CARTEA UNISOL
A CELOR
MAI GUSTOASE
RETETE
DE POST
,
,

Cuvânt înainte …
Perioada de post este o misiune culinarã grea pentru orice gospodinãă– trebuie sãă
gãteascã la fel de gustos si, savuros, însã fãrãăo parte importantã din ingredientele care
dau gust si, savoare mâncãrii. Din fericire însã, uleiul de primã presã Unisol este un ajutor
de nãdejde pentru post – dãă aroma si, savoare oricãrui preparat. Asa
, cã, pentru a veni în
ajutorul celor în cãutare de inspiratie
, si retete
, de post, Unisol a adunat 40 de retete
, de post
de la fanii comunitãtii
, de Facebook si, va invitã sãăle testati,
, gustati,
, savurati, cu plãcere.
Le multumim
tuturor celor care ne-au trimis retete,
ne-au împãrtãsit
,
,
, secrete si, ne-au
dovedit cãămâncarea de post poate fi un deliciu, aromatăcu Unisol – ulei de primã presã.

Poftã bunã!

Retete
de post
,
adunate din
comunitatea de
Facebook
Unisol

Capitolul 1

Aperitive

Focaccia aromatãă cu rozmarin
Autor: Maria Iosip
Povestea rețetei:
De câte ori fac acest preparat gândurile îmi zboară la Italia. Nu pot uita aromele de acolo,
preparatele și vinurile renumite! Merg de minune cu o focaccia abia scoasă din cuptor și plină
de arome!

Ingrediente:
500 g făină
1 cană cu apă călduță
7 g drojdie uscată
1 linguriță de zahăr
1 linguriță de sare
2 linguri ulei de măsline sau ulei Unisol
Sare de mare
Oregano și rozmarin mărunțite

Mod de preparare:
Într-un bol cernem făina şi facem o gropiță la mijloc. Amestecăm drojdia cu puţină apă
călduţă îndulcită. Se adaugă restul ingredientelor frământând până avem un aluat elastic,
omogen. Lăsăm la crescut, apoi împărţim aluatul în mici sfere pe care le aplatizăm şi facem
turtițe. Lucrăm aluatul numai cu ajutorul degetelor.
Facem gropiţe, ungem cu ulei, presărăm un praf de sare, oregano şi
rozmarin mărunţit. După ce au crescut suficient le coacem pe plită sau
într-o tigaie grill. Aspectul, aroma şi gustul te fac să le declari dragoste
eternă!

Ecrasé de cartofi
Autor: Miha Siminiuc

Ingrediente:
2 cartofi noi
1 ceapă mică
1/2 ardei roșu
1/2 cană de mazăre nouă
1 mână de rucola
2 linguri ulei Unisol
Câteva frunze de busuioc
Sare și piper

Mod de preparare:
Cartofii bine spălaţi, dar necurăţaţi de coajă se pun la fiert în apă cu sare. Într-o tigaie în care
am pus două linguri cu ulei călim uşor ceapa tăiată solzișori. Adăugăm ardeiul tăiat cubuleţe
şi mazărea. Adăugăm foarte puţină apă, atât cât să se înmoaie legumele, să fie al dente.
Punem sare şi piper după gust. Curăţăm cartofii de coajă, apoi îi zdrobim cu furculiţa.
Adăugăm legumele, rucola şi busuiocul tocate şi omogenizăm amestecând uşor. Mai
adăugăm sare, dacă este necesar. Se serveşte imediat.

Poftă bună!

Vinete la grill cu otet
,

Autor: Silvia David

Ingrediente:
2 vinete lungi
Ulei Unisol
3 căței de usturoi
1 legătură de pătrunjel
2-3 linguri de oțet balsamic

Mod de preparare:
Pasul 1. Vinetele se taie în felii groase de un centimetru, se aruncă peste ele un praf de sare şi
se lasă la scurs de apă. Se prăjesc la grill, pe ambele fețe, unse cu ulei Unisol.
Pasul 2. Usturoiul se toacă mărunt sau se striveşte, iar pătrunjelul se toacă foarte mărunt,
după care amândouă se amestecă bine cu ulei Unisol. Se aşază în straturi felii de vinete
coapte, pătrunjel şi usturoi în ulei şi se stropeşte fiecare strat cu oţet balsamic. Se sărează
după gust şi se dă totul la rece.
Pasul 3. Preparatul are cel mai bun gust abia după 24-36 de ore, când aromele s-au împletit
bine. Se serveşte rece, pe pâine de casă prăjită.

Samosa cu cartofi
Autor: Laurenta
, Daniela Cornea
Ingrediente:
Pentru aluat:

Pentru umplutură:

2 căni de făină

4-5 cartofi medii

1/2 linguriță de sare

3 linguri de ulei Unisol

4 linguri de ulei Unisol

2 căței de usturoi

6 linguri de apă

1 ardei iute,
1 linguriță de ghimbir
1 ardei copt,1 ceapă
sare, piper, ulei, chimen,
coriandru, curry

Mod de preparare:
Amestecăm făina cu sarea, adăugăm uleiul şi, treptat apa, apoi frământăm până rezultă o
cocă nelipicioasă. Acoperim aluatul şi îl lăsăm să se odihnească 30 de minute. Fierbem cartofii
(spălaţi) cât să intre furculiţa în ei, îi trecem pe sub un jet de apă rece şi îi lăsăm să se răcească,
îi curăţăm de coajă şi îi tăiem bucăţi.
Într-o tigaie călim ceapa tocată mărunt, adăugăm usturoiul tocat şi condimentele, le lăsăm
circa un minut să se călească împreună, după care adăugăm cartofii şi ardeii tocaţi, potrivim
de sare și piper după gust şi mai lăsăm aproximativ 2-3 minute pe foc. Lăsăm compoziția să se
răcească într-o farfurie.
Întindem coca într-o foaie subţire, o tăiem pătrăţele şi pe acestea le
umplem cu câte o lingură de umplutură. Ungem marginile cu apă şi le
prindem bine apăsând cu degetele (ca la colţunaşi). Le prăjim în ulei încins,
pe ambele părţi, apoi le scoatem pe un şerveţel absorbant.

Butoiase
, din dovlecel cu legume
Autor: Alina Berzantu
,

Ingrediente:
2 dovlecei
1/2 kg ciuperci
1/2 ardei roșu
1 ceapă
1 roșie
1/2 cutie de sos de roșii
5 linguri de sos tomat
Sare, ulei Unisol, piper, oregano,
pătrunjel

Mod de preparare:
Ceapa o curățăm, o spălăm, o tăiem mărunt și o punem la călit. Când capătă o culoare aurie
adăugăm un dovlecel tăiat cuburi, ciupercile tăiate în jumătăți și le lăsăm la foc în jur de 25 de
minute. Adăugăm roșia tăiată cuburi și ardeiul tăiat tot cuburi. După încă 15 minute adăugăm
sosul de roșii, sosul tomat, sare, piper și oregano după gust. Într-o tigaie teflonată punem
fâșiile de dovlecel și le călim cu un pic de unt. Rulăm feliile de dovlecel și adăugăm compoziția
de legume. Poftă bună!

