
Paștele este una dintre cele mai importante sărbători 
creștine, cu obiceiuri milenare, păstrate până astăzi. Marea 
sărbătoare a Paștelui are rădăcini precreștine, având 
legături tradiționale milenare cu schimbarea, renașterea 
și purificarea de la începutul anului agricol. Postul Paștelui 
are și el legătură cu nevoia de purificare a omului. Nutriți-
oniștii aplaudă tradițiile și obiceiurile culinare din perioada 
Postului Mare, care demonstrează impresionanta înțelep-
ciune populară. În această perioadă, de trecere de la iarnă 
către anotimpul cald, tradiția cere eliminarea, pentru 40 
de zile, a alimentelor bogate în grăsimi și toxine, dar și o 
alimentație sănătoasă, cu multe legume și fructe. Prima 
masă bogată în proteine este cea de Paște, care conține, 
conform obiceiurilor românilor, friptura de miel, stufatul 
cu multă ceapă și usturoi verde, drobul, care se face din 
măruntaie și multă verdeață, dar și ouăle roșii și dulciurile 
tradiționale: cozonac și pască. Tot nevoia de primenire a 
adus și obiceiul înnoirii hainelor, aproape ritualic, ce a 
primit și interpretări contemporane. Românii poartă haine 
noi chiar în noaptea de Înviere, pentru a avea noroc tot 
anul. Strămoșii purtau de Paște hainele țesute și brodate        
   în timpul anotimpului rece.

Trecerea bruscă de la post la un 
meniu foarte bogat poate crea 
dezechilibre grave în organism. 

Nutriționiștii recomandă prudență 
maximă, cumpătare, dar și alegerea 
unor combinații corecte, pentru a 

ne păstra sănătoși, dar și pentru a 
ne menține greutatea optimă. Ar 
trebui să ne ferim de dulciurile 

mâncate după masă și să eliminăm 
obiceiul nociv de a combina pâinea 
cu orice.
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Analiștii pieței au ajuns la 
concluzia că în ultimii ani au 
fost cele mai bune oferte chiar 
cu două-trei zile înainte de 
Paște, atunci când hypermar-
keturile, dar și producătorii, 
aplică o politică de reduceri de 
prețuri, astfel încât să poată 
vinde acele produse specifice 
sărbătorii, care ar rămâne în 
galantare după perioada în 
care sunt căutate. „Cu o zi sau 
două înainte de Paște, se poate 
cumpăra din magazine carne de 
miel ieftină, la preț redus, dar 
și proaspătă, pentru că ANPC 
nu le permite magazinelor să 
comercializeze produse refri-
gerate care depășesc termenul 
de garanție prevăzut conform 
legii”, explică directoarea unui 
lanț de hypermarketuri. 

Secretele cumpărăturilor 
pentru carnea de miel

Iarna a fost grea și mieii 
nu au crescut prea mult, fiind 
mai mici decât prevede greu-
tatea optimă pentru o friptură 
perfectă. Însă deja sunt mici 
producători care au anunțat 
că scad prețurile, până la 
20-23 de lei pe kilogramul de 
miel cumpărat întreg, pentru a 
fi siguri că își vor vinde marfa. 
Aproximativ aceleași prețuri 
vom regăsi și în marile maga-
zine, pentru mielul porționat, 
dacă vom căuta produsele în 
perioada care precede marea 
sărbătoare, când acestea intră 
în politica de reduceri. „Bine-

înțeles, dacă așteptăm 
până în ultima zi,  
ne asumăm și un risc, 
pentru că e posibil 
ca în orice astfel de 
perioadă să avem mai 
puține animale sacri-
ficate sau să crească 

cererea de pe piață foarte mult 
și să nu mai avem ofertele”, mai 
spune reprezentanta rețelei de 
hypermarketuri. 

Dar, dacă ne putem asuma 
acest risc, am putea avea 
mari șanse de succes. Astfel, 
pentru masa de Paște, am 

putea cumpăra pulpă cu 
spată de miel la circa 45 de 
lei bucata, dintr-un hyper-
market, cu variații în funcție de  
cantitate. 

