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Euroregiunea DKMT

În sănătatea dumneavoastră!

Secole de tradiţie leagă strâns mâncărurile şi băuturile noastre… Cu toţii cunoaştem aperitivul recomandat pentru armonizarea meniului de la masă, care sporeşte savoarea gustului, stimulează digestia, creează
plăcere. În timpul mesei, asociind fiecărui preparat în parte felul de băutură potrivit, se atinge apogeul desfătării culinare.
Această selecţie invită la degustarea savorilor Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, prin preparate care nu
doar se asociază cu o anumită băutură, ci o şi încorporează, fie ea cadarcă, pălincă, ţuică, răchie sau bere.
De la supe la felurile principale şi până la desert, adăugând aceste băuturi se creează o armonie a gusturilor
si aromelor ce definesc Euroregiunea.
Turistul îşi doreşte să fie atras într-o aventură culinară, să încerce senzaţii speciale, deosebite, chiar unicat şi
devine participant activ la câte un festival sau eveniment gastronomic unde gustă preparate diverse. Şi dacă
i-au plăcut, el va dori să le pregătească în propriul cămin, chiar şi cu săptămâni, luni de zile după călătorie,
să le resimtă deliciul. Folosind această selecţie de reţete, oricine îşi poate încerca iscusinţa acasă, se poate
iniţia în tainele savorii şi chiar intra în competiţie cu cei pricepuţi.
Dedicăm această publicaţie tuturor gurmanzilor care doresc să îşi încânte simţurile, să îşi răsfeţe familia sau
prietenii cu plăcerile gustului, preparând mâncăruri cu băuturi speciale. Fie că doresc să descopere noi delicii
culinare, fie au epuizat rezerva de băuturi de calitate necesare pentru pregătirea preparatelor savuroase,
îi aşteptăm să se desfete la o masă plină cu bunătăţi şi să hoinărească în Euroregiune pe drumurile cadarcăi,
pălincii - răchiei - ţuicii şi al berii.

Mâncăruri gătite cu Cadarcă
Cadarcă fiartă
Ingrediente: o jumătate de lămâie, 700 ml de cadarcă, 300 ml de apă, 100 g de zahăr, 4-6 cuişoare, câteva
bucăţi de scorţişoară, coaja de la o jumătate de portocală
Preparare: Mai întâi spălăm bine coaja de la jumătatea de lămâie, apoi o decojim subţire, îi stoarcem zeama.
Dăm în clocot cadarca împreună cu apa, zahărul, zeama de lămâie, mirodeniile şi coaja de lămâie. O acoperim,
o lăsăm să se odihnească 4-5 minute, apoi o strecurăm în carafă, respectiv pahare termorezistente şi o servim
fierbinte. Ornăm buza carafei sau a paharelor cu melcişori din coajă de lămâie şi de portocală.

Supă cremă de vin ca la Csongrad
Ingrediente: 700 ml de cadarcă de Csongrad, 3g de baton de vanilie, 2-3 cuişoare, 300 ml de frişcă nebătută,
puţină făină
Preparare: fierbem bine mirodeniile în 100 ml apă şi 100 ml cadarcă (preparăm o esenţă), o strecurăm şi o
adăugăm la restul de vin. Fierbem vinul, îl îngroşăm cu dresătura făcută din frişca nebătută şi 2-3 gr de făină,
îi mai dăm un clocot. Servim supa imediat, ornată cu frişcă bătută.

Supă de vin ca la Vadkert
Ingrediente: 500 ml de cadarcă de Soltvadkert, 300 ml de apă, 50 g de zahăr, 1 ou întreg, 1 linguriţă de făină,
cuişoare, coaja de la o jumătate de lămâie
Preparare: Batem într-un bol metalic oul, presărăm făina, diluăm cu apa, apoi adăugăm vinul fiert în prealabil cu zahărul, cuişoarele şi coaja de lămâie. Punem compoziţia pe foc şi o batem cu telul până când începe
să se lege. O servim fierbinte, strecurată în căni. Putem să îi adăugăm şi crutoane.

Sos de vin roşu
Ingrediente: 500 g de oase de porc, 20 g de untură, 30 g de făină, 150 g de amestec de zarzavat, 100 g de rădăcină
de ţelină, 1 ceapă roşie, 20 g de pastă de roşii, 100 ml de cadarcă, sare, 1 foaie de dafin, un praf de cimbrişor
Preparare: Prăjim bine ceapa în untură, adăugăm oasele bucăţi, zarzavatul curăţat şi tăiat rondele, călim
totul pentru puţin timp. Adăugăm şi prăjim şi pasta de roşii şi făina, apoi stingem cu 1 l apă. Fierbem la foc
mic 2 ore. Între timp adăugăm condimentele. După două ore scoatem oasele, pasăm sosul rămas, îl dăm bine
în clocot cu cadarca, îl mai condimentăm după gust. Îl servim lângă fripturi, orez înăbuşit, cartofi pai.

Papricaş iute de somn îmbătat cu Cadarcă, cu găluşte de brânză şi mărar
Ingrediente: 800 g de file de somn, 25 g de bucăţi de somn, oase de peşte, 150 g de ceapă roşie, 100 ml de
cadarcă, 50 ml de ulei, 1 ardei gras verde, 1 roşie, 10 g de boia de ardei (dulce), 150 ml de smântână, sare, ardei
iute, 400 g de brânză, 1 ou, 20 g de unt, jumătate de legătură de mărar, 70 g de griş.
Preparare: Punem bucăţile şi oasele de peşte la fiert în apă puţină, preparăm fiertura de bază. Călim în
puţin ulei ceapa tăiată, până la auriu, o stingem cu jumătate din fiertură (aprox 100 ml). Dăm în clocot,
adăugăm ardeiul gras verde şi roşia, tăiate bucăţi. Fierbem această bază până la evaporarea lichidului, când
ceapa se prăjeşte din nou. Tragem compoziţia de pe foc, presărăm boiaua de ardei, punem feliile de somn,
turnăm peste ele cadarca, înăbuşim. Dacă e prea puţină zeama, adăugăm din fiertura rămasă. Când peştele
este aproape gata, adăugăm smântâna şi dăm un clocot. Este indicat să amestecăm în prealabil smântâna cu
un pic de zeamă de papricaş, atunci precis nu face cocoloaşe. Adăugăm ardeiul iute după gust, papricaşul de
somn este cel mai bun când e uşor iute.
Zdrobim brânza, adăugăm oul, mărarul tocat mărunt, grişul şi untul înmuiat, sărăm şi lăsăm compoziţia la
odihnă 20 de minute. Fierbem găluştele în apă sărată. Servim papricaşul de somn pe farfurii, garnisit din
belşug cu sosul cu smântână, adăugăm peste el două găluşte de brânză.

Gulaş bănăţean de vită
Ingrediente: 1 kg de pulpă de viţel, 3 cepe roşii, ardei verde, morcovi, ţelină, 100 ml de cadarcă, 2 linguri de
untură, boia de ardei, adaos pentru mâncăruri, sare şi piper.
Preparare: Tăiem carnea cuburi, adăugăm apă şi o fierbem la foc domol, îi îndepărtăm spuma de mai multe
ori. În altă cratiţă călim în untură până se înmoaie zarzavaturile mărunţite în prealabil. Strecurăm carnea
fiartă şi o adăugăm peste zarzavaturile înăbuşite, stingem cu 500 ml zeamă de carne şi cu vin, continuăm
fierberea încă 15 minute. După aceasta, mutăm compoziţia într-un vas termorezistent, îl dăm la cuptor să se
coacă încă 10 minute la 200 grade. Se serveşte cu cartofi sau paste.

Tocăniţă bănăţeană
Ingrediente: 1 kg de carne amestec ( 300 g de pulpă de porc, 300 g de pulpă de vită, 400 g de pulpe de pui,
fără os), 100 g de slănină, 100 g de cârnaţi, 2 cepe roşii, sare, piper, boia de ardei, ulei, 200 ml de cadarcă.
Preparare: Într-o tigaie călim ceapa roşie pe untura slăninei (dacă slănina are prea multă carne, trebiue să
adăugăm puţin ulei sub ea), apoi adăugăm carnea de vită spălată şi scursă bine, o înăbuşim 20 de minute.
După aceasta, adăugăm în acelaşi fel carnea de porc la carnea de vită în fierbere, le înăbuşim împreună
încă 30 de minute. La sfârşit adăugăm pulpele de pui tăiate fâşii subţiri şi rondelele de cârnaţi, apoi condimentăm. După ce carnea de pui s-a albit frumos, turnăm şi cadarca şi fierbem încă 30 de minute. Servim cu
mămăligă şi murături.
Pentru mămăligă sunt necesare 400 g făină de mălai, puţină sare, 100 ml ulei, (200 g brânză de oaie).
În vasul de fiert mămăliga se pun 600 ml apă, adăugând uleiul, iar când apa fierbe în clocote, făina de mălai
trebuie presărată frumos în ploaie, amestecând continuu. Când începe să fiarbă, o lăsăm 5 minute pe foc,
apoi o tragem de-o parte, o lăsăm puţin să stea, şi înainte de a se răci, scoatem cu polonicul încălzit, uns cu
ulei, căte o găluşcă pe marginea farfuriei, la care adăugăm tocăniţa bănăţeană şi murăturile.
Mămăliga cu brânză de oaie o preparăm la fel. Cu 1-2 minute după ce am presărat făina de mălai în apă,
adăugăm şi amestecăm 200 g brânză de oaie, apoi mai fierbem compoziţia 5 minute.

