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Pentru bunătăți de casă desăvârșite , 
bazează-te cu încredere deplină pe produsele 

Raftul bunicii !
Făina Superioară 000 Raftul bunicii este fină şi pufoasă, cu o calitate constantă 
şi întotdeauna albă. Obținută din grâu românesc de calitate superioară, fără aditivi sau 
amelioratori adăugați, ajută la obţinerea unui aluat care se frământă cu uşurinţă şi creşte 
frumos.

Ideală pentru: chec, torturi, prăjituri, tarte, foi de plăcintă

Făina Superioară 000 
pentru Cozonac Raftul bunicii 

este albă,fină şi pufoasă, cu o calitate constantă, obţinută în urma măcinării cu grijă a 
grâului românesc, fără aditivi sau amelioratori adăugați. Te ajută să obții aluaturi fine, 

aerate, pufoase.

Ideală pentru: cozonac, pască, mucenici moldovenești

Făina Standard 650 Raftul bunicii este o făină cu o textură mai densă, cu o calitate 
constantă, fără aditivi sau amelioratori adăugați și obţinută în urma măcinării cu grijă 
a grâului românesc de calitate superioară. Făina Standard 650 este indicată pentru 
aluaturi elastice, care se frământă ușor și cresc frumos.

Ideală pentru: pâine, blat de pizza, focaccia, biscuiți, fursecuri

Mălaiul Extra Gold Raftul bunicii 
este obținut din porumb românesc de calitate superioară, degerminat și de un galben-
auriu apetisant, este perfect granulat, cu o calitate constantă şi fără impurități. Se fierbe 

cu uşurință şi oferă preparatelor un gust bogat, inconfundabil.

Ideal pentru: mămăligă, alivancă, preparate în crustă de mălai, turte și brioșe cu mălai

Grișul din Grâu Raftul bunicii este obținut din grâu românesc de calitate superioară, 
fiind alegerea perfectă pentru a face bunătățile de casă delicioase și cremoase. Delicat, 
perfect granulat, fără impurități, este foarte ușor de preparat.

Ideal pentru: budinci, găluște de griș, prăjituri, plăcinte cu lapte și griș, rulade, griș cu 
lapte



3

Odată cu primăvara, 
casa ni se umple de soare, culoare și arome proaspete,

 îmbietoare. E sezonul în care natura ne alintă 
cu toată dragostea unui nou început. 

De la comorile verzi - spanac, leurdă, urzici, ceapă și usturoi noi 
nouțe, la minunile roșii - căpșunile parfumate,

generozitatea acestui sezon ne invită să pregătim împreună bunătăți 
pline de savoare, care să încânte inimile celor dragi. 

Tot acum, ne pregătim cu mare nerăbdare pentru masa de Paști, 
viitoarea scenă a veseliei, decorată cu ouă încondeiate și flori 

asortate. 

Anul acesta, cu un strop de inspirație din colecția noastră de rețete, 
și cu ajutor de nădejde de la produsele Raftul bunicii, ai ocazia de a 

te bucura împreună cu toți ai casei de ritualul 
fermecător al preparării și savurării unor mese cuceritoare.

Pentru zile speciale, de sărbătoare, dar și pentru zile simple, doar 
pentru că e primăvară.

Spor la gătit și poftă bună! 

Cu drag, 
Echipa Raftul bunicii
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Bunătăți de primăvară ,
 gătite împreună

REȚETE PROASPETE,COLORATE 
ȘI AROMATE, DE ÎMPĂRȚIT 

CU CEI DRAGI
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MOD DE PREPARARE

Usturoiul verde dă savoare bunătăților de primăvară, iar în combinație cu busuiocul imprimă un 
gust proaspăt, delicat și reconfortant oricărui preparat. Printre bunătățile de casă care pot fi și 
mai gustoase cu ajutorul acestui mix se numără, desigur, și pâinea. Nu lăsa primăvara să treacă 
fără să încerci această rețetă minunată:

Mai întâi, pregătește o pastă verde cremoasă, mixând în blender usturoiul verde, busuiocul și smântâna. 
Apoi, pune făina într-un bol mare, fă o gaură în mijlocul ei – culcuș pentru drojdie, sare și zahăr. Toarnă 
treptat laptele călduț, în timp ce ajuți făina să îl absoarbă, prin mișcări delicate, circulare. La sfârșit, e 
rândul pastei de usturoi cu busuioc și al uleiului.

Frământă vârtos până când obții un aluat elastic și omogen, adăugând făină dacă acesta o cere. Acoperă 
aluatul și pune-l deoparte la dospit pentru 50 de minute, într-un loc ferit și cald. După ce a crescut, 
urmează o nouă frământare, apoi modelarea, după voia fiecăruia. Poți face o pâine rotundă, poți pune 
aluatul într-o formă de cozonac sau te poți juca, împreună cu cei mici, realizând diverse împletituri.

Înainte de a-l da în cuptor, lasă aluatul la crescut încă puțin, pentru 15 minute, și unge-l cu un gălbenuș. 
După 45 de minute, pâinea e gata pentru a fi savurată, cu mare poftă și încântare.

