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Aprobarea Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații  

nu reprezintă o promovare a conținutului care reflectă doar părerea autorilor,  

prin urmare Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației  

conținută în prezentul ghid. 
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Introducere  
 
Proiectul nostru, în parteneriat cu Lituania, Spania, 

Italia şi Turcia vrea să promoveze conştientizarea elevilor 

asupra unui stil de viaţă sănătos în legătură cu o alimentaţie 

sănătosă şi activităţi sportive cât mai multe. Ideea de bază este 

de a stabili un parteneriat bazat pe dezvoltarea şi transferul de 

bune practici între şcoli. Caracterul inovativ vine din faptul că 

implică, în mod activ, şcoli europene, într-un proces educativ 

de lungă durată cu ţinta de a scădea rata obezităţii şi a 

promova un stil de viaţă activ, implementând rezultatele 

proiectului în toate aceste regiuni europene.  

Obiectivele proiectului:  informarea elevilor despre 

regulile privind siguranţa şi alimentaţia corectă şi sugerarea 

unor meniuri sanatoase ce pot înlocui tendinţa tot mai 

crescătoare  de a consuma alimente tip fast-food;  crearea unui 

info-book (cu poze, descrieri, valorile nutritive ale 

mâncărurilor lor tradiţionale preferate);  promovarea sportului 

ca strategie la un stil de viaţă sănătos; impunerea unei politici 

de înlăturare a obiceiurilor nesănătoase, pe termen lung, în 

şcolile care au probleme cu obezitatea şi adoptarea unui stil de 

mâncare sănătos; îndrumarea în ceea ce priveşte incluziunea 

socială şi discriminarea; învăţarea de limbi straine (limba 

engleză); diversitatea culturală europeană; îmbunătăţirea 

aptitudinilor sportive şi abilităţile sociale ale elevilor. 
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O preocupare constantă a omului din timpuri străvechi 

până în prezent este prelungirea duratei de viaţă şi a calităţii 

acesteia. Noi, românii, avem chiar şi o poveste culeasă din 

folclor de Petre Ispirescu pe tema aceasta - ‘’Tinereţe fără 

bătrâneţe şi viaţă fără de moarte’’.  Secretul nu stă în găsirea 

unui elixir magic, ci este la îndemâna fiecăruia dintre noi, este 

în mâncarea pe care o consumăm zi de zi. Astfel că, la 

momentul actual, singura modalitate verificată ştiinţific de a 

creşte considerabil durata de viaţă este consumul unei cantităţi 

mai mici de alimente, cu condiţia ca acele alimente să aducă 

un aport de nutrienţi adecvat (glucide, lipide, proteine, 

minerale, vitamine şi fibre). 

O întrebare frecventă este: cât trebuie să mâncăm? 

Fiecare avem necesităţi diferite ce se determină prin calcularea 

necesarului energetic al organismului. Necesarul energetic al 

unui individ  reprezintă nivelul de energie ce trebuie acoperit 

prin ingestia de alimente pentru a asigura balanţa energetică a 

organismului, astfel încât să se acopere cheltuiala de energie 

individuală în condiţiile păstrării unei bune stări de sănătate 

pe termen lung.  
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Capitolul  I 

Strategii de scădere în greutate 

- sfatul nutriţionistului - 

 

1. Modificarea stilului de viaţă 

 Este foarte important să se adopte obiceiuri sănătoase 

care să se menţină pe termen lung. Curele de slăbire trebuie 

privite doar ca pe nişte perioade delimitate în timp, cu un scop 

precis, dar care trebuie să facă trecerea către un stil de viaţă 

sănătos. Cea mai mare greşeală este ţinerea unei cure de 

slăbire, în care se dau  jos câteva kilograme, şi apoi se reia 

stilul de viaţă defectuos de dinainte de această cură. 

 Obiceiurile alimentare sănătoase nu sunt uşor de 

format, aşa cum nu e uşor să scăpaţi de cele vechi. E nevoie să 

treacă săptămâni sau luni până când obiceiurile sănătoase iau 

locul celor vechi. 

2. Utlizarea unui jurnal alimentar 

Notaţi absolut tot ce mâncaţi în 24 de ore - cantitate, 

momentul zilei, sentimente asociate (plictiseală, emoţie etc). 

Veţi putea arăta acest jurnal unui specialist care să vă spună 

unde greşiţi şi ce ajustări să faceţi. Jurnalul vă ajută să 
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conştientizaţi consumul anumitor alimente pe care altfel nici 

nu le-aţi lua în calcul, dar care atârnă greu în balanţa 

energetică. 

3. Reducerea aportului caloric  

Din necesarul  total  zilnic de energie al organismului 

se poate scădea un maxim de 500-1.000 kcal/zi pentru a 

scădea în greutate. Nu trebuie să săriţi peste mese, ci să 

reduceţi din valoarea fiecărei mese cu 100-300 kcal, deoarece 

în acest fel veţi avea permanent energie pentru activităţile 

curente şi antrenament. Trebuie ţinut cont de starea de 

sănătate şi vârstă când se reduce aportul caloric, iar foarte 

important este să nu se scadă mai mult de maximul 500-100 

kcal/zi. 

Fiţi atenţi în special la cantitatea de grăsimi şi 

carbohidraţi din alimentaţie, mai ales dacă mâncaţi în oraş. 

Renunţaţi la sucurile dulci şi băuturile alcoolice, reduceţi - dar 

nu complet - cantitatea de pâine (în plus, treceţi pe pâine 

integrală în loc de pâine albă). Gătiţi cu mai puţin ulei sau 

evitaţi alimentele gătite prin prăjire (cartofi prăjiţi, produse de 

fast-food). 

4. Mâncaţi echilibrat 

Chiar dacă sunteţi la cură de slăbire, nu excludeţi 

complet nici o grupă de alimente. Regimul trebuie să fie 

normal, echilibrat, bogat în nutrienţi.  
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5. Mâncaţi mai frecvent şi nu săriţi peste mese 

  Organismul nostru are nevoie constant de energie, de 

aceea trebuie să îi oferim nutrienţi pe toată durata zilei. Este de 

preferat să mâncaţi la fiecare 3-4 ore, după structura: 3 mese 

principale şi 2 gustări. 

6. Faceţi sport 

Efortul fizic vă ajută să slăbiţi, datorită deficitului 

caloric pe care îl creează. Deficitul caloric se obţine fie 

mâncând mai puţin, fie făcând mai mult efort, fie ambele. 