Cu două astfel de bucăți de 
miel putem asigura friptura 
la cuptor și stufatul, pentru o 
familie de patru persoane, în 
ziua de sărbătoare.

Calculul pentru un coș mai ieftin
Organele pentru drobul de miel se pot cumpăra tot de la 

hypermarket, în perioada de reduceri, sau de la măcelării, care 
aplică uneori același tip de reduceri, în funcție de cantitatea 
contractată și cererea înregistrată înainte de sărbători. Organele 
nu ar trebui să ne coste mai mult de 35 de lei, pentru un drob 
perfect. Condimentele, vopseaua pentru ouă, mirodeniile și 
esențele pentru cozonaci, făina, zahărul, laptele și ouăle sunt mai 
ieftine tot la marile magazine, care au reduceri de prețuri. Cu 
totul, acestea nu ar trebui să depășească 60-70 de lei, pentru 
o masă de patru persoane. La hypermarketuri găsim și cele 
mai mici prețuri la condimente, dar și la ceapă verde și legume, 
chiar și în perioadele în care producătorii cresc prețurile, în 
piețe. Astfel, dacă vom compara prețurile și vom alege cele 
mai bune oferte, verdețurile și legumele pentru preparatele 
tradiționale nu ne vor costa mai mult de 20 de lei.
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Cât ne costă masa de Paște
n Prețuri comparate n Oferte, în funcție de politicile de vânzări

Cele mai ieftine brânzeturi
Brânza proaspătă e preferabil 
să se cumpere de la magazi-
nele care au raion specific sau 
de la cele care vând doar 
produse lactate, unde prețu-
rile sunt mai mici decât la 
hypermarketuri și găsim o 
mare varietate de produse, 
de la brânză de vaci și urdă 
(cu prețuri pornind de la 
13-16 lei/kg), până la cele 
mai sofisticate tipuri de brân-
zeturi, create de producători. 
Brânza și stafidele pentru o 
pască nu ar trebui să ne coste 
mai mult de 20 de lei.

Politica prețurilor mici
Depinde de managementul 
fiecărui magazin în parte să se 
aprovizioneze cu produse 
proaspete și de foarte bună 
calitate, dar, în general, politi-
ca fiecărui brand se respectă 
în cele mai multe magazine, 
iar avantajul hypermarketuri-
lor este dat de capacitatea de 
contractare a mai multor 
producători, capacitatea 
mare de depozitare și, de aici, 
posibilitatea de a aplica redu-
ceri de prețuri, ceea ce nu se 
întâmplă, de obicei, în piețe și 
direct de la producători. 

Nu se recomandă cumpărarea produselor perisabile și 
mai ales a cărnii sau ouălor din surse neverificabile, 
oricât de mici ar fi prețurile. Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorului (ANPC) ne avertizează că poate 
verifica doar produsele comercializate legal, nu și pe cele 
vândute în spații improvizate sau pe internet.

Cei care nu au timp sau nu ştiu să gătească 
preparatele pentru masa tradițională de 
Paște pot comada meniuri complete la 
firmele de catering sau restaurante care au 
astfel de oferte în această perioadă, însă 
costurile cresc până la 700-1.000 de lei.

Prețurile cresc de fiecare dată, cu două săptămâni înainte de sărbători, iar la aceste 
creșteri „de sezon” se adaugă și cele anuale, dar coșul pentru masa de Paște poate fi 
calculat cu atenție, astfel încât să ne facă sărbătorile îmbelșugate, chiar și dacă facem 
economii. Dacă alegem cele mai bune oferte pentru carnea de miel, organe pentru drob, 
ouă proaspete, vopsea de bună calitate, dar la preț modic, și ingrediente pentru cozonaci 
și pască, putem reduce cheltuielile până la 250 de lei pentru o familie de patru persoane 
care se poate bucura astfel de bucatele tradiționale pe masa de sărbătoare. Condiția, 
bineînțeles, este să preparăm singuri mâncărurile tradiționale.