Capitolul 2

Borsuri
si, ciorbe
,

Supã de dovlecei
Autor:Ioana Brândusa
, Cojan
Povestea rețetei:
Aceasta este una dintre rețetele mele de post preferate. Printre supele mele preferate se mai
numără și cea de sfeclă, dar și ciorba de sfeclă, o minunăție.

Ingrediente:
3 linguri de ulei Unisol
2 cepe
1 kg dovlecei
1 kg roșii
1/2 linguriță de turmeric
2 l supă de legume
Crutoane

Mod de preparare:
Taie dovleceii felii, iar ceapa şi roşiile mărunt. Încinge uleiul de măsline într-o tigaie mare,
adaugă ceapa şi dovleceii şi lasă pe foc cinci minute, la temperatură medie, amestecând din
când în când. Adaugă roşiile. Mai lasă pe foc câteva minute, amestecând încontinuu. Adaugă
turmericul şi supa, acoperă cu un capac şi lasă să fiarbă 30 de minute. Pasează totul cu un
blender, apoi strecoară dacă doreşti o textură foarte fină. Se serveşte fierbinte, cu crutoane.
Poftă bună! :)

Ciorba de legume cu orez ''la bostan''
Autor:Ioana Ana Maria Placintã Alexandrache

Ingrediente:
1 bostan potrivit
50 g orez
3 morcovi potriviți
1 lingura condiment legume
Sare dupa gust
3 litri de apă
Crenguțe de leuștean verde
1 păhăruț de ulei Unisol
1 ceapă
100 g țelină
1 păstârnac
1 pahar borș de putină

Mod de preparare:
Curățăm ceapa, zarzavaturile și le spălăm. Le punem pe un prosop curat la scurs. Tăiem apoi
ceapa mărunt, zarzavaturile cubulețe ,iar leușteanul îl tocăm mărunt. Spălăm orezul după ce
l-am ales . Într-o oală punem apa la foc cu praful de sare și orezul. După ce a dat într-un clocot,
adăugăm zarzavaturile, uleiul Unisol și lăsăm să fiarbă pentru încă 10 min. Dăm oala de pe
foc, punem borșul de putină și leușteanul. Când s-a mai răcit , îl punem într-un bostan curățat
foarte bine!
Poftă bună!

Ciorbã de praz acritã cu zeamã de varzãă
Autor:Dana Loredana Pãun
Povestea rețetei:
Aceasta este o rețetă specifică Olteniei.

Ingrediente:
2 fire de praz
1 păstârnac
50 g ţelină
1 kg cartofi
1 morcov
1 cutie mică de roşii decojite
4 linguri ulei Unisol
Fidea, zeamă de varză, sare,
pătrunjel verde

Mod de preparare:
Prepararea nu îţi va da mari bătăi de cap. Prazul se taie în rondele mici şi subţiri. Ţelina,
păstârnacul, morcovul şi cartofii se taie cubuleţe. Prazul, ţelina, păstârnacul şi morcovul se
pun la călit în patru linguri de ulei. După ce s-au călit se adaugă aproximativ trei litri de apă.
Lăsăm totul să fiarbă vreo 20 de minute, apoi adăugăm cartofii. Zeama de varză se pune la
fiert separat. Când cartofii sunt pe jumătate fierţi, se adaugă roşiile şi zeama de varză caldă.
Se mai lasă circa 10 minute, se adaugă fideaua şi sare după gust. Se serveşte cu pătrunjel
tocat mărunt.

Ciorbã de fasole boabe
Autor: Mona Andreea
Ingrediente:
1 morcov mare
1 ceapă
2-3 roșii bine coapte
1 mână de mărar verde
1/2 linguriță de cimbru
1 foaie de dafin
1 linguriță de boia de ardei dulce
1 ardei gras
Sare, piper boabe, ulei Unisol

Mod de preparare:
Se pune fasolea la înmuiat în apă rece cu o seară înainte. A doua zi o dăm în clocot de trei ori,
aruncând apa de fiecare dată după ce a dat în fiert. După aceea o punem iarăși la fiert
împreună cu morcovul şi ardeiul tăiați feliuţe, adăugăm cimbrul (o crenguţă de cimbru uscat
sau o jumătate de linguriţă de cimbru uscat şi mărunţit), o foaie de dafin, boiaua, sarea şi
boabele de piper.
Separat înăbuşim ceapa în puţin ulei (cam 150 ml), apoi adăugăm roşiile tocate şi lăsăm să
fiarbă bine până se înmoaie. Când fasolea este fiartă, adăugăm roşiile și ceapa şi mai dăm
într-un clocot. Asezonăm cu mărar verde tocat mărunt şi servim. Poftă bună!

Supã de varzã
Autor: Laurenta
, Daniela Cornea

Ingrediente:
1 căpățână de varză
5 cartofi mari
2 cepe
3 linguri ulei Unisol
2 linguri boia dulce
3 frunze de dafin
Piper boabe
3 linguri de făină
Sare, oțet
2 linguri de pastă de ardei
1/2 legătură de mărar

Mod de preparare:
Se adaugă uleiul în oala în care vom face supa, apoi adăugăm ceapa tocată mărunt, frunzele
de dafin, boabele de piper şi lăsăm până se înmoaie ceapa. Adăugăm boiaua de ardei, pasta
de ardei şi mai lăsăm încă un minut. Se adaugă apa şi se dă în clocot. Când a început să fiarbă
adăugăm varza tăiată fâşii, cartofii tăiaţi cubuleţe, mărarul tocat şi lăsăm să fiarbă până se
înmoaie legumele.
Separat se topesc două linguri de unt într-o tigaie şi se adaugă trei linguri de făină. Se căleşte
puţin, după care se adaugă în supă şi se mai lasă să fiarbă 10 minute.
Se condimentează cu sare și oţet după gust.

Ciorbã de urzici
Autor: Ion Stãnescu

Ingrediente:
500 g urzici
2 cepe
1 morcov
1 bucată mică de țelină
1 rădăcină de pătrunjel
2 linguri de orez
2 ouă
300 ml suc de roșii
Ulei Unisol
Sare

Mod de preparare:
Se opăresc urzicile circa 8-10 minute, se scurg de apă şi se toacă mărunt. Se înmoaie ceapa,
morcovul, ţelina şi pătrunjelul în puţin ulei, se adaugă trei litri de apă. Se lasă la fiert
aproximativ 20 de minute, se adaugă urzicile tocate mărunt şi două linguri de orez. Când
ciorba este aproape gata se adaugă sucul de roşii, se sărează după gust, se mai lasă la fiert şi la
final se drege ciorba cu două ouă bătute. Cei care doresc o ciorbă de post nu trebuie să adauge
ou.