Cantitatea de calorii pe care le consumaţi în timpul 

efortului depinde de mai mulţi factori: tipul somatic, tipul de 

efort, intensitatea, durata, nivelul de pregătire sportivă.  

 
Cristina Chende, nutriţionist 

Natur House, Cluj-Napoca  
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Capitolul II 

Stil de viaţă sănătos. Recomandările elevilor 
 
 Iată câteva schimbări din regimul tău alimentar care te 

pot ajuta să slăbeşti fără efort prea mare.  

1. Bea multa apă. Cercetătorii au 

demonstrat că oamenii care beau mai 

multă apă slabesc mai uşor decât cei 

care nu beau. Înlocuieşte băuturile 

răcoritoare cu apă. Bea un pahar mare 

cu apă cu 30 de minute înainte de fiecare 

masă, pentru a te simţi sătul mai repede. 

2. Nu sări peste micul dejun. Fă-ţi un obicei din a mânca 

dimineaţa. O mulţime de studii indică faptul că micul dejun 

nu numai că îţi îmbunătăţeşte energia de peste zi, dar îţi creşte 

şi concentrarea şi productivitatea.  

3. Creşte-ţi aportul de proteine 

din prima parte a zilei. Proteinele 

sunt digerate mai lent decât 

carbohidraţii simpli, aşa că te vei 

simţi sătul mai mult timp.  
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4. Umple-ţi farfuria pe trei 

sferturi cu legume şi păstrează doar 

un sfert pentru carne sau alte 

preparate cu multe calorii. 

5. Împarte-ţi porţia de mâncare în două. Mănâncă încet şi 

savureaza fiecare îmbucătură. Te vei simţi mai satisfăcut cu 

mai puţină mâncare. Încearcă să mănânci un singur fel la o 

masă, fără antreu şi desert. De asemenea, foarte important, 

fructele se consumă ca o masă separată şi nu ca desert.  

6. Alege produsele din făină integrală când alegi pâine, paste 

sau alte produse făinoase. Redu la jumătate consumul acestora. 

Aceste produse (cum ar fi pâinea neagră în locul celei din făină 

albă rafinată) au un conţinut ridicat de fibre, vitamina E şi 

minerale.  

7. Nu te gândi la ceea ce nu poţi mânca. Concentrează-te la 

ceea ce poţi mânca din belşug: fructe, legume, cereale 

integrale, peşte, leguminoase şi diferite tipuri de seminţe. 

  8. Adoptă două zile pe saptămână regimul vegan. Renunţă 

la carne, lactate şi ouă şi vei vedea primele rezultate pe cântar. 

 9. Renunţă pe cât e posibil la zahăr. 

Aceasta înseamnă să elimini şi 

alimentele care conţin zahăr ascuns. În 

locul deserturilor din comerţ pe care le 

iei ca gustare este de preferat să alegi 

fructe  uscate, nuci, ciocolată neagră, 

http://www.andreearaicu.ro/sanatate/nutritie/ghid-de-nutritie/6-calitati-demonstrate-ale-ciocolatei-neagre
http://www.andreearaicu.ro/sanatate/nutritie/ghid-de-nutritie/6-calitati-demonstrate-ale-ciocolatei-neagre
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dar şi fructe crude: caise,  struguri, cirese, mere, căpşuni. 

Mănâncă cel puţin două astfel de gustări pe zi. Micile snack-

uri te vor ajuta să menţii optim nivelul glucozei din sânge, 

astfel încât la sfârşitul zilei să nu te mai simţi chiar aşa de 

flămând şi să mănânci până simţi că nu mai poţi! În acest fel, 

metabolismul tău va fi pus la treabă încontinuu şi va arde 

grăsimile.  

10. Pentru o siluetă armonioasă şi sănătoasă nu sări peste 

mese. Când îţi este prea foame, vei avea tendinţa de a face 

alegeri nesănătoase. Pregateşte-ţi câteva 

gustări cu puţine calorii între mese. 

Mănâncă gustări formate din seminţe. 

Când ai chef să ronţăi ceva, mănânca 

fistic. Studiile au arătat că persoanele care 

au mâncat fistic intre mese au slabit mai usor decat cele care 

au avut alt gen de gustari. 

11. O mână de migdale reprezintă o gustare excelentă, 

pentru că are un conţinut bogat în antioxidanţi, vitamina E şi 

magneziu. Migdalele s-au dovedit foarte eficiente când vine 

vorba despre a creşte senzaţia de saţietate, conform celor mai 

recente studii prezentate la Congresul Societăţii Americane 

pentru Studiul Obezităţii.  

12. Avocado este plin de fibre şi grăsimi 

mononesaturate sănătoase, suprimă apetitul 

când este consumat cu moderaţie. Cum 
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funcţionează? Grăsimile pe care le conţine transmit creierului 

semnale care îl anunţă că stomacul este plin. 

13. Condimentează orice! Conform unor studii recente, 

jumătate de linguriţă de piper cayenne îţi accelerează metabo-

lismul şi duce la arderea unui număr mai mare de calorii decât 

în mod obişnuit. Iar dacă nu mănânci condimentat în mod 

obişnuit, efectul va fi şi mai vizibil. Adaugă-l în mâncare şi 

bucură-te de kilogramele pe care le pierzi fără să faci nici un 

efort. Cât despre senzaţia de foame, dispare ca prin minune. 

14. Merele de orice fel te ajută să 

scapi de senzaţia de foame; sunt pline de 

pectină şi fibre solubile, care 

contribuie la apariţia rapidă a 

senzaţiei de saţietate, reglează nivelul 

de zahăr din sânge şi îţi cresc nivelul de energie, în plus 

mâncatul unui măr necesită un proces de mestecare 

îndelungat, deci creierul va primi semnalele că a dispărut 

senzaţia de foame.  

15. Ouăle sunt alimente complete. 

Studiile au arătat că persoanele care 

obişnuiesc să mănânce un ou sau două la 

micul dejun reuşesc să îşi menţină mai 

mult timp senzaţia de saţietate, faţă de cei 

care aleg un covrig cu acelaşi număr de calorii.  
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16. Puţină ciocolată neagră te va 

ajuta să scapi de pofta de dulce şi gustul ei 

amărui îi va dicta corpului să scadă 

apetitul, pentru a se proteja de el. Acidul 

stearic din ciocolata neagră încetineşte 

digestia şi te ajută să menţii senzaţia de saţietate pentru mai 

mult timp.  

