cu privire la reţete culinare vechi, moduri inedite de 

punere în valaore a obiceiurilor şi datinilor  strămpşeşti în diferite  zone ale României.. 

 Ziua de 12 decembrie este dedicată primirii unor oaspeţi de seamă şi stabilirii unui dialog 

pornind de la temele atelierelor de lucru:  

       

� 9:00-9:30    Primirea participanţilor şi înregistrarea lor la taifas şi cafea  

� 9:30-9.45    Bun venit din partea conducerii ASE şi a Facultăţilor implicate în eveniment  

� 9.45 -10.15  Sănătatea umană în perspectivă holonomică prezintă prof.dr.Constantin 

Popescu şi porf.dr.Alexandru Taşnadi ASE 

� 10.15 -10.45   Economia Vieţii prezintă prof.dr. Elena Pelinescu Academia Română 

� 10.45 -11.30 Sugestii pentru corectarea şi ameliorarea stilului alimentar actual la români, 

prin redescoperirea unora dintre cele mai cunoscute obiceiuri tradiţionale  prof.dr. 

Alexandru Stroia  

� 11.30-12.00  Despre Sănătatea vinului. In vino veritas Dan Boboc ADAR 

� 12.00-12.20 Noile educaţii: cum ne pregătim acum pentru a fi noi înşine mai târziu conf.dr. 

Corina Cace ASE 

� 12.20 – 12.45 Mărturii spirituale şi culinare româneşti în preajma  Sfintelor Sărbători de 

Iarnă  preot Cristian Deheleanu  

 

 

12.45-15 Dejun de lucru şi discuţii cu antren 

         

� 14.30 Prezentarea regiunilor, jurizarea si premierea celor mai creative participări la 

atelierul de lucru  

� 16.00 Oferirea diplomelor şi certificatelor de participare şi închiderea lucrărilor atelierelor 

de lucru. 
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Reţete din Ardeal 

 

• Bulgări de ciocolată pentru Crăciun 

Ingrediente : 1/4 căni margarină 2/3 căni zahăr alb 1 esenţă vanilie 2 căni făină albă 1 vârf de cuţit sare 1/2 cană cacao 
pudră 2 căni nucă măcinată 1/2 cană de zahăr pudră.   Mod de Preparare:  Într-un vas mediu se amestecă cu mixerul 
margarina cu zahărul şi sarea până compoziţia devine uşoară şi pufoasă, se adaugă esenţa de vanilie; Se cerne uşor 
peste compoziţie făina şi cacao şi se amestecă de jos în sus. Se adaugă nuca, se acoperă şi se lasă să se odihnească 2 
ore la răcoare. Se preincălzeşte cuptorul la 150 grade. Din compoziţia răcită se fac bulgăraşi de 3 cm diametru care se 
pun în tăvile de copt neunse la 5 cm distanţa una de alta. Se coc 20 minutes în cuptor; se scot din cuptor, se răcesc şi 
se dau prin zahăr pudră. 
 

• Bulgări de zăpadă 

Ingrediente:  2 căni de făină albă 1/2 linguriţa sare 1 cană de margarină sau unt nesărat 1/2 cană zahăr granular (tos) 1 
esenţă de vanilie 1 cană de nuci fin măcinate 1 cană de zahăr pudră. Mod de preparare: Se preincălzeşte cuptorul la 
ccca 150 grade, şi se ung bine cu unt, câteva hârtii pentru copt de mărimea unei tăvi; Intr-un vas de mărime medie se 
mixează la viteză mare untul, sarea, cu zahărul granulat, până când compoziţia devine uşoară si pufoasă, la sfârşit se 
adaugă şi esenţa de vanilie; Se incorporează făina uşor cu ajutorul unei linguri de lemn, apoi nuca măcinată; Cu mâinile 
date prin zahărul pudră confecţionăm bulgăraşi de cca 3 cm diametru, din toată compoziţia. Se pun bulgării pe foaia 
unsă cu unt, lăsând spaţiu suficient între ele (cam de 2 ori diametrul lor) şi apoi se pun în cuptor, unde se lasă 25 de 
minute până devin aurii; Se scot din tavă se răcesc cam 15 minute, se dau prin zahăr pudră. Pot fi ţinute foarte bine 
cca 2 săptămâni într-un vas bine etanşat la răcoare, dar nu în frigider. Bulgării de zăpadă vor fi delicioşi dacă îi tăvălim 
şi prin nucă de cocos rasă. Cantităţile din reţetă sunt pentru cca 40-50 de bulgări. 
 

• Scovergi 

Ingrediente: 0,600 kg  făină de grâu;0,030 kg drojdie instant;0,007 kg zahar alb; 0,100 litri apă călduţă; 0,020 litri 
esenţă de vanilie sau de rom; sare; ulei de floarea soarelui pentru prăjit. Mod de preparare: 
Se amesteca faina, drojdia si sarea cu apa pentru a obtine o coca potrivita. Se lasa la dospit. Se imparte in bucatele 
mici care se intind in mana, sau, daca aveti vreo forma rotunda, puteti sa o folositi si pe aceea. Alegeti metoda mai 
usoara pentru dumneavoastra. Se pun apoi in grasime incinsa si se rumenesc. Se pot da prin zahar pudra, dupa gust. 
 

• Mâncare de fasole boabe 

Ingrediente: 500 g fasole albă, 250 g ceapă, 100 g morcovi, o ţelină mică, un ardei gras, 4-5 roşii, 1,2 l suc de roşii, 150 
ml ulei, pătrunjel şi mărar proaspăt, sare, piper după gust, foi de dafin. Mod de Preparare: Fasolea boabe se spală şi se 
lasă în apa circa 3-4 ore. 100 g ceapă, morcovul şi ţelina se toacă mărunt, ardeiul gras se taie fâşii pe lung, iar roşiile 
decojite se taie cuburi mici. Verdeaţa se spală, se taie fin. Se scurge apa în care a stat fasolea, se pune alta proaspată şi 
se dă la fiert, la foc potrivit. Când începe sa fiarbă, dupa cca 5 minute, se schimbă apa din nou. Apoi se adaugă ceapa, 
ţelina şi morcovul. Când fasolea şi legumele sunt aproape fierte se adaugă roşiile şi condimentele. Separat se înăbuşă 
ceapa care a rămas, se toarnă sucul de roşii şi după ce au început să fiarbă se răstoarnă în cratiţa în care a fiert fasolea 
cu legumele. Ardeiul gras tăiat fâşii se pune în fasole şi se mai fierbe cca 15 min la foc mic. După ce mâncarea a scăzut, 
se opreşte focul şi se presară verdeaţa deasupra. Se serveşte cu murături sau cu salată verde. 
 

• Sarmale în foi de varză 

 Se rumenesc 250 g ceapă în circa 50 g ulei, apoi se adaugă 200 g ciuperci (din conservă), 50 g nucşoară, 250 g orez şi 
câteva linguri de sos de roşii. Se amestecă totul bine, pentru a nu se lipi orezul, apoi se fac rulouri din frunze de varză. 
Se aşază sarmalele într-o cratiţa, în straturi, cu sare, piper, cimbru, mărar uscat şi boia de ardei dulce. Se acoperă totul 
cu apă şi se lasă pe foc pâna fierbe orezul. 
 

• Legume cu lămâie 

300 g morcovi se fierb 5 minute în apa clocotită cu sare, iar alături se fierb 200 g sparanghel timp de două minute. Se 
stoarce o lămâie într-un recipient, iar sucul obţinut se toarnă într-o tigaie alături de morcovi, sparanghel, 100 g 
margarină şi o lingură de zahăr tos. Amestecul se ţine pe foc până ce legumele s-au glazurat. 
 

• Supă cremă de legume 
Ingrediente: 300 g cartofi, 150 g morcovi, o ţel ină, două bucăţi păstârnac, un dovlecel, o ceapă, 3 roşii, pătrunjel, 
câteva linguri de ulei, delikat. Mod de Preparare: Se curăţă şi se taie cartofii, morcovii, ceapa, ţelina, păstârnacul şi 
dovlecelul şi se pun la fiert cu puţină sare. După 30 de minute se adaugă roşiile curăţate de coajă. Legumele fierte se 



    
    
            Academia de Studii Economice Bucureşti                                                       Alternative Sciences Association  

       Ateliere de lucru interactive 

 

10-17 Decembrie, Hotel LevOr 
 

4 

scot din oală şi se pasează cu o furculiţa sau cu mixerul. Pasta se pune din nou la fiert în apa în care au fiert legumele. 
Se adaugă delikatul, uleiul şi pătrunjelul. 
 

• Ciorbă de fasole păstăi 

Ingrediente: 3 morcovi, 1 ceapă, 1 ardei, 1/2 kg fasole păstăi, cimbru, sare, boia, leuştean. Mod de Preparare: Se taie 
morcovii şi ardeiul, se toacă ceapa şi se călesc toate în ulei cu boia. Peste toate, se toarnă apă şi se lasă la fiert. După 
ce morcovii sunt fierţi, se adaugă păstaile de fasole, cimbrul şi sarea. După ce sunt fierte toate, se opreşte focul şi se 
adaugă leuşteanul tocat. 
 

• Mâncare de gutui 

Ingrediente:  500 g de gutui, 100 g zahăr, 50 g făină, 50 ml vin alb, 250 ml apă, sare, ulei. Mod de preparare : Gutuiile 
se spală, se curaţă de coaja, se scobesc cu un cuţit pentru a îndepărta partea tare şi seminţele, se taie în felii de 2-3 
cm. Feliile de gutuie se călesc în ulei încins pe toate părţile. Se scot, iar în uleiul ramas se pune zahărul şi făina, se 
amestecă până când zahărul începe să se caramelizeze, se stinge cu apă şi vin, se amestecă până se dizolvă totul, se dă 
câteva clocote, după care se adaugă gutuiile şi se mai lasă să fiarbă 10-15 minute. 
 

• Musaca de macaroane cu ciuperci 

Timp de Preparare: 1oră .Ingrediente: 500 g macaroane sau tăiţei laţi, 200 g mazăre, 2 morcovi, 500 g ciuperci, 1 
ceapă mare, 5 căţei de usturoi, 0,5 kg roşii decojite, 9 linguri de margarină, 11 linguri de făină, 8-10 măsline fără 
sâmburi, 1 legătură mărar, 1 legatură pătrunjel, sare, ulei, piper, cimbru, busuioc. Mod de Preparare:  Se fierb 
macaroanele în apă cu sare şi 1 lingura de ulei, în timpul de fierbere indicat pe ambalaj. Se clătesc cu apă rece şi se 
strecoară. Se fierbe de asemenea mazărea timp de 6 minute în apa cu sare şi se strecoară. Se spală şi se taie mărunt 
morcovul, ciupercile, ceapa, usturoiul şi se călesc în ulei. Se adaugă roşiile, sarea, piperul, cimbrul şi busuiocul. Se fierb 
până rămân numai cu uleiul. Sosul besamel se pregăteste astfel: în margarina topită se pune făină, se amestecă 
conţinutul până capătă culoare aurie. Se adaugă cu mare grijă apa (câte puţină) şi se amestecă cu telul. Când este gata 
se ia de pe foc şi se adaugă sarea şi pătrunjelul. Se tapetează cu ulei o formă mare şi se pune un strat subţire de sos 
besamel, apoi în straturi alternative macaroane şi sos de ciuperci, presărând deasupra sosului de ciuperci, de fiecare 
dată, puţina mazăre, şi din nou crema besamel. Se repetă operaţia de 4-5 ori, astfel încât să se aştearnă deasupra un 
strat mai gros de crema besamel, peste care se presară măslinele. Se dă la cuptor încins 25-30 minute.  
 

• Legume la tigaie 

Ingrediente necesare pentru 4 porţii: 2 linguri ulei, 4 căţei de usturoi, tăiaţi felii subţiri, o bucată de ghimbir de circa 
2,5 cm, curăţată de coajă şi tăiată în felii subţiri, 75 gr. broccoli, 50 gr fasole verde păstăi, 2 morcovi curăţaţi şi tăiaţi în 
bucăţi de dimensiunea unui băţ de chibrit, un ardei gras verde, tăiat fâşii, un ardei gras roşu, tăiat fâşii, o lingură sos de 
soia, o linguriţă zahăr, sare, piper, 4 fire de ceapă verde, tăiate fâşii. Mod de Preparare: Se pune uleiul într-o tigaie. Se 
călesc usturoiul şi feliile de ghimbir, timp de un minut, după care se adaugă broccoli. 
După încă un minut, se adaugă fasolea, morcovii şi fâşiile de ardei gras şi se lasă 3-4 minute, până încep să se înmoaie. 
Într-un castron mic, se amestecă sosul de soia cu zahărul, se adaugă sare şi piper după gust, apoi se toarnă peste 
legumele din tigaie.Se ornează cu cozi de ceapă şi se serveşte cu garnitură la alegere. Amestecul de legume se poate 
schimba în funcţie de gusturi. 
 