Pui de Arad
Ingrediente: 1 pui mare, 1 pui mai mic, 250 g de fasole verde, 500 g de cartofi, 500 g de roşii, 250 g de mazăre
verde, 3 cepe, 2 linguri de unt, 2 ouă, 1 legătură de mărar, 1 păhărel de cadarcă, sare, piper, 2 linguri de untură
+ 1 lingură pentru uns carnea
Preparare: Puiul mic se dezosează, oasele se pun la fiert în apă. Carnea scoasă de pe oase se toacă mărunt,
împreună cu măruntaiele de la amândoi puii. Ceapa se toacă bob de orez şi se pune la călit în untură. Când s-a
înmuiat se adaugă şi carnea tocată cu 1 păhărel de cadarcă, să se înăbuşe. Fasolea se taie bucăţele, morcovii
se taie felioare, cartofii şi roşiile se taie cubuleţe. Toate se pun în apă, să aştepte. Când carnea s-a frăgezit, se
lasă să se răcească, apoi se freacă cu ouă, sare şi piper. Cu pasta asta se umple puiul mare şi se coase.
Se unge puiul cu untură şi se dă la cuptor, într-o tavă termorezistentă scăldată în unt. Când s-a rumenit puţin, se adaugă supă de oase de pui clocotită. Se udă puiul des, să nu se ardă. După 1 jumătate de oră, lângă
puiul deja pătruns (dacă e încă crud, se mai lasă să fiarbă) se adaugă mazărea, fasolea, roşiile, morcovii şi
cartofii. Se potriveşte de sare şi piper şi se înăbuşă, acoperit, încă 1 jumătate de oră. Dacă e nevoie, se mai
pune apă.

În final, se ia capacul şi se lasă să se rumenească încă 10 minute. Se toacă mărunt mărarul şi se presară peste
legume. Din colecţia lui Radu Anton Roman

Clătite cu mere/castane şi sos de vişine
Ingrediente: pentru 16 clătite: 1 ou, 0,5 kg de făină, un vârf de sare, 2 linguri de zahăr, 500 ml de lapte, sifon
cât e necesar ( 200-300 ml), 100 ml de ulei
Pentru umplutură: 500 ml de cadarcă, 6 linguri de zahăr, 10 g de zahăr vanilat, 250 ml de suc de vişine (compot), 200 g de vişine, 200 g de mere, 100 g de pireu de castane.
Preparare: Preparăm aluatul pentru clătite prin amestecarea ingredientelor. Frigem cele 16 clătite în tigaia
pentru clătite. La prepararea umpluturii mai întâi fierbem cele 2 mere rase în 100 ml de cadarcă, adăugăm
două linguri de zahăr, jumătate din zahărul vanilat şi scorţişoara măcinată. La fel procedăm cu umplutura
de vişine, adăugăm la vişinele fără sâmburi 100 ml de cadarcă, două linguri de zahăr şi 5 g zahăr vanilat,
fierbem totul până se îngroaşă. După răcire, înjumătăţim castanele, şi le adăugăm la cele două umpluturi.
Preparăm şi sosul de vişine, fierbând 200 ml cadarcă cu compotul de vişine şi 2 linguri de zahăr, până se
leagă puţin. Umplem clătitele, 8 bucăţi cu umplutura de mere şi castane, 8 bucăţi cu umplutura de vişine şi
castane, după care turnăm peste ele sosul de cadarcă şi vişine preparat. Sugestii de servire: pe farfurii punem
2-2 clătite diferite, iar peste sosul de cadarcă şi vişine adăugăm frişcă bătută după gust şi dorinţă.

Mâncăruri gătite cu pălincă, ţuică, răchie
Supă rece de caise
Ingrediente: 500 ml de suc de caise cu pulpă, 300 ml de suc de portocale proaspăt, 100 ml de frişcă nebătută,
1 pachet de budincă de vanilie preparabilă la rece, 300 g de caise, suc de lămâie, 50 ml de pălincă de caise,
frunze de lămâiţă
Preparare: Turnăm sucul de caise şi cel de portocale într-un castron de supă. Adăugăm frişca nebătută, presărăm în cantităţi mici praful de budincă, şi omogenizăm bine cu telul, apoi dăm compoziţia la rece. Tăiem
caisele cubuleţe, le stropim cu sucul de lămâie şi pălinca de caise, le punem şi pe acestea la rece. Înainte de
servire, adăugăm caisele aromatizate în supă. O punem în căni sau pahare de coctail, ornate cu frunzuliţe
de lămâiţă.

Felii de pere îmbibate în pălincă, lângă piept fraged de puicuţă
Ingrediente: 800 g de piept de găină tânără, 100 ml de ulei, sare, amestec de piper, 400 g de pere Williams,
50 g de unt, 100 ml de vin alb, lămâie, muguri de ienupăr, o linguriţă de miere, 100 ml de pălincă de pere,
800 g de cartofi, 200 ml de lapte, 20 g de unt
Preparare: Tăiem pieptul de puicuţă felii, le piperăm, înainte de frigere, le sărăm uşor. Curăţăm de coajă
perele, le îndepărtăm sâmburii şi le feliem. Încingem untul şi punem pe el feliile de pere, apoi le sărăm,
presărăm peste ele muguri de ienupăr măcinaţi, le aromatizăm cu câteva picături de zeamă de lămâie şi o
linguriţă de miere. Turnăm puţină pălincă de pere şi dăm în clocot compoziţia cu vinul alb. Din cartofi preparăm un pireu. Pentru servire, punem pireul pe o parte a platoului, lângă el aşezăm feliile de piept de puicuţă,
deasupra adăugăm perele Williams înăbuşite.

Pulpe de pui cu măr picant
Ingrediente: 4 pulpe întregi de pui, 4 linguri de ulei, 50 g de unt, 8 cepe eşalote, 8 mere, 1 lingură de zahăr praf,
1 lingură de pălincă de pere, 1 linguriţă de coriandru măcinat, 50 g de migdale tăiate, piper măcinat, sare.
Preparare: Ungem pulpele cu ulei, le presărăm cu sare, piper, le rumenim în cuptorul cald. Între timp călim
cepele în unt până se înmoaie (sunt bune când se fac maronii). Adăugăm peste ele merele întregi decojite,
curăţate de sâmburi. Presărăm peste amestec zahărul, dăm în clocot la foc mare, amestecând din când în
când. Caramelizăm uşor compoziţia, apoi stropim cu pălincă, asezonăm cu sare, piper, coriandru şi o înăbuşim încă 10 minute. Când este gata, o turnăm într-un vas termorezistent, o presărăm cu migdalele mărunţite
şi o dăm 1-2 minute la grill, până ce migdalele se prăjesc aurii. Servim fierbinte, alături de pulpele de pui.

Pulpe de pui cu pălincă de caise
Ingrediente: 4 pulpe de pui întregi, 50 g de slănină afumată, 1 ceapă roşie mică, 100 ml de pălincă de caise,
8 buc de caise, 200 ml de vin alb sec, un vârf de cuţit de pulbere foi de dafin, sare si piper măcinat dupa gust
Preparare: Tăiem slănina afumată în cubuleţe foarte mici, îi topim untura. Prăjim pe ea ceapa roşie curăţată şi tăiată
foarte mărunt. Peste untura cu ceapă rumenim şi pulpele de pui, spălate şi tăiate în două. După aceasta, condimentăm cu mirodeniile, turnăm sub ele pălinca de caise, vinul, acoperim şi înăbuşim la foc domol, până se pătrund. Dacă
carnea de pui e moale, dar mai are multă zeamă, luăm capacul şi fierbem până scade sosul. Apoi scoatem pulpele
din tigaie, şi punem în locul lor jumătăţile de caise spălate şi curăţate de sâmburi, le rumenim câteva minute. În final,
adugăm pulpele, încingem totul împreună. I se potriveşte pilaf de orez.