Cel mai ieftin coș de cumpă-
rături pentru masa de Paște 
se poate obține cu mai 
puțin de 250 de lei, dacă 
studiem foarte bine ofer-
tele, înainte de a cumpăra. 
Unele produse sunt mai 
ieftine în marile magazine, 
altele la magazinele de profil 
sau direct de la producători.
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Ce spun liniile de pe ouăle încondeiate

Vopseaua care în vechime se obținea din materie 
vegetală, în special prin fierbere, a fost înlocuită astăzi cu 
cea chimică. Pentru a vopsi ouăle este nevoie de vopseluri 
nontoxice, care trebuie să fie alese cu grijă, în funcție de 
substanțele pe care le conțin. În niciun caz nu se recoman-
dă vopseaua tipografică sau alte tipuri de coloranți care 
pot afecta sănătatea, dacă sunt contrafăcute sau provin din 
surse necunoscute și neverificate.

n Ritual bine stabilit n Fiecare zonă cu propria sa tradiție

Încondeierea ouălor de Paște este o tradiție străveche, de origine precreștină. Practica se regăsește în Euro-
pa Centrală și Estică. În tradiția populară românească, ouăle de Paște simbolizează regenerarea și purifica-
rea. Încondeierea se face ritualic, doar de către femei, iar fiecare linie și fiecare culoare au propria 
simbolistică. În zonele unde tradiția încondeierii nu există, ouăle se vopsesc, tot ritualic, în Joia Mare (sau Joia 
Neagră), sau în Vinerea Mare (sau Vinerea Seacă).

DIANA SCARLAT

Simbolistica desenelor regăsite pe ouăle 
încondeiate sau închistrite este comună 
cu cea regăsită pe uneltele decorate, 
pe costumele populare sau chiar în 
ornamentele arhitecturii tradiționale, 
de la simbolurile geometrice, la cele 
vegetale, animale, antropomorfe și 

religioase. Linia dreaptă verticală simbo-
lizează viața, iar linia dreaptă orizontală, 

moartea. Linia dublă dreaptă simbolizează eternitatea, dreptun-
ghiurile simbolizează cunoașterea, iar linia ușor ondulată, curgerea 
apei și purificarea. Spirala este simbolul timpului și al eternității, 
iar spirala dublă trasează legătura între viață și moarte. Tradiția 
ouălor încondeiate s-a păstrat cel mai bine în Bucovina, unde ouăle 
închistrite sunt realizate prin tehnica străveche a trasării liniilor cu 
ceară și scufundarea succesivă în băi de culoare. Aici, tradiția cere 
ca după ce se sfințesc, în noaptea de Înviere, ouăle încondeiate să 
fie dăruite rudelor și celor dragi, iar cele mai multe nu se mănâncă, 
ci sunt păstrate în apropierea icoanelor, până la Paștele următor.
În Banat s-a păstrat un obicei care amintește mai degrabă de practicile 
precreștine. Aici, tradiția spune că în dimineața zilei de Paște, copiii 
se spală pe față cu apă proaspătă de la fântână în care s-au pus un ou 
roșu și fire de iarbă verde, ritual ce amintește de șamanismul autohton, 
de practicile de alungare a bolilor, de regenerare și reînnoire a naturii, 
care era percepută ca fiind în comuniune perfectă cu omul, dar și cu 
viața domestică a acetuia, incluzând gospodăria și muncile agricole, 
toate protejate prin aceste ritualuri. Masa tradițională urmează după 
ce bucatele sunt tămâiate. 