Capitolul 3

Fel principal

Mâncare de praz cu mãsline
Autor: Dana Loredana Pãun

Povestea rețetei:
Este o mâncare specifică Olteniei, delicioasă și foarte sățioasă.

Ingrediente:
8 fire de praz tăiate felii
4-5 roșii
2 cepe albe tocate mărunt
2-3 căței de usturoi
Piper și boia dulce
3 cartofi tăiați în felii foarte subțiri
1 morcov tăiat în felii subțiri
50-60 g măsline
Ulei Unisol

Mod de preparare:
Se taie prazul felii, tocăm mărunt ceapa, usturoiul, roșiile, feliem morcovul și cartoful și le
lăsăm deocamdată deoparte. Într-o cratiţă am încins puţin ulei de floarea-soarelui (de vreo
doi ani de zile eu folosesc la gătit doar Unisol) şi o lingură de unt, am adăugat apoi ceapa,
usturoiul şi prazul, tăiate în prealabil, le-am lăsat pe foc până s-au înmuiat puţin, apoi am
adăugat boiaua dulce, am amestecat bine şi apoi am pus roşiile şi morcovul şi le-am lăsat şi pe
acestea un pic să se înmoaie. Între timp prazul şi-a lăsat un pic de zeamă, aşa că cel puţin
pentru început eu nu am adăugat deloc apă, însă voi o puteţi face dacă vreţi.
Am lăsat totul pe foc cam 30 de minute, apoi am adăugat două căni de apă şi
am lăsat la fiert. Când prazul s-a mai înmuiat am adăugat şi cartofii şi i-am
lăsat să fiarbă bine. Când și cartofii s-au înmuiat, aproximativ cu 10 minute
înainte de a stinge focul, am adăugat măslinele.

Orez cu improvizatie
, din ardei copti,
Autor: Ph Vio

Ingrediente:
Pentru orez:
2-3 linguri ulei Unisol
O ceapă
Un morcov
O rădăcină de pătrunjel
Un ardei gras verde
O cană orez integral
Sare, piper

Pentru tocăniță de ardei copți:
4-5 linguri ulei Unisol
500 g ardei copți (cântăriți
după coacere și curățare)
Un borcan de 400 g roșii
decojite în suc sau roșii pasate
Sare, piper, foi de dafin

Mod de preparare:â
2-3 linguri de ulei și un sfert de cană de apă clocotită se pun pe foc, într-un vas antiaderent,
împreună cu o ceapă tăiată cubulețe; când ceapa devine translucidă, se adaugă un morcov, o
rădăcină de pătrunjel și un ardei gras verde, tăiate cubulețe. Se amestecă totul pe foc pentru
două minute (dacă este nevoie, se mai adaugă puțină apă clocotită). Se pune apoi orezul
integral (o cană) și 4 căni cu apa clocotită, sare și piper după gust. Se fierbe totul 25-30 de
minute (conform instrucțiunilor, în funcție de tipul de orez folosit).
4-5 linguri de ulei Unisol se pun la foc împreună cu un sfert de cană de apă
clocotită și cu ceapă tăiată cubulețe, până când aceasta din urmă devine
translucidă. Se adaugă ardeii copți tăiați șuvițe și, când este cazul, câte puțină
apă clocotită. După 5 minute se adaugă roșiile pasate sau tăiate cubulețe și
sucul rezultat din ele, sare, piper după gust și una-două foi de dafin. Se mai
lasă 10-15 minute la foc mic.

Chiftele de cartofi cu bureti
,

Autor: Rocsy Ciobanu

Ingrediente:
5 cartofi
1 borcan 800 grame cu ghebe în sare
1 morcov
2 cepe
2-3 căței de usturoi
10 foi de usturoi verde
4-5 crenguțe mărar verde
Sare
Piper
4-5 linguri făină
Ulei Unisol

Mod de preparare:

Spălăm ghebele, apoi le punem la fiert ca să iasă sarea din ele. Schimbăm apa o dată în timpul
fierberii. După ce s-au desărat, le scurgem de apă, le lăsăm la răcorit și le trecem prin mașină de
tocat sau prin robot, dar nu le facem pastă. Cartofii îi curățăm, îi spălăm și îi trecem prin răzătoarea
mare. Morcovul îl decojim, îl dam pe răzătoarea mică, iar ceapă o curățăm și o tocăm mărunt,
mărunt. Cățeii de usturoi îi curățăm, îi pisăm, iar foile de usturoi verde le spălăm și le tocăm.
Toate aceste ingrediente le amestecăm într-un bol, dăm gust cu sare, piper, iar la final adăugăm
făina și mărărul verde tocat. Punem ulei într-o tigaie la încins, formăm chifteluțele mici și mai
plate, nu foarte groase ca să se prăjească bine și să nu sugă foarte mult ulei. Le rumenim pe
ambele părți, le scoatem pe un platou în care punem șervețele de bucătărie. Singura problemă
..................este că în timpul prăjirii cam sare uleiul. Le lăsăm să se răcorească și servim.

Tocanãă de nãut cu ardei copti, si
, rosii
, uscate

Autor: Simona Patras

Ingrediente:
700 g năut
300 g ardei copți
200 g roșii uscate
2 fire de praz
1 ceapă roșie
3 căței de usturoi
2 linguri de ulei Unisol
Cimbru proaspăt, pătrunjel, sare de
mare, piper

Mod de preparare:
Într-o tigaie se încinge puțin ulei, se adaugă prazul și ceapa tăiate felii subțiri și se lasă câteva
minute pe foc până când se înmoaie. Se pun ardeii copți tăiați, apoi roșiile uscate și se lasă pe
foc câteva minute. Se adaugă năutul, se acoperă cu apă, se condimentează și se lasă să fiarbă
până când scade apa. Tocana de năut cu ardei copți și roșii uscate se servește caldă.

Chiftele de post
Autor: Mirela Voicu
Ingrediente:
1 cutie de ciuperci
2 cartofi potriviți
2 linguri de orez
2 cepe mici
1 legătură de pătrunjel
3 linguri de făină
Boia, sare, piper, ulei Unisol

Mod de preparare:
Cartofii se curăță şi se pun la fiert. Separat se pune la fiert orezul. Ceapa tocată se căleşte
puţin. Cartofii fierţi se scurg, se pasează şi se amestecă laolaltă cu orezul fiert, ceapa călită,
pătrunjelul tocat şi ciupercile date prin maşina de tocat. Se adaugă boia, sare şi piper. Din
compoziţia rezultată se fac chifteluţe care se dau prin făină şi se prăjesc în ulei încins. Se
servesc calde.