Piept de raţă cu pălincă de prune, umplut cu fructe uscate
Ingrediente: 2 piepturi de raţă întregi, 200 g de amestec de fructe uscate, 1 lingură de pastă de tomate, 1 pachet de
zarzavat, 50 ml de pălincă de prune, sare, piper, rozmarin, ulei, zahăr, crochete de cartofi, făină.
Preparare: Înmuiem fructele uscate în apa amestecată cu zahărul şi pălinca de prune. După aceasta, străpungem piepturile de raţă, le umplem cu fructele înmuiate, le condimentăm şi le frigem pe patul de zarzavat, la cuptor. Dacă s-au copt,
le scoatem din cuptor, turnăm grăsimea rămasă într-o cratiţă şi călim în ea pasta de tomate. Presărăm peste ea puţină
făină, stingem cu apă, potrivim de gust cu sare şi piper, o dăm în clocot, apoi strecurăm şi aromatizăm sosul terminat cu
rozmarin. Se serveşte cu crochete de cartofi.

Piept de raţă în pălincă cu sos de vişine şi cadarcă
Ingrediente: 800 g de file de piept de raţă (cu piele), 60 ml de pălincă de vişine pe teasc, amestec de piper, sare,
40 g de miere de salcâm, 300 g de ciorchini de vişine, 200 ml de cadarcă, 50 g de amidon, scorţişoară, cuişoare,
sare, ciocolată amară (85%), coajă de lămâie, 800 g de cartofi, 50 g de unt, frunze de mentă proaspătă.
Preparare: Curăţăm pieptul de raţă, îl frecăm cu piper şi îl ungem cu pălinca de vişine, îl punem la frigider pentru cel
puţin o zi-două. Îl sărăm uşor înainte de a-l frige. Punem feliile de piept la rumenit întâi pe plită sau în tigaie, să se frigă
pe fiecare parte, să se formeze o crustă. După aceasta, continuăm în cuptor, la 120-130 de grade, până când interiorul
ajunge la 70 de grade, apoi lăsăm să se odihnească cam o jumătate de oră la 60 de grade. Până se odihneşte pieptul de
raţă, preparăm sosul de vişine. Punem la fiert în cadarcă scorţişoara, cuişoarele, coaja de lămâie, fierbem până scade la
jumătate. Înfierbântăm mierea în tigaie, adăugăm vişinele curăţate de sâmburi, stropim cu pălincă şi flambăm. Când
alcoolul a ars, stingem cu cadarca aromatizată şi presărăm peste ciocolata amară rasă. Dăm în clocot toată compoziţia
(dacă este necesar, o legăm mai bine cu amidon). După ce curăţăm cartofii, îi sculptăm în formă de butoiaşe şi îi fierbem
pe aburi. Dacă sunt gata, călim frunzele de mentă mărunţite în unt şi tăvălim cartofii pe ele. Pentru servire, punem pe mijlocul farfuriei sosul de vişine, aşezăm peste el pieptul de raţă rumen feliat şi le alăturăm butoiaşe de cartofi cu mentă.

Medalioane de mangaliţă în slănină fripte pe frigărui, cu ciuperci de pădure
în pălincă de porumbe, mălai cu brânză de burduf şi jumeri la tavă şi morcovi
fragezi în unt
Ingrediente: 500 g de muşchiuleţ de mangaliţă, 200 g de costiţă afumată feliată, 100 ml de ulei de floarea soarelui,
sare, piper proaspăt râşnit, 200 g de amestec de ciuperci de pădure (ghebe, hribi, gălbiori, trâmbiţa piticului), 80 g de praz,
jumătate de legătură de frunze de pătrunjel, 50 g de amidon, 50 ml de frişcă nebătută, 200 ml de pălincă de porumbe,
200 g de făină de mălai, 80 g de jumări de gâscă, 100 g de brănză de burduf, 4 fire de morcov nou fraged, 20 g de unt.
Preparare: Tăiem muşchiuleţul de mangaliţă în medalioane, le piperăm, le învelim în feliile de costiţă, le tragem pe
frigărui, sărăm uşor înainte de frigere. Le prăjim pe plită sau în tigaie. Tăiem ceapa mărunt, o călim în ulei, adăugăm
ciupercile feliate, le stropim cu pălinca de porumbe, le presărăm cu verdeaţa de pătrunjel tocată mărunt, sărăm şi încorporăm frişca nebătură, dacă e nevoie îngroşăm cu amidon. Preparăm o mămăligă din făina de mălai. Când s-a răcit,
o punem cu lingura pe fundul tăvii, o presărăm cu brănza de burduf şi jumări, apoi rumenim în cuptor. Morcovul nou îl
înăbuşim în unt, întreg sau tăiat rondele mai groase. Punem pe farfurie ciupercile, morcovii cu unt, alături de mămăliga
cu brânză de burduf şi jumări, deasupra aşezăm frigăruia prăjită.

Pulpă de miel marinat în pălincă, cu usturoi
Ingrediente: 800 g de pulpă de miel fără os, 4 căţei de usturoi, sare, piper abia râşnit, 5 g de chimen râşnit,
80 g de untură (mangaliţă), 200 ml de cadarcă, 400 g de mere, o jumătate de lămâie, 2 linguri de miere,

50 ml de pălincă de mere, scorţişoară, 600 g de cartofi, 12 felii subţiri de costiţă afumată, sfoară pentru legat
Preparare: Fasonăm pulpa de miel şi o împănăm cu căţeii de usturoi tăiaţi pe lung, o legăm cu sfoara pentru legat,
dându-i o formă lungită. O frecăm cu piper, chimen râşnit şi sare. Frigem pulpa de miel în tigaie sau pe plită, apoi
se introduce în cuptor, stropind-o de mai multe ori cu cadarcă. Curăţăm cartofii şi îi fierbem puţin, apoi, calculând
3 bucăţi de persoană, îi învelim în costiţă afumată şi îi frigem în tavă. Curăţăm merele, le înăbuşim în puţină apă,
le aromatizăm cu miere, sare, scorţişoara, în final cu pălinca de mere. Dacă s-au înmuiat şi le-a scăzut zeama, după
o pauză scurtă, le feliem. Pentru servit, punem pe farfurie cartofii fripţi, feliile din friptură de miel, astfel încât să
acopere pe jumătate cartofii, şi în final aşezăm pe lângă ele feliile de mere.

Tocană de căprioară cherchelită
Ingrediente: 1-1,5 kg de spinare de căprioară, 2 căţei de usturoi, 10 boabe de mugur de ienupăr, tot atâtea de piper verde,
1 bucată de floare de nucşoară, 1 bob de cuişoară (râşnite foarte fin), 1 lingură de miere, puţin tarhon şi busuioc, 1 litru de vin
alb, 200 ml de pălincă de fructe, 1 lingură de gem de afine sau mure.
Preparare: Scoatem carnea de pe şira spinării şi o tăiem fâşii subţiri. Turnăm peste ea jumătate din vinul alb şi o
odihnim o seară. După aceasta, punem carnea la fiert într-un ceaun mai mic, turnăm peste ea vinul în care a stat,
adăugăm mugurii de ienupăr mărunţiţi, piperul, cuişoara, puţină sare, fierbând-o aşa, până ce carnea lasă zeamă.
Acum adăugăm usturoiul zdrobit, mierea şi condimentele verzi, floarea de nucşoară şi jumătate din pălincă. Fierbem pe foc potrivit, până ce carnea e aproape pătrunsă, când amestecăm mierea, restul de pălincă, gemul şi sare,
după gust. Dacă în timpul fierberii îi scade zeama, adăugăm mai întâi restul de vin, apoi, dozând cu grijă, subţiem
tocana cu apă. Dacă este gata, o lăsăm o oră să se armonizeze gusturile, după care o reîncălzim şi o scoatem pe
platoul de servire. Se serveşte cu tărhană, legume înăbuşite şi o pălincă aromată.

Compot de cireşe cu pălincă de fructe
Ingrediente: 1 kg de cireşe, 1 bucăţică de scorţişoară, 1 baton de vanilie, 2 cuişoare, 250 g de zahăr, 400 ml
pălincă de fructe
Preparare: Spălăm cireşele şi le punem în borcane de compot, alături de mirodenii. Le presărăm cu zahăr şi turnăm alcool peste ele, până cireşele sunt acoperite în întregime. Închidem borcanul, apoi timp de o săptămână îl
scuturăm de mai multe ori pe zi, ca zahărul să pătrundă bine fructele. Se poate consuma după 2 luni.