Semnele practicilor precreștine, 
transformate în ritualuri creștine

Tehnica încondeierii, dar și vopsirea ouălor de 
Paște urmează un ritual bine stabilit. Pregătirea 
ouălor încondeiate începe de pe la mijlocul 
Postului Mare. În cazul celor vopsite, 
ritualul se face în Joia Mare 
(sau Joia Neagră), sau în 
Vinerea Mare (sau Vinerea 
Seacă). Coaja se spală 
cu grijă, apoi se șterge cu 
oțet, pentru degresare. Este 
nevoie de degresare, pentru 
ca vopseaua să rămână 
uniform pe toată supra-
fața. Apoi ouăle se fierb 
la foc domol, urmând 
introducerea lor în baia de 
vopsea. Tehnica înconde-
ierii presupune trasarea unor 
dungi, peste vopseaua de fond, 
în diverse culori, sau trasarea lor 
cu ceară de albine topită, după 
care oul se scufundă succesiv în băi 
de culoare. La sfârșit, după scriere 
și îmbăiere, oul se încălzește ușor și se 
îndepărtează straturile de ceară, cu ajutorul 
unei cârpe încălzite. Astfel, pe suprafața oului 
va rămâne desenul. Culorile tradiționale sunt roșu, 
galben, negru și alb. Încondeierea se face cu ajutorul 
unei unelte tradiționale, cu vârf de alamă, prin care 
este petrecut un fir de păr de porc, iar scufundarea 
succesivă în băile de vopsea se face de la culoarea 
cea mai deschisă, la cea mai închisă, după ce s-au 
desenat motivele cu ceară, tot succesiv. După ce 
se îndepărtează ceara, oul se unge cu ulei sau cu 
grăsime, pentru a-i da strălucire. 

Simbolistica ritualului încondeierii
În unele zone ale țării, încondeierea ouălor 

simbolizează purificarea și se crede că ele protejează 
animalele din gospodărie pentru tot restul anului. 
Obiceiul este precreștin, dar a fost foarte lesne 
adaptat la noua religie care s-a răspândit în regi-
unea din care face parte țara noastră, cu circa 2.000 
de ani în urmă, și adoptat de aceasta, devenind 
una dintre tradițiile cele mai importante. Motivele 
ornamentale sunt diferite de la o zonă la alta. În 
privința culorilor, albul este simbolul purității, roșul 
semnifică viața (culoarea sângelui), negrul, ca și 
roșul, reprezintă fertilitatea, iar galbenul reprezintă 
soarele și bogăția (aurul). Alte culori pot fi albastrul, 
culoarea cerului și a apei, sau verdele, simbol al 
vegetației. În trecut, ouăle se vopseau în culori 
vegetale, preparate după rețete străvechi. Vopse-
lurile tradiționale au la 
bază o mare varietate 
de procedee și tehnici 
ale căror secrete au fost 
transmise până astăzi. 
Roșul se obținea din 
coajă de măr dulce, 
frunze și flori de măr 
dulce, flori de sovârf, 
coajă de măceș sau alte 

s u r s e 
vegetale. Albastrul 
se obținea din flori de viorele, galbenul din coji 
de ceapă, coajă de lemn pădureț sau coajă de 
lemnul-câinelui. Verdele se putea obține din frunze 
de nuc sau floarea-soarelui, iar negrul, din coaja 
verde a nucilor.

Fiecare linie trasează eternitatea
Cele mai răspândite motive geometrice folo-

site la încondeierea – sau închistrirea – ouălor 
simbolizează episoade din viața gospodăriei, a 
familiei sau a comunității, în relația cu mai multe 
etape ale anului solar, agricol, dar întregul este, 
în cele din urmă, simbolul eternității. Motivele 
desenate au denumiri dintre cele mai ciudate, 
în tradiția din Moldova, de exemplu: crucea 
Paștelui, floarea Paștelui, cărarea ciobanului sau 
cărarea rătăcită, brâul și desagii popii, brăduțul, 
frunza de stejar, albina, peștele, coarnele berbe-
cului, cârja ciobanului, steaua ciobanului, inelul 
ciobanului, fluierul ciobanului, patru-
zeci de clinișori, vârtelnița, 
creasta cocoșului, broasca, 
fierul plugului, ulița satului, 
grebla sau sapa. 
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Dulciurile nu ar trebui să 
fie incluse în meniu, pentru a 
evita problemele de digestie și 
creșterea în greutate. Dacă, 
totuși, mâncăm dulciuri, este 
important să știm că ar trebui 
să treacă cel puțin trei ore 
după masă, înainte de a ne 
delecta cu prăjiturile și cozo-
nacul de Paște. Chiar și apa 
trebuie băută după circa 30 de 
minute după ce mâncăm și în 
niciun caz în timpul mesei. Cât 
despre alcool și sucuri, acestea 
nu sunt recomandate în 
general.  Au calorii ,  deci 
îngrașă și cresc pofta de 
mâncare, iar băute în timpul 
mesei, contribuie din plin la 
disconfortul alimentar.