• Supă  de zarzavat 
Ingrediente:1 morcov mediu,1 ţelină mica,1 ardei gras, 2 cartof, 1 dovlecel mic, 1ceapă medie, 2 linguri boabe mazăre, 
3-4 bucheţele de conopidă, 3-4 roşii medii, 2L+ 4-5 linguri apă, 2 linguri ulei, pătrunjel verde, sare.Mod de Preparare: 

Se curăţă de coajă morcovul, ţelina, cartofii şi dovlocelul; se spală şi se taie cubuleţe Ardeiul se spală,se curăţă de 
cotor şi seminţe şi se taie pătrăţele.Se pune uleiul în oala de gătit ,se adaugă 4-5 linguri de apă şi când s-a încins se pun 
legumele tăiate împreună cu boabele de mazăre şi conopida spălată.Se adaugă roşiile ,decojite şi mărunţite şi se 
amestecă pe foc mic 3-4 minute. Se toarnă 2L de apă rece,se acoperă cu capac,lăsând descoperită o parte a vasului să 
iasă aburul şi se fierbe cca 30 de minute. Când s-a luat de pe foc,se potriveşte gustul de sare şi piper,apoi se presară 
pătrujel verde tocat. Sugestie:Când se serveşte se poate adauga în farfurie şi zeama de lămâie. Felul 2: 
 

• Sarmale de post cu stafide 

 Ingrediente:1 1/2 kg varză murată, 250 g orez, 100g stafide, 1 ceapă, 1 morcov, 1 ţelină, 4-5 linguri apă, 50 ml ulei, 
100g ciuperci, 1L suc de roşii, 1 fir de cimbru, mărar verde, sare, piper. Mod de Preparare: Se aleg frunzele întregi  ale 
verzei murate, dacă e nevoie ,se pun în apă să se desăreze împreună cu restul verzei. Între timp, se curăţă ceapa, 
morcovul şi ţelina, se spală şi se taie mărunt sau se rad mare.Se sotează toate 5 minute în uleiul încins cu 4-5 linguri de 
apă. Se adaugă orezul, stafidele spălate şi ciupercile curăţate, spălate şi tăiate mărunt.Se adaugă sucul de roşii,câte 
puţin,să fiarbă compoziţia şi se înmoaie orezul,apoi se amestecă cu mărarul verde tocat. Se pun câte 1-2 linguriţe de 
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amestec pe una din marginile unei frunze de varză şi se împachetează, strângând şi marginile. Miezul verzei şi frunzele 
nefolosite se taie fideluţă şi se aşează o parte pe fundul vasului şi restul peste sarmalele aşezate în straturi. Se pune o 
crenguţă de cimbru şi se toarnă apa,să acopere suprafaţa verzei. Se fierbe totul,pe foc mic,vasul fiind acoperit cu 
capac timp de 45 de minute,apoi se pune în cuptorul preîncalzit,să se rumenească deasupra. Sugestie:În apa pentru 
fiert, se pot pune 2-3 linguriţe de pastă de roşii. 
 

• Orez cu ciuperci 
Ingrediente: 250 g orez bobul lung, 250g ciuperci, 1 ceapă, 2-3 linguri ulei, 100 ml vin alb, pătrunjel verde, sare  
Piper, 750 ml apă. Mod de Preparare: Ceapa se curăţă,se spală, se taie şi se sotează în uleiul încins cu 3-4 linguri de 
apă. Se adaugă ciupercile curăţate,spălate şi tăiate lamele. Se amestecă orezul bine spălat şi se sotează împreună 1-2 
minute. Se toarnă apa, câte puţin, să se absoarbă în orez. După 10 minute de fiert,se toarnă vinul,se amestecă 
compoziţia şi se lasă să fiarbă,pe foc mic,10 minute. Se potriveşte gustul de sare şi piper,apoi se presară cu pătrunjel 
verde tocat. Sugestie: Orezul se poate fierbe şi în cuptorul încins. 

• Tocăniţă de cartofi de post 

Ingrediente: 8 cartofi, o ceapă, un ardei, un morcov, 4 căţei de usturoi, o lingură de făină, 2 roşii, 2 căni de apă, o 
legatură de pătrunjel, sare, boia, piper, puţin ulei pentru prajit. Mod de Preparare: Se curăţă legumele, se taie 
cubuleţe. Ceapa se pune la prăjit în puţin ulei, se adaugă o lingură de făină, se ia de pe foc, se amestecă bine, apoi se 
pune o linguriţă de boia, şi se pune din nou pe foc mic. Se adaugă cartofii şi morcovii tăiaţi cubuleţe, şi se amestecă 
repede, apoi se pun 2 căni de apă, să treacă peste cartofi. Se adaugă sare, piper şi o legătură de pătrunjel, şi se lasă la 
fiert, cu capac, la foc mic. Se iau roşiile, se opăresc, se decojesc şi se taie cubuleţe, apoi se pun peste tocăniţă(roşiile se 
pot înlocui cu suc de roşii-bulion, sau pastă de roşii). La final, se adaugă pătrunjel tocat.  

• Ciuperci cu mămăliguţă 

Ingrediente: 500 g ciuperci,1 ceapă, 2 roşii, 1 ardei gras, 2-3 căţei usturoi, făină de mălai, 2 linguri ulei, sare 
piper, 2 linguri pastă de gogoşari, pătrunjel verde. Mod de Preparare: Ceapa, ardeii şi roşiile se taie felii subţiri. Uleiul 
se pune la incălzit şi se adaugă legumele la călit până devin sticloase. Adăugăm apoi şi ciupercile tăiate, o căniţă cu 
apă, pasta de gogoşari, usturoiul ,sare si piper.Lăsăm să fiarbă toate bine. Intre timp punem să se facă mămăliga. La un 
litru de apă cu sare care fierbe , adăugăm 300g mălai. Invârtim bine să nu facă cocoloaşe. Lăsăm să fiarbă mămăliga la 
foc mic 15-20 de minute, amestecând din când în când. Când ciupercile sunt gata se adaugă pătrunjel verde tocat. 
Ciupercile se servesc împreună cu mămăliguţa. 
 

• Chec de post 

Ingrediente: 500g făină, 125g margarină, 150g zahăr, 100g nucă măcinată, 250 ml sirop de căpşune, 1 linguriţă de, 
scorţişoară, coajă rasă de lămâie, câte o linguriţă praf de copt şi bicarbonat. Mod de Preparare: Margarina se topeşte 
pe foc mic, fără să fiarbă. Se bate bine cu zahărul până devine un amestec spumos. Se adaugă făină amestecată cu 
praful de copt şi bicarbonatul, nuca măcinată şi siropul de căpşune.  Se amestecă scorţişoara şi coaja rasă de lămâie.Se 
toarnă în tava unsă şi tapetată cu făină şi se coace în cuptorul preincălzit,cca 30 minute, la foc potrivit. 
 

• Delicatesa cu nuci 
Ingrediente: un kilogram foi subţiri de plăcintă, un kilogram nuci, 500g zahăr, coaja de la 2 lămâi, coaja de la o 
portocală, un praf de sare, 2 pliculeţe zahăr vanilat, 50g margarină, 3 portocale, 100g zahăr, vanilie. Mod de 

Preparare: Se face un sirop de zahăr, 3-4 linguri de apă, coaja de lămâie şi de portocală,vanilie şi se amestecă  nucile 
până se obţine o cremă groasă. Separat, într-un ibric,se topeşte margarina şi se lasă să se răcească la temperatura 
camerei. Se dă drumul la cuptor, se pregăteşte o tavă,se unge fiecare foaie de plăcintă şi se aşează în tavă.O foaie de 
plăcintă,un rând de cremă şi tot aşa,până la ultima foaie de placintă. Se bagă la cuptor şi cât timp se coace,se 
pregăteşte glazura de portocale.Se taie 3 portocale în felii subţiri şi se pun în zahăr la baie de aburi.Astfel se va obţine 
o dulceaţă de portocale.După ce s-a copt plăcinta,se toarnă glazura şi se porţionează.Se serveşte ornată cu frunzuliţe 
de mentă. 

• Scovergi 

Ingrediente: 600 g de făină , 30 g drojdie instant , 1 linguriţă zahăr , 100 ml apă călduţă , esenţă de vanilie sau rom , 
sare după gust , ulei pentru prajit (este de preferinţă să nu fie de măsline) Mod de Preparare: Se amestecă făină, 
drojdia, zahărul, sarea, mirodeniile şi apa pentru a obţine o cocă potrivită. Se lasă la dospit circa 20 de minute la rece 
ca să se vadă dacă este făină suficientă;  Se întinde sub formă de foaie groasa de cca 1 cm; Se taie cu o forma rotundă 
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pentru o obţine nişte mini lipiuţe; Se prăjesc în ulei, se scurg bine;  
Se pun pe o farfurie scovergi unele peste altele, presărându-se cu zahăr vanilat între ele.  

• Negresă cu gem 
Ingrediente: Aluat:* 1 cană zahăr, * 1 cană nucă măcinată, * 1/2 cană ulei , * 3 linguri de cacao , * 2 căni făină , * 1 
cană apă, * 1 linguriţă praf de copt, * 50 g stafide , * 1 borcan de gem (aprox 300 g), * câteva picături zeamă de 
lamaie. Glazura:* 3 linguri apa, * 3 linguri zahăr, * 3 linguri cacao, * 3 linguri margarina.  
Mod de Preparare: Am amestecat cu mixerul toate ingredientele. Am pus prăjitura la cuptorul preîncalzit pentru 45 de 
in la foc mediu. Din 3 linguri de apă, 3 linguri de zahăr, 3 linguri de cacao şi 3 linguri de margarină am fiert o glazură pe 
care am întins-o caldă peste prajitura răcorită. După ce s-a răcit glazura am decorat cu cocos şi cu decor colorat pentru 
prăjituri. 
 

• Brioşe cu cacao şi vişine 

Timp de Preparare: 1 oră şi 10 minute (complexitate redusă). Ingrediente: Pentru 12 brioşe: *190 g făină, *150 g 
zahăr, *190 ml apă, *75 ml ulei, *1 şi jumătate linguriţă praf de copt, *1 lingură coajă rasă de lamaie, *1/2 fiolă esenţă 
de vanilie, *1/2 fiolă esenţă de rom, *2 linguri cacao 
*2-3 pumni de vişine (proaspete sau din compot, fără sâmburi).  
Mod de Preparare: Am amestecat ingredientele uscate apoi am adpugat apa, uleiul şi esenţele şi am amestecat cu 
mixerul până la omogenizare. In tava pregatită cu hârtie de brioşe am pus câte o lingură de aluat, câte 2 vişine, am 
acoperit cu încă o lingură de aluat şi deasupra am pus câte o vişină decor. Am dat la cuptorul preincalzit pentru 25 min 
pe foc mediu. Când s-au răcit, le ornăm cu zahăr praf şi glazura rece de la Dr. Oetker. Dacă nu se foloseşte glazura de 
ciocolată, poate fi un delicios desert de post. 
 

 

Reţete din Banat 
 

 

1. Musaca de cartofi cu soia 

Ingrediente: 500 g ciuperci proaspete,1 ceapă, sare, piper, o lingură cu margarină vegetală, mărar tocat, 1 ardei gras, 
soia, bulion.  Mod de Preparare: Cartofii se fierb în coajă, se curăţă şi se taie felii. Separat, se pune soia la înmuiat în 
apa fiartă cu condimente, iar după ce se umflă, se scurge de apă şi se căleşte cu ceapă. Se condimentează şi se adaugă 
verdeaţa. Se unge o cratiţă cu ulei şi se aşează un rând de cartofi, apoi un rând de soia. Se pune la cuptor şi se lasă 
câteva minute, după care se poate servi. 
 

• Chiftele de post 

Ingrediente: 1 cutie ciuperci, 2 cartofi potriviţi, 2 linguri orez, 2 cepe mici, boia, pătrunjel, sare, piper, ulei, 3 linguri 
făină.Mod de Preparare: Se curăţă cartofii şi se fierb. Separat, se fierbe orezul. Ceapa se toacă şi se căleşte. Se scurg 
cartofii fierţi, se pasează şi se amestecă cu orezul fiert, ciupercile date prin maşina de tocat, ceapa călită şi pătrunjelul. 
Se adaugă boia, sare şi piper. Din această compoziţie se fac chifteluţe care se dau prin făină, apoi se prăjesc în ulei.  
 

• Conopidă la cuptor 

Ingrediente: 1 conopidă potrivită, 6 cartofi, ulei, 3 linguri pesmet, sare, piper, pătrunjel, mărar 
Mod de Preparare: Conopida se desface bucheţele şi se fierbe 15 minute. Cartofii se fierb şi se taie felii. Se unge o tavă 
cu ulei, apoi se aşează cartofii şi conopida în straturi. Se adaugă sare şi piper, se presară pesmetul şi verdeaţa, apoi se 
pun la cuptor pentru 15 minute.  
  