Spaghete cu spanac
Autor:Ilie Sandru
,
Ingrediente:
1 ceapă
3 căței de usturoi
Piper măcinat
1 pungă de spaghete
1 jumătate de pungă de spanac
congelat
100 ml Ulei Unisol
1 ou
Pentru ornat:
Câteva roșii cherry, verdeață (am
folosit mărar)

Mod de preparare:
Spanacul se decongelează. Punem spaghetele la fiert cu puțină sare, lăsăm să fiarbă 8-10
minute, după care le scoatem şi le trecem într-o sită pe sub jet de apă. Curăţăm ceapa şi apoi o
tocăm, punem uleiul la încălzit într-un tuci, apoi călim ceapa. Când este făcută o luăm de pe
foc, apoi usturoiul se pune peste ceapă, iar cu ajutorul unui blender facem un sos, potrivim de
sare şi piper, iar sosul obţinut se pune apoi peste spaghete. Aranjăm pe o farfurie sau pe un
platou, iar deasupra punem roşiile trase la tigaie şi mărarul. Poftă bună!

Spaghete tricolore cu legume si
, migdale
Autor: Tania Dumitrache

Povestea rețetei:
Aceste spaghete sunt foarte gustoase, delicioase, sănătoase şi
uşor de preparat pentru perioada de post.

Ingrediente:

Mod de preparare:

4 ardei grași roşii

Spaghetele se vor pune la fiert într-o oală potrivită, cu apă şi

4 cepe mari

sare. Când sunt gata se va turna peste ele o cană de apă şi se

300 g ciuperci mari

vor lăsa să se răcească, astfel vor deveni mai albe şi pufoase.

1 lingură de condiment legume

Când s-au răcit le vom trece printr-o strecurătoare și le vom

100 g măsline negre

lăsa să se scurgă. Între timp vom curăța şi spăla legumele,

300 g migdale

după care le vom toca mărunt şi delicat (ciupercile, ceapa,

2 morcovi potriviți

morcovul și ardeiul). Într-o tigaie vom pune cele șase linguri

1/2 linguriță de oregano

de ulei de măsline sau ulei Unisol și vom căli rând pe rând

Pătrunjel pentru decor

legumele pentru a căpăta o culoare aurie, vom pune

400 g sos de roşii

ciupercile, măslinele tocate mărunt, usturoiul tăiat mărunt

400 g spaghete fără ou

şi cele 300 de grame de migdale. Peste compoziţia obţinută

1/2 linguriță de tarhon

vom pune o lingură de condiment legume, oregano, tarhon,

6 linguri de ulei de măsline

sare şi piper după gust. Amestecăm din când în când uşor în

sau ulei Unisol

tigaie şi le lăsăm încă 5 minute, după care vom pune sosul de

2 căpățâni de usturoi

roşii.
Când sunt gata le punem pe o farfurie - un rând de spaghete
şi deasupra compoziţia de legume cu migdale - și vom decora
cu pătrunjel.

Mâncare de castraveti
, murati,

Autor:Dana Loredana Păun

Ingrediente:
1 kg castraveți murați
3 cepe
1 pahar de bulion de roșii îngroșat cu
făină
2 linguri de ulei Unisol
Cimbru uscat, mărar, pătrunjel, piper

Mod de preparare:
Se toacă ceapa peștișori și se pune la călit în ulei. Castraveții se taie bucățele, se spală bine (să
nu fie prea acri) și se pun peste ceapa călită, cu piper și cimbru. După ce se înmoaie castraveții
se toarnă bulionul îngroșat cu făina și se mai lasă pe foc încă o jumătate de oră. La sfârșit se
presară mărarul și pătrunjelul.

Rosii
, umplute cu orez si
, ciuperci

Autor:Dana Loredana Păun

Povestea rețetei:
Este o mâncare specifică Olteniei, delicioasă și foarte sățioasă.

Ingrediente:
10-12 roșii medii
1 ceapă mare
1 morcov

Pentru sos:

1 cană de orez

1/2 cană de apă

1 cutie de ciuperci (400 g)

2-3 roșii curățate de pieliță

4 linguri de ulei Unisol

2 linguri de ulei Unisol

Pătrunjel tocat

Praf de usturoi (sau usturoi tocat mărunt)

Sare, piper

Sare

Mod de preparare:
Se taie roşiile în partea unde a fost codiţa, se scot miezul și seminţele, se sărează şi se aşază cu
jumătatea tăiată în jos, ca să se scurgă. În acest timp, ceapa tăiată mărunt se prăjeşte în ulei
împreună cu morcovul ras, se adaugă orezul şi, când începe să se rumenească, se stinge cu supă
de zarzavat. Se lasă să dea în clocot de 2-3 ori, se adaugă miezul roşiilor tocate şi zeama (nu
neapărat totul) şi apoi ciupercile tocate şi scurse de ulei (dacă sunt cele conservate în ulei). Se ţine
pe foc alte 5 minute, se adaugă sare, apoi pătrunjel. Compoziţia finală trebuie să fie puţin
zemoasă. Se umplu roșiile, se aşază într-o cratiţă şi se toarnă deasupra sosul făcut din apă, ulei,
sare, roșiile curăţate de pieliţă şi tocate mărunt, praful de usturoi (sau usturoiul tocat mărunt),
......................ţinute pe foc maximum 10 minute.
Roșiile umplute se dau la cuptor 15 minute la foc mic. Menţiune: Dacă doriţi,
puteți să le serviţi cu puţin pătrunjel tocat deasupra. Se servesc calde, dar
sunt bune şi reci.

Ciuperci pe pat de mãmãligãă
Autor: Veronica Cretu

Ingrediente:
500 g ciuperci proaspete
1 ceapă mare
1 legătură de mărar verde
2-3 linguri de ulei Unisol
2 linguri de margarină sau unt
Sare și piper
Mălai pentru mămăligă

Mod de preparare:
Am călit ceapa şi apoi am adăugat ciupercile tăiate felii. Le-am călit bine până când a scăzut toată
zeama lăsată. Se condimentează cu sare şi piper după gust.
Preparăm o mămăligă moale la care adăugăm şi margarină.
Ungem o tavă de chec cu margarină, punem jumătate din mămăligă, aşezăm ciupercile şi
deasupra alt strat de mămăligă. Dăm tava la cuptor pentru 30 de minute, apoi scoatem și
răsturnăm preparatul pe un platou. Se poate servi atât cald, cât şi rece.

Salatãă orientalãă cu ciuperci
,

Autor: Camelia Croitor

Ingrediente:
1 consevă ciuperci feliate, bine
stoarse
2 -3 linguri ulei Unisol
200 g măsline negre fără sâmburi
3 cepe
500 g cartofi
1 buc. ardei rosu
2 linguri oțet din vin
1 foaie mică de de dafin
Sare și piper dupa gust

Mod de preparare:
Cartofii se spală bine și se fierb în coajă. Când sunt gata se curăță și se taie cubulețe mai mari.
Ceapa tăiată julienne se călește în ulei, apoi se adaugă ardeiul tocat, frunza de dafin, piperul și
ciupercile feliate. Se călesc cca 10 minute. Se pune oțetul și se ia de pe foc. Apoi se amestecă
împreună cu măslinele și cartofii tocați. Se mai pot adăuga roșii cherry..