Mulț i  s imt  nevoia  să 
completeze masa de Paște cu 
alte mâncăruri tradiționale. 
Un obicei alimentar foarte 
apreciat de gurmanzi este 
demolat de nutriționiști: 
sărmăluțele cu smântână și 
mămăliguță. Combinația este 
nocivă pentru organism, 
pentru că varza, combinată cu 
smântâna, carnea tocată, 
grăsimea și mămăliga vor 
produce atât  disconfort 
alimentar și flatulență, cât și 
dureri abdominale, eventuale 
crize biliare și depunere de 
țesut adipos, adică ne vom 
simți rău după masă și ne vom 
îngrășa. Cei care simt nevoia 
să adauge și pâine greșesc și 
mai mult. La fel se întâmplă 
și cu tradiționalul ciolan cu 
fasole sau cu varză călită.

Mitul sarmalelor 
cu smântână

n Obiceiuri culinare greșite n Ce trebuie să schimbăm 

n De ce ne îngrășăm de Sărbători n Pot apărea afecțiuni grave

Paștele este o perioadă a 
abundenței,  de care nu 
trebuie, însă, să abuzăm. Ba 
chiar avem mai multă nevoie 
de cumpătare decât în restul 
anului, tocmai pentru că 
tentațiile sunt foarte mari, iar 
masa tradițională e mereu 
încărcată. De Paște trebuie să 
avem grijă la cantitatea de 
carne de miel pe care o 
mâncăm. Carnea de miel, 
care este extrem de bogată în 
acid uric, poate crea probleme 
mai ales bolnavilor de gută și 
celor cu afecțiuni renale sau 
cardiace. Este și o carne foarte 
grasă, iar excesul duce la 
pancreatită acută. Obiceiul 
culinar care ține de tradiția 
românească este, în principiu, 
foarte sănătos, pentru că 
presupune să combinăm 
carnea de miel cu foarte 
multă verdeață, ceea ce este 
ideal. Problemele apar, însă, 
atunci când combinăm tradi-

țiile și rezultă un festin de tip 
„bombă calorică”. „O combi-
nație între friptură foarte 
grasă cu drob, ouă, pâine, 
cozonac și pască provoacă un 
adevărat «război» în orga-
nism, suprasolicitând atât 
stomacul, cât și ficatul, 
pancreasul și intestinele, apoi 
celelalte organe, care sunt 
afectate de starea generală de 
disconfort. Dacă se adaugă 
ciorba de miel, stufatul, alco-
olul și băuturile răcoritoare, 
devine inevitabilă luarea în 
greutate a cel puțin trei kilo-
grame în câteva zile, conform 
statisticilor”, explică nutri- 
ționistul Bianca Brighilă,  
www.iubesteticorpul.ro. 

Alimente care nu trebuie 
combinate sub nicio formă

Nutriționiștii au păreri 
diferite în privința alimenta-
ției, dar câteva recomandări 
rămân valabile pentru toți și 
sunt verificate. Trebuie să 
ținem cont de câțiva factori 
esențiali, atunci când alegem 
ce mâncăm și mai ales combi-
națiile între alimente. Cei mai 
mulți nutriționiști recomandă 
meniuri echilibrate, care 
înseamnă mese zilnice care să 

conțină puțin din toate 
grupele alimentare: carne sau 
pește, lactate, legume și 
fructe, astfel încât organismul 
să nu fie privat de elementele 
nutritive necesare (proteine, 
glucide, lipide, vitamine, 
minerale și fibre. Dar felul în 
care le combinăm e foarte 
important, ca și cantitatea și 
ordinea în care le mâncăm. 
În alegerea mâncărurilor 
contează foarte mult vârsta, 
starea generală de sănătate, 
eventuale afecțiuni, greu-
tatea, eventualele alergii, 
cantitatea de alimente obiș-
nuită pentru organism, în 
alimentația zilnică și combi-
narea optimă a mâncărurilor. 
Specialiștii în nutriție nu 
recomandă combinațiile 
dintre carne sau pește cu 
alimente care au un conținut 
mare de amidon, precum 
pâinea,  fasolea  boabe , 
mazărea, năutul (din care se 
prepară humus) și lintea, 
pastele făinoase, porumbul și 
mămăliga și chiar orezul. 
Aceste combinații produc 

fermentație, iar urmarea este 
disconfortul abdominal, flatu-
lența, crampele și balonarea. 