• Ardei umpluţi cu orez 

Ingrediente: ardei graşi, 200 g orez, 200 g ulei, 100 g ceapă, boia, piper, sare, mărar, suc de roşii. În funcţie de gusturi, 
se pot adăuga şi ciuperci. Mod de Preparare: Umplutura se prepară ca la sarmalele în foi de varză, cu mărar verde 
tocat mărunt. Se aleg ardeii graşi, se taie un căpăcel în partea de sus şi se curăţă bine de seminţe. Fiecare ardei se 
umple cu orezul astfel pregatit, se unge cu ulei, apoi se aşează într-o tavă unsă cu ulei, care se introduce în cuptor, 
până se rumenesc ardeii. Se acoperă cu sos de roşii şi se lasă la fiert. 
 

• Ciorbă de zarzavat 

Ingrediente: morcovi, ţelină, ardei, ceapă, conopidă, varză, fasole verde, dovlecei, pătrunjel, ţelină, ulei, bulion, sare, 
piper şi oţet .Mod de Preparare: Legumele se toacă mărunt şi se pun la fiert în apa cu ulei. După ce sunt fierte, se 
adaugă bulion sau suc de roşii iar, după gust, sare, piper şi puţin oţet. Se presară deasupra pătrunjelul şi ţelina, tocate 
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mărunt. 
 

• Mâncare de ciuperci 

Ingrediente: 1,5 kg ciuperci proaspete, 250 g ceapă albă, 1,5 l suc de roşii (sau 1 kg roşii proaspete), 200 ml ulei, mărar 
verde, sare, piper după gust.      Mod de Preparare: Ciupercile se curăţă, se spală, se taie în lamele potrivite, iar 
codiţele, rondele. Se fierb în apă cu sare. Roşiile se taie cubuleţe mici, mărarul se taie fin, iar ceapa tăiată mărunt se 
înăbuşă în uleiul încins. Se presară peste ea un praf de sare şi, când s-a înăbuşit, se adaugă roşiile decojite şi se dă în 
clocot la foc mic. Se pun ciupercile scurse, sucul de roşii şi se continuă fierberea. Se condimentează, se lasă să scadă la 
foc mic şi se presară deasupra mărarul tocat fin. Se serveşte caldă sau rece. 
 

• Ghiveci bănăţean 

Ingrediente: 0,300 kg    -  cartofi;0,100 kg    -  ţelină (rădăcină);0,050 kg    -  ceapă (bulb);0,100 kg    -  morcov; 0,100 kg    
-  vinete;0,150 kg    -  roşii; 0,010 kg    -  pătrunjel verde; 0,050 litri   -  ulei de floarea soarelui;0,500 litri   -  apă;sare.Se 
fierb 300 g cartofi, se amestecă apoi cu sare şi se fac piure. Peste piure se pun 100 g rădăcină de ţelină tăiată rondele 
şi se înăbuşă în 4 linguri de ulei, se adaugă 50 g ceapă tăiată, un morcov, 100 g vinete cubuleţe, 150 ml apă, 150 g roşii 
proaspete, sare, pătrunjel verde şi, alţi 350 ml de apă. Totul se fierbe 30 de minute. 
 

• Salată cu tofu 

Se spală o salată verde şi un sfert de varză roşie şi se taie. Se dă pe răzătoare un morcov şi se pune, cu celelalte 
legume, într-o salatiera. Se adaugă sare, piper, ulei şi oţet (sau lămâie) după gust, iar deasupra se pun 100 g tofu tăiat 
cubuleţe. 
 

• Crochete cu ciuperci 

Se pun la foc 100 ml ulei şi 200 ml apă, iar când dau în clocot, se adaugă 200 g făină şi se amestecă până se 
încorporează făină. După ce s-a racit puţin, se adaugă 100 ml apă şi se omogenizează. Se pun 300 g ciuperci tăiate 
mărunt, se dă forma rotundă de perişoară şi se trec prin pesmet. Se prăjesc în ulei încins. 
 

 

Reţete din Bucovina 
 

• Ardei umpluţi cu pastă de soia  

Timp: 1 oră .Ingrediente: 2 cepe, 2 morcovi, 1 ţelină, condimente naturale, 400 g orez, pasta de soia 1 cană, 2 linguri 
făină de mei, aprox. 1 kg ardei. Mod de Preparare:  Ceapa se toacă mărunt, morcovii şi ţelina se dau prin razătoare. Se 
călesc toate în puţină apă cu condimente naturale. Se adaugă bulion sau 2 roii decojite şi se fierbe până se formează 
un sos. Orezul se spală şi se scurge, apoi se adaugă la legumele fierte amestecând mereu pentru a nu se prinde de 
fundul vasului. Pentru ca compoziţia să nu se desfacă, se adaugă faina de mei şi se amestecă pentru omogenizare. Se 
ia de pe foc şi se adaugă sare, verdeaţă tocată marunt. Cu această compoziţie se umple ardeii care se pun la fiert în 
apă cu bulion. In această compoziţie se mai pot pune după plăcerea fiecăruia şi alte legume. 
 

• Icre de soia cu pastă de soia 

Timp de lucru: 45 minute. Ingrediente: 1 cană (250ml) pastă de soia, sare, după gust, ceapă mică, oregano, 150 mililitri 
ulei de floarea soarelui, lămâi zeamă. Mod de Preparare:  Pasta de soia, (1 portie), se toarnă într-un vas şi se fierbe la 
foc mic cca. 15 min., amestecâdu-se continuu. Compoziţia va trebui să aibă consistenţia unui terci. După ce s-a răcit, se 
ia din compoziţie o cană sau mai mult şi se adaugă sare, ceapă şi se amestecă. Apoi se toarnă ulei ca la maioneză. Când 
se termină uleiul, se adaugă zeama de lămâie şi oregano tăiat mărunt şi se continuă "frecarea". Se poate pune şi boia 
dulce pentru culoare. şi măsline de ornament. 
 

• Varză cu ardei şi hrean 
Ingrediente: hrean 500g, zahăr 400 g, varză albă 5 kg, ardei capia 3 kg, oţet 500 ml, sare 
Mod de Preparare: Tăiaţi varza şi ardeii mărunt. Radeţi hreanul şi amestecaţi-l cu varza şi ardeii şi adăugaţi sare după 
preferinţă. După ce dizolvaţi zahărul în oţet turnaţi-l peste compoziţie. Amestecaţi-l, acoperiţi-l cu un capac şi lăsaţi-l 
aprox. 30 de ore după care se poate pune în borcane sau chiar servi la masă. Timpul de preparare este de maxim 1 
oră. 
 

• Borş de sfeclă roşie 
Ingrediente:1.5 kg sfeclă, 1.5 l borş, 400 g cartofi, 100 g morcovi, 200 g ceapă, o legătură verdeaţă, sare, 2 l de apă 
Mod de Preparare: Se curăţă sfecla, se spală, se feliază şi se pune la fiert în apă sărată. Pe la jumătatea fierberii se 
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adaugă morcovii şi ceapa, spălate, curăţate şi mărunţite, cartofii curăţaţi şi tăiaţi felii. Când toate componentele au 
fiert, se adaugă borşul (fiert separat), şi se mai lasă pe foc aprox. 10 min. Se potriveşte de sare şi se serveste cu 
leuştean şi pătrunjel mărunţit. 
 

• Tocăniţă cu ciuperci 
Ingrediente: ciuperci albe 1 kg, ardei 1 buc., ceapă verde 1 buc., pătrunjel proaspat, ulei, sare, piper, o lingură făină 
Mod de Preparare: Tocaţi mărunt ceapa şi ardeiul. După spălare şi curăţare, tăiaţi ciupercile fâşii, le căliţi în ulei, 
împreună cu ceapa şi ardeiul şi le lăsaţi să fiarbă 10 minute la foc potrivit. După fierbere îngroşaţi amestecul cu o 
lingură de făina şi puţină apă rece, după care îl intoduceţi în tocăniţă. La final, adăugaţi în tocăniţă puţin pătrunjel 
proaspăt. 
 

• Cornuri cu rahat (de post) 

Ingrediente: 500 gr. Faină, 250 ml apa , 20 gr. drojdie proaspată, 4 linguri zahar, 2 linguri margarină, 1 lingura ulei, 1 
linguriţă sare, 3-4 linguri miere, sau zahăr. Umplutura: rahat divers colorat, tăiat bucaţele, se mai poate pune: nuca 
+zahăr, cacao+zahăr, marmeladă, gem mai gros. Mod de Preparare: Facem un sirop din 3 linguri zahăr si 100 ml. apă.  
Punem drojdia la înmuiat cu 150 ml. apă caldă+1 linguriţă de zahăr, amestecăm să se dizolve bine zahărul şi drojdia, 
lăsăm deoparte 15.min, până când apa începe să facă “bulbuci”, să fermenteze drojdia. Intr-un vas punem faina 
cernută, amestecată cu sarea, facem o gropiţă in mijloc şi punem maiaua (drojdia), siropul , adaugăm şi margarina , 
amestecăm bine. Daca aluatul este prea moale mai adăugăm faină, iar dacă este prea tare puţină apă caldă. La sfarşit 
punem şi uleiul. Frămantăm bine , apoi lasăm la dospit (crescut) , intr-un loc ferit de curenti de aer, 30min. Aluatul 
trebuie sa fie neted, bun de intins. Eu il pun in cuptorul cu microunde cu usa inchisă, este cel mai ferit de 
curenţi.bineinteles ca nu cu el pornit ( in functiune), sau in cuptorul cald puţin. Dupa ce a crescut aluatul il frămantăm 
din nou , dar foarte puţin, 4-5 min. Il acoperim apoi cu o folie alimentară şi-l dăm la rece pentru 1 ora. Presarăm puţină 
faină pe plansetă , dăm şi sucitorul prin făină, şi intindem o foaie, groasă de 4-5 cm. Tăiem un cerc mare pe care il 
impărţim in 8 bucăţi.Vor fi opt triunghiuri. Punem pe fiecare triunghi, cate o bucăţică de rahat (sau altă umplutură ), 
rulăm de la baza triunghiului spre varf. Procedăm la fel şi cu celelalte, apoi le asezăm intr-o tavă in care punem hartie 
de copt. Le acoperim cu un prosop şi le mai lasăm 15min. să crească. Intr-un castron amestecăm mierea (sau zahărul) 
cu puţină apă. Ungem cu o pensulă cornurile inainte de a le da la cuptor şi le presărăm cu zahăr tos. Dăm la cuptorul 
incălzit pentru 30 min. la foc potrivit. 
 

• Poale-n brâu de post 

Ingrediente:1 kg de faină, 1 linguriţă rasă de sare, 100g de zahăr, Coaja de lămaie şi de portocală, Vanilie, 45g de 
drojdie (dizolvată in apă caldă cu 4 linguriţe de zahăr şi 4 linguriţe de făină), 1 pahar de ulei.Umplutura :Magiun sau 
gem de prune, Nuci sau alune mvcinate, margarină vegetală. Preparare: Maiaua de drojdie se adauga peste faină cu 
mirodeniile şi zahărul, se framântă un aluat potrivit de tare. Peste aluat se adaugă paharul de ulei in 2 tranşe 
consecutive. Aluatul trebuie să absoarbă integral uleiul, devenind suplu. Lăsăm la crescut la loc căldut ferit de curent 
pană cand dubleza de volum. Din aluatul crescut luăm cate o manuţă, intindem, ungem cu margarină, presărăm cu 
nucile măcinate, punem o linguriţă de magiun, formăm placinţică. Asezăm pe o tavă unsă cu margarină sau tapetată 
cu hartie, lasăm să mai crească cam 20 de minute, ungem cu miere sau cu apă cu zahăr fiecare placinţică, dăm la 
cuptorul preincălzit la 180AC. Cand s-au copt scoatem din cuptor acoperim cu un prosop umed cam 10-15 minute, se 
dau cu zahăr pudră şi se servesc.  
 

• Vărzări de post 

Ingrediente: varză dulce, sare , piper, ulei ptr călit varză, 300 gr făină, 15 gr drojdie, apă, sare, ulei ptr uns. Preparare: 

Varza se răzuieşte pe răzătoarea mare , se sărează , se stoarce se pune la călit pe un pic de ulei şi se condimentează cu 
sare şi piper după gust. Se ţine la călit pe foc mic pană se inmoăie vărza . Personal am făcut aluat din 350 gr faină . Am 
dizolvat drojdia intr-un pic de apă călduţă in care am pus 1/4 sfert de linguriţă de sare şi am amestecat cu un pic de 
faină . Am lăsat să dospească şi apoi am mai adăugat un pic de apă călduţă treptat pană s-a incorporat bine toată faina 
si am obţinut un aluat nici prea moale, nici prea tare. Am framântat aluatul până a făcut beşici , apoi am adăugat 1 
lingură mare ulei şi am continuat frământatul până a inceput din nou să facă aluatul beşici. Am pus la dospit cca 1/2 
ora . Am intins aluatul pe o plansetă presarată cu faină ,cu mâna , am taiat pătrăţele şi am pus câte o lingură de varză 
călită ( la câteva am pus dulceată de prune, căci eu aseara, am pus varza deoparte ptr azi. Le-am pliat şi cu o furculiţă 
am presat marginile bine. Le aşezam intr-o tavă unsă cu putin ulei , le-am uns şi pe ele cu ulei deasupra şi le dăm la 
cuptor pană se rumenesc frumos. La inceput , până creste aluatul lăsaţi la foc mai mare , apoi reduceţi focul la 
minim.Se scot de la cuptor , se acoperă cu un prosop şi se pune deasupra o pungă şi se lasă aşa un timp până răcesc un 
pic . 
 