Timp de pregătire: 2 ore
Număr de porții: 8
Ingrediente
500 g făină 650 Raftul bunicii 
1 plic drojdie 
200 g usturoi verde
50 g busuioc verde
3 linguri smântână
50 ml ulei
200 ml lapte
1 linguriță zahăr
1 linguriță sare
1 gălbenuș

Pâine de casă 
cu busuioc și 
usturoi verde
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MOD DE PREPARARE

Cine spune că toate checurile din lume sunt dulci? Uneori, un chec sărat cu brânză și dovlecel 
merge de minune și ca aperitiv, și ca mic-dejun. Ți-ai suflecat deja mânecile, așa că hai să-l 
pregătim împreună pentru cei dragi!

Pentru început, preîncălzește cuptorul la 180 de grade și amestecă, între timp, într-un castron încăpător 
făina, praful de copt, bicarbonatul de sodiu, sarea și zahărul. Separat, într-un bol de mărime potrivită, 
mixează laptele bătut și oul. Toarnă deasupra lor untul topit și amestecă-le bine, bine.

Știi deja ce urmează: adaugă amestecul cu laptele bătut peste cel cu făină, cu grijă, să nu mixezi foarte 
tare aluatul. Presară brânza Cheddar rasă, dovlecelul bine scurs de zeamă și ceapa verde mărunțită.

Tapetează o formă de copt pentru chec cu hârtie specială și toarnă aluatul, gata să-l dai la cuptor pentru 
o oră. Când s-a rumenit la suprafață și în bucătărie miroase foarte apetisant, checul vostru e aproape 
gata.

Ca să fii sigură, înțeapă-l cu o scobitoare în mijloc. Dacă scoți scobitoarea curată, înseamnă că aluatul 
tău s-a copt omogen și e numai bun de servit la masă. E minunat!

Timp de pregătire: 
1 oră și 10 minute 
Număr de porții: 8
Ingrediente
2 căni cu făină 000 Raftul bunicii
2 linguri de zahăr
1 linguriță și jumătate praf de copt
1/2 linguriță bicarbonat de sodiu
1/2 linguriță sare
1 cană de lapte bătut
1 ou
1/4 cană de unt topit
1 cană și încă un sfert de brânză 
Cheddar rasă
2 linguri de ceapă verde proaspătă 
mărunțită
1 cană dovlecel ras, scurs de zeamă

Chec cu dovlecel , 
lapte bătut și 
ceapă verde
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Timp de pregătire: 2 ore
Număr de porții: 8
Ingrediente
Pentru aluat
500 g făină 000 Raftul bunicii 
30 g drojdie
300 ml apă
4 linguri de ulei de măsline
1 linguriță de sare
Pentru umplutură
500 g de brânză nu foarte sărată
1 ceapă mare
2 linguri de unt
500 g de urzici 
Sare și piper
Adițional
Făină Raftul bunicii 000 
1 gălbenuș de ou

Plăcintă de 
sezon cu brânză
 și urzici

MOD DE PREPARARE

Îți dorești să pregătești ceva bun inedit, dar totuși să nu riști nimic? Plăcinta de sezon cu brânză și 
urzici este preparatul ideal pentru o gustare surprinzătoare. Profită de calitățile urzicilor – au multe 
vitamine, minerale – sunt ideale pentru o cură de sănătate, după o iarnă plină de alimente mai 
grele. 

Dizolvă drojdia în apă călduță, apoi adaug-o în făină, împreună cu sarea și uleiul de măsline. Frământă 
încetișor aluatul și pune-l într-un castron, într-un loc ferit și călduț, la dospit. Între timp, spală urzicile, rupele 
în bucăți mici și taie ceapa solzișori. Călește-le împreună până când se înmoaie, apoi adaugă sarea și 
piperul, lăsându-le să se odihnească în cratiță după ce ai stins focul.

După ce aluatul și-a dublat volumul, taie-l în două și așază pe rând cele două părți pe blatul de lucru 
presărat din plin cu făină. Întinde-le bine cu sucitorul, apoi trage cu delicatețe de margini, cât mai mult 
posibil, pentru ca foile să devină foarte subțiri. Adaugă mici cubulețe de unt din loc în loc pe toată suprafața 
foilor de plăcintă.
 
Presară brânza, împreună cu urzicile și ceapa, pe prima foaie, acoperind compoziția cu cea de-a doua 
foaie. Unește-le bine între ele și modelează cu delicatețe plăcinta până obții o formă rotundă. Unge-o pe 
toată suprafața cu gălbenuș de ou, apoi pune-o în tavă în cuptorul încins. La început, în primele 10 minute 
temperatura poate fi mai mare (200°C), dar în următoarea jumătate de oră trebuie redusă (180°C), pentru 
ca plăcinta să se coacă molcom, tihnit și eficient.

Bucurați-vă de această minunăție cât este caldă, alături de un pahar de vin roșu. Poftă bună!
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Timp de pregătire: 2 ore
Număr de porții: 6
Ingrediente
Pentru aluat
250 g făină 000 Raftul bunicii
100 g unt
1 ou
1 lingură de lapte rece
1 vârf de cuțit de sare
Pentru umplutură
3 ouă
100 g frunze de ștevie
1 legătură de ceapă verde
100 g smântână 
50 g de urdă sau ricotta
1 lingură ulei
Sare și piper

Tartă cu ștevie
 și ceapă verde

MOD DE PREPARARE

Tarta este un fel de mâncare fin, care poate fi reinterpretat la infinit și