Capitolul 4

Deserturi

Prune umplute cu nuci
Autor: Maria Iosip
Povestea rețetei:
Mereu când mă duceam la bunica găseam sigur la ea nuci, gutui, struguri (puși în pod, la
păstrare), dulceață de nuci și prune uscate sau afumate. Cât stăteam pe acolo îmi făcea iute
câteva prune umplute de toată bunătatea!

Ingrediente:
1 farfurie cu prune uscate
1 mână de nuci
Dulceață sau gem de prune
(magiun)
Miere, coajă de lămâie (sau rom)

Mod de preparare:
Se spală prunele și li se scot sâmburii. Separat facem o compoziție delicioasă din nucă spartă
amestecată cu nucă măcinată, coajă de lămâie (sau rom), magiun, miere și dulceață - la alegere,
după gust. În locul sâmburilor umplem cu compoziția formată, cu lingurița, și la mijloc adăugăm
și un miez de nucă. Un desert sănătos, la îndemână și delicios!

Prãjiturã cu nuci si zahãr ars
Autor: Oana Maria
Ingrediente:
2 căni de zahăr
2 căni de ulei Unisol
2 căni de apă
3 1/2 căni de făină
1 cană de miez de nucă
1 linguriță de bicarbonat
1 pliculeț de praf de copt

Pentru glazură:

2 linguri de cacao

125 g margarină

1/2 fiolă de esență de rom

2 linguri de cacao

1/2 fiolă de esență de vanilie

3 linguri de zahăr

1 lingură de margarină

3 linguri de nucă de cocos sau creioane de decor

Mod de preparare:
Se caramelizează o cană cu zahăr, se stinge cu apă, apoi se adaugă uleiul, restul de zahăr, se
amestecă bine şi se lasă să se răcească. Se adaugă esenţele, bicarbonatul, nucile mărunţite şi
făina cernută, împreună cu praful de copt şi cacaua. Se omogenizează compoziţia şi se toarnă
într-o tavă de 25/35 cm, unsă în prealabil cu margarină şi presărată cu făină. Se coace blatul în
cuptorul preîncălzit, la foc mijlociu, timp de 40 de minute.
În acest timp se topeşte margarina la foc mic şi se adaugă zahărul şi cacaua. Se
întinde glazura peste prăjitură cât este caldă şi se presară cu nuca de cocos sau se
decorează cu creioanele decor. Prăjitura se taie, după ce s-a răcit, în pătrate sau
romburi, cu un cuţit bine ascuţit şi umezit.

Strudel
cu dovleac
,

Autor: Laurenta Daniela Cornea
Ingrediente:
2 căni de făină albă
1 cană de făină de porumb (mălai)
2 linguri de oțet
1 pachet de margarină sau
250 ml ulei Unisol
1 plic de drojdie
100 g zahăr
Un praf de sare, apă călduță
Pentru umplutură:
Dovleac, zahăr, scorțișoară
2 linguri de griș

Mod de preparare:
Dovleacul dat prin răzătoare îl călim cu puţin ulei Unisol şi zahăr, apoi oprim focul, adăugăm
scorţişoara şi grișul și îl lăsăm la răcit. Amestecăm drojdia cu puţină apă călduţă, o linguriţă de
zahăr şi un praf de sare. Amestecăm făina, facem o gaură în mijloc, adăugăm restul de
ingrediente și drojdia şi frământăm un aluat elastic şi nelipicios (dacă este nevoie adăugăm apă
călduţă), pe care îl acoperim şi îl lăsăm într-un loc călduros până îşi dublează volumul (eu am lăsat
până am luat puiuţii de la grădi). Întindem o foaie, tăiem pătrăţele, adăugăm umplutura în mijloc,
rulăm (eu am apăsat puţin la capete). Le aşezăm în tavă, le crestăm puţin şi le dăm la cuptor până
se rumenesc frumos.

Japoneze
Autor: Maria Iosip
Povestea rețetei:
Japonezele sunt legate de tinerețea mea. La liceu fiind, cumpăram câte un șiret, un covrig, o
corăbioară sau o japoneză și-mi trecea foamea. Le mâncam pe nerăsuflate, repede cât ținea
recreația cea mare, alături de un suc cumpărat de la chioșcul alăturat. Acum timpul a trecut, le
fac eu cu mare drag și le mănâncă nepoțelul, înainte de a pleca la grădiniță. Timpul se scurge,
dar amintirile dragi rămân!

Ingrediente:
1 kg făină
1 cană cu apă călduță
3-4 linguri de ulei Unisol
25 g drojdie
3 linguri de zahăr
1 linguriță de sare
1 fiolă de esență de vanilie
Coajă de lămâie

Pentru uns:
2 linguri de zahăr
100 ml apă
1 plic de zahăr vanilat
Semințe de in, susan, mac

Mod de preparare:
Se cerne făina şi se face un loc la mijloc unde amestecăm drojdia fărâmițată cu zahăr, apă călduţă
şi o mână de făină. Lăsăm să crească maiaua (plămădeala), apoi adăugăm restul ingredientelor şi
frământăm până nu se mai lipeşte aluatul de marginile vasului. Ungem cu ulei călduţ şi lăsăm la
crescut. Din aluatul crescut facem un sul şi-l împărţim în bile mici, din care vom modela
japonezele. Acestea se formează din câte două fâșii suprapuse şi modelate. Fiecare japoneză se
aşază direct în tava unsă cu ulei sau tapetată cu hârtie de copt. Se lasă un timp la crescut, se ung
cu sirop, se presară seminţe (de in, susan, mac, dovleac, floarea-soarelui, la alegere) şi se coc la foc
mediu.
Siropul se obţine prin fierberea a 100 ml apă cu două linguri de zahăr şi un
plic de zahăr vanilat (8 g).
Sfat: pentru o culoare frumoasă, vom pune o tavă cu apă fierbinte în cuptor
cu 10 minute înainte de a le scoate. Aşa vor fi pufoase, iar coaja frumos
rumenită, fină şi crocantă!

Plãcintãăcu mere
Autor: Rox Miha Ana
Ingrediente:
1 pachet de margarină (250g)
sau 250 ml ulei Unisol
15 linguri de făină
7 linguri de apă
1 plic de praf de copt (sau
bicarbonat) stins cu zeamă de
lămâie
Coaja rasă de la o lămâie, coaja
rasă de la o portocală, zahăr tos,
zahăr pudră, scorțișoară măcinată
10 mere mari

Mod de preparare:
Merele se curăță de coajă şi se rad pe răzătoarea mare. Se frământă un aluat care se împarte în
două. Se întinde o foaie care se aşază în tavă; merele se storc bine şi se aşază uniform peste foaia
de aluat. Peste mere se presară zahăr tos şi scorţişoară. Se întinde a doua foaie peste mere şi se
înţeapă cu o furculiţă din loc în loc. Se dă plăcinta la cuptorul încălzit dinainte, la foc potrivit, circa
45 de minute. Se presară cu zahăr pudră şi se taie când s-a răcit. Poftă bună!