Clătite cu cireşe îmbătate
Ingrediente: pentru 16 clătite 1 buc ou, 0,5 kg de făină, un praf de sare, 2 linguri de zahăr, 500 ml de lapte,
sifonul necesar (2-300 ml), 100 ml de ulei
Pentru umplutură: 500 g de cireşe, 1 linguriţă mocca de scorţişoară măcinată, puţin zahăr pudră, 2 linguri
de pălincă de cireşe
Preparare: Spălăm cireşele, le scurgem şi le scoatem sâmburii. Le stoarcem uşor şi le încorporăm împreună cu
scorţişoara în aluatul pentru clătite, apoi frigem clătite mici din compoziţie. Presărăm zahăr pudră peste clătitele
fripte, le stropim cu câteva picături de pălincă, şi le servim imediat, îndoite.

Tort O mie şi una de nopţi
Ingrediente: (pentru 8 felii):
Pentru blat: 4 ouă, 1 linguriţă mocca de scorţişoară măcinată, 60 ml de pălincă de caise, 6 linguri de zahăr,
5 linguri de făină, 30 gr de cacao pulbere, 1 linguriţă
mocca de praf de copt
Pentru cremă: 200 ml de lapte, 1 baton de vanilie,
40 g de unt, 400 g de pireu de castane congelat, 1 pachet
(2,5 g) de gelatină praf, 300 ml de frişcă nebătută
Pentru ornat: 250 g marţipan preambalat, 20 g zahăr pudră
Preparare: Preîncălzim cuptorul cu flacără medie (la 180 °C, în cuptor cu ventilaţie la 165 °C). Frecăm spumă
gălbenuşurile cu scorţişoara măcinată, pălinca şi 2 linguri de apă. Batem o spumă tare din albuşurile cu zahăr.
Amestecăm pulberea de cacao şi praful de copt în făină. Încorporăm cu grijă cele două compoziţii cu ouă,
adăugând treptat şi făina cu cacao. Căptuşim cu hârtie pentru copt o formă de tort cu diametrul de 18 cm,
o umplem cu compoziţia pentru blat, dăm la copt 25-30 de minute. Verificăm stadiul de coacere cu acul înfipt.
Fierbem laptele cu batonul de vanilie despicat în lung, după care îl scoatem din el. Apoi îl frământăm cu untul
şi cu pireul de castane. Dizolvăm gelatina în apă rece, o încorporăm în crema de castane, împreună cu frişca
bătută spumă. Tăiem blatul de tort în două felii, îl umplem cu cremă, îmbrăcăm cu cremă şi partea de sus, şi
cea laterală. Lăsăm să se răcească, apoi îl decorăm cu figuri decupate din compoziţia de marţipan. Este şi mai
bogat, dacă punem toată crema între foile de blat, îmbrăcând exteriorul cu ciocolată topită.

Plăcintă rece de vanilie-pere, cu vişine fierbinţi
Ingrediente: 1 pachet de foi de plăcintă, 2 pachete de budincă de vanilie (cu fierbere), 400 g de vişine (pot fi şi din
conservă), 2 lămâi, zahăr, 2 linguri de amidon, scorţişoară, 4 pere (pot fi şi din conservă), 50 ml pălincă de pere
Preparare: Fierbem budinca mai groasă decât de obicei. Curăţăm perele, le tăiem cubuleţe, le fierbem până devin
moi, în apă cu zahăr şi lămâie, doar cât să le acopere. Dacă s-au răcit, adăugăm 30 ml de pălincă de pere.
Când şi budinca se răceşte, îi încorporăm perele scurse şi restul de ţuică.
Întindem foile de plăcintă, le umplem cu budinca rece cu pere, le rulăm şi le coacem rumene timp de 10 minute în
cuptor, la 260 de grade.
Scoatem sâmburii din vişine, le fierbem în apă cu zahăr şi scorţişoară cât să le acopere, când fierb, legăm compoziţia
cu amidonul alimentar. Răcim plăcinta, o feliem şi turnăm peste ea vişinele fierbinţi.

Rondele de mere parfumate
Ingrediente: 150 g de făină, 4 linguriţe de praf de copt, 100 g de brânză de vaci, 2 ouă, 100 ml de lapte,
1 lingură de zahăr, 2 mere mari, 2 linguri de făină, 2 linguri de pălincă de mere
Preparare: Cernem făina cu praful de copt. Amestecăm bine cu brânza pasată, ouăle bătute, laptele, zahărul şi un
praf de sare. Compoziţia este bună când are consistenţa unui aluat foarte gros pentru clătite.
Curăţăm merele, le scoatem sâmburii, le tăiem rondele şi le stropim cu pălincă. Apoi le tăvălim câte una prin făină,
apoi în compoziţia cu brânză şi le frigem aurii în uleiul încins.
Le servim presărate cu zahăr pudră şi scorţişoară.

Caise crocante de Kecskemét
Ingrediente: 800 g de caise necoapte, 50 ml pălincă de caise, 1 buc ou întreg, 100 g de făină de soia, un praf de sare
Pentru servire: 1 lingură de ţuică de caise şi gem de caise, după gust
Preparare: Batem spumă ouăle cu pălinca de caise, apoi încorporăm atâta făină de soia, cât să avem o compoziţie
densă, dar încă fluidă. O lăsăm să stea zece minute. Între timp spălăm fructele, le ştergem, şi le tăvălim întregi (deci
cu sâmbure cu tot) în puţină făină de soia, apoi în aluat. Imediat le scufundăm în uleiul încins la 180 de grade, le
frigem cocante în 1-2 minute. Le scurgem bine de ulei, le punem pe platou. Gemul de caise subţiat cu ţuica de caise
îl servim separat, în castronaş sau în sosieră.

Prăjiturică cu vişine
Ingrediente: unt sau margarină pentru copt, pentru ungerea formei, 200 g de vişine fără sâmburi, 6 linguri
de făină, 200 ml de lapte, 1 ou, 6 linguri de zahăr brun, ½ de lingură de bicarbonat de sodiu, 1 pachet de praf
de copt, 50 ml de pălincă de vişine, ½ de lingură de scorţişoară, 4 linguri de nuci măcinate, 1 lingură de ulei de
măsline, sare
Preparare: Amestecăm bine într-un castron făina, praful de copt, zahărul brun, bicarbonatul de sodiu, scorţişoara,
nucile măcinate. Batem oul, îi adăugăm laptele, uleiul de măsline şi pălinca de vişine. Ungem o formă de copt
rotundă cu unt sau margarină pentru copt, apoi îi acoperim fundul cu vişinele fără sâmburi, bine îndesate. Amestecăm bine compoziţa cu ouă şi cea cu făină. Turnăm aluatul obţinut peste vişine. Coacem 25 de minute la 180 de
grade. Verificăm cu acul înainte de a o scoate din cuptor. După ce am scos-o, acoperim forma de copt cu o farfurie
şi răsturnăm forma pe farfurie, lăsând să se răcească, astfel, sucul vişinelor va „însiropa” puţin prăjitura, făcând-o
şi mai gustoasă.

Caise ameţite în ţuică, pane
Ingrediente: douăzeci de caise frumoase, pălincă de cireşe, zahăr pudră, 2 ouă, 120 g de făină, vin alb, un praf
de sare, ulei pentru fript
Preparare: Tăiem caisele în jumătăţi, le scoatem sâmburii, le presărăm cu zahăr pudră şi le stropim cu pălincă de
cireşe. Le punem la frigider pentru o oră, apoi le scurgem sucul. Amestecăm cele două gălbenuşuri cu 80 g de făină
şi cu atâta vin alb, cât să obţinem un aluat gros, dar fluid, îi adăugăăm un praf de sare şi albuşurile bătute spumă
tare. Tăvălim jumătăţile de caise întâi în făină, apoi în aluat, le frigem rumene în ulei încins, din belşug. Le servim
presărate cu zahăr pudră.

Tort cu fructe cherchelite
Ingrediente: 800 g de amestec de căpşuni şi mure, 100 g de zahăr, 3 linguri de gem de caise, 100 ml de pălincă de cireşe
Pentru tort: 3 ouă, 100 g de zahăr, 180 g de unt, 300 g de făină, coaja rasă de la 1 lămâie, 1 pachet (7 g) de drojdie
uscată, 20-30 g de unt, pentru uns forma
Preparare: Spălăm şi scurgem fructele, apoi le amestecăm cu grijă cu zahărul, gemul şi pălinca. Acoperim amestecul
şi îl punem la frigider, să se pătrundă gusturile. Pentru blatul de tort, frecăm spumă ouăle cu zahărul. Adăugăm untul
topit – dar nu fierbinte – apoi încorporăm şi făina, coaja de lămâie şi drojdia uscată. Punem compoziţia într-o formă de
tort mijlocie, cu diametru de cca 18 cm, unsă cu unt. Apoi o coacem în cuptor preîncălzit, la foc mediu (la 180 °C, în cuptor cu ventilaţie la 165 °C), timp de cca 45 de minute; dacă se rumeneşte exagerat, o acoperim cu folie de aluminiu. Lăsăm blatul să se răcească în formă, apoi îl punem pe platou şi îl servim după ce l-am acoperit cu fructele „cherchelite”.