• Ciorbă de morcovi cu crutoane 
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Ingrediente:500 gr morcovi, 2-3 cartofi medii, 3 căţei usturoi, 1/2 lămâie mare (1 lămâie mică), 1 vârf de cuţit de 
chimen măcinat, 2 linguri ulei, sare, piper alb măcinat, ardei iute la servit (facultativ), pătrunjel verde. Preparare: 

Curăţăm morcovii şi cartofii. Ii spălăm şi ii tăiem rondele. Punem morcovii şi cartofii tăiaţi la fiert in apă cu sare. Dupa 
ce au fiert ii pasăm sau ii punem in blender până obţinem un pireu. Punem pireul astfel obţinut in oală şi adaugăm la 
el atâta apă cât pireu avem şi punem la foc la fiert. Usturoiul il pisăm şi impreună cu 2 linguri ulei il punem in oală să 
dea cateva clocote. Presărăm deasupra vârful de cuţit de chimen măcinat, piper alb, sărăm după gust şi adăugăm 
zeama de la o 1/2 lămaie (cui ii place mai acră poate să mai adauge un surplus de lămaie) şi lăsăm să dea 1-2 clocote. 
Servim fierbinte presărată cu pătrunjel verde tocat şi felii de ardei iute (acesta e facultativ) imbogăţită cu crutoane de 
paine.  
 

• Chifle umplute cu fasole făcăluită 

Ingrediente: chifle proaspete, fasole fiartă- 500 g, ulei de floarea soarelui 150 ml, o ceapă mare, o legătura de ceapă 
verde, o linguriţă rasă de sare, un vârf de lingurită de paprika sau boia dulce, un căţel de usturoi.  Preparare: Se fierbe 
fasolea. Se scurge bine de apa (intr-o strecurătoare). Se pisează fasolea cu o furculiţă sau se trece prin maşina de tocat 
sau se foloseşte un mixer. Se căleşte in 50 sau 80 ml ulei ceapă verde tocată (partea albă şi ceva din cea verde) până 
devine aurie. Se pisează un căţel de usturoi. Se amestecă bine fasolea cu uleiul şi ceapa călită, usturoiul bine 
strivit/tocat şi o linguriţă rasă de sare. Se căleşte in continuare in restul de ulei ceapă uscată tăiată solzişori la care se 
adaugă un vârf de linguriţă de boia. Ceapa se prăjeşte de aceasta dată un pic mai mult, până devine un pic crocantă. 
Se poate pune boia dulce incă de la inceput in uleiul in care se prăjeşte ceapa. Eu prefer ca fasolea să contrasteze 
cromatic cu ceapa şi uleiul roşiatice, de aceea nu am pus. Se taie căpăcele subţiri in partea superioară a chiflelor. Se 
scoate miezul (dacă chiflele sunt proaspete miezul se scoate foarte usor). Se umple fiecare chifla cu fasole. Cu o 
lingură se fac una sau doua adâncituri in fasole. Se pun peste fasole cu o lingurită ceapă solzişori, călită şi un pic ulei.  
Menţtiuni: Se serveşste cu salată verde sau cu murături.  
 

 

Reţete din Dobrogea 
 

• Mâncare de prune dobrogene 

Ingrediente: 1/2 kg prune uscate ,2 cepe mici sau una singură mare, 3-4 linguri pline de zahar , 1 ceaşcă orez cu bobul 
lung curăţat, 1 praf de scorţişoară (opţional), 4-5 linguri de ulei, 1 lingură de Delikat, Vegeta, Knorr sau "Secretul 
gustului".Mod de Preparare: Prunele uscate se spală foarte bine şi se pun la ânmuiat cel putin 5-6 ore, ân apă usor 
călduţă. Intr-o cratiţă se pune zaharul lacaramelizat, la foc mediu, până când devine lichid şi capată o culoare aurie. 
Peste zaharul  caramelizat se adaugă o cana de apă rece şi se lasă  cratiţa pe foc, până obţinem un sirop. Adaugăm 
ceapa taiată foarte fin şi uleiul, delikatul şi lăsăm să fiarba  la foc mic, până când ceapa este înmuiată bine. In cratiţă 
adăugăm 4 ceşti de apă caldă, dacă dorim un praf de scorţişoara, prunele scurse de apă în care s-au înmuiat şi orezul. 
Punem cratitţa pe foc şi lăsăm să fiarbă la foc mic, aproape palpiit, fără să amestecam prea mult. Lăsăm mâncarea de 
prune să scadă, ca să nu fie prea zemoasă. 
 

• Ciulama cu ciuperci 

Ingrediente: 1/2 kg ciuperci (sau 2 cutii de ciuperci), o ceapă, o lingură de faină, 100 gr margarină, o legatură mărar, o 
legatură pătrunjel, sare, piper. Mod de preparare : Ciupercile se spală, se taie felii mari şi se pun la fiert în 2 cani de 
apă împreună cu ceapa tăiată in patru. Se fierb până se inmoaie ciupercile, apoi se scoate ceapa. Faina se amestecă cu 
apa rece şi se adaugă peste ciuperci. Se lasă la fiert până se leagă sosul. Deasupra se pun bucaţele de margarină, 
verdeaţă tocată mărunt şi se potriveşte cu sare şi piper. Se serveşte fierbinte, cu mamaliguţă caldă. 
 

• Mucenici dobrogeni 

 Ingrediente pentru aluat: 250 grame faină, 100-120 ml apă calduţă, un praf de sare 
Ingrediente pentru zeama: apî , sare (un vârf de linguriţă), coaja de la o lamaie (rasă), zahăr (dupa gust) 
Mod de Preparare: In seara de 8 martie, se face aluatul din care se modeleaza mucenicii. Se fac şnururi lungi şi subţiri 
din coca , apoi se fac cerculeţe mici ţi apoi opturi. Mucenicii se lasă peste noapte la uscat, pe masa pe care a fost 
presarată faina. Peste mucenici se presară de asemenea faină.  In dimineaţa de 9 martie, mucenicii se trec prin sită, 
pentru ca să cadă faina de pe ei, apoi se pun la fiert într-o zeamă preparată prin fierberea apei cu sare (un vârf de 
linguriţă), zahăr, coaja rasa de la o lămâie. Se gustă din zeamă pentru a se decide cât zahăr se adaugă. Zeama trebuie 
sa fie dulce.  Se pun la fiert aproximativ 2l de apă cu un vârf de linguriţă de sare . E important să punem la fiert apa cu 
sarea. După ce apa incepe sa fiarbă, se adaugă mucenicii. Eventual se ia spuma care se formeaza inevitabil de la faina 
ramasă pe unii dintre mucenici. Dupa ce luăm bine spuma, radem coaja de la o lămâie şi abia după ce mucenicii incep 
să fiarbă adaugăm zahărul. Mucenicii sunt fierţi atunci când se ridică la suprafaţă. Menţiuni: Se servesc cu miez de 
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nucă şi cu praf de scorţişoara şi cu un pahar de vin roşu. 
Există varianta ca să se fiarbă şi miezul de nucă şi scorţişoara, însă, zeama rezultată are un aspect mai puţin estetic 
(devine maronie sau chiar mai închisă la culoare). Recomand ca nuca şi scorţişoara să fie adăugate în farfurie, înainte 
de consumare. 
 

• Salată dobrogeană 

Ingrediente: 3 roşii mari, 2 ardei graşi, 3 buc. castraveţi potriviţi, 1 buc. ceapă, o salată verde, 100 gr. telemea de oi, 1 
ceaşca sos maioneză cu măsline, sare. Mod de Preparare:  Se curaţă ceapa, se taie felii foarte subţiri şi se pune într-un 
castron; castraveţii se curaţă de coajă, se taie felii şi se pun peste ceapă; roşiile se spală şi se taie felii potrivite, ardeii 
graşi se taie ca fideaua. Se amestecă totul ăi se lasă la rece pâna la servire.  Sosul se prepară astfel: ouăle se cojesc, 
apoi albuşurile se toacă mărunt, iar albunuşurile se freacă cu smintâna pâna se obţine un sos alifios care se amestecă 
cu măslinele tocate mărunt. Se adaugă vinul, zeama de lămâee, sarea, cimbru şi tarhonul. Când sosul este gata, se 
amestecă cu albuşurile tocate. Mod de servire Inainte de servire, salata se amestecă cu sosul, se pune pe o salatieră şi 
se presară cu telemea rasă. 
 

• Mujdei dobrogean 

Ingrediente: 1 căpăţână de usturoi, 2 roşii mari, 1 linguriţă cu oţet, sare, ulei.  Mod de Preparare: Usturoiul se curaţă 
şi se dă pe răzătoarea cu ochiuri mici. Roşiile se opăresc puţin ca să poata fi curţtate usor de coajă, apoi se pasează. 
Intr-un castron se freacă bine usturoiul cu sare şi ulei până devine ca o maioneză, apoi se adaugă roşiile pasate si 
oţetul. (Se serveşte la peşte prajit sau pe grătar) 
 

• Clătite de post 

Ingrediente: 100 g faină, 100 ml apă minerală, 50 g ulei, 25 g zahăr, 10 g sare. Pentru umplutură se poate folosi 
dulceaţă, gem, sau cremă de ciocolată.Mod de Preparare: Se amestecă ingredientele până se obţine o pastă puţin mai 
groasă decât în cazul celor cu ouă (pentru a nu se rupe). Se unge cu ulei o tigaie din teflon şi se pune câte un polonic 
de aluat la copt. Tigaia se unge după fiecare clătită. 
 

• Cartofi cu ceapă (rântăliţi) 

Ingrediente: 1 kg cartofi, 1 ceapă potrivită, 2 linguri ulei, sare, boia (facultativ) 
Mod de Preparare: Cartofii se fierb în coajă. Se scurg, se curăţă şi se taie cuburi sau rondele. Ceapa se curăţă, se taie 
sub formă de peştişori, apoi se căleşte în ulei. Se amestecă şi se pune sare şi boia, după gust. 
 

• Tocăniţă grecească 
Se taie mărunt două cepe potrivite şi 4-5 căţei de usturoi, se înăbuşă în 50 ml ulei şi 50 ml apă. Se adaugă sare pentru 
a grăbi înăbuşirea, apoi se pun circa 200 grame vinete (miez) tăiate cubuleţe, se înăbuşă, se adaugă roşii în bulion, 
ardei iute şi se fierbe totul circa cinci minute. La final, se adaugă pătrunjel verde tăiat mărunt. Pentru un gust deosebit, 
se pot pune şi 50 ml de vin alb demisec. 

 

• Lasagna cu vinete 

Aveţi nevoie de 7 pachete de foi lasagna, 4 vi nete, două cepe, 2-3 căţei de usturoi, un litru suc de roşii şi două roşii, 
ciuperci, sare, piper, verdea ţă după gust. Se coc vinetele, se curăţă şi se toacă, a poi se taie ceapa, usturoiul şi ciuper 
cile mă runt. Se ames tecă ingredientele, se unge tava cu ulei şi se um plu foile. Deasupra se pun sucul de roşii şi roşiile 
tăiate felii şi se in troduce tava la cuptor 50 minute, la foc potrivit. La final, se presară deasupra pătrunjel tocat fin. 
 

• Uscaţele ca în Dobrogea 

Ingrediente: 500 g făină albă de grâu, 250 ml ulei pentru prăjit, 100 g zahăr, esenţă de rom, esenţă de vanilie, 4 
pliculeţe zahăr vanilinat, un praf de sare dacă le doriţi f crescute puteţi pune un pic de drojdie şi se lasă puţin la 
crescut aluatul.  Mod de Preparare: Din ingredintele de mai sus, se prepară un aluat care se întinde astfel încât să 
rezulte o foaie de cca 1/2 cm grosime.Tăiaţi fâsii foaia în lungime, apoi în lăţime. Depinde cât de lungi şi de late doriţi 
uscaţele sa iasă. Eu le fac cam de 2cm laţime şi 15-16 cm lungime. Fiecare bucată se crestează cu cuţitul la mijloc, dupa 
care puteţi face fiecare bucatţ fundiţă (treceţi coca prin crestatura din mijloc) sau le lasaţi aşa. Se coc în ulei mai mult 
şi într-o cratiţă mai mare, astfel ele sa "înoate" în timpul prăitului. Când sunt rumenite, înseamnă că sunt gata. Se scot 
şi se aşează pe hartie absorbantă, apoi se aşează pe un platou şi se presară cu zahăr pudră, zahăr vanilat. Se servesc şi 
fierbinţi, dar şi reci. 
 