Câteva obiceiuri nesănătoase
Mulți dintre noi credem că 

nu este nevoie să ieșim din 
tiparele alimentare, dacă așa 
ne-am obișnuit de o viață 
întreagă, însă aceasta este cea 
mai mare greșeală. Obiceiurile 
alimentare ar trebui schim-
bate, pentru a ne menține 
sănătoși chiar și după o masă 
copioasă. Unul dintre aceste 
obiceiuri este să mâncăm 
fructe imediat după masă, 
crezând că astfel ne vom simți 
mai bine, însă combinația este 
absolut nocivă. „Fructele se 
consumă înainte de masă cu 
30 de minute sau la două-trei 
ore după masă, în niciun caz 
imediat după masă, deoarece 
produc fermentație, putre-
facție și gaze, care duc la 
toxine, îngrășare și îmbătrâ-
nire prematură”, mai explică 
nutriționistul Bianca Brighilă.

Principiul combinării alimentelor 
este atât de important, încât 
el singur ne poate schimba 

viața radical. Aplicat corect, ne va 
îmbunătăți pentru totdeauna sănăta-
tea și aspectul fizic. Un alt principiu 
este să ne ascultăm organismul și să 
nu mâncăm dacă nu ne este foame. 
Lipsa senzației de foame înseamnă că 
organismul nu are nevoie de hrană. 

Bianca Brighilă, nutriționist, 
www.iubesteticorpul.ro 

Trecerea bruscă de la 
post la un meniu foarte 
bogat poate crea dezechili-
bre grave în organism. 
Nutriționiștii recomandă 
prudență maximă, cumpă-
tare, dar și alegerea unor 
combinații corecte, pentru 
a ne păstra sănătoși, dar și 
pentru a ne menține greu-
tatea optimă. Ar trebui să 
ne ferim de dulciurile 
mâncate după masă și să 
eliminăm obiceiul nociv de 
a combina pâinea cu orice.

n După masă, fructele îngre-
unează digestia. În general, se 
recomandă să așteptăm cel 
puțin 30 de minute după ce 
mâncăm
n Cei care suferă de aciditate 
gastrică (arsuri, reflux grastro-
esofagian) ar trebui să 
mănânce fructe la cel puțin 
două ore după masă
n Fructele după masă cresc 
secreția de insulină și facilitează 
depunerea țesutului adipos, 
adică va crește stratul de 
grăsime corporală

Atenție la fructe!
DIANA SCARLAT

Jurnalul
Naţional

Carnea de miel ar trebui 
combinată cu salată, în 
general cu foarte multe 
legume, pentru a asigura 
o digestie bună. În niciun 
caz nu trebuie să f ie 
combinată cu pâine, 
paste și alte alimente 
bogate în carbohidrați. 

Bomba calorică de pe masa de Paște



www.jurnalul.ro 7

Pentru a avea pe masa de Paște o 
friptură suculentă și gustoasă, trebuie 
să fie urmate toate instrucțiunile rețe-
telor verificate în bucătărie de sute de 
ani. Carnea de miel este apreciată în 
primul rând pentru că are foarte puțin 
colesterol și foarte puține toxine, în 
comparație cu alte tipuri de carne. 
Nutriționiștii o recomandă mai ales 
pentru că este o excelentă sursă de 
proteine, fier, seleniu, zinc și vitamina 
B12. Pentru o friptură-vedetă pe masa 
de Paște, carnea trebuie să fie aleasă cu 
mare atenție: să fie fermă la atingere, 
să aibă mirosul specific pentru carnea 
de oaie, o culoare rozalie și să nu fie 
lipicioasă. Greutatea ideală a mielului 
pentru masa de Paște, cumpărat întreg, 
este de 11-12 kilograme. Cei mai mici 
sunt prea tineri și nu sunt recomandați, 
chiar dacă au carnea mai fragedă, pentru 