17. Consumul de somon - peşte bogat 

în acizi graşi omega-3 - creşte nivelul 

leptinei, un hormon cunoscut pentru faptul 

că suprimă senzaţia de foame. Nu-ţi 

place somonul? Încearcă tonul sau heringul, 

ambele bogate în acizi graşi omega-3. 

18. Daca mănânci prea puţin te vei confrunta cu efecte 

nedorite. Nu mânca niciodată mai puţin de 1.200 de calorii pe 

zi sau îţi vei încetini metabolismul. Ţine minte că o poftă 

culinară dispare de la sine în 20 de minute. Dacă îţi poţi 

distrage atenţia de la acea poftă timp de 20 

de minute, probabil că vei reuşi să scapi de 

ea. 

19. Mănâncă supe. Sunt sănătoase şi 

au puţine calorii. 

20. Dacă reduci cu 250 numărul de 

kcalorii/zi vei vedea rezultatele foarte rapid. Este greu, dar numai 

astfel vei putea să ţii o evidenţă a tot ceea ce mănânci. Ai 
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impresia că ai mâncat doar puţine paste, dar în realitate cât 

cântăresc acestea? Cele mai bune rezultate le ai dacă 

diminuezi cât mai mult consumul de 

făinoase şi alimente grase, îndeosebi cele 

de origine animală: unt, smântână, brânză 

grasă, carne roşie. Trebuie excluse din 

meniu grăsimile hidrogenate (margarine, 

produse de patiserie), îndul-citorii, 

aditivii alimentari şi conservanţii, sosurile 

procesate şi frumos ambalate de la 

supermarket.  

.  
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Capitolul III 

Efectele negative ale consumului  
de mâncare de tip fast food asupra sănătăţii 

Şi mai multe recomandări 

 

Dacă alegem să mâncăm în oraş, fast food-urile par a fi 

cea mai ieftină şi la îndemână opţiune. Din păcate, însă, nu şi 

cea mai sănătoasă. Mâncarea se face repede, o luăm la pachet 

dacă timpul nu ne permite să stăm să o mâncăm acolo şi, 

astfel, facem economie de 

timp şi de bani, într-o lume 

în care aceste două elemente 

par a fi de preţ, iar sănătatea 

trece pe locuri codaşe. De 

foarte puţine ori ne gândim 

cu adevărat la ce mâncăm;la 

fel de adevarat este că şi fast food-urile în sine ne fac foarte 

uşor să le alegem, deoarece sunt foarte multe.  

De-a lungul timpului au apărut foarte multe zvonuri 

despre alimentele fast-food, dar şi despre restaurantele care le 

comercializează. Nu de puţine ori astfel de zvonuri au redus 

vânzările şi i-au făcut pe producători să fie mult mai atenţi la 

conţinutul produselor. Totuşi, fast food rămâne una din 
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principalele tipuri de alimentaţie inclusă în termenul generic 

de junk-food. Un astfel de termen descrie de obicei alimentele 

foarte bogate în calorii, dar sărace în valori nutritive.  

Una din cele mai importante probleme asociate 

produselor de tip fast food este aceea că nu aduc organismului 

principii nutritive, că sunt foarte bogate în sare şi în grăsimi. 

Un alt inconvenient este acela că alimentele fast food pot 

înlocui alte produse, mult mai hrănitoare şi mai sănătoase. 

Sucurile carbogazoase ajung să înlocuiască astfel lactatele, 

sucurile naturale, ceaiurile. Fructele proaspete sunt înlocuite 

cu mici gustări rapide, iar 

majoritatea legumelor incluse 

în meniuri sunt cartofii prăjiţi 

şi salata verde. Mâncarea la 

fast food pare foarte 

diversificată: pui, cotlete, 

hamburgeri, sandwich-uri 

dintre cele mai variate, sosuri, 

cartofi prăjiţi, salate, fasole, 

îngheţată, sucuri etc., iar 

enumerarea poate continua. 

Chiar şi în astfel de situaţii, 

indiferent de opţiuni, şi 

indiferent de modul în care sunt combinate, alegerea mâncării 

de fast food se menţine nesănătoasă şi cu toate acestea se 

consumă în cantităţi ridicate. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/iaurtul_1531
http://www.sfatulmedicului.ro/Diverse/beneficiile-sucurilor-de-fructe-asupra-organismului-uman_2572
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/ti-e-pofta-de-cartofi-prajitii-te-facem-noi-sa-ti-treaca_1539
http://www.sfatulmedicului.ro/Retete-cu-carne/fasole-verde-cu-carnati_3585
http://www.sfatulmedicului.ro/Nutritia-copiilor/secretul-longevitatii-carnea-de-pui_3311
http://www.sfatulmedicului.ro/Salate/salata-de-pui-cu-legume_3627
http://www.sfatulmedicului.ro/Retete-cu-carne/fasole-verde-cu-carnati_3585
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Specialiştii au sugerat că există anumiţi factori care 

stimulează această supraalimentare, principalii incriminaţi 

fiind: conţinutul redus în fibre; gustul bun; existenţa unui 

număr ridicat de calorii în alimente de dimensiuni mici;  

conţinutul ridicat în grăsimi, conţinutul ridicat în glucide, mai 

ales sub formă lichidă. 

Cunoaşterea este putere, iar acest lucru este adevărat 

chiar şi pentru alimente. Este foarte important să ştim cât mai 

multe despre ce mâncam pentru că, astfel, putem face alegeri 

cât mai bune, cum ar fi: 

- să alegem cu atenţie restaurantul la care mancăm; 

- să evităm produsele foarte prăjite în ulei; 

- să înlocuim sucul carbogazos cu apă; 

- să alegem un desert natural; 

- să reducem porţiile pe care le comandăm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/alimentatia-si-varsta-rolul-fibrelor-in-dieta_1507
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Capitolul IV 

Măsurând caloriile 

 

Cheltuiala de energie a organismului, necesarul 

energetic şi valoarea energetică a alimentelor se exprimă 

în kilocalorii (kcal). 

 Aportul energetic pentru un individ reprezintă 

cantitatea de energie necesară pentru menţinerea stării de 

sănătate şi greutăţii optime, precum şi pentru efectuarea 

diferitelor activităţi fizice sau compensarea cheltuielii de 

energie. 