• Baclava 
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Ingrediente (pentru 6-8 persoane): 375g nucă zdrobită, 150g migdale tăiate mărunt, jumătate linguriţă scorţişoara 
pisată, 1 lingură zahăr foarte fin, 2 linguri margarină topită, 1-2 linguri ulei de măsline, 16 foi pentru plăcintă (aluat de 
foitaj).  Pentru sirop: 1 ceaşca zahar, 2/3 ceaşca apă, 3 cuişoare întregi, 3 linguriţe zeamă de lămâie.  
Mod de Preparare: Intr-un castron punem nuca, migdalele, scorţişoara şi zahărul, amestecăm bine şi impărţim în trei 
parţi egale. Aşezîm o foaie de placintă pe fundul unei tăvi unse cu ulei. In mod similar aşezam înca trei foi. Presărăm o 
porţie de nuca şi migdale, peste care aşezăm alte 4 foi pe care le ungem şi presărăm a doua porţie de nucă şi migdale. 
La fel procedăm în continuare şi cu a treia porţie de umplutură, peste care punem ultimul strat de foi unse cu grăsime. 
Tăiem aluatul de-a lungul, în 4 faşii (până la stratul de pe fundul tăvii, care nu se taie) şi băgăm baclavaua în cuptor la 
un foc potrivit timp de 30 min. Intre timp pregătim siropul. Punem ingredientele într-o crăticioara şi se lasă să dea în 
clocot, apoi facem focul mai mic şi se fierbe circa 10 minute, fara să se amestece deloc. Peste prajitura fierbinte 
turnam siropul rece şi lăsăm să se răceasca. După ce s-a racit tăiem baclavaua în pătrate. 
Ingrediente foi pentru baclava: 500g făina, 3 linguri ulei, 1 pahar cu apă caldă, 1 linguriţă sare, 1 lingură zeamă de 
lămâie(facultativ). Mod de Preparare: Cernem făină şi facem o adâncitură în mijloc, punem pe rând sarea, uleiul, 
zeama de lămâie şi apă caldă puţin câte puţin, atât cât este necesar să se obţină un aluat tare. Împărţim aluatul în 12 
mingiuţe, pe care le dăm prin făină şi le lăsăm să stea 30 de minute acoperite cu un şervet curat. Deschidem câte 3 
mingiuţe de mărimea unei farfurioare, pe care le aşezăm una peste alta, ungând interioarele cu ulei. Le pliem în formă 
de plic, ungând de fiecare dată interioarele. Aşa procedam şi cu celelalte mingiuţe. Fiecare plic se deschide într-o foaie 
de mărimea formei. Aşternem 2 foi sub şi 2 peste umplutură, ungându-se bine cu ulei. Această foaie poate fi folosită şi 
la alte preparate, cu umplutură dulce sau sărată. 
 
 

Reţete din Maramureş 
 
 

• Fasole verde cu usturoi 

Ingrediente: un kg fasole verde, 7-8 căţei de usturoi, 3 linguri ulei, mărar şi pătrunjel tocate, sare.  
Mod de Preparare: Fasolea fiartă în apă clocotită cu sare, se scurge şi se pune într-un castron. Peste ea se pune puţin 
ulei, se adaugă verdeaţă şi mujdeiul de usturoi. Se serveşte rece. 
 

• Salată cu măr şi nucă 

Ingrediente: o salată verde, un castravete, 3 linguri ulei, două linguri lămâie, un pahar cu nuci, două mere ionatane, 
sare, piper. Mod de Preparare: Se spală salata şi se curăţă castravetele, apoi se taie rondele subţiri. Merele se spală şi 
se taie felii verticale. Se pun ingredientele într-o salatieră şi se amestecă uşor. Separat, se amestecă uleiul, lămâia, 
sarea şi piperul, apoi se toarnă peste ingrediente. 
 

• Chifteluţe cu orez 

e fierb 200 g orez în apă cu sare şi se căleşte o legătură de ceapă verde tocată mărunt. Ambele se pun într-un castron, 
alături de 200 g spanac opărit, o legătură de pătrunjel şi nucşoară după gust. Din compoziţie se fac sfere, care se lasă 
la rece 20 de minute. Apoi, în fiecare se introduce câte o bucăţică de caşcaval de post. Se dau prin pesmet şi se 
prăjesc. 
 

• Drob de soia 

Ingrediente: 250 g soia boabe, 250 g cartofi fierţi în coajă, o căpăţână de usturoi, frunze de pătrunjel şi ţelină, 
condimente. Mod de Preparare: Boabele de soia se pun la înmuiat de seara până dimineaţa, apoi se dau prin maşina 
de tocat şi se pun la fiert în apă cu sare. După ce au fiert, se strecoară şi se adaugă cartofii daţi prin răzătoare, 
usturoiul pisat, verdeaţa tocată mărunt şi condimente, după gust. Se pune amestecul într-o tavă tape tată cu pesmet 
sau tărâţe, fără ulei şi se coace la cuptor. Când e gata, se unge cu ulei deasupra. 
 

• Bomboane de casă 

Ingrediente: 400 g biscuiţi simpli, 3 linguri de zahăr, o cană de apă, două linguri cacao, 200 g margarină vegetală, nucă 
sau vişine din vişinată, nucă de cocos, esenţă de rom şi de vanilie, coajă de lamâie. Mod de Preparare: Zahărul se 
topeşte în apă, împreună cu praful de cacao şi se dă într-un clocot. Biscuiţii se fărâmiţează şi se amestecă cu siropul 
răcit, apoi se omogenizează cu margarina. Se fac biluţe din compoziţia rezultată şi se pune în mijlocul lor miez de nucă 
sau câte o vişină. Se tăvălesc prin nucă de cocos şi se dau la rece. 
 

• Ciuperci la tigaie 



    
    
            Academia de Studii Economice Bucureşti                                                       Alternative Sciences Association  

       Ateliere de lucru interactive 

 

10-17 Decembrie, Hotel LevOr 
 

12 

Ingrediente: 500 g ciuperci proaspete, 1 ceapă, sare, piper, o lingură de margarină vegetală, mărar tocat, 1 roşie. 
Mod de Preparare: Ciupercile se curăţa, se spală, se taie în felii subţiri şi se pun în tigaie cu ceapă tocată, roşia tăiată 
felii şi margarina. Se lasă să fiarbă la foc mic. Se adaugă sare şi piper. Când au scăzut, se adaugă verdeaţă şi se ia cratiţa 
de pe foc. Se servesc fierbinţi, cu mămăliguţă. 
 

• Dovlecei umpluţi cu orez 

Ingrediente: 4-5 dovlecei, 1 ceapă, 100 g orez, 4 roşii, 1 legătură mărar, sare, ulei, piper.Mod de Preparare: Dovleceii 
se curăţă de coajă şi se scoate miezul. Orezul se fierbe. Ceapa se toacă mărunt şi se căleşte în ulei încins. Roşiile se 
opăresc 2-3 minute în apa clocotită, pentru a îndepărta cu uşurinţă pieliţa, se toacă mărunt şi se pun peste ceapa 
călită, la fel şi orezul şi se amestecă bine 1 minut, se adaugă sarea, piper şi verdeaţă tocată mărunt. Cu această 
compoziţie se umplu dovleceii care s Se pun apoi intr-o tavă cu ulei şi se lasă la cuptor 20 minute. 
 

• Varză călită 

Ingrediente: 2,5 kg varză albă, 100 g ceapă, 200 ml ulei, 1 kg roşii proaspete sau 1,2 l suc de roşii, sare, piper, boia 
dulce, foi de dafin, mărar verde. Mod de Preparare: Varza se toacă fin şi se frământă cu circa două linguri de sare, 
piper şi boia dulce. Se înăbuşă ceapa în ulei şi apoi se adaugă varza stoarsă de suc. Se lasă cu capacul deasupra 5 
minute. Roşiile se opăresc, se decojesc, se taie cubuleţe şi se pun în varza înăbuşită. Când varza s-a înmuiat, se pun 
sucul de roşii şi foile de dafin şi se continuă fierberea până începe să scadă. Apoi se dă la cuptor până prinde o crustă 
deasupra. Se ornează cu mărar verde tocat fin. Se serveşte cu mămăliguţă caldă 
 

• Cartofi cu soia la tavă 

Ingrediente: un kg cartofi fierţi în coajă, 150 g soia granule, două cepe, două linguri de bulion; sare, 3 linguri făină, o 
lingură de pesmet.  
Mod de Preparare: Cartofii se curăţă şi se taie felii. Soia se fierbe cu puţin delikat şi sare de mare, apoi se scurge de 
apă. Ceapa se taie peştişori şi se fierbe 3 minute. Ceapa, soia şi făina se amestecă apoi şi se sărează. Se tapetează o 
tavă cu pesmet şi se alternează un strat de cartofi cu unul de soia şi ceapă, ultimul strat fiind de cartofi. Bulionul se 
dizolvă în apă şi se toarnă în cratiţă. Se dă la cuptor până se rumeneşte. Se poate servi cu mujdei de usturoi. 
 

 

Reţete din Moldova 
  

• Sărmaluţe la bostan  

Ingrediente:un bostan mărişor; ulei de floarea soarelui;3 - 4 roşii proaspete, sau 3 - 4 roşii în bulion;pastă de 
tomate;0,200 litri vin alb;cimbru uscat;0,300 litri borş.Ingrediente umplutură:o varza dulce, sau murata, 3 cepe;0,150 
litri ulei de floarea soarelui; 0,125 kg orez decorticat; 0,125 kg pastă de tomate de 24°, 0,300 kg morcovi; 0,500 kg 
fructe uscate (stafide, prune uscate, felii de măr uscate);sare, piper boabe, piper macinat,paprika, cimbru. Mod de 

Preparare: Se toacă 2 cepe şi se călesc în ulei de floarea soarelui. Se adaugă orezul decorticat ca să se încingă bine. Se 
taie mărunt fructele uscate, se rad morcovii, se amestecă în orez împreună cu 2-3 linguri de pastă de roşii, şi se 
potriveşte umplutura cu sare, piper, cimbru. Varza se spală mult să iasă sarea. Se pregătesc foile de varză, cam 15-20 
bucaţi. Restul verzei se toacă fideluţă. Bostanul se taie pe jumătate în lung, se curăţă de seminţe şi de o parte din miez 
să rămână totuşi gros în carne, cam 5-6 cm, şi se potriveşte într-o tavă unsă în ulei. Se pune strat de varză pe fundul 
dovleacului, apoi se potrivesc sarmalele cu crenguţe de cimbru uscat între ele. Se căpăcesc cu strat de varză şi felii de 
roşii. Se face un sos din paste de roşii, borş şi vin, şi se dă la cuptor încins la foc mic timp de 1h şi 30 de min.  
 

• Tocaniţă de ciuperci cu mujdei de alune  

Ingrediente tocaniţă: 150 g margarină, 3 cepe, 1 kg ciuperci de pădure proaspete sau uscate, mărar, pătrunjel frunze.  
Mod de Preparare: Ciupercile şi ceapa se curătă şi se toacă, se pun împreună la călit în margarină, se toacă verdeaţa. 
Când ciupercile au lăsat apă, se adaugă verdeaţa, se picură în cratiţă şi un pahar cu apă, sare după gust şi se lasă să 
scadă cât se poate. Ingrediente mujdei: O ceaşcă de sâmburi de alune decojite, o capaţână de usturoi, sare. Mod de 

Preparare: Sâmburii se macină, usturoiul se piseaza pastă, se freacă împreuna cu sare (daca se doreşte mai moale, se 
mai adaugă apă). Se întinde mămăliga caldă prin mujdei şi se potriveşte lângă o tocaniţă de ciuperci.  
 

• Borş de ciuperci  

Ingrediente: 1 kg ciuperci, 1 păstârnac, 1 ţelină mică, 2 cepe, delikat, sare, piper, 1 pătrunjel, 2 morcovi, 1 ardei gras, 1 
l borş proaspăt, o legătură leuştean. Mod de Preparare: Zarzavatul se toacă din cuţit, se pune la fiert în 2 litrii de apă 
cu un praf de sare, jumătate de oră. Ciupercile se spală bine, se toacă felii subţiri, se pun împreună cu delikatul lângă 
zarzavat să clocotească pentru încă o jumătate de oră la foc mic. Se pune borşul la fiert, după primele clocote se 
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toarnă peste ciuperci. Se toacă leuşteanul când a scăzut cam cu 1 litru zeama, se potriveşte de sare, se ia de pe foc şi 
se presară leuştean.  
 

• Turte moldoveneşti  

Aluat: Se face potrivit de moale numai din făină de grâu, de bună calitate şi bine uscată, apă şi sare. Se frământă, se 
aşează pe o masă, se acoperă să se odihnească jumătate de ora. Apoi se framântă şi se întinde cu sucitorul lăsându-l 
gros ca de 2 degete. Se acoperă şi se mai lasă la repaus încă o jumătate de ora. Se întinde pe o masă mare presărata cu 
făina de grâu până ajunge ca o foiţă foarte subţire. Incepi să decupezi cu o farfurie de mărimea pe care vrei să le-o dai 
turtelor.  
Coptul: Se pune pe plită un fund de la o formă de tort. După ce s-a încălzit fundul, iei o foiţă decupată şi o aşezi pe el 
acoperind imediat cu un capac. După ce s-a încalzit foaia, o întorci pe cealaltă parte procedând la fel. Foile trebuie să 
se usuce şi să se înfierbânte pe ambele părţi fără să se prăjească. Nu e permis foii să se rumenească.  
Mod de Preparare: Migdale curăţate uscate şi pisate se amestecă cu zahăr pisat. Se pune la fiert zahăr cu apă pentru 
sirop. Se ia câte o foaie de turtă, se aşează pe o farfurie, se unge cu siropul clocotit, se presară cu migdale, şi se aşează 
una peste alta până se obţine o grosime convenabilă. După ultima foaie se acoperă cu o farfurie adâncă şi se pune la 
rece. Se mai poate face cu nuci, alune, fistic.  
 