Plăcintă cu brânză şi caise, cu sos de pălincă
Ingrediente: 100 g de tăiţei cu patru ouă laţi, 500 g de brânză pasată, 2 buc ouă, 120 g de zahăr, 100 g de caise
uscate, 1 pachet de zahăr vanilat, zahăr praf pentru pudrat, 2 linguri de ulei, 1 pachet de foi de plăcintă
Pentru sos: 6 linguri de gem de caise, 6 linguri de pălincă de caise
Preparare: Frecăm gălbenuşurile cu jumătate din zahăr, cu zahărul vanilat, adăugăm brânza şi caisele uscate,
tăiate mărunt. Amestecăm bine, încorporăm şi albuşurile bătute spumă tare cu restul de zahăr. În final, adăugăm
tăiţeii nefierţi. Rulăm compoziţia în foile de plăcintă întinse şi unse cu ulei, coacem la gata la 180 – 200 °C. Pentru
sos, subţiem gemul cu apă, până la consistenţa dorită, apoi îi dăm un clocot şi omogenizăm cu pălincă. Îl servim
alături de plăcinta feliată, pudrată cu zahăr.

Caise cu roquefort
Ingrediente: 12 bucăţi de caise din compot, 3 linguri de zahăr pudră, 4 linguri de pălincă de caise, 200 de grame de
brânză roquefort, 4 linguri de frişcă nebătută, 1 lingură de lămâiţă tocată mărunt şi frunze pentru ornat
Preparare: Scurgem caisele, le punem cu partea tăiată în jos într-o tavă de cuptor, le presărăm cu zahăr pudră,
le stropim cu pălincă. Le rumenim puţin în cuptorul preîncălzit la 220 de grade, apoi le scoatem şi le lăsăm să se
răcească. În brânză adăugăm 1 lingură de frişcă nebătută, o zdrobim bine cu furculiţa. Încorporăm restul de frişcă nebătută, lămâiţa, şi formăm din compoziţe bărcuţe, cu ajutorul unei linguriţe. Le punem peste caisele răcite.
Decorăm vărful cu frunzuliţe de lămâiţă

Plăcintă voivodineană cu vişine
Ingrediente: 500 gr de aluat pentru plăcintă, 100 gr de nuci măcinate, 100 ml de ulei pentru uns foaia de
plăcintă, 1 kg de vişine, 300 g de zahăr, 50 ml de rachiu
Pentru acoperit: 3 gălbenuşuri, 100 ml de smântână, zahăr praf pentru pudrat
Preparare: Spălăm vişinele, le scoatem sâmburii, le scurgem. Suprapunem trei foi de plăcintă unse cu ulei. Peste
cea de-a treia foaie presărăm un pumn de nuci, apoi aşezăm din vişinele amestecate cu zahărul şi rachiul şi rulăm.
Continuăm operaţiunea până la consumarea ingredientelor. Aşezăm plăcintele pe tavă de copt, le coacem 40 de
minute la 170 de grade. Putem turna peste plăcinte gălbenuş de ou bine frecat cu smântână, dar numai după ce
sunt pe jumătate coapte. Răcim plăcintele, le feliem şi le pudrăm cu zahăr praf.

Mâncăruri recomandate lăngă pălincă, ţuică, răchie
Platou rece voivodinean
şuncă de casă, rasol de vită, kulen, brânză

Sărmăluţe în foi de viţă, din amestec de carne
Ingrediente: 40 – 50 de frunze de viţă de vie, 500 g de amestec de carne tocată (porc şi viţel), 1 cană de orez, 1 ceapă
roşie, 1 ou, sare, piper, adaos pentru mâncăruri granule, boia de ardei dulce şi iute, 2 căţei de usturoi, ulei.
Preparare: Rumenim ceapa roşie tocată mărunt în ulei, adăugăm carnea tocată şi mai călim puţin împreună.
Potrivim de sare, piper, şi adăugăm o linguriţă de boia de ardei dulce. Încorporăm orezul şi prăjim uşor. După ce am
luat compoziţia de pe foc, adăugăm 1 ou. Porţionăm umplutura în frunze de viţă conservate pe iarnă sau proaspete,
înmuiate în apă caldă. Rulăm sărmăluţele, le aşezăm în cratiţă. Le acoperim cu frunze de viţă de vie, iar peste vas,
punem o farfurie. Le fierbem cca. o oră, acoperite. Îngroşăm cu rântaş preparat din puţin ulei, 2 căţei de usturoi
tocaţi mărunt şi 1 linguriţă de ardei iute măcinat.

Găină în lut
Ingrediente: o găină, sare, piper, boia de ardei, cartofi, brânză, lut
Preparare: Alegem o găină întreagă, curăţată de intestine. Condimentăm cu sare, piper şi boia, după care o invelim în folie peste care se aplică un strat de lut. O învelim din nou, de data aceasta cu folie de aluminiu şi o
băgăm în jăratecul unde se fierbe ţuica. O acoperim cu cenusă si o lăsăm la copt cca. o oră, după care o scoatem şi
o servim caldă alături de legume (cartofi în jăratec) şi brânza. Ca băutura, i se potriveşte cel mai bine ţuica fiartă
chiar atunci.

Mălai copt în ţăst
Ingrediente: 10 kg de făină de mălai, 500 g de zahăr, 2 linguri de sare, 8 l de apă, 3 pumni de făină de grâu
Preparare: Se amestecă toate ingredientele, se subţiază cu apă clocotită, până se obţine un aluat omogen.
Se toarnă într-o tavă si se pune într-un cuptor încins, în aer liber, de seara până dimineaţa, aprox. 8-10 ore. Tava se
acoperă cu un capac gros de fontă peste care se pune cenuşă rece, în jurul tăvii se va pune jar. Înainte de a o acoperi,
compozitia se va unge pe deasupra cu o pastă moale facută din făină de grâu şi apă, ca să nu crape. Dimineaţa se
scoate din cuptor, se taie felii şi se serveste cald alături de sarmale cu smântână sau brânză.

Pogăcele cu jumări ca la Bunica
Ingrediente: 500 g de jumări, 1 kg de făină, 1 pachet de drojdie (20 g), 1 lingură de zahăr, 500 ml de lapte (de fapt,
cât cuprinde)/o parte se poate înlocui cu smântână, 1-2 ouă, gălbenuş pentru uns suprafaţa, 3-4 linguri de ulei,
1 lingură de ulei, seminţe de chimen
Preparare: Măcinăm jumările. Facem maiaua din drojdie în lapte călduţ, o frământăm cu făina, uleiul, ouăle, sarea
şi laptele/smântâna. De fapt preparăm un aluat dospit. Dacă aluatul este bătut, îl presărăm cu făină şi îl odihnim
2 ore sub ştergar, în loc călduţ. Dacă a crescut, îl răsturnăm pe planşeta presărată cu făină, îl întindem de un deget
grosime, şi îl ungem cu jumările măcinate. Împăturăm aluatul în forma unei pâini, îl odihnim 20 de minute.
După aceasta, îl întindem şi îl împăturăm din nou. Alte 20 minute de odihnă, şi din nou împăturire. În total,

trebuie să repetăm operaţiunea de vre-o cinci ori să obţinem un foietaj frumos. Înainte de coacere, îl întindem
din nou, la o grosime de cca, 2 cm. Tăiem cu forma de pogăcele, le ungem cu gălbenuş de ou, le presărăm cu
chimen. Le mai lăsăm să se odihnească un timp în tava unsă, până mai cresc puţin.

Mâncăruri gătite cu bere
Supă Gambrinus
Ingrediente: 30 g de unt, 40 g de făină, 2 l de bere, piper râşnit, scorţişoară, zahăr, 400 ml frişcă nebătută
Preparare: Să alegem o bere de marcă bună, de categorie premium! Din unt şi făină, preparăm un rântaş deschis
la culoare. Îl stingem cu doi litri de bere, potrivim de gust cu puţin piper râşnit, scorţişoară şi zahăr. După ce a dat în
clocot, adăugăm 400 ml de frişcă nebătută proaspătă şi servim fierbinte. Garnisim cu crutoane de pâine prăjită.