În calcularea aportului caloric se ţine cont de 

metabolismul bazal, înălţime, greutate, activitate fizică, 

precum şi de cheltuielile de energie specifice unor situaţii 

fiziologice particulare (creştere, sarcină, alăptare). 

Valoarea energetică a unui aliment este dată de 

conţinutul sau în nutrienţi calorigeni. Cele mai multe alimente 

conţin un amestec de proteine (P), hidraţi de carbon 

(carbohidraţi-glucide-G) şi lipide (grăsimi-L). 

În ceea ce priveşte repartizarea meselor în timpul zilei 

s-a observat o utilizare mai bună a hranei în cazul consumului 

aceloraşi calorii în una sau 2-3 mese pe zi. În funcţie de 
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mărimea raţiei zilnice, se face şi repartiţia caloriilor pe mese: 

15-20% dimineaţa, 35-40% la prânz, 15-20% seara şi 5-10% la 

cele două gustări (ora 11 şi ora 17) din valoarea calorică a 

raţiei zilnice. Se recomandă respectarea orelor fixe de masă 

pentru a se crea şi întreţine reflexele stimulatorii ale secreţiilor 

digestive maxime. Ultima masă principală se ia cu cel puţin 2 

ore înainte de culcare, pentru a se efectua o digestie în condiţii 

optime şi a se asigura odihna de noapte. 

 
Tabel 1: Calorii 

100 g substanţă 
comestibilă conţin 

proteine lipide glucide 
calorii 
(Kcal) 

Câteva fructe 

Afine  0.0 6.6 15.1 61 

Alune  12.7 60.9 18 671 

Banane 1.3 0.4 24 94 

Caise  0.9 0.2 12.9 51 

Căpşuni  0.8 0.6 8.1 37 

Cireşe  1.1 0.4 14.6 60 

Lămâi 0.9 0.6 8.7 32 

Mere  0.3 0.4 15 58 

Pâine, făină, paste făinoase 

 Făină de grâu 6.3 1.1 79.7 354 

Făină de porumb 9.2 3.9 73.7 355 
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Pâine albă 8.5 2 52 260 

Pâine Graham  8.8 1.8 52.1 266 

Pâine neagră 9.5 3.5 48 262 

Zahăr şi dulciuri 

Ciocolată amară 5.5 52.9 18 570 

Ciocolată cu lapte 6 33.5 54 542 

Dulceaţă  0.5 0.3 70.8 278 

Miere  0.3 0 79.5 294 

Zahăr  0 0 99.5 387 

Grăsimi şi ulei 

Maioneză 1.5 78 3 720 

Ulei de măsline  0 100 0 900 

Unt  0.6 81 0.4 716 

Ulei de peşte 0 100 0 902 

Ouă  

Ou întreg  (2 ouă) 12.8 11.5 0.7 158 

Gălbenuş  (crud) 16.3 31.9 0.7 355 

Albuş (crud) 10.8 0 1 47 

Lapte şi derivate 

Brânză de vaci grasă 15 15 4 220 

Brânză topită 28.6 31.3 2 404 

Lapte praf 25.8 26.7 38 496 
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Lapte de vacă 3.3 4.01 4.94 65 

Smântână  2.2 20 4 206 

Carne 

Curcan  20.1 20.2 0 268 

Pui  21.6 2.7 0 116 

Gâscă  16.4 31.5 0 349 

Oaie, muşchi  
de porc 

18 17.5 0 235 

Ficat  19.6 4.8 2 135 

Şuncă afumată 16.9 35 0 388 

Friptură  15.5 31 0 345 

Supă de carne 20.3 9 0 167 

Viţel  

Friptură de viţel 32.2 11.3 0 239 

Peşte 

 Cod proaspăt  16.5 0.4 0 70 

Crap  7.5 3.9 0 67 

Hering 19.0 6.12 0 186 

Păstrăv  19.2 2.1 0 96 

Sardine în conservă 21.1 27 1 331 

Macrou 1.87 12 0 188 
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Ton în conservă 27.7 11.8 0 217 

Băuturi  

Bere cu alcool 4%  0.7 0 5 51 

Brandy 25% alcool 9 0 0 175 

Rom 33% alcool 0 0 0 230 

Vin  (8%) alcool 0 0 0 60 

 
Pentru aprecierea valorii calorice a unui aliment se ia 

în calcul valoarea energetică a fiecărui macronutrient prezent, 
în funcţie de ponderea sa în alimentul respectiv: 

VE (cal) = P(g) x 4,1 (cal/g) + L(g) x 9,3 (cal/g) + G(g) x 4,1 
(cal/g) 

 
Între proteine, lipide şi glucide există o proporţie:   

 
1 : 1 : 4 

 
PROTEINE : LIPIDE : GLUCIDE 
 
Un exemplu concret despre cum să calculăm caloriile 

existente intr-un preparat este cel realizat de elevi pentru 
preparatul prezentat de echipa Lituaniană în Mai 2018 în 
mobilitatea din Cluj-Napoca, Supă Lituaniană Rece.  
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SUPĂ ROZ, RECE LITUANIANĂ  

Nr. 
Crt. 

Ingre-
diente 

Cant.  
din reţetă  

(în 
grame) 

Val. 
energ. 

(kcal/100 
g ingre-
dient) 

Val. 
energ. 
(kcal/ 

cantitatea 
din 

reţetă) 

Val. 
energ. 
totală 

(4 porţii) 

Val. 
energ. 
totală 

(1 porţie) 

1 
Sfeclă roşie 

fiartă 
120 37 44,4 

988,15Kc
al 

247,03 
Kcal 

2 Castravete 90 12 10,8 

3 
Ceapă 
verde 

20 32 6,4 

4 Mărar  10 43 4,3 

5 Ouă fierte 60 155 93 

6 Lămâie 1 25 0,25 

7 Kefir 600 61 366 

8 
Apă fiartă 

răcită 
300 0 0 

9 Smântână  50 206 103 
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Capitolul V 

Reţete europene sănătoase alese de elevi  
pentru elevi  

 

SPANIA 
 

Orez cu pui şi legume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ingrediente  
 

1 piept mare de pui, în 
bucăţi (400 grame) 

1 pahar de orez (600 
grame) 

mazăre verde (100 grame) 



             Healthy We – Future Guarantee 

 

 
26 

 

1/2 de ardeu kapia (70 
grame) 

usturoi tocat (20 grame) 

roşii  (70 grame) 

1 ardei roşu uscat  
(20 grame) 

1/2 linguriţă de condiment 
pentru paella  

2 pahare de apă (1200 ml) 

9 linguri de ulei de măsline   

1 linguriţă de sare 

 
 

Mod de Preparare 
Pas  1: Puneţi uleiul în tigaie. Cînd acesta este fierbinte 

adăugaţi usturoiul şi ardeiul, când usturoiul devine maro, 
încorporaţi puiul. Prăjiţi totul timp de 10 minute. 