• Roşii umplute cu vinete  

 Ingrediente: Roşii proaspete, sănătoase, potrivite şi frumoase, salată de vinete. Numărul roşiilor este în funcţie de 
numărul de porţii pe care vrem să le servim, socotind 1 - 2 roşii de persoană. Mod de Preparare: Spălăm roşiile şi cu 
un cuţit cu zimţi, tăiem un căpăcel la partea de sus a fiecărei roşii, iar cu o linguriţă scoatem miezul. Umplem fiecare 
roşie cu salată de vinete şi acoperim cu căpăcelul pe care l-am decupat anterior. Pe un platou punem frunze proaspete 
de salată, bine spălate şi scurse, peste care aşezăm roşiile umplute. Le scoatem din frigider când dorim să le servim. 
Roşiile se pot umple şi cu alte salate (de dovlecei, de orez, de ciuperci, de conopidă).  
 

• Vărzări moldoveneşti 

Ingrediente aluat: 1 pahar ulei, 1 pahar sare, făina-câtă primeşte.  Ingrediente umplutură: Varză dulce ori murată, 
morcov, ceapă, miez de nuca, ulei, sare, piper, boia.  
Mod de Preparare: Se frământă fie aluat simplu ca de turtă, fie unul mai ambiţios, cu apă călduţă, ulei şi sare, care se 
lasă să respire, la cald câteva minute. Se rup bucăţele un pic mai mare ca nuca, care se întind foicică. Se taie foaia în 4 
sau 6 colţuri, se umple cu varză călită cu ceapă în ulei, se mai adaugă morcov ras, amestec de miez de nuca, piper, 
boia, sare, şi se închide adunând colţurile. Se unge cu ulei, se pune la cuptor încins, dar cu foc micşorat.  

 

• Fasole bătută 

Ingrediente: 300gr fasole uscată, 1 morcov, 1 păstârnac, 4 cepe, concentrat de legume, pastă de tomate, sare, piper. 
Mod de Preparare: Se alege fasolea şi se spală bine, apoi se pune la fiert. După câteva clocote se scurge apa şi se pune 
din nou la fiert în altă apă. Peste fasole se adaugă o ceapă tăiată mărunt, morcovul şi păstârnacul ras prin răzătoarea 
mică. Când e aproape gata se adaugă şi concentratul de legume. Fasolea se scurge de zeamă (numai dacă are prea 
multă) se pune în blender şi se mixează până devine o pastă. Se adaugă sare (daca e nevoie) şi usturoi după gust (se 
poate folosi usturoi praf). Separat se face sosul (prăjeala) din 3 cepe tăiate joulien care se prăjesc în puţin ulei până se 
înmoaie bine, se adaugă pasta de tomate se sărează si piperează dupa gust.  Mentiuni: Fasolea bătută se serveşte cu 
prăjeala de ceapă pe deasupra.  
 

• Ghebe 

Ingrediente:3 kg ghebe, 2 cepe, sare, 100 ml ulei .Mod de Preparare: Se aleg ghebele, se curaţă de codiţe şi se spală 
cu multă apă rece. În ultima apă, puneţi puţin oţet. Se toacă ghebele mărunt şi se pun pe foc mic (fără apă) cu puţină 
sare şi se fierb 10-12 minute. Se curăţă o ceapă, se taie peştişori şi se rumeneşte în puţin ulei. Se adaugă peste ghebe 
şi se mai clocotesc împreuna câteva minute. După ce se mai fierb înca 3-4 minute se trage de pe foc şi se pune mult 
patrunjel verde tocat mărunt. Se pot servi cu mujdei de usturoi. Ghebele care se pun la borcan se spală bine, se 
înnăbuşă câteva minute apoi se pun în borcane curate peste care se toarnă un baiţ fierbinte, făcut din 3 cani (300 ml) 
apa, 1 cană oţet, 1 linguriţă sare, 10-15 boabe de piper şi o foaie de dafin. Se pun capace şi se dau la rece în cămară.   
Menţiuni: Sunt foarte bune calde cu mămăliga rece, sau reci cu mămăliga fierbinte.  
 

• Pilaf cu urzici 

Ingrediente:Urzici proaspete, 1 ceapă, ulei, o cană orez, o lingură delikat de legume. Mod de Preparare: Se aleg 
urzicile şi se spală în multe ape reci până apa devine limpede fără urme de nisip. Intr-o oală punem cam 3 litri de apă şi 
când dă în clocot adăugăm urzicile şi le fierbem aproximativ 20 min. După ce au fiert le scurgem şi le tocăm mărunt iar 
zeama rămasă o păstrăm.Călim o ceapă în puţin ulei, punem urzicile, o lingura de delikat şi le lăsăm să fiarbă adăugând 
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din când în când zeama rămasă de la fierberea urzicilor. Punem orezul spălat şi lăsăm să fiarbă. Dacă zeama s-a 
terminat putem sa mai adăugăm apă la fiert. Menţiuni: Această mâncare se poate mânca calda dar şi rece e foarte 
bună. 
 

• Poale-n brâu cu magiun 

Ingrediente: 1 kg făină albă de grâu, 1 linguriţă rasă de sare, 100g zahar, coajă de lămâie şi de portocală, vanilie, 45g 
de drojdie (dizolvată în apă caldă cu 4 linguriţe de zahăr alb şi 4 linguriţe de făină), 1 pahar ulei.Umplutură : Magiun 
sau gem de prune, nuci sau alune măcinate, margarină vegetală. Mod de Preparare: Maiaua de drojdie de panificaţie  
se adaugă peste făină cu mirodeniile şi zaharul, se frământă un aluat potrivit de tare. Peste aluat se adaugă paharul de 
ulei în 2 tranşe consecutive. Aluatul trebuie să absoarbă integral uleiul de floarea soarelui, devenind suplu. Lăsăm la 
crescut la loc calduţ ferit de curent până când dubleză de volum. Din aluatul crescut luăm câte o manuţă, întindem, 
ungem cu margarină cu 80% grăsime, presărăm cu nucile măcinate, punem o linguriţă de magiun, formăm plăcinţică. 
Aşezăm pe o tavă unsă cu margarină sau tapetată cu hârtie, lasam să mai crească cam 20 de minute, ungem cu miere 
sau cu apă cu zahăr fiecare plăcinţică, dăm la cuptorul preîncălzit la 180 grade. Când s-au copt le scoatem din cuptor, 
acoperim cu un prosop umed cam 10-15 minute, se dau cu zahăr pudră şi se servesc.  

 

Reţete din Muntenia 
 

• Mâncare de praz cu măsline 

Ingrediente: 5 fire de praz, 200g măsline, 3-4 linguri ulei, 1 lingură bulion, 1 lingură făină, oţet, sare, piper. Preparare : 

se curăţă prazul, se taie bucăţi şi se opăreşte cu apă cu sare. Se încinge într-o cratiţa uleiul, se pune prazul scurs şi se 

rumeneşte uşor. Separat se prăjeşte făină cu o lingură de ulei, se stinge cu puţină apă, se pune bulionul şi o linguriţă 

de oţet. Se toarnă sosul peste praz, se adaugă şi măslinele opărite câteva minute în apa clocotită, se drege de sare şi 

se dă la cuptor. Mâncarea se poate servi caldă sau rece. 

 

• Mâncare de prune uscate 

 Ingrediente: 500g prune uscate, 3-4 linguri ulei, 1 lingură făină, (facultativ o ceapă),  2 linguri zahăr, sare. Preparare : 
speli prunele în mai multe ape reci, apoi le pui să se înmoaie în apă caldă cât să le cuprindă timp de 1 ora. Caramelizezi 
zahărul într-o cratiţă fără să-l arzi, torni 1 cană de apă şi laşi să fiarbă până se face ca un sos. In acest sos pui prunele, 
mai pui apă dacă este nevoie şi le fierbi la foc mic. Când prunele sunt pe jumătate fierte, adaugi făina bine amestecată 
cu uleiul şi cu puţină apă caldă, având grijă să nu se formeze cocoloaşe. Potriveşti de sare mai pui zahăr dacă e nevoie 
şi le dai la cuptor ca să scadă bine.  Facultativ :în ulei călesti ceapă uşor,adaugi făină şi pui apă caldă,fără a se forma 
cocoloaşe,iar acest rantas îl pui peste prune.                  
                   

• Ciorbă de praz cu zeamă de varză 

 Ingrediente:  4-5 fire de praz, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1-2 linguri bulion, leuştean, 100g orez, 1l zeamă de varză, 100ml 
ulei. Preparare : cureţi prazul şi îl tai mărunt    (rondele),îl căleşti în ulei şi adaugi zarzavatul tăiat julien şi le căleşti 
împreună câteva minute. Stingi cu apă şi le laşi să fiarbă. Când sunt aproape fierte adaugi orezul, apoi bulionul şi mai 
laşi să fiarbă. La urmă adaugi zeamă de varză, fiartă separat. Potriveşti de sare şi pui leuşteanul. 
 

• Ciorbă de prune uscate 

 Ingrediente:  500g prune uscate, 200g orez, zahăr. Preparare : se spală prunele în mai multe ape reci. se pun într-o 
cratiţă cu apă călduţă cât să le acopere bine şi se lasă timp de 1 oră să se înmoaie.Apoi se pun la copt adăugând apă 
dacă mai este nevoie şi se fierb.Când sunt aproape fierte se adaugă şi orezul, se pune zahărul după gust şi se mai lasă 
un pic să fiarbă. 
 

• Orez cu prune 

  Ingrediente:  1 farfurie prune uscate, 800g orez, 1 cană zahăr, 1l apă fierbinte, 50ml ulei, zahăr vanilat.  
Preparare : speli orezul şi prunele. într-o cratiţă, încingi uleiul, căleşti puţin orezul şi pui prunele, apoi toată apa 
fierbinte. Amesteci uşor din când în când. Spre sfârşit adaugi zahărul şi zahărul vanilat. 
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• Găluşte cu prune 

 Ingrediente: 1kg cartofi, 2linguri ulei, 300g făină, sare, pesmet.  
Preparare : se fierb cartofii. Se face un aluat din carofi daţi prin masină, făină, ulei, sare. Se întinde aluatul pe masă, se 
taie pătrate şi se pun prune sau magiun de prune şi se rotunjesc în mână ca nişte galuşti. Când sunt gata toate, se fierb 
în apa clocotită cu sare, dar la foc mic să nu se terciuiască. Se scurg şi se tăvălesc prin pesmet uşor rumenit. Se aşează 
pe farfurie şi se presară zahăr şi scorţişoară după preferinţă. 
 

• Halva turcească 

 Ingrediente: 2linguri ulei, 4linguri făină, 2pahare cu sirop (2pahare apă fiartă cu 200g zahăr), zahăr vanilat şi 
scorţişoară.  
Mod de preparare : Preparare : se încinge uleiul, se pune făina şi se amestecă mereu să nu se ardă. Când este bine 
rumenită, se opăreşte cu 2 pahare de sirop şi se amestecă mereu, lăsând să fiarbă până se îngroaşă şi se desprinde 
după lingură. Se aşează compoziţia caldă cu lingura pe farfurie, în formă de cartofi şi se presară cu zahăr vanilat şi 
scorţişoară. 
 

• Turtă dulce 

  Ingrediente: 400g făină, 250g zahăr, 1 pahar jumate cu apă, 1 lingură rom, 1 ceaşcă de ulei, 1 linguriţă bicarbonat, 
300g nuci, scorţişoară. Mod de preparare : se arde într-o cratiţă 150g zahar şi se stinge cu un pahar jumate de apă şi 
se amestecă şi cu restul de zahăr. Intr-un castron se pune făină şi se toarnă puţin câte puţin siropul, amestecând bine, 
se adaugă romul, uleiul,bicarbonatul, scorţişoara, iar la urmă nucile. Se unge tava cu ulei , se toarnă compozitia şi se 
face la foc potrivit. 
 

• Turtă cu dovleac 

 Ingrediente: 1dovleac, făină, mălai, sare, praf de copt, zahăr. Mod de preparare : dovleacul se curaţă de seminţe dar 
se lasă cu coajă şi se fierbe. După ce s-a fiert se lasă să  se răcească, se scobeşte miezul cu o lingură după coajă şi se 
amestecă cu făină şi mălai în părţi egale până se obţine o cocă ma groasă ca cea de chec. Se pune sare, zahăr şi praf de 
copt. Se încinge o tigaie (de clătite)cu puţin ulei se pune cocă şi se coace bine pe o parte şi pe cealaltă.   
 