Supă de bere cu caşcaval-ceapă-ciuperci
Ingrediente: 1 l de bere, 800 g de praz, 150 g de caşcaval trapist, 400 g de ciuperci, boia de ardei, sare, piper,
usturoi, pătrunjel, ulei
Preparare: Tocăm mărunt partea albă din cele 800 de g de praz, îl călim uşor în ulei. Îl presărăm cu boiaua
de ardei, îl stingem cu un litru de bere blodă şi 200 ml de apă rece, iar când dă în clocot, îi adăugăm 150 g
de caşcaval trapist ras mai mare, şi îngroşăm compoziţia neacoperită pe foc domol, amestecând încontinuu.
Acum îi încorporăm 400 de g de ciuperci feliate subţire, potrivim de sare, de piper mai mult ca de obicei, dăm
în clocot 5 minute, apoi o luăm de pe foc, şi o lăsăm să se răcească, sub capac. O scoatem în castronaşe frecate
cu usturoi şi o punem la loc răcoros. Când o servim, îi presărăm suprafaţa cu pătrunjel tocat.

Pui în bere
Ingrediente: 4 buc de pulpe de pui, 6 cepe mici, 400 g de ciuperci, 20 de boabe piper, 20 de boabe de muguri de
ienupăr, 40 de g de margarină, 2 foi de dafin, 600 ml de bere blondă, 2 linguri de pastă de tomate, sare, piper
Preparare: Frigem bucăţile de pui pe 40 g de margarină, la foc mare, până devin aurii. Feliem subţire ceapa şi
ciupercile, apoi le adăugăm peste pui, alături de piper şi foile de dafin. Stingem treptat cu berea, potrivim de sare
şi piper. Domolim flacăra, apoi încorporăm pasta de tomate, şi fierbem la foc mic cca. 50 de minute. Servim într-un
castron adânc, presărat cu verdeaţă de pătrunjel.

Curcan în bere pe crenguţe de rozmarin
Ingrediente: 500 g de pulpă de curcan sau piept de curcan feliat, 2 bucăţi de ficat de pui, 2-3 căţei de usturoi,
1 ceapă roşie mijlocie, 1 ceapă albă mijlocie, o jumătate de sticlă de bere – cea mai bună e berea neagră, puţin
sos de soia, amestec de condimente pentru pasăre, cca. 50 g de unt sau margarină, 3-4 bucăţi de crenguţe de
rozmarin de câte 10 cm, sau rozmarin uscat măcinat, sare după gust.
Preparare: Tăiem carnea de curcan în bucăţi subţiri, le presărăm şi le frecăm cu sare, cu amestecul de condimente
pentru pasăre, le stropim cu sosul de soia, şi le lăsăm să stea cca. 15 minute. Între timp feliem cepele, usturoiul îl
tăiem în sferturi. Rumenim în pripă carnea de curcan pe unt sau pe margarină, apoi îi adăugăm ficatul de pui feliat,
aruncăm peste ele amestecul de ceapă. Culcăm deasupra lor crenguţele de rozmarin, în final, le stropim cu jumătatea de sticlă de bere. Acoperim vasul, dar lăsăm puţin spaţiu lângă capac – şi lăsăm frumos să se înabuşe încet.
Când i-a scăzut zeama, este deja gata, fraged, parfumat şi gustos.

Rasol de vită în bere
Ingrediente: 800 g de rasol de vită fără os, 50 g de muştar iute, 2 linguri de ulei, 250 g de ceapă roşie, sare,
piper măcinat, jumătate de legătură de verdeaţă de pătrunjel, 5 căţei de usturoi, 1 foaie de dafin, 200 ml de
smântână, 600 ml de bere, 1 crenguţă de cimbrişor, 2 frunze de salvie, un vârf de cuţit de seminţe de ţelină
Preparare: Tăiem rasolul cuburi mai mari, le ungem cu muştar. Le prăjim în pripă pe ulei încins, apoi le scoatem şi le punem deoparte. Curăţăm şi tocăm mărunt ceapa roşie şi usturoiul, apoi le călim în grăsimea rămasă.
Sărăm, piperăm, apoi stingem cu bere. Punem într-un săculeţ pentru mirodenii foaia de dafin, cimbrişorul,
salvia şi seminţele de ţelină, apoi le adăugăm cepei cu bere, împreună cu rasolul. Înăbuşim până e gata,
între timp completăm lichidul evaporat cu bere. Scoatem şi aruncăm săculeţul cu mirodenii, scoatem rasolul
cu lingura strecurătoare şi îl păstrăm cald. Fierbem sosul rămas, încorporăm smântâna, omogenizăm bine.
Îl turnăm peste carne, presărăm deasupra pătrunjel verde tocat mărunt, servim cu gogoşi de cartofi.

Coaste de porc beţivane cu bere
Ingrediente: 4 felii de coaste de porc, 1 ceapă roşie, 2 căţei de usturoi, 1 linguriţă mocca de seminţe de chimen,
1 sticlă de bere blondă, 1 felie de pâine de secară mai uscată, 1 linguriţă de unt, 4 linguri de ulei, 1 foaie de
dafin, sare, piper, lămâie, făină
Preparare: Prăjim pripit în ulei feliile de coaste de porc spălate, apoi le aşezăm pe un platou preîncălzit.
Tocăm mărunt ceapa roşie curăţată, zdrobim usturoiul şi le călim uşor în restul de ulei. Adăugăm în uleiul cu
ceapă foaia întreagă de dafin, linguriţa mocca de chimen măcinat, le călim împreună. Presărăm deasupra făină,
apoi stingem cu bere, amestecăm totul până la omogenizare. Punem coastele în cratiţă, turnăm peste ele sosul
cu ceapă şi bere. Sărăm şi piperăm bine, înăbuşim sub capac, până se pătrund. Între timp, radem în compoziţie
pâinea de secară uscată. Înainte de servire, parfumăm carnea cu coajă de lămâie proaspăt rasă. Condimentăm
sosul după gust, îl strecurăm prin lingura strecurătoare şi îl turnăm peste coaste, după ce l-am îmbogăţit cu unt.
Servim cu orez prăjit, crochete de cartofi.

Ruladă de porc în bere
Ingrediente: 4 felii de cotlet, 4 felii de şuncă, morcovi, castraveţi cornişon, muştar, sare, piper, boia de ardei,
rozmarin, pătrunjel, ulei, 200 ml de bere
Preparare: Batem bucăţile de cotlet şi punem peste fiecare o jumătate de felie de şuncă. Le sărăm, şi aşezăm pe
mijloc morcovii şi castraveţii cornişon tăiaţi fâşii. Le ungem cu un strat subţire de muştar şi le rulăm în formă de
cilindru. Le fixăm cu scobitori. Le condimentăm şi aromatizăm cu sare, piper şi boia de ardei, precum şi cu rozmarin.
Încingem uleiul în tigaie şi prăjim ruladele de jur împrejur. Adăugând puţină apă, le înăbuşim până se pătrund. În
ultimele 10 minute, adăugăm 200 ml bere, cu care vom încheia înăbuşirea. Le servim tăiate rondele, presărate cu
pătrunjel. Le servim cu pilaf de orez.

Friptură de porc cu sos de bere
Ingrediente: 1 kg de cotlet de porc dezosat, 10 căţei de usturoi, 12 buc + 2 linguri de măsline verzi, 1 ceapă,
1 lingură + 25 g de unt, 1 sticlă de bere, 1 linguriţă de pastă de tomate, 500 g de roşii cherry, 1 lingură de oţet,
3 linguri de pireu dulce de mere rase, 1,5 linguri de sos de soia, 1 lingură de ulei de măsline, sare, piper
Preparare: Preîncălzim cutorul la 175 de grade. Curăţăm usturoiul. Cu un cuţit cu lama lată înţepăm în carne
nişte găuri, în care îndesăm cele 12 măsline şi usturoiul, apoi sărăm şi piperăm după gust. Curăţăm şi tocăm ceapa.
Încingem lingura de unt într-o tigaie termorezistentă, apoi frigem în el carnea, până ce devine brună pe ambele
părţi. Adăugăm ceapa, turnăm deasupra berea şi pasta de roşii. Acoperim, şi frigem cam 1 oră şi un sfert pe grătarul
de jos al cuptorului. Spălăm roşiile, le crestăm coaja, le opărim, apoi le punem în apă rece şi le decojim. Scoatem
carnea din tigaie, o împachetăm în folie de aluminiu, o lăsăm să stea, până când pregătim sosul. Strecurăm zeama
cu bere de la carne, o turnăm în altă tigaie, şi o amestecăm cu oţetul şi pireul de mere, până devine cremoasă.
Dăm compoziţia în clocot, o legăm cu sos de soia, apoi îi adăugăm 1,5 linguriţe de sare, 2 prafuri de piper alb, şi
restul de 25 g de unt. Punem roşiile în ulei de măsline pentru 2 minute, apoi le frigem împreună cu cele 2 linguri
de măsline rămase. Tăiem carnea felii, o servim cu pilaf de orez, roşii, măsline şi sosul de bere.