Pasul  2: adăugaţi roşiile, ardeiul şi mirodenia pentru 
paella. Lăsaţi compoziţia pe foc câteva minute, iar apoi 
adăugaţi orezul. Adăugaţi apa şi sarea.  

Pasul  3: lăsaţi totul la fiert timp de  20 minute şi apoi 
serviţi! 
 

Tăieţei  
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Ingrediente 
 

350 grame de tăieţei groşi 

supă de peşte 

150 grame de creveţi 
decorticaţi 

câteva scoici  

un calamar mare tăiat în 
bucăţi 

o ceapă 

un ardei roşu şi unul verde 

şofran  

paprika duce 

sare 

ulei de măsline extravirgin

 
Mod de Preparare 

Tăiaţi calamarul şi puneţi o tigaie mare la încălzit, cu 
ulei. Când tigaia e fierbinte, puneţi calamarul şi între timp 
tăiaţi legumele cubuleţe. Când calamarul este gata, adăugaţi 
ceapa şi ardeiul şi prăjiţi până când se înmoaie. Când legumele 
sunt gata, adăugaţi supa de peşte, şofranul şi tăieţeii. Fierbeţi 
totul 5 minute, apoi adăugaţi scoicile şi creveţii. Când tăieţeii 
sunt fierţi, puneţi toată compoziţia într-un castron şi lăsaţi să 
se odihnească 10 minute. Poftă bună!  

 

Mic dejun primăvăratic 
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Ingrediente 

 

1 cană de căpşuni şi pere 
blenduite  

1 felie de pâine prăjită 

omletă dintr-un ou 

1 ceaşcă de cafea cu lapte 

4 biscuiţi cu fibre 

unt 

 
Mod de Preparare 

Preparaţi omleta într-o tigaie gresată cu unt, 
încorporând fructele pasate. Serviţi acest amestec pe o felie de 
pâine prăjită. Apoi serviţi o ceaşcă de cafea cu cei 4 biscuiţi cu 
fibre.  
 

Zucchini şi cremă de mere 
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Ingrediente 
 

6 mere 

3 zucchini 

Ulei de măsline 

1 litru de apă 

1 litru de lapte 

Piper negru 

sare

 
Mod de Preparare 

Feliaţi un zucchini şi păstraţi-l pentru ornat. Decojiţi 
restul de  zucchini şi  merele  şi tăiaţi-le în bucăţi mici. Fierbeţi 
apa iar apoi adăugaţi  zucchini, merele, sarea, şi piperul. Lăsaţi 
compoziţia la fiert 20 de minute, la foc încet. Adăugaţi laptele 
şi lăsaţi să mai fiarbă încă 10 minute. Pasaţi totul până obţineţi 
o cremă moale şi fină. Lăsaţi crema obţinută la răcit în frigider. 
Serviţi în boluri şi adăugaţi feliile de zucchini tăiate pentru 
decorat.  
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LITUANIA 
 

Salată de hering cu sfeclă şi ouă 
 

 
 

Ingrediente 
 

2-3 sfecle 

3 cartofi fierţi 

4 ouă fierte 

4 bucăţi de herring sărat 

maioneză 

4 morcovi 

2 cepe 

Sare & Piper (opţional, 
verificaţi cât de sărat este  
heringul) 

 
Mod de Preparare 

Pasul  1: fierbeţi cartofii, ouăle şi sfecla până se 
înmoaie. 

Pasul  2: decojiţi totul şi daţi pe răzătoare sfecla şi 
cartofii. Tăiaţi hering-ul şi ouăle în bucăţi mici. 
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Pasul  3: aşezaţi salata în straturi după cum urmează, 
prima dată aşezaţi herring-ul, apoi maioneza, apoi cartofii, 
apoi maioneza , apoi morcovii, ceapa, maioneza şi la urmă 
sfecla ţi ouăle.  

Pasul  4: serviţi cu pătrunjel sau mărar! De preferat a se 
mânca a doua zi. Poftă bună! 
  

Mic dejun sănătos şi organic - Prăjiturele de ovăz  
 

 
 

Prăjiturelele de ovăz sunt alternativa cea mai sănătoasă 
pentru un mic-dejun pe fugă şi pentru a-ţi începe ziua cu 
energie.   
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Ingrediente 
 

¾ afine uscate 

2 ouă 

½ cană de miere 

1 cană de fulgi de ovăz  

½ cană de ovăz decorticat  

½ cană de făină de orez 
integral  

1 lingură de esenţă de 
vanilie  

¼ cană de ulei de cocos 

1 cană de nucă de cocos   

¼ cană de praf de seminţe 
de in   

1/3 cană seminţe de bostan 

1/3 seminţe de floarea-
soarelui 

 
Mod de preparare 

Încălziţi  cuptorul la 1800 C. Puneţi foaie de copt într-o 
tavă. Într-un bol mare combinaţi toate ingredientele uscate: 
Adăugaţi ouăle, mierea, uleiul de a cocos şi esenţa de vanilie. 
Mestecaţi până se formează un aluat lipicios care se poate uşor 
lucra în formă de prăjiturele. Dacă aluatul este prea uscat 
puteţi adăuga până la 6 linguri de apă ca să îl potriviţi ca şi 
consistenţă. Inmuiaţi mâinile în ulei de cocos pentru a modela 
prăjiturelele. Lăsaţi un deget distanţă între prăjituri. Ar trebui 
să iasă aproximativ 8 prăjiturele mari. Apăsaţi prăjiturele cu 
palma pentru a le aplatiza. Coaceţi 15-20 de minute sau până 
când marginile devin crocante şi aurii. Răciţi-le şi depozitaţi-le 
într-o cutie, în cămară, timp de maxim o saptămână.  
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Prăjitura tradiţională cu iaurt a bunicii  
 

“Friends buy you a lunch. Best friends eat your lunch.“ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingrediente 

 

500 g brânză de casă 

2 ouă 

1 pahar de zahăr 

2 linguri de smântână  

50 g unt  

½ de pahar de griş 

½ pahar de făină  

1 lingură de zahăr vanilat 

1 lingură praf de copt 

sucul de la 1 lămâie 

 
Mod de Preparare 

Preîncălziţi cuptorul la 180C şi ungeţi tava cu unt.  
Amestecaţi brânza cu zahărul, smântâna şi ouăle până se 
înmoaie, apoi adăugaţi untul topit, grişul, făina, zeama de 
lămâie, zahărul vanilat şi praful de copt. Amestecaţi bine şi 
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turnaţi aluatul în tavă şi coaceţi timp de 40 de minute.  Serviţi 
cald alături de dulceaţa preferată sau de frişcă. Deşi e bună şi 
fără acestea. Poftă bună!   