că procentul de proteine nematurate 
este foarte ridicat și pentru organismul 
uman este greu de tolerat. Carnea 
pentru friptura de Paște trebuie să 
fie cât mai proaspătă. Ideal este să fie 
cumpărată cu foarte puțin înainte de 
preparare, astfel încât să nu stea prea 
mult la frigider și în niciun caz nu se reco-
mandă congelarea și decongelarea. De 
asemenea, porționarea mielului se face 
chiar înainte de a se prepara, iar atenția 
trebuie să fie sporită în cazul cumpărării 
bucăților de miel, pentru că părțile mai 
mici sunt mult mai perisabile. Friptura 
de miel este mai gustoasă dacă este 
marinată înainte. Există diverse rețete 
pentru prepararea fripturii de miel, 
dar fiecare bucătar își poate inventa 
propria marinadă, amestecând după 
gust și inspirație condimente potrivite 
cu această carne. 

Unul dintre secretele cozonacilor 
gustoși și foarte pufoși este felul în care 
se amestecă ouăle în compoziție, dar 
și timpul de frământare. Unele rețete 
tradiționale de cozonaci spun că se folo-
sesc ouă întregi, altele arată că trebuie 
puse doar gălbenușuri, peste coca puțin 
frământată, apoi se continuă frămân-
tarea, timp de mai mult de o oră. Un 
alt secret este în legătură cu perioada în 
care cozonacul se lasă la crescut. Pentru 
a crește foarte bine, în încăperea unde 
este lăsat să crească aluatul trebuie să 
fie cald, iar lighenușul trebuie acoperit 
cu mai multe cârpe și nu trebuie să se 
umble la compoziție și nici măcar să 
se intre în camera respectivă, pentru a 
nu produce fluctuații de temperatură. 
În primele 20 de minute după ce se 
bagă la cuptor, nu trebuie deschisă 
nici ușa cuptorului, din același motiv. 
Aluatul dă semne că este foarte bine 
framantat atunci când arată ca și cum 
ar face mici bașici. Un alt secret este 
adăugarea ingredientelor treptat și în 

În cazul organelor de miel, care 
sunt folosite la prepararea drobului 
tradițional, secretul alegerii acestora 
este să nu aibă pete sau noduli și, 
bineînțeles, să fie foarte proaspete. 
Măruntaiele trebuie să fie mai 
întâi fierte. Rețeta tradițională a 
drobului de miel spune că se dau 
într-un clocot, apoi se aruncă apa 
și se pun din nou la fiert, în apă 
rece, cu sare. Unele rețete tradiți-
onale recomandă fierberea cu foi 
de dafin, care să le dea o aromă 
deosebită. Organismele trebuie să 
fiarbă aproximativ o oră. Prapurele, 
pentru drobul tradițional, se pune 

special

Secretele bucătarului pentru o zi de neuitat
FRIPTURA DE MIEL ARE CÂTEVA TRUCURI

COZONACI PUFOȘI

DROB DE MIEL

În rețetele tradiționale se recomandă usturoiul, piperul și 
boiaua dulce. Rețetele internaționale pot adăuga semințele 
de muștar, cimbrul, rozmarinul. Se mai pot combina ceapă 
verde, ardei iute, mentă, foi de dafin sau curry. Carnea se 
lasă la marinat câteva ore, în frigider. Friptura la cuptor se 
prepară din pulpă, antricot, spată, iar cele mai delicioase sunt 

cantități foarte mici, în special cele 
lichide. Mai întâi se face maiaua, din 
50 de grame de drojdie proaspătă, 2 
linguri de lapte, o lingură de zahăr 
și o lingură de făină. Amestecul 
se lasă la crescut, iar în paralel se 
pregătește amestecul de făină cu 
laptele în care a fiert zahărul și se 
începe frământarea. Rețetele tradi-
ționale mai arată că făina trebuie 
să fie proaspăt cernută, pentru a 
face cozonacii pufoși. La un kilo-
gram de făină, rețetele tradiționale 
arată că ar trebui adăugate opt ouă. 
După ce se face întregul amestec în 
lighean, se adaugă maiaua, care se 
amestecă în compoziție, și abia apoi 
se pun, încetul cu încetul, esențele. 
Cozonacii se pot face sub formă 
de ruladă, având în interior un 
amestec de nucă și zahăr, dar și 
cu rahat, cu cremă de cacao sau 
cu mac. „La un kilogram de făină 
se pun opt gălbenușuri de ou și 
se frământă cel puțin o oră. La 