• Salam de biscuiţi (tort salam) 

Ingrediente: 1kg biscuiţi, 1pachet de margarină, 500g rahat şi nucă, 2 căni de apă, 2linguri cacao, 1cană zahăr, esenţă 
rom. Mod de preparare : se pune apa şi zahărul la fiert, se trage de pe foc, se adaugă margarina, se amestecă până se 
topeşte bine şi se adaugă 2 linguri cacao. Se rup biscuiţii şi se adaugă compoziţia de mai sus. După ce s-a răcit se pune 
compoziţia pe o coală de celofan şi se rulează în formă de salam, se dă la rece şi se taie feli. 
 

• Prăjitură cu morcov 

 Ingrediente: 15 linguri apă, 12 linguri ulei, 12linguri zahăr, 14 linguri făină, 12linguri morcov ras pe răzătoarea mică, 
sare, arome, 1liguriţă bicarbonat stins cu oţet. Mod de preparare : apă, uleiul şi zahărul se amestecă bine până se 
topeşte zahărul. Se adaugă morcovul,  aromele,  făina şi bicarbonatul. Se amestecă bine şi se răstoarnă în tava unsă şi 
tapetată. Se coace la foc potrivit până devine aurie. Când este gata o laşi să se răcească  şi după preferinţă o pudrezi 
cu zahăr sau o acoperi cu dulceaţă sau miez de nucă. O tai în forme diferite. 
 
 

Reţete din Oltenia 
 

• Ciorbă de praz 

Ingrediente:1 kg praz, zarvazat, ţelină, 50 g orez, ulei, leuştean, pătrunjel verde, sare, zeamă de varză. Mod de 

Preparare: Zarzavatul se taie mărunt şi se pune la fiert circa 30 min. Prazul curăţat, spălat, tăiat în felii, după ce mai 
întai a fost despicat în două, se pune la călit în ulei fierbinte. Dupa ce s-a călit, se adaugă la ciorbă. Orezul se alege, se 
spală şi se fierbe separat, iar apoi se pune în ciorbă, lăsându-se să fiarbă împreună 10-15 min. Se adaugă zeamă de 
varză fiartă separat şi se dă o dată în clocot. Leuşteanul şi pătrunjelul se spală, se taie mărunt şi se presară deasupra. 
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• Praz cu măsline  

Ingrediente: 4 fire praz, 100 gr. măsline, 3 linguri ulei, ¼ lingurita zahăr, 2 linguriŃe oŃet, 2 linguriŃe 
bulion, sare Mod de Preparare: Se curăŃă prazul, se spală şi se taie bucăŃi nu prea mari. Se opăreşte cu 
apă clocotită. Se pune prazul scurs bine de apă într-o cratiŃă cu ulei fierbinte, se lasă să se prajească 
uşor, se adaugă sarea, piperul, bulionul, zaharul, oŃetul şi maslinele (care au fost desărate în apă 
călduŃă şi înŃepate cu o furculiŃă sau o scobitoare) şi se dă la cuptor să scadă bine. 

 

• Ciorbă de raci (ardei)  
Ingrediente: Ardei roşii nu foarte iuţi, două cepe, 2-3 morcovi, 1 ţelină, 2 linguri de făină, mărar, cimbru, pătrunjel, 
leuştean, orez. Mod de Preparare: Ardeii roşii nu foarte iuţi se spală şi se curăţă de seminţe. 
Dacă sunt uscaţi se pun la înmuiat şi după aceea se curăţă.Două cepe se curăţă şi se toacă mărunt, apoi se pun la 
călit.Când s-au aurit se adaugă 2 linguri de făină şi se amestecă bine, apoi se adaugă mărar şi cimbru tocate mărunt. 
Ardeii curăţaţi se umplu cu această compoziţie. Intr-o oala se pune la fiert zeama de varză murată. Când clocoteşte se 
adaugă 2-3 morcovi tăiaţi rondele, o ţelină tăiată cubuleţe, pătrunjel şi leuştean. După câteva clocote se aşează “racii”- 
ardeii- cu grijă, apoi se lasă înca 15 min la foc mic.  Se umplu racii cu orez şi se pun la ciorbă sau se mai pot face în 
cuptor cu sos. 
 

• Orez oltenesc 

Ingrediente:  orez (la un pahar de orez se pun trei pahare de apă), morcovi, cartofi, ceapă, usturoi, suc de roşii, piper, 
sare, foi de dafin, mărar, pătrunjel, ulei, ciuperci. Mod de Preparare: Se pune orezul la fiert odată cu sarea. Intre timp 
se căleşte ceapa în ulei şi se adaugă peste orezul care fierbe deja. Se adaugă pe rând morcovii tăiaţi cubuleţe mici, 
cartofii, căţeii de usturoi tăiaţi şi ciupercile. Se amestecă din când în când. Se mai pune şi piperul, fie boabe, fie pudră 
şi sucul de roşii, bulionul şi câteva foi de dafin. Pătrunjelul se toacă şi se amestecă la fiert. La sfarşit se presară 
deasupra mărar sau se poate amesteca şi el. Toate ingredientele se pun în cantităţile dorite în funcţie de preferinţe. Se 
mai poate adauga şi porumb dulce sau mazare. 
 

• Strudel Oltenesc  

Ingrediente: 500 gr foietaj (1 pachet) , 5 mere mari, 100 gr zahăr, 2 gr scorţşsoară, 20 gr margarină.  Mod de 

Preparare: Merele se curăţă , se rad , se pun într-un vas şi se călesc în margarină cu zahăr. Când sunt călite vasul se 
pune la rece şi se adaugă scorţişoara. Separat se întinde foietajul  într-o foaie de 30x30 cm. Se pun merele pe margine, 
se rulează o data iar acest rulou se împarte în 5. Se porţioneză şi se pun în tava unsă cu margarina la copt în cuptorul 
încins. Se lucrează şi foietajul ramas. Cand sunt aurii se scot din cuptor şi se aşeaza pe un platou. Se servesc calde sau 
reci. 
 

• Ghiveci oltenesc 
Ingrediente: roşii coapte, ardei copţi, vinete coapte, sare, piper, ceapă, bulion, făină, ulei, foaie dafin, usturoi.  Mod de 

Preparare: Se coc pe o plită vinetele ca pentru salata de vinete, se curăţă de coajă şi se pun la scurs. Se coc ardei capia 
şi se curăţă şi se pun la scurs. Se coc roşiile şi se curătă de coaja în apă şi se pun într-un vas cu piper şi ulei în ele la 
macerat.Se pune ulei la încins pe o plita (în vas de pamânt) cu ceapa şi usturoiul, se călesc bine de tot. Separat 
bulionul se amestecă cu o lingură de apă şi cu făina până devine ca o maioneza roşie.Se adaugă în vasul de pământ 
peste sosul de ceapă şi usturoi, vinetele coapte , ardei copti şi roşiile coapte şi se amestecă usor. Peste acestea se 
toarnă apă ca să poate fierbe şi se lasa la fiert pentru 15 minute. Se adaugă la final sosul cu făină( bulionul). Se adaugă 
foaia de dafin.Menţiuni:Se serveşte rece sau cald. 
 

• Urzici bătute cu mujdei şi mămăliguţă 
Ingrediente: 1 kg de urzici, 2 linguri de ulei, 1 lingură de făină, mujdei de usturoi, mămăliguţă, sare.   Mod de 

Preparare: Se aleg urzicile, se curăţă şi se spală în mai multe ape. Se fierb în apă clocotită cu sare, apoi se scurg bine. 
Se pun într-o oala şi, cu dosul unei linguri de lemn pe marginea oalei, se freacă bine până când devine ca o pastă. Se 
adaugă uleiul, sarea şi foarte puţin din zeama în care s-au fiert urzicile. Se servesc cu mujdeiul de usturoi şi 
mămăliguţă. 
 

• Mâncare de prune doljană 

Ingrediente: Prune uscate, zahăr, ceapă, făină, ulei. Mod de Preparare: Se topeşte zahărul şi se face un rantas cu 
ceapă călită şi făină. Se stinge cu apă, apoi se adaugă prunele uscate, care au fost opărite în prealabil. Se lasă să fiarbă 



    
    
            Academia de Studii Economice Bucureşti                                                       Alternative Sciences Association  

       Ateliere de lucru interactive 

 

10-17 Decembrie, Hotel LevOr 
 

17 

bine. Separat se topesc câteva linguri cu zahăr, se toarnă puţin ulei, făină şi se lasă să se caramelizeze, apoi se pune 
deasupra. 

• Mâncare de prune uscate cu orez  

Ingrediente: 400 g prune uscate, o jumătate de cană de orez, o ceapă, ulei, sare. Mod de Preparare: Prunele, dacă 
sunt foarte uscate, se pun de cu seară în apă rece. Ceapa se curăţă, se spală şi se căleşte în ulei încins, se adaugă 
prunele, apoi apă şi se lasă la fiert. Când sunt aproape fierte se pune orezul (spălat şi ţinut în apă rece) şi se lasă la 
clocotit. Apoi se adaugă sarea, se condimentează după gust, se mai lasă să dea câteva clocote şi se dă la o parte de pe 
foc.  

• Ghiveciul călugăresc 
 

Ingrediente: 6 cartofi tăiaţi cuburi, 2 morcovi tăiaţi rondele, 2 ardei graşi tăiaţi cuburi, 1 vânătă tăiată cuburi, 3 cepe 
tăiate mărunt, 250 ml. suc de roşii mai gros, 100 ml. ulei, 150 gr. mazăre , 150 gr. fasole verde, 1 măr tăiat , 3-4 caţei 
usturoi, sare, piper, foi de dafin, verdeaţa tăiată mărunt. Mod de Preparare: Intr-o cratiţă mare se pune tot uleiul, se 
adaugă ceapa, morcovul, ardeii şi se călesc pe foc mic 3-4 min. se pun şi cartofii, se mai lasă înca 5 min. 
Adăugăm restul legumelor ( mazărea, fasolea, vânăta), mărul, foile de dafin, sare, piper şi 500 ml. apa calda , 
amestecăm să se omogenizeze bine toate. Acoperim cratiţa cu un capac şi lăsăm la foc mic 30 min.Nu amestecăm cu 
lingura în mâncare, pentru a nu se sfărâma legumele...răsucim cratiţa, în stânga şi în dreapta..ca la sarmale. 
Luam apoi capacul , adăugam sucul de roşii, usturoiul tăiat marunt (sau presat/zdrobit), şi dăm la cuptor pentru 25-
30min. cu focul mic. Este gata când sosul a scăzut suficient.  

• Păpuşele de dragavei 

Ingrediente: 2 ardei iuţi (tari); oţet de prune; sare; 2 linguri de ulei; 3 mănunchiuri groase „ca pe mână" de ştevie 
tânără si frageda; un morcov; o ceapăa. Mod de preparare:Se curăţă frunzele de ştevie • Se leagă „păpuşi", se ung cu 
ulei, se pun la grătar. Când s-au „fript" se iau cu degetele sau cu o furculita de lemn (nu de metal); se curăţă de sfori şi 
se pun într-o strachină cu ardei iute tocat. Se toarnă peste păpuşi ulei şi zama fierbinte în care s-a fiert un morcov şi o 
ceapă. Zama trebuie să fie sărată şi îndoită cu oţet. Se mănâncă cu mămăliga rece. 

• Ciuperci cu sfeclă  

Ingrediente: un kilogram de ciuperci, 400 g sfeclă roşie, o ceapă, ulei, usturoi, sare. Mod de Preparare: Ciupercile se 
spală bine în mai multe ape şi se taie fin. Sfecla se fierbe, se curăţă şi se dă pe răzătoare. Ceapa se toacă şi se căleşte în 
ulei, se adaugă ciupercile, sfecla şi mujdeiul, se călesc împreună şi se lasă să fiarbă în apa lăsată, timp de 10 minute. 
Când este gata se potriveşte de sare.  

• Turtele olteneşti  

Ingrediente: 250 g făină integrală, 250 g tărâţe de grâu, sare şi apă cât cuprinde aluatul, care trebuie să fie bine 
frământat.  Mod de Preparare: Se cerne făina, se frământă cu apă şi sare, apoi coca rezultată se împarte în bucăţi cât 
pumnul, care se turtesc şi se îngroapă în spuză, unde se lasă până prind coajă. Când sunt coapte, se scot din spuză şi se 
scutură bine, ca să cadă arsura. Turtele se pot pregăti oriunde a fost un foc bun, care a lăsat spuză încinsă. Sunt 
delicioase şi foarte sănătoase. Se consumă cu orice fel de mâncare sau ca atare.  
 

• Paine la tast (paine olteneasca) 

Ingrediente: 500 g făină, sare, apă cât primeşte un aluat (de-i vârtos ori moale, puterea casei decide). Mod de 

Preparare: Făina se cerne, se frământă cu apă şi un pic de sare până nu se mai lipeşte de degete • Se rup bucăţi de 
aluat, se rotunjesc şi turtesc şi se pun pe vatră sau într-o tavă presărată cu făină, în cuptorul încins sau sub ţest. Când li 
s-a întărit coaja sunt gata. Se ung cu o felie de rosie, care isi lasa zeama pe coaja calda. Se servesc calde. 