 

Supă rece roz Lituaniană 
 

Supa rece şi roz = Sursă  de Probiotice 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ingrediente 
 

500 ml kefir  

3 sfecle medii, fierte şi 
decojite 

2 castraveţi mari, cubuleţe 

2 ouă, fierte tare 

o legătură de ceapă verde, 
tocată 

sare 

piper măcinat proaspăt 

450 g cartofi 

 
Mod de Preparare 

Fierbeţi cartofii. Puteţi servi cartofii fierţi sau sauté în 
ulei înainte de a-i mânca. Pasaţi kefir-ul şi sfecla într-un 
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blender, asezonaţi cu sare şi piper. Adăugaţi sare după gust.  
Amestecaţi castraveţii în compoziţie. Serviţi cu smântână 
proaspătă, câteva felii de ouă fierte şi presăraţi generos cu 
ceapă verde, mărar şi cartofi pe margine. Poftă bună!   

 

Hrişcă cu legume 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ingrediente 

 

1/2 lingură seminţe de 
chimin 

1/2 ceapă roşie, tocată fin 

1 usturoi, tocat 

1 morcov mic, tăiat în 
cubuleţe 

100 g broccoli 

porumb dulce, mazăre 

1-1.5 lingură sare 

 
Mod de preparare 

Adăugaţi o cană de apă într-un ibric şi apoi adăugaţi 
hrişca. Fierbeţi un minut şi apoi închideţi focul şi mai lăsaţi 10 
minute. Încălziţi tigaia şi ungeţi cu ulei de măsline, apoi 
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adăugaţi ceapa şi usturoiul 5 minute, apoi morcovii, broccoli, 
porumbul dulce şi mazărea verde. Gătiţi totul încă 5 minute. 
Adăugaţi hrişca şi amestecţi bine.  

 
‘‘Dinner is better when we eat together‘‘ 

 

Chiftele tradiţionale cu caş din brânză de vaci şi tarhon  
 

„Nothing says it’s home, but the smell of baking“ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediente 
 

3 căni mici de brânză de 
vaci 

3 ouă 

1 1/2 cană de făină 

1 lingură sare 

unt pentru prăjit 
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Mod de Preparare 
Amestecaţi toate ingredientele, topiţi untul într-o tigaie 

fierbinte şi prajiţi chifteluţele de brânză până când devin maronii 
pe ambele feţe! 

Stop mâncării de tip fast-food… 
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ITALIA 
 

Suc Sicilian de căpşuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediente 
 

1 litru de apă  

600 g căpşuni  

sucul de la 1 lămâie 

200 g zahăr 

 
Mod de Preparare 

Într-un blender mare puneţi căpşunile şi apa şi faceţi un 
piure. Adăugaţi zahărul şi sucul de lamâie şi continuaţi să mixaţi 
până când totul este bine încorporat şi cremos. Transferaţi totul 
într-un recipient mare, acoperiţi şi puneţi la congelator.  Îngheţaţi 
timp de o jumătate de oră, apoi amestecaţi cu putere ca să 
spargeţi cristalele de gheaţă formate. Repetaţi acest proces la 
fiecare 30 de minute de 2-3 ori sau până când Granita are o 
culoare şi consistenţă de catifea.  Serviţi Granita cu o brioşă 
moale!  



             Healthy We – Future Guarantee 

 

 
39 

 

 

Sardine umplute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingrediente 

 

800 g sardine 

100 g pesmet 

3 linguri de ulei de măsline 
extra virgin  

½ lamâie 

4 anşoa sărate 

sare şi piper după gust 

3 linguri de pătrunjel tocat 

50 g capere 

40 g seminţe de pin 

frunze de dafin 

1 ceapă tocată 

100 g stafide

 
Mod de Preparare 

Puneţi stafidele într-un bol cu apă caldă pentru a se 
înmuia. După ce curăţaţi sardinele, spălaţi-le în apă rece. 
Uscaţi bine şi acoperiţi cu frunze de dafin. Între timp încălziţi 
uleiul într-o tigaie şi adăugaţi pesmetul. Amestecaţi câteva 
minute şi apoi puneţi pesmetul într-un bol şi lăsaţi la răcit. 
Stoarceţi stafidele şi adăugaţi pesmetul. Adăugaţi caperele şi 
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anşoa clătite sub un jet de apă, apoi seminţele de pin, 
pătrunjelul, ceapa tocată şi puţină sare şi piper. Amestecaţi 
bine totul şi puneţi puţin din compoziţie în fiecare sardină, 
apoi rulaţi. Puneţi frunze de dafin printre sardinele rulate. 
Puneţi sardinele într-o tavă unsă cu ulei, acoperiţi cu o lingură 
de pesmet şi stropiţi cu ulei de măsline. Coaceţi în cuptor, la 
foc mediu 20 de minute. La final stropiţi cu puţin suc de 
lămâie.  

 

Spaghetti cu scoici 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediente 
 

350 g spaghetti 

1 kg scoici 

½ cană ulei de măsline 
extra virgin  

1 lingură de pătrunjel tocat 

usturoi 

sare şi piper
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Mod de Preparare 
Încălziţi 1 lingură de ulei într-o tigaie mare. Adăugaţi 

scoicile şi fierbeţi până se deschid, cam 2-3 minute. Aruncaţi 
scoicile care nu se deschid. Strecuraţi sosul format, iar apoi 
adăugaţi-l din nou în tigaie împreună cu scoicile deschise. 
Lăsaţi deoparte. Într-o altă tigaie încălziţi uleiul rămas, 
adăugaţi usturoiul şi gătiţi-l până devine maroniu. Puneţi şi 
scoicile, şi sosul, şi fierbeţi toată compoziţia. Între timp fierbeţi 
pastele al dente. Scurgeţi, păstrând apă de pe paste pentru sos. 
Adăugaţi pastele peste sosul de scoici împreună cu puţină apă 
de pe paste. Puneţi totul într-un bol pentru paste şi serviţi. 
Presăraţi generos cu piper şi pătrunjel.  