Cornulete cu magiun si nuci
Autor: Maria Iosip
Povestea rețetei:
Sunt simbolul unei tradiţii de familie. Când eram mică bunica mă punea să o ajut cu ce puteam,
ca să termine mai repede de făcut acest desert. Alegeam nuca spartă de bunicul sau rulam cu
mare atenţie cornuleţele şi le aşezam frumos în tava groasă din tablă neagră a bunicii. Vremea
a trecut, bunica nu mai e, dar amintirea cornuleţelor făcute de mâna ei rezistă în timp. Tot ce
făcea bunica era tare gustos, adevărate minuni dulci.
Fiindcă îmi place să fie bine acoperite de zahăr vanilat, eu le răstorn din tava de copt pe o coală
unde am zahărul şi le rostogolesc, ajutându-mă de coala albă. Aşa se pudrează cel mai repede şi
bine. De tăiat le tai cu cuţitul de caşcaval şi marginea iese tare frumoasă!

Ingrediente:
1 ceașcă de ulei Unisol
1/2 ceașcă de borș
10-15 g drojdie (cât o nucă)
1 linguriță de zahăr
Coajă de lămâie sau de portocală
Un praf de sare
500-600 g făină
1 borcan de magiun
Nucă și zahăr pudră vanilat

Mod de preparare:
Cernem făina într-un bol încăpător. La mijloc punem drojdia amestecată cu zahărul, mirodeniile,
uleiul şi borşul. Frământăm un aluat elastic. Lăsăm în repaus 10 minute, apoi întindem foi
rotunde din care vom tăia triunghiuri.
La bază punem puţin gem şi o bucăţică de nucă. Rulăm şi aşezăm cornuleţele în
tava tapetată cu hârtie. Lăsăm la crescut, apoi le coacem la foc potrivit. Cât sunt
fierbinţi se trec prin zahăr pudră vanilat. Sunt spornice, gustoase şi aromate!

Cozonac de post cu șsofran si scortisoarãă
Autor: Violeta Postolache

Ingrediente:
500 g făină
200 ml apă călduță
100 ml ulei Unisol
150 g zahăr
7 g drojdie granule
1 linguriță de extract de vanilie
1 linguriță de esență de rom

1 lingură de cacao, 1 linguriță de scorțișoară
5 g șofran
Un praf de sare

Mod de preparare:
Punem într-un bol făina, drojdia şi sarea. Dizolvăm șofranul şi zahărul în apă fierbinte şi lăsăm
deoparte. Șofranul îi va da cozonacului o frumoasă culoare galbenă. Șofranul este opţional,
puteţi renunţa la el dacă nu aveţi de unde să îl procuraţi. Când e călduţă, apa cu zahăr și șofran se
adaugă în bol peste făină. Adăugăm uleiul, esenţa de rom şi extractul de vanilie. Frământăm până
obţinem un aluat omogen pe care îl lăsăm la dospit până îşi dublează volumul.
Luăm un sfert din aluat, adăugăm cacao şi scorţişoară cernute şi frământăm până se
încorporează în aluat. Întindem aluatul simplu în formă de dreptunghi, cât mai subţire. Din
aluatul cu cacao întindem un dreptunghi pe care îl suprapunem peste jumătate din aluatul
simplu. Trecem peste el cu sucitorul şi presăm ca să adere mai bine la aluatul simplu.
Rulăm cozonacul strâns până se termină porțiunea cu cacao. Porţiunea rămasă
o tăiem în fâşii de circa un centimetru. Răsucim fiecare fâşie în parte, apoi le
trecem pe toate în partea cealaltă a cozonacului, introducând dedesubt
capetele. Punem cozonacul în tavă şi îl lăsăm la dospit încă o jumătate de oră.
Dăm la cuptor până se rumeneşte. Cât este fierbinte îl ungem cu sirop de apă cu
zahăr şi presărăm şi puţin zahăr tos deasupra.

Ingrediente:

Tort cu biscuiti si ciocolatã de post

Pentru blaturile de biscuiți:
500 g biscuiți populari
180 g margarină sau 180 ml Ulei Unisol
Pentru însiropat:
1/2 pahar de apă, 3 linguri de zahăr
Esență de vanilie, 50 g miere
Pentru cremă:
1 l lapte de soia
80 g ciocolată amăruie (de post)
3 linguri de cacao, 8 linguri de zahăr
3 linguri de amidon plus 1 lingură de făină
(pentru a se lega mai bine)
Esență de rom
Pentru glazură:
20 g ciocolată amăruie (de post)
1 lingură de margarină
3 linguri de cacao
3 linguri de zahăr
2 linguri de apă
1 linguriță de esență de rom
Pentru trandafiri:
100 g ciocolată amăruie (de post)

Autor: Andreea Deyu

Tort cu biscuiti si ciocolatã de post(continuare)
Autor: Andreea Deyu
Mod de preparare:
În primul rând zdrobim 300 g biscuiţi şi punem deoparte într-un castronel două mâini din biscuiţii sfărâmaţi.
Restul (din cele 300 g) se amestecă laolaltă cu 180 ml ulei Unisol, apoi compoziţia se pune într-o tavă cu pereţii
detașabili, apăsând bine cu o lingură biscuiţii pe fundul tăvii - acesta va fi primul blat. Al doilea blat, cel din
restul de 200 g biscuiţi, va fi compus din două straturi de biscuiţi întregi care vor fi însiropaţi cu un sirop
preparat astfel: într-un castronel punem apa, zahărul şi esenţa de vanilie şi amestecăm bine până se topeşte
zahărul.
Prepararea cremei: Punem 750 ml lapte la fiert împreună cu șase linguri de zahăr, iar restul de lapte rece îl vom
amesteca împreună cu cele două linguri de zahăr rămase. Într-un bol punem amidonul, făina şi cacaua şi
amestecăm bine, apoi adăugăm treptat restul de lapte rece, omogenizând bine. Când laptele începe să fiarbă
adăugăm compoziţia obţinută mai sus puţin câte puţin, amestecând încontinuu până se îngroaşă, apoi punem
cele 80 de grame de ciocolată, esenţa de rom şi amestecăm bine.
Prepararea glazurii: Topim 20 de grame de ciocolată, peste care adăugăm margarina sau ulei Unisol şi restul
ingredientelor, amestecând bine.
Asamblare: Primul blat este deja așezat (cel din biscuiţii sfărâmaţi). Peste el punem un strat de cremă, apoi
deasupra cremei punem două straturi de biscuiţi întregi pe care îi vom înmuia rapid în siropul pregătit; peste
acest strat de biscuiţi mai punem încă un strat de cremă, deasupra acesteia punem glazura, iar peste glazură
mai punem 4-5 linguri de biscuiţi sfărâmaţi.
Ornăm cu trandafiri de ciocolată. Trandafirii se vor prepara astfel: Punem ciocolata la topit în bain-marie, iar
când e topită adăugăm mierea şi amestecăm energic timp de 2-3 minute, până se încorporează tot. Punem
compoziţia rezultată într-o folie alimentară şi o dăm la frigider până a doua zi sau pentru 4-5 ore. Înainte de a
lucra cu ea, se scoate din frigider şi se lasă 30-60 de minute la temperatura camerei (depinde de cât de mult s-a
întărit), iar apoi trecem la modelat. Întindem cu sucitorul o foaie subţire de ciocolată, tăiem apoi cerculeţe
(acestea vor fi petalele) cu diametrul de aproximativ 4 cm şi înfăşurăm în jurul unei scobitori câte o petală
pentru a forma trandafirul. În total au ieşit 5 trandafiri, formaţi din câte 3-4 petale.