• Mâncărică de gutui cu praz  

Ingrediente: 3-4 fire de praz, 2-3 gutui, două linguri de ulei, o lingură de zahăr, două linguri de făină, două linguri de 
suc de roşii, apă.  Mod de Preparare: Se spală şi se curăţă prazul şi gutuile, se taie în bucăţi potrivite. Separat se 
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încinge puţin ulei şi se înăbuşă prazul timp de câteva minute, după care se adaugă gutuile, sucul de roşii, apa şi 
zahărul. Se lasă la fiert aproximativ 20 de minute şi se adaugă făina desfăcută în apă rece. Se amestecă din când în 
când şi se mai ţine pe foc timp de 10 minute.  
 
 

Reţete din Bucureşti 
 
 

• Melcişori cu mere 

Ingrediente: 6-7 mere mari, foi de placintă, 4 linguri de zahăr, 2 plicuri zahăr vanilat, scorţişoara, ulei de floare pt uns 
foile . Preparare: Tăiem merele cubuleţe şi le punem la foc cu zahărul şi cu zahărul vanilat...cand s-a dus tot lichidul 
din ele,oprim focul şi punem şi scorţisoara...o punem in final sa işi păstreze aroma şi să nu devină amăruie...OPŢIONAL 
putem pune miez de nucă,stafide...eu nu pun că nu vrea familia...Luăm apoi o foaie,o ungem pe jumăte, presărăm 
scorţişoară, indoim foaia şi pe margine punem mere...rulam şi sulul obţinut il facem ca un melc...dacă avem o tavă 
care se poate lipi, ungem cu ulei,eu am avut silicon şi nu a fost cazul ... punem melcii pe care ii ungem puţin cu ulei şi 
dăm la cuptor 20-25 minute la 180-200 gr până se rumeneşte. 
 

• Prăjitură cu mere şi cremă caramel - de post 

Ingrediente: 3oo g zăhăr, 900 ml apă fiartă, 100 ml ulei, 13 linguri faină, 4 linguri amidon, 100 g nuci măcinate, 4-5 
mere rase, 125 g margarină, 1 praf copt, scorţisoară, esenţă rom.Preparare: 150 g zahăr se caramelizează. Se adaugă 
400 ml apă fiartă. Cînd s-a răcit compoziţia se adaugă merele rase şi nuca macinată apoi 8 linguri faină, 2-3 linguri 
amidon, 100 ml ulei, praful de copt şi scorţişoara. Se obţine o cocă ca şi la chec pe care o punem într-o tavă tapetatş 
cu hartie de copt.  Dăm aluatul la copt în cuptorul dinainte încalzit. Lăsăm să se coacă şi facem proba cu scobitoarea. 
Cînd s-a copt, o scoatem din cuptor şi lăsăm prajitura să se răcească.  Între timp pregătim crema: 
150 g zahăr se caramelizează, peste care adaugăm 5oo ml apă fierbinte apoi 5 linguri de făină si 1-2 cu amidon, 
invârtim bine bine pâna se amestecă fără să fie cocoloase. Se adaugă esenţa de rom şi lăsăm crema să se racească. 
Margarina se învarte bine cu mixerul şi se adaugă pe rând câte o lingură din crema racită. Dacă crema este prea groasă 
se adaugă câteva linguri cu gem din care preferaţi. Crema se pune peste blatul răcit şi se orneazş cu ciocolată de post 
razuită, cu bombonele sau cu nuca de cocos. Timp de preparare: 1 h 20 '. 
 

• Cozonac de Post 

Ingrediente: 2 căni cu apă plată, 1 cană ulei vegetal, 1 cană zahăr tos, coaja şi sucul unei lămâi, coaja şi sucul 1/2 
portocală, 25 gr drojdie de bere – proaspătă, un praf de sare, 1 linguriţă bicarbonat de sodiu alimentar, un vârf de cuţit 
de şofran, 50 gr pudrş de cacao, un baton de vanilie, fainş aprox 1kg.  
Pentru umplutuă: fructe deshidratate, rahat, nuci măcinate (dacă folosiţi nuci, mai aveţi nevoie de zahar), coaja şi suc 
de portocalş, scorţişoară, zahăr vanilat. Preparare: Aluatul se pregateşte astfel: se amestecă în urmatoarea ordine: 
apa, sucul de lamaie şi de portocala, bicarbonatul, drojdia sfaramata cu mana, coaja de lămâie şi de portocala, 
şofranul, zahărul, uleiul, sarea.  Se amestecă fiecare ingredient pe masură ce se adaugă până la omogenizare, apoi se 
continuă cu următorul ingredient. Se adaugă faina şi se amestecă întai cu lingura, apoi cu mâna, până cand se obţine 
un aluat care se framantă 5-10 minute. Se opreste 1/4 din acest aluat care se amestecă cu pudra de cacao. Cele două 
aluaturi se pun la crescut, acoperite cu un ştergar de pânza, într-un loc calduţ, pana cand işi triplează volumul. Cât 
timp creşte aluatul, măcinaţi nucile şi amestecaţi-le cu puţin suc de portocală, scorţisoară, zahăr vanilat şi zahăr după 
gust.  Tăiaţi fructele şi rahatul cubuleţe. Când aluatul şi-a triplat volumul, se împarte în două şi se întinde o foaie de 
lăţimea tăvii de copt şi cât mai subţire. Peste ea se întinde (numai pe 2/3 din suprafaţă) foaia cu cacao, se pune 
umplutura şi se taie fâsii restul aluatului alb apoi se rulează cu umplutura în interior şi se rasucesc fâsiile peste sulul 
format. Se pune in tăvi, îmbracate cu hartie de copt şi se lasă să mai crească. Se unge cu ulei şi se pune la copt în 
cuptorul preincălzit. Se coace aprox. 45 de minute. Cozonacul cald, se unge cu miere şi se presară cu nucă macinată 
amestecată cu zahăr sau se pudrează cu zahăr vanilat.  Menţiuni: Cana cu care mîsuram totul are 200 ml. Din aceste 
cantităţi se obţin doi cozonaci.  
 

• Supă cremă de ciuperci cu porumb 

Ingrediente: 2 borcane cu ciuperci, porumb la cutie, 1 ceapa, 1 păstârnac, 1 ardei, gras/kapia, unt. Preparare: Se fierb 
ceapa, păstârnacul şi ardeiul. Se pasează legumele fierte împreună cu ciupercile şi 4 linguri de porumb. Menţiuni: Se 
serveşte cu smântană şi boabe de porumb. De asemenea, se poate servi cu pâine prajită.  
 

• Supă cremă de mazăre cu susan 
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Ingrediente: un borcan cu mazăre, un cartof mai mare, un dovlecel, 2 morcovi potriviţi,  2-3 fire de ceapa verde , 2 
linguri ulei de masline,  susan , pătrunjel, sare şi piper . Preparare: Curăţăm morcovul, cartoful, ceapa şi dovlecelul, le 
tăiem bucăţi potrivite şi le punem la fiert în apa (500ml) cu puţină sare. Când legumele sunt aproape fierte adaugăm 
mazărea şi lăsăm pe foc încă 10-15 minute. Lăsăm legumele câteva minuţele să se raceasca şi mixam, adăugând cele 
două linguri de ulei de măsline şi condimentăm după gust cu sare şi piper. La final decorăm cu seminţe de susan şi 
pătrunjel proaspat sau uscat.  
 

• Supă dietetică de cartofi şi cu garteni 

Ingrediente: Cartofi pireu sau 4 catofi mari, 2 morcovi, 1 ţelină, 1 rădăcina pătrunjel, 1 păstârnac, ceapă (am pus 
verde), verdeaţă (pătrunjel proaspat), 1 cească smântană (varianta 1), 1 gălbenuş, tăieţei sau crutoane (varianta 2)  
Preparare: Se fierb cartofii în apă cu sare, se zdrobesc dupa ce au fost fierţi (apa in care au fiert nu se arunca) se 
amesteca cu apa în care au fiert şi se mai adaugă apă. Se pune din nou la fiert se adaugă zarzavaturile curăţate şi 
spălate, tăiate mărunt, se mai dă câteva clocote până se fierb şi ele, se adaugă tăieţeii (de casa sau de magazin). Se ia 
de pe foc după ce s-au fiert tăieţeii şi se pune pătrunjel tocat. Sau dacă folosiţi prima variantă, se ia cana cu smantană 
se amesteca cu galbenuşul de ou şi apoi se amestecă tot câte o lingură odată cu supa. Se pune în castronul de supă şi 
se presară pătrunjel tocat deasupra.  
 

• Supă falsă 

Ingrediente- Necesare pt. 3 litri de supă: 3 morcovi de mărime potrivită,1 ceapa, 5-6 cartofi de marime mijlocie, 1 
rădăcina pătrunjel, 2 fire frunză ţelină, 1 linguriţă boia 
pastă de ardei, facultative, 3 linguri ulei, sare, delikat, razalai ,sau tăieţei fără ou.  Preparare: Morcovii, pătrunjelul se 
curaţăşsi se taie felii mai subţiri. Ceapa se dă pe răzătoarea fină şi se căleste pe cele 3 linguri ulei, se pune linguriţa de 
boia şi apoi se pun şi morcovii şi pătrunjelul feliat. Se călesc un pic pe foc până se moaie puţin, se pune apă cca. 4 litri. 
Se lasă la fiert şi se codimentează cu sare şi delikat. Cartofii se curaţă şi tau in cubuleţe mai mici. Când morcovul este 
fiert de mai bine de jumate, adaugăm în supă şi cartofii şi fierbem supa mai departe până sunt gata şi cartofii de fiert. 
La supă se poate adauga razalai sau tăieţei fără ou care se pun în supă în momentul când sunt cartofii mai mult de 
jumate fierţi. Se serveşte fierbinte presarată cu pătrunjel verde tocat şi cine doreste poate să pună lângă chiar şi un 
ardei iute.  
 

• Paste cu dovleac galben 

Ingrediente: 500g dovleac galben(turcesc); o ceapă potrivită; 3 căţei usturoi; sare, piper,busuioc;ulei; paste; parmezan 
ras. Preparare: Se pune la călit ceapa şi usturoiul,cu puţin ulei, tăiate mărunt. O dată înmuiate şi adaugă 
dovleacul(curăţat de coaja şi seminţe,şi taiat cubuleţe).Se acoperă cu apă, se sarează şi piperezş dupa gust, şi se 
adaugă şi busuiocul.  Se lasă până ce se moaie bine dovleacul şi scade apa. Pastele se fierb în apa sarată, se scurg de 
apă şi se pune o lingură de ulei (preferabil de măsline) peste ele ca să nu-şi schimbe volumul, şi vor deveni şi mai 
gustoase. Se presară parmezan ras. 
 

• Taiţei cu varză şi piper 

Ingrediente: O pungă de tăiţei pătraţi, o varză crudă, sare, piper, 3 linguri ulei. Preparare: Se pun taiţei la fiert in apa 
cu sare. Varza se taie marunt cu robotul de bucatarie si se caleste apoi in ulei, invîrtindu-se mereu să nu se ardă varza 
peste care am pus puţină sare. Când varza e gata calită, o răsturnăm peste tăiţeii scurşi de apă şi adaugăm piper, puţin 
mai mult şi sare dacă este nevoie.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prezentul booklet, întocmit prin grija întregii echipe de studenţi participanţi la competiţie, a fost redactat şi corectat de Anca 
Varga. Eventualele greşeli îi aparţin. 
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Formular de evaluare 
 

  
1. Denumirea acŃiunii  ____________________________________________________________ 
 
2. Data şi locul    
 evenumentului________________________________________________________________
_ 
 
3. Va rugăm să indicaŃi, pe o scară de la 1 la 5 - cu 1 cel mai slab nivel şi 5 cel mai bun  -   gradul de 
interes trezit de acest eveniment   
   
                             1 2 3 4 5 

 
4. SubliniaŃi ce v-a plăcut cel mai mult la acest eveniment:  
 
 
 
 
5. SubliniaŃi ce v-a displăcut cel mai mult la acest eveniment:  
 
 
 
 
6. SubliniaŃi în ce constă, pentru dv., valoarea personală dobândită prin participarea la acest 
eveniment  
 
 
 
7. IndicaŃi preferinŃele dv privind îmbunătăŃirea organizăriide asemenea evenimente. 
 
 
 
8. AŃi fi interesat(ă) să fiŃi cooptat(ă) în viitor în organizarea de asemenea evenimente ? 
       
                              DA              NU  
 
9. Care sunt recomandările dv provind organizarea de asemenea evenimente şi ce teme de maxim 
interes sugeraŃi organizatorilor? 
 
 
 

 
10. Cum a contribuit acest eveniment la satisfacerea curiozităŃii şi interesului dv prin participarea la 

acest eveniment?  
     
O dezvoltare personală; O cercetare ştiinŃifică şi înŃelegerea fenomenelor legate de studiul VieŃii;   O  
înŃelegerea nevoii de contribuŃie personală la dezvoltarea societăŃii ;  O  înŃelegerea economiei şi 
societăŃii O  îmbunătăŃirea atitudii în familie şi societate.  
 

11. Alte comentarii:  