 

Paste Siciliene Alla Norma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reţeta originală presupune a prăji în ulei vinetele, dar 

puteţi prepara legumele şi pe grill, într-o variantă mai 
sănătoasă.  
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Ingrediente 
 

soz pasta rigatoni  

2 căni de roşii decojite din 
conservă sau borcan, tocate 
fin, fără lichid şi fără 
seminţe  

usturoi uşor zdrobit 

6-7 frunze de busuioc 
proaspăt, 1 frunză de dafin  

2 căni de vinete tocate  

Ulei de măsline Extra 
virgin  

½ de cană Parmesan, sau  
Ricotta sărată,  

Fulgi de chili uscaţi 
(optional), după gust 

 
Mod de Preparare 

Fierbeţi pastele al dente. Încălziţi o tigaie cu linguri de 
ulei şi usturoi. Când usturoiul devine auriu, îndepărtaţi-l, daţi 
focul mai încet şi adăugaţi roşiile tocate, busuioc şi puţini fulgi 
de chili. Lăsaţi să fiarbă cam 10 minute iar apoi asezonaţi. Cât 
timp sosul şi pastele se fac, încălziţi restul de ulei într-o altă 
tigaie. Prăjiţi cubuleţele de vinete până când devin aurii şi 
adăugaţi-le peste sosul de tomate. Când pastele sunt gata, 
scurgeţi-le şi amestecaţi-le cu sosul de tomate cu vinete. 
Stropiţi totul cu ulei de măsline şi serviţi cu busuioc proaspăt 
şi ricotta rasă sau parmesan pe deasupra.  
  



             Healthy We – Future Guarantee 

 

 
43 

 

Peşte-spadă la grill cu sos Salmoriglio  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ingrediente pentru peşte 
 

4 fileuri de peşte-spadă 
(600 g) 

2 linguri ulei de măsline  

sare, piper 

 
Ingrediente pentru sosul Salmoriglio 

 

1/2 cană de ulei de măsline 
extra-virgin 

sucul de la 2 lămâi  

2 linguri de apă fierbinte 

usturoi tocat 

2 linguri de oregano 
proaspăt tocat 

o cană de pătrunjel 
proaspăt tocat  

sare şi piper 
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Mod de Preparare 
Pregătiţi prima dată sosul, combinând toate 

ingredientele împreună cu 2 linguri de apă fierbinte, 
mestecând constant până când totul se încorporează. Adăugaţi 
sare şi piper, după gust. Lăsaţi deoparte. Ungeţi uşor peştele 
cu ulei de măsline şi asezonaţi cu sare şi piper.  Prăjiţi pe grill 
peştele, la foc mediu, 3-4 minute. Puneţi peştele pe farfurie şi 
acoperiţi cu sos, servind imediat. Această reţetă simplă de 
peşte merge bine cu o salată verde şi vin alb.  

 
 

Nougat - Torrone 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ingrediente 
 

300 g migdale 

300 g zahăr 

ulei de măsline extravirgin 
pentru uns 

 
 
  



             Healthy We – Future Guarantee 

 

 
45 

 

Mod de Preparare 
Puneţi migdalele într-o oală şi încălziţi împreună cu 

zahărul. Amestecaţi continuu până când compoziţia ia o 
culoare maronie. Transferaţi Torrone-le astfel format pe o 
farfurie de porţelan sau pe hârtie de copt, unsă anterior cu 
uleiul de măsline. Nivelaţi folosind un cuţit cu lamă groasă. 
Lăsaţi la răcit şi apoi tăiaţi bucăţi mici de dimensiunea dorită.   
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ROMÂNIA 
 

Mic dejun 
 

Ouă fierte româneşti cu salată de roşii şi castraveţi  
 

 
 

Ingrediente 
 

4 ouă 

30 g unt 

Pătrunjel 

O roşie, un castravete 

sare 

10 g oţet

 
Mod de preparare  

Într-o oală puneţi 2 litri de apă împreună cu o linguriţă 
de sare şi 2 linguriţe de oţet şi lăsaţi să fiarbă. Fierbeţi ouăle 
câte 2 minute fiecare. Puneţi ouăle pe o farfurie, tăiate felii, şi 
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acoperite de bucăţi de unt şi pătrunjel tocat fin. Serviţi cu 
salată de roşii castraveţi.  
 

Prânz 
 

 Paprikaş de pui cu mămăliguţă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediente 
 

1 kg carne de pui 

1 ceapă mare 

1 ardei roşu 

1/2 linguriţă de pastă de 
ardei 

1 cană smântână  

2 linguri făină 

piper 

pătrunjel 

făină de porumb pentru 
mămăliguţă 
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Mod de preparare  
Puiul se curăţă şi se spală bine. Se taie bucăţele. Într-o 

oală neaderentă puneţi puţină grăsime de porc, prăjind uşor 
puiul pe toate părţile. Tăiaţi ceapa şi ardeiul şi adăugaţi totul 
în oala cu carne prăjită, adăugaţi şi pasta de ardei. Adăugaţi 
apă ca să acoperiţi compoziţia sărată. Fierbeţi sub capac 
aproximativ 30 de minute, sau până când carnea începe să se 
inmoaie. Amestecaţi făina cu smântâna într-un bol, diluând-o 
cu puţină apă şi adăugaţi-o în tocană amestecând continuu. 
Fierbeţi până când obţineţi consistenţa dorită. Adăugaţi piper 
dacă e nevoie. Serviţi caldă, asezonată cu pătrunjel verde şi cu 
mămăliguţă fierbinte. Poftă bună!  

 

Cina  
 

Păstrăv cu cartofi 
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Ingrediente 
 

4 păstravi 

1 kg cartofi 

5-6 căţei de usturoi 

100g unt 

Mărar  

Cozi verzi de ceapă 

Frunze de usturoi verde 

Sare 

piper 

chili 

rozmarin

 
Mod de Preparare 

Păstrăvul se curăţă şi se spală. Asezonaţi-l cu o ramură 
de rozmarin, usturoi, sare, piper şi puţin chili (optional).  
Puneţi peştele într-o tavă cu ulei de măsline şi vin alb şi coaceţi 
la cuptor. Fierbeţi cartofii în apă, ulei de măsline, sare şi mărar. 
Când se servesc, peste cartofii fierţi adăugaţi un sos făcut din 
unt topit, usturoi tocat, cozi de ceapă verde tocate mărunt, sare 
şi piper.  
 