Varză înăbuşită în bere
Ingrediente: 800 g de varză murată, 600 ml de bere blondă, 4 felii de slănină afumată, 4 felii de ceafă afumată, 4 cartofi, 4 cremvurşti, 1 rădăcină de pătrunjel, 1 morcov, ceapă, verdeaţă de pătrunjel, cuişoare, foi de
dafin, cimbrişor, piper, sare, untură.
Preparare: Amestecăm varza murată tăiată cu patru felii de slănină afumată, măcinată foarte mărunt. Adăugăm rădăcina de pătrunjel, morcovul şi o ceapa mai mică, curăţate, bine spălate. În ceapă înfingem o cuişoară.
Punem şi o foaie de dafin, un praf de cimbrişor şi piper râşnit. Sărăm uşor. Amestecăm bine. Turnăm deasupra
bere, doar cât să o acopere. Acoperim cu capac, fierbem bine, apoi înăbuşim în cuptorul de temperatură medie,
până când îşi evaporă zeama. Între timp curăţăm patru cartofi mai mici, îi tăiem în patru. Îi fierbem în apă sărată.
Dacă varza s-a înăbuşit, o potrivim de gust, şi o aşezăm pe un platou preîncălzit de mărime corespunzătoare. Crestăm patru cremvurşti şi îi frigem în unu-două minute în untură din belşug, bine încinsă, apoi îi punem de-o parte
şi de alta a verzei. Prăjim şi patru felii de ceafă afumată şi le punem deasupra verzei. La capătul platoului aşezăm
cartofii fierţi, strecuraţi de zeamă. Presărăm cu verdeaţă de pătrunjel tocată mărunt.

Bere fiartă
Ingrediente: 1,5 l de bere, 2 gălbenuşuri, zahăr praf, 100 ml frişcă nebătută, 100 ml rom, scorţişoară, cuişoare
Preparare: Începem să încălzim berea în cratiţă, dar nu o fierbem tare. Până se încălzeşte, frecăm cele două gălbenuşe cu zahăr praf (după gust), frişca nebătută şi romul portorico. Omogenizăm cu mare grijă în berea caldă, ca să
nu se taie gălbenuşele. Aromatizăm cu scorţişoară şi cuişoare. Este cea mai bună strecurată, servită în halbă.

Prăjitură beată
Ingrediente: 700 g de aluat pentru plăcintă, 800 g de carne tocată, pentru umplutură brânză, cartofi sau
dovleac, 3 cepe roşii mijlocii, piper, sare, adaos pentru mâncăruri, 6 ouă, 500 ml de bere, ulei
Preparare: Tăiem mărunt ceapa, o călim în ulei, adăugăm carnea şi mai călim puţin, apoi adăugăm condimentele.
În tava de copt aşezăm 3 foi de plăcintă, punem peste ele umplutură, apoi din nou 3 foi de plăcintă, şi umplutură,
până se termină ingredientele. Acoperim cu trei foi de plăcintă, apoi o tăiem cuburi, şi turnăm peste compoziţie
următorul amestec: batem cele 6 ouă cu puţină sare cu mixerul, apoi, după ce am oprit mixerul, încorporăm berea.
Odihnim plăcinta stropită 20 de minute, apoi o coacem în 30 de minute, la 200 de grade.

Ciolan stropit cu bere
Ingrediente: 1 bucată de ciolan (crud), morcov, ceapă, ardei, roşii, sare, piper măcinat şi boabe, foi de dafin,
500 ml de bere
Preparare: Fierbem ciolanul pentru timp scurt, 30 de minute la foc domol, în apă în care am pus puţină sare, câteva foi de dafin, şi 1 bucată de ceapă roşie mai mare, tăiată bucăţi. Scoatem ciolanul din zeama de fiert şi îi subţiem
bine şoricul curăţind cu lama cuţitului sub apă rece. Când am terminat această fază, îl presărăm cu un amestec
pregătit din sare şi piper, după ce în prealabil l-am secţionat pe lângă os, ca să ajungă condimentele şi în interiorul
lui. Punem ciolanul condimentat pentru o zi la frigider, la + 5 grade C, acoperit, să se pătrundă. Apoi îl punem în
punga de copt, îl aşezăm în tavă, împrejmuindu-l cu zarzavatul tăiat rondele, iar după o oră de copt, despicăm
punga de copt, scoatem zarzavaturile înăbuşite de lângă ciolan, şi începem să îl frigem la gata. În timpul frigerii, îl stropim des cu bere. Continuăm friptul, până când şoricul îi devine brun deschis, crocant. Înainte de servire,
îi scoatem osul, şi îl feliem în bucăţi de grosimea degetului. Feliile de ciolan se pot servi cu iahnie de fasole, cu cartofi
cu ceapă sau la tavă.

Iahnie de fasole
Ingrediente: 1 kg fasole, 300 g de ceapă, 150 ml de ulei, 100 g de roşii pasate (sau bulion gros), 50 g de usturoi,
20 g de boia de ardei, 50 g de verdeaţă de pătrunjel, 50 g de mărar verde, sare, piper, foi de dafin, 50 g de cimbru
Preparare: Alegem fasolea, o spălăm şi o înmuiem în apă pentru 12 ore. Curăţăm ceapa şi usturoiul, apoi le tocăm
mărunt. Subţiem bulionul cu 50 ml de apă. Curăţăm pătrunjelul, mărarul şi cimbrul, apoi le tocăm mărunt. Punem
fasolea la fiert în apă. După primul clocot, îi schimbăm apa, turnăm peste ea tot apă fierbinte, deja sărată. Continuăm fierberea. Înăbuşim ceapa în ulei şi 50 ml de apă. Adăugăm foile de dafin, bulionul de roşii, usturoiul, piperul,
cimbrul şi mărarul. Sosul astfel preparat îl adăugăm peste fasolea aproape fiartă şi le mai clocotim împreună încă
vreo 10 minute.

Felii de somn dunărean în sos de bere
Ingrediente: 800 g de felii de somn dezosate, 100 g de făină, 1 lingură de boia de ardei, ulei/unt/untură de
crap, 100 ml de bere
Preparare: Tăvălim feliile de somn în făina amestecată cu boiaua de ardei, apoi le frigem pe ambele laturi în ulei/
unt/untură de crap. Dacă s-au rumenit, stingem cu bere, care se va lega cu făina, dându-ne sosul. Servim cu cartofi
natur, prăjiţi sau cu pătrunjel.

Pui Orly
Ingrediente: Felii de piept de pui tăiate fâşii (cam de 1 cm x 8 cm), 100 g de făină, 2 ouă, 100 ml de bere, ulei,
sare, piper
Preparare: Tăvălim întâi feliile de piept de pui prin făină, apoi le trecem printr-o compoziţie făcută din făină, ou şi
bere. Le frigem în ulei. Le servim cu pireu de cartofi, spanac sau cartofi natur cu pătrunjel.

Mâncăruri recomandate lângă bere
Camembert în halat crocant
Ingrediente: 4 buc, a câte 250 g de camembert, 2 ouă, câte un praf de sare şi piper, 2 linguri de făină, 8 linguri de ulei,
6 linguri de migdale feliate, 400 g de compot de caise, 12 linguri de ketchup, un praf de boia de ardei dulce, câteva frunze
de salată verde, 2 portocale pentru ornat
Pregătire: Scurgem bine caisele din compot – păstrându-le zeama – apoi tăiem fructele cubuleţe, le amestecăm cu
ketchup, boia de ardei şi cu puţină zeamă din compot, tăiem portocalele felii subţiri. Spălăm frunzele de salată verde,
le ştergem cu grijă, sau le punem în centrifugă .
Preparare: Batem ouăle, le condimentăm cu sare şi piper. Tăvălim camembertul mai întâi în făină. Apoi îl trecem
prin ou, iar la final, prin migdalele feliate; presăm cu grijă, dar meticulos paneul peste el. Încingen uleiul într-o tigaie
mică, prăjim în el bucăţile de camember, pe ambele părţi, câte 3 minute, apoi le scatem, şi le scurgem pe prosop
de hârtie. Aranjăm frumos pe un platou bucăţile de camembert pane, cu frunzele de salată verde şi sosul de caise.
Le servim ornate cu felii de portocale.