Bomboane aurii
Autor: Ale Onel
Povestea rețetei:
Nu au zahăr, nu au lapte, nu au ouă. Sunt sănătoase, gustoase, pline de energie, numai bune
pentru micii pofticioşi. Şi arată foarte bine! Iată cum să prepari rapid şi simplu bomboane aurii
de post, fără coacere, şi să-i impresionezi pe cei dragi cu un desert de casă simplu, dar delicios!

Ingrediente:
2 căni de fulgi de ovăz
1 1/2 căni de fulgi de nucă de cocos
1 ceaşcă de unt de arahide natural
sau 250 ml ulei Unisol
1 cană de seminţe de in
2/3 ceaşcă de miere
2 linguriţe de extract de vanilie

Mod de preparare:
Mărunţeşte fulgii de ovăz în robotul de bucătărie (n-ar trebui să dureze mai mult de câteva
secunde), apoi amestecă toate ingredientele cu mâna, într-un castron. Pune amestecul la
frigider pentru aproximativ 30 de minute, apoi formează bomboane cu diametrul de 2-3 cm.
Poţi păstra bomboanele aurii la frigider, nu mai mult de o săptămână (însă nu va fi cazul, la cât
de bune sunt).

Plãcintã cu mere
Autor: Ale Onel
Ingrediente:
Pentru aluat:
250 g margarină
sau 250 ml ulei Unisol
200 ml apă minerală
1 pliculeț de praf de copt
2 linguri de zeamă de lămâie
4 linguri de zahăr
1 fiolă de esență de vanilie
500 g făină
Sare, zahăr pudră vanilat

Pentru umplutură:
1,5 kg mere
2 linguri de griș
4 linguri de zahăr
1 pliculeț de zahăr vanilat
100 ml ulei Unisol
Scorțișoară,
zeamă de lămâie,
alune sau miez de nucă, sfărâmate mai mare

Mod de preparare:
Pentru aluat:
Se amestecă margarina sau uleiul cu zahărul, esenţa de vanilie, praful de copt stins cu zeama de
lămâie, sarea, apa minerală. Se omogenizează compoziţia cu o lingură de lemn sau cu mixerul şi
se încorporează treptat făina. Se frământă bine totul până când aluatul se dezlipeşte de pe
mâini; acesta se pune apoi într-o folie de plastic şi se lasă în frigider o oră sau chiar peste
noapte. Pentru umplutură se curăță merele, apoi se dau pe răzătoare şi se stropesc cu zeamă
de lămâie. Se călesc în ulei, se adaugă zahărul şi se mai lasă până scade zeama bine, apoi se ia
compoziţia de pe foc, se presară grișul, scorţişoara şi zahărul vanilat. Din cocă se întind două foi.
Se unge o tavă cu margarină sau ulei, se tapetează cu făină şi se întinde prima foaie. Se pune
umplutura - cine vrea presară alune sau nuca sfărâmată. Se aşază cea de-a doua foaie şi se taie
foaia de deasupra în pătrate sau romburi, pentru a-şi păstra forma după coacere fără a se
......................sfărâma.
Se coace plăcinta mai întâi 10-15 minute, pe grătarul de jos, apoi se aşază
tava în partea de sus a cuptorului. După ce s-a copt, se acoperă cu un prosop
umed şi se lasă să se răcească. După răcire se pudrează cu zahăr pudră
vanilat şi se taie în pătrate sau romburi.

Gogosi pufoase
Autor: Mihaela Apostoiu

Ingrediente:
500 g făină
1 plic de drojdie uscată
400 ml apă călduță
1 lingură de zahăr
Esență de rom, coajă de portocală rasă, sare,
zahăr vanilinat
ulei Unisol

Mod de preparare:
Făina se amestecă împreună cu drojdia și se lasă 15 minute. Apoi se amestecă laolaltă cu apa
călduță, zahărul, sarea și esența și se lasă să crească timp de 40 de minute undeva la cald. După
porționare se prăjesc in ulei Unisol și se pudrează cu zahărul vanilinat.

Tort de biscuiti
Autor: Mirela Voicu

Ingrediente:
1/2 kg biscuiți populari
1 pachet de margarină sau 250 ml ulei Unisol
150 g zahăr pudră
150 g nucă măcinată
3 linguri de cacao
2 lingurițe de esență de rom
1 plic de zahăr vanilat
2 linguri de apă
1 ciocolată (de menaj sau neagră de post)

Mod de preparare:
Lăsăm puţin margarina să se topească la temperatura camerei. Se prepară pe foc esența de
cacao din două linguri de apă şi trei linguri de cacao. Când s-a legat compoziţia se ia de pe foc şi
se lasă să se răcească. Se mixează margarina sau uleiul împreună cu zahărul pudră până se
obţine o cremă. Se adaugă esenţa de cacao, nucile măcinate, zahărul vanilat, esenţa de rom şi
se amestecă bine. Pe un platou se aşază un strat de biscuiţi, se acoperă cu un strat de cremă şi
se continuă la fel până obţinem un tort de biscuiţi format din cinci straturi de biscuiţi şi patru
straturi de cremă. Se toarnă deasupra o glazură obţinută din ciocolată topită amestecată cu o
linguriţă de unt sau margarină.
Se decorează cu bucăţi de ciocolată, nuci sau frişcă. Reţeta de tort de
biscuiţi este un delicios desert de post, este o reţetă simplă, uşoară, rapidă,
la îndemâna oricui. Poftă bună!