Budincă de paste cu brînză de vacă şi stafide  
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Ingrediente 
 
 

400 g  paste 

600 g brânză de vaci dulce  

15 linguri de zahăr 

3 ouă 

esenţă de rom 

150 g stafide 

3 pliculeţe zahăr vanilat 

3 linguri de smântână 

coajă de lămâie rasă 

unt  

 
Mod de Preparare 

Stafidele se pun într-un bol şi sunt acoperite cu esenţă 
de rom. Într-o oală se pune apă cu sare la fiert. Adăugăm 
pastele şi lăsăm la fiert cam 10 minute. Scurgeţi pastele şi  
într-un bol mare puneţi brânza de vacă, zahărul vanilat, 
zahărul alb, ouăle, smântâna, sarea, coaja de lămâie şi stafidele 
însiropate cu rom. Se amestecă totul până se obţine o 
compoziţie omogenă. Coacem la cuptor la temperatură medie.  
 
  



             Healthy We – Future Guarantee 

 

 
51 

 

TURCIA 
 

Mic-dejun Turcesc 
 

Menemen 
 

Menemen este o omletă turcească delicioasă. Ceapa şi 
ardeii căliţi sunt fierte cu grijă în sosul lăsat de la roşiile 
adăugate şi apoi totul se amestecă cu ouă, mirodenii, pătrunjel 

şi piper negru şi roşu.    
Fiind un fel de mâncare 

comun, are alte câteva variante 
de preparare cu câteva 
ingrediente în plus, precum 
brânză, carne toccata, ciuperci, 
sukuc, cârnaţi, chiar şi pui sau 
vinete.  

 
Gözleme and Börek 

Gozleme este o mâncare ce se vinde pe stradă, foarte 
cunoscută.  Acest tip de mâncare este considerat a fi mâncarea 

muncitorului. Sunt un fel de 
gogoaşe cu diferite umpluturi 
precum spanac, brânză, cartofi sau 
pătrunjel. Se gătesc pe un grill 
mare şi se servesc alături de ceai 
sau Ayran la micul dejun sau chiar 
la masa de amiază.  
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Cina  
 

Meze 
 

Mezes sau aperitive 
turceşti se referă la multiple 
aperitive reci turceşti. 
Restaurantele care sunt 
specializate in mezes se numesc 
meyhane.  

 
 

Mantı 
Turkish ravioli, Mantı este un fel de mâncare picant 

servit cu iaurt rece şi usturoi. Manti sunt un fel de gogoşi 
umplute. În stilul clasic, aluatul este făcut din apă, făină şi 

sare. Se pot adăuga şi ouă 
pentru un plus de savoare. Cu 
cât este mai subţire aluatul şi 
umplutura mai mică, cu atât 
este mai priceput bucătarul.  

Umplutura poate 
conţine carne de miel sau vită 
tocată, ceapă, sare şi piper. 
Acum se pot comanda şi Manti 

cu somon, spanac sau chiar pui. Fie că Manti e fiert în apă, 
copt în unt sau fiert în sos de roşii, se serveşte cu iaurt, usturoi 
şi sos de roşii gătite toate în unt. Se pot adăuga mirodenii, 
precum praf de ardei roşu cu mentă şi sumac.  
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Pilaf din Bulgur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ingrediente 
 

4 linguri de unt sau 
margarină  

1 ceapă tocată fin 

1 cană de bulgur 

3 căni de apă sau supă de 
vită  

Sare, după gust 

 
Mod de Preparare 

Topiţi 2 linguri de unt sau margarină într-un castron. 
Adăugaţi ceapa şi mestecaţi continuu până când se înmoaie. 
Adăugaţi bulgurul şi celelalte 2 linguri de unt şi prăjiţi încă un 
minut. Adăugaţi ceapa, amestecaţi continuu şi prăjiţi puţin. 
Fierbeţi totul, apoi reduceţi intensitatea focului, acoperiţi şi 
mai fierbeţi la foc încet încă 25 de minute până când bulgurul 
se înmoaie. Serviţi preparatul cald. 
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Gavurdağ Salad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediente 
 

1⁄4 de ceapă roşie  

1 linguriţă de  sumac 

2 roşii medii, decojite, fără 
seminţe şi tocate  

2⁄3 cană de pătrunjel, tocat 
fin  

2 linguri de ulei de măsline 
extra virgin  

sare după gust 

1 lingură de suc de rodie  

2-3 linguri de suc de lămâie  

 

Mod de Preparare 

Zdrobiţi ceapă şi adăugaţi sare şi sumac. Aruncaţi toate 
ingredientele într-un bol mare, aranjaţi totul şi ornaţi cu alune. 
Aroma va fi mai intensă dacă se pune totul deoparte timp de 
câteva ore înainte de a se servi.  
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Desertul  

Adevărata cafea turcească este tare, groasă şi se 
serveşte cu o bucată de rahat turcesc, o baclava sau o bucată 
de prăjitură mozaic ca să se îndepărteze gustul tare al cafelei.  

 

 Muhallabi (budincă de orez cu scorţişoară) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ingrediente 
 

1 cană de orez cu bobul 
lung 

1 cană de zahăr 

10 căni de lapte bio 

1 linguriţă de esenţă de 
vanilie 

scorţişoară 
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Mod de Preparare 
Într-o cratiţă mare amestecaţi orezul, zahărul, laptele şi 

esenţa de vanilie. Fierbeţi la foc mediu, amestecând din când 
în când. Reduceţi temperature şi lăsaţi la fiert cam 1½ sau 
până când ajungeţi la consistenţa unei budinci.  Aşezaţi în 
boluri mici, acoperiţi şi răciţi înainte de a se servi. Când serviţi 
presăraţi scorţisoară. Se mai poate adăuga suc de portocală, 
dulceaţă de trandafir sau vanilie.   

 
Gustări  

Măncaţi fructe. Dacă alegeţi un fruct diferit în fiecare zi 
corpul se va vitaminiza cu minerale şi vitamine diferite, iar 
senzaţia de foame se va diminua.  
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