în apă rece, cu oţet. Pentru 
amestecul ce urmează a fi 
făcut, se toacă ceapă și se 
călește în ulei încins, apoi 
se taie mărunt, la fel ca 
și organele, după răcire. 
Pentru un amestec mai 
omogen, toate ingredientele 
se pot trece prin mașina de 
tocat, împreună. În afară de 
sare, piperul negru sau alb, 
măcinat, dar și alte condi-
mente, se potrivesc după 
gust. Unele rețete tradițio-
nale mai conțin, în același 
amestec, pâine înmuiată în 
lapte. Toată compoziția se 
amestecă apoi cu ouă (5-6 la 
două kilograme de organe) 

și verdeaţă tăiată mărunt. Toate 
ingredientele se amestecă bine, 
până la omogenizarea completă. 
Prapurele bine scurs se așază 
într-o tavă unsă cu ulei, iar 
marginile se lasă să depășească 
tava, apoi se pune amestecul, 
se nivelează și se acoperă cu 
prapurele. Drobul trebuie să 
stea la cuptor circa 40 de minute. 
Același amestec, în variantele 
contemporane ale drobului de 
miel, mai poate fi copt în tava 
de cozonac, fără prapur, sau în 
foetaj. Pentru a-i completa gustul 
și aspectul, în interiorul compo-
ziției mai pot fi puse ouă fierte, 
decojite, la mijlocul compoziției, 
în forma de cozonac.

cuptor trebuie să stea circa 50 de 
minute. Pentru un cozonac bun 
cu umplutură sunt mai multe 
secrete. La compoziția pentru un 
cozonac se pune, în compoziția 
pentru umplutura de nucă, o 
bucățică de drojdie, cam cât o 
migdală. Coca se întinde ca o 
foaie și se pune deasupra crema, 
apoi trebuie rulat foarte strâns. 
Dacă vrem să conțină și rahat, 
trebuie să îl așezăm peste crema 
întinsă, distribuit uniform, 
apoi rulăm. În compoziția de 
nucă, la cozonacii pe care-i fac 
la „Poale-n Brâu”, eu pun și 
puțină cacao. Este necesar să se 
amestece compoziția cu zahăr și 
albuș de ou bătut. Compoziția 
trebuie să iasă ca o cremă de 
tort, mai tare”, explică experta 
în cozonaci tradiționali, Elena 
Timofte, din Botoșani, vedeta 
târgurilor de produse tradițio-
nale din ultimii opt ani.

considerate coastele de miel. Bucățile slabe de 
carne de miel, din spată sau pulpă, pot fi folosite 
și pentru stufat. Secretul pentru orice friptură 
de miel suculentă este marinarea. Carnea de 
miel se prepară, în general, la temperaturi mici, 
în jur de 160 de grade Celsius, timp mai înde-
lungat. Astfel, friptura va fi moale și suculentă. 
Pentru a se evita uscarea fripturii, atunci când 
se folosesc bucăți mai mici de carne de miel, 
se poate unge carnea cu ulei sau se stropește 
din când în când cu sosul care se formează 
în tavă. Pentru cei care folosesc termometrul 
pentru carne, pentru a verifica dacă friptura 
este gata, temperatura trebuie să fie de 60 de 
grade Celsius pentru o friptură în sânge, 65 
de grade pentru o friptură pătrunsă ușor și 70 
de grade pentru o fripură bine pătrunsă. O 
bucată de carne de miel fără os va fi gata mai 
repede decât una cu os. O bucată de carne 
care are un strat de grăsime la suprafață are 
nevoie de mai mult timp pentru prepararea la 
cuptor decât una de carne slabă. În funcție de 
mărimea bucății de carne, friptura poate sta la 
cuptor și câteva ore, pentru a fi bine pătrunsă.
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