Gogosi de post
Autor: Anna Nina

Ingrediente:
500 g făină
250 ml apă călduță
50 ml ulei Unisol
25 g drojdie proaspătă sau 1 plic de drojdie (7 g)
Coaja rasă de la o portocală
1/2 linguriță de sare
3 linguri de zahăr

Mod de preparare:
1. Amestecaţi făina, sarea, zahărul, coaja de portocală şi drojdia, apoi turnaţi treptat apă
călduţă. Frământați pentru a obţine un aluat omogen.
2. Adăugaţi uleiul şi frământați până ce aluatul nu mai este lipicios. Acoperiţi-l cu un prosop şi
lăsaţi-l la crescut aproximativ o oră.
3. Pe masa unsă cu ulei frământați din nou aluatul, apoi întindeţi-l. Grosimea aluatului întins să
fie de circa 1 cm.
4. Decupaţi forme rotunde cu ajutorul unei forme sau al unui pahar. Lăsaţi gogoşile încă 10
minute la crescut înainte de a le prăji.
5. Prăjiţi-le în baie de ulei la foc mic, apoi scoateți-le pe o farfurie pe care aţi întins şervete de
hârtie, pentru a absorbi excesul de ulei. Sunt ca la mama acasă!

Negresã de post
Autor: Janeta Ivan

Ingrediente:
Pentru aluat:
1 cană de apă
Un vârf de sare
1 plic de praf de copt
4 linguri de dulceață de caise
1/2 cană de ulei Unisol

Pentru glazură:

2 căni de făină

6 linguri de zahăr pudră

2 linguri de cacao

2 linguri de cacao

1 cană de zahăr

2 linguri de ulei Unisol

1 fiolă de esență de rom

2 1/2 linguri de apă clocotită

Mod de preparare:
Într-un castron destul de mare se pun apa, sarea, uleiul, zahărul, cacaua, praful de copt, esenţa
de rom, gemul şi făina şi se amestecă foarte bine (cu o lingură sau cu mixerul), după care se
pune compoziţia obţinută în tava în care am pus hârtie de copt. Se coace 30-35 de minute şi se
lasă să se răcorească înainte să se pună glazura. Zahărul se amestecă cu cacaua, se adaugă
uleiul şi se mai amestecă, se pune apă clocotită, se amestecă bine şi se toarnă peste prăjitură.
Se întinde cu un cuţit.

Prãjiturã de post
Autor: Cristina Popa

Ingrediente:
200 g griș
200 g zahăr
100 g făină
100 ml ulei Unisol
250 ml apă minerală
1 pliculeț de praf de copt
1 pliculeț de zahăr vanilat
Coaja rasă de la o portocală

Mod de preparare:
Pune într-un vas apa minerală, zahărul tos şi cel vanilat şi amestecă până când se topesc.
Adaugă şi celelalte ingrediente: grișul, făina, pliculeţul de praf de copt şi coaja de portocală.
După ce ai amestecat bine aceste ingrediente, adaugă şi uleiul. Omogenizează compoziţia, apoi
pregăteşte o tavă pentru a pune preparatul la cuptor. Unge tava cu ulei şi tapeteaz-o cu puţină
făină sau foloseşte hârtie de copt. Toarnă şi aranjează compoziţia în tavă. O poţi lăsa simplă sau
poţi să presari pe toată suprafaţa nuci sau alune mărunţite. Nu uita să porneşti cuptorul
înainte, pentru a fi deja încălzit atunci când introduci tava înăuntru. Prăjitura de post cu griș se
coace la foc potrivit, timp de 40-45 de minute, în funcţie de cât de rumenită îţi doreşti să fie. La
final se scoate din cuptor şi se lasă la răcit. Se taie, se aranjează şi se serveşte după preferinţe!

Gogosi de post
Autor: Ciprian Ciprian
Povestea rețetei:
Este o rețetă cu vechime pe care o făcea și străbunica mea, ulterior bunica și mama, iar acum și
soția. Bineînțeles, este îmbunătățită pe ici, pe colo cu coajă de lămâie și de portocală rasă,ulei
de primă presă, zahăr vanilat, suc carbogazos și scorțișoară. Este o rețetă cu vechime pe care o
făcea și străbunica mea, ulterior bunica și mama, iar acum și soția.

Ingrediente:
600 g făină
1 linguriță de zahăr, 1 linguriță de sare
50 ml apă călduță, 25 g drojdie proaspătă
50 g margarină topită, 5 linguri de zahăr
1 plic de zahăr vanilat
250 ml sifon (sau suc carbogazos, nouă ne ne
place cu suc de portocale)
Coaja rasă de la o lămâie și o portocală
50 ml ulei Unisol

Mod de preparare:
Se frământă o maia din puţină făină, drojdie dizolvată în 50 ml de apă călduţă, o linguriţă de
zahăr şi sare și se lasă la dospit. După ce a dospit se pun celelalte ingrediente, se frământă timp
de 10 minute şi se lasă aluatul la crescut acoperit cu o folie alimentară şi un prosop până când îşi
dublează volumul. Se întinde aluatul în foi groase de 1 cm şi se decupează gogoşile cu un pahar.
Noi am actualizat reţeta şi o facem inele. Se încinge uleiul Unisol în care punem gogoşile la
prăjit. După ce prind culoarea specifică, se scot pe un şervet şi la final se dau
prin miere cu scorţişoară sau zahăr pudră (după preferinţă). Este o reţetă
foarte practică şi rapidă de post. Poftă bună!

Bilute cu cocos
Autor: Silviu Baroiu
Ingrediente:
300 g biscuiți
100 g nucă măcinată
80 g miere
100 g nucă de cocos
1 lingură de cacao
100 g margarină
sau 100 ml ulei Unisol

Mod de preparare:
Biscuiții se dau pe răzătoare sau prin robotul de bucătărie și apoi praful de biscuiți se frământă
cu mâna împreună cu margarina adusă la temperatura camerei, cu o esență de rom, cacao și
miere. Se amestecă bine până se formează o pastă. Dacă se simte nevoia se mai adaugă câte un
strop de apă, dar trebuie să iasă ca un aluat tare. Din această compoziție începem să formăm
biluțe pe care le tăvălim prin nuca de cocos.

Lichiu cu varzãă
Autor: Cristina Iusco
Ingrediente:
1 kg făină
1 kg de varză proaspătă
1 cub de drojdie
1 linguriță de sare
Ulei Unisol
Apă călduță pentru frământat

Mod de preparare:
Pentru umplutură, varza proaspătă se toacă mărunt, se condimentează cu piper și sare. Dacă
doriți puteți adăuga o roşie. Varza se pune pe foc într-o oală cu un pic de apă, apoi se lasă până
scade apa. Se frământă un aluat din făină, drojdie, sare şi apă cât cuprinde, apoi se lasă la dospit
30 de minute. După ce a dospit întindem pe masă câte o bucată de aluat, punem varză călită, o
împachetăm, aşezăm turtele pe o tavă tapetată cu hârtie de copt unsă cu un pic de ulei Unisol şi
le dăm la cuptor. Se lasă la cuptor în funcție de cât de rumenite vă plac

În loc de încheiere …
... le mulțumim tuturor celor care
ne-au trimis rețete de post, ne-au
povestit secrete din bucătăriile lor
și ne-au împărtășit tradiții de post
din familiile lor.
În egală măsură le mulțumim și
celor care răsfoiesc aceste pagini,
se inspiră de aici și gătesc una sau
mai multe dintre rețetele incluse
în această carte.