Gustări cu brînză de burduf şi chili pe chifle prăjite
Ingrediente: 400 g de bânză de burduf, 80 g de unt, 2 g de piper măcinat, 3 g de boia de ardei, 1 linguriţă
de ulei chili, 10 g de capere, jumătate de legătură de ceapă chives, jumătate de legătură de pătrunjel verde,
2 buc de ardei verde, 2 buc de roşii, 1 legătură de ceapă verde, 8 buc de chifle, sare
Preparare: Pasăm brânza de burduf, îi adăugăm untul moale şi omogenizăm bine cu o lingură de lemn. Condimentăm mai tare ca de obicei cu sare, piper măcinat, boia de ardei şi ulei chilli. Punem pe un tocător caperele,
ceapa chives şi pătrunjelul verde, apoi tocăm împreună mărunt cele trei condimente vezi. Le încorporăm în brânza
de burduf condimentată, apoi aşezăm cu gust compoziţia pe mijlocul unui platou de sticlă. O ornăm cu ardei verde
feliat, roşii tăiate sferturi şi cu ceapă verde. O punem pentru 25-30 de minute la frigider, să se întărească puţin.
Chiflele le tăiem felii şi le prăjim uşor. Consumăm brânza de burduf preparată cu chilli întinsă pe feliile de chifle
proaspăt prăjite.

Brânză de burduf aromatizată
Ingrediente: 400 g de brânză de burduf, 80 g de unt, 100 ml de smântână, 20 g de tarhon, 100 g de praz,
5 g de boia de ardei, 1 căpăţână de salată, 150 g de ceapă roşie, sare
Preparare: Pasăm brânza de burduf, îi adăugăm untul moale, smântâna, omogenizăm bine cu telul. Punem pe un
tocător frunzele proaspete de tarhon şi prazul, le tocăm mărunt şi le încorporăm în brânză. Condimentăm cu sare, cu
puţină boia de ardei şi amestecăm bine. Punem pe un platou de sticlă frunzele de salată spălate şi uscate, aranjăm
frumos pe ele grămada de brânză de burduf aromatizată. Tăiem ceapa roşie rondele subţiri, cu care ornăm platoul.

Gustări pentru băuturi
Ingrediente: Pentru aluat: 400 g de făină, 200 ml de lapte, 1 linguriţă de sare
Pentru umplutură: 2 cepe roşii mari, 3 linguri de ulei, 1 linguriţă de boia de ardei (eventual iute), 1 linguriţă
mocca de pudră de curry, 1 linguriţă mocca de piper negru măcinat, 2 căţei de usturoi, 2 albuşuri
Preparare: Întâi preparăm umplutura. Călim în uleiul încins ceapa curăţată şi tocată mărunt, până devine sticloasă, o condimentăm şi o lăsăm să se răcească. Din făină, lapte şi sare, frământăm bine un aluat, îl întindem subţire
pe planşeta presărată cu făină. Cu gura unui pahar mare, tăiem rondele din foaie. Pe o jumătate a fiecărei rondele întindem umplutură cu ceapă, acoperim cu cealaltă jumătate, presând puţin marginile. Batem uşor albuşurile,
ungem cu ele marginile prăjiturelelor, iar când albuşul s-a uscat, le frigem pe rând în ulei încins la 180 de grade,
în porţii mici (2-3 minute). Le scurgem cu grijă de uleiul de prisos. Cele mai bune sunt calde. Dacă nu se consumă
imediat, se pot reîncălzi în cuptor (sau în cuptor cu microunde)

Chiflă ciobănească
Ingrediente: 250 g de brânză de burduf, 4 buc chifle, 2 buc ouă întregi, 100 ml smântână, 100 g caşcaval ras,
1 linguriţă de boia de ardei, sare şi piper alb măcinat, după gust, puţină făină pentru paneu
Preparare: Feliem subţire chiflele pe lat. Amestecăm smântâna, brânza de burduf şi jumătate din caşcavalul ras,
sărăm bine, presărăm cu boia de ardei şi piper. Ungem gros feliile de chifle cu cremă, apoi le lipim câte două.
Le strângem bine, să nu se desfacă. Batem ouăle spumă, le condimentăm cu sare şi piper, trecem prin ele
sandvişurile de chiflă tăvălite în făină. Le trecem din nou prin făină, şi doar acum le prăjim în uleiul încins la 180 de
grade, timp de 1- 2 minute. Să punem puţine de-o dată în friteuză, sandvişurile se pot lipi repede. Le scurgem de
uleiul de prisos şi le presărăm încă fierbinţi cu restul de caşcaval ras.

Pogace cu brânză de burduf
Ingrediente: 500 g de făină, 250 g de brânză de burduf, 250 g de margarină, 1 ou întreg, 100 ml lapte călduţ,
un vârf de cuţit de zahăr, drojdie, smântână – cât cere (max. 200 ml), sare
Preparare: Dizolvăm puţin zahăr în laptele călduţ, amestecăm cu un pachet de drojdie uscată (pentru o jumătate
de kg de făină). Omogenizăm făina cu sare, margarină, brânză de burduf şi un ou, apoi îi adăugăm maiaua de
drojdie. Adăugăm smântână, până ce obţinem o compoziţie de consistenţa aluatului fraged (cu cât frământăm mai
mult, va cere mai multă smântână). Să nu fie un aluat prea tare. După aceasta, îl odihnim ¾ de oră la loc călduţ.
Întindem, tăiem cu formă rotundă rondele, le ungem suprafaţa cu ou. Le mai lăsăm să crească ½ de oră în tavă,
apoi le coacem aurii închise.

Lepcianca
Ingrediente: 1 kg de cartofi raşi, 200 g de resturi de friptură sau de carne fiartă, tăiată mărunt, făină, sare,
piper, ulei pentru prăjit
Preparare: Amestecăm ingredientele cu lingura de lemn, adăugăm atâta făina, cât să obţinem o compoziţie malaxabilă. Încingem uleiul în tigaie, şi punem în el grămăjoare de aluat cât un ou, pe care le aplatizăm cu lingura de
lemn. Rumenim bine pe ambele părţi.

Papricaş voivodinean
Ingrediente: 1 cărnaţ de casă afumat sau carne după preferinţă, 1,5 kg de cartofi roşii, 2 foi de dafin, 3 căpăţâni mari
de ceapă roşie, sare, adaos pentru mâncăruri, 1 lingură de boia de ardei dulce, 1 roşie, 1 ardei, apă, piper
Preparare: Tăiem mărunt ceapa roşie şi o călim – acoperind cratiţa – în ulei. Înainte ca ceapa să se pătrundă de
tot, adăugăm cărnaţul uscat tăiat bucăţi. Înăbuşim împreună încă un timp, sub capac. După aceasta, presărăm
deasuprea boiaua de ardei, o prăjim, adăugăm sarea, adaosul pentru mâncăruri, puţin piper, foile de dafin.
Spălăm cartofii, îi tăiem şi îi adăugăm în papricaş, apoi stingem cu apă. Punem în el o roşie şi un ardei întregi,
amestecăm. Clocotim papricaşul pe foc domol, până când este fiert.

Găluşte cu prune
Pentru aluat: 500 g de cartofi albi, 300 ml de lapte, 1 ou, ½ pachet de praf de copt, 1 linguriţă de sare,
1 linguriţă de zahăr, 500 g de făină, 10 prune mai mari, 300 g de pesmet, 300 g de zahăr
Preparare: Curăţăm, spălăm şi fierbem cartofii, apoi îi zdrobim, ca pentru pireu. Adăugăm în compoziţie laptele,
făina, oul, praful de copt, sarea şi zahărul. O amestecăm bine.
Tăiem în jumătăţi prunele prospete, le scoatem sâmburii. Scoatem câte o mână de aluat, îl aplatizăm, îi punem în
mijloc o jumătate de prună, apoi îl rotunjim. Fierbem apă într-o cratiţă mai mare, apoi punem în ea găluştele la
fiert. Rumenim pesmetul în ulei, îi adăugăm puţin zahăr. Când găluştele se ridică la suprafaţa apei, le scoatem cu
grijă, le tăvălim prin pesmetul cu zahăr şi le servim.

Mici
Ingrediente: 700 g de carne slabă (spată), 300 de g carne grasă (costiţă, cap de piept), 18 g de sare, piper, boia
de ardei, boia de ardei iute – după gust, 1 liguriţă cimbru, 1 căpăţână mare de usturoi (cca. 10 căţei), un vârf
de cuţit de bicarbonat de sodiu
Preparare: Tocăm bine carnea, eventual o trecem de mai multe ori prin sita mică a maşinii de carne. Condimentăm
cu sare, piper, boia de ardei dulce şi iute, cu cimbru. Înmuiem usturoiul în 100 ml de apă rece, pentru o jumătate
de oră. Îl încorporăm în carne. Frământăm carnea cel puţin 10 minute. Din timp în timp, îi adăugăm puţină apă
cu bicarbonat de sodiu, amestecând-o până devine gelatinoasă (ca o piftie). Dacă este gata, o odihnim în frigider
pentru o noapte. Trebuie să fie de consistenţă lipicioasă, cleioasă. Înainte de a-i frige, modelăm micii cu mâna udă,
unsă cu ulei.

Ingredientele mâncărurilor au fost calculate pentru 4 persoane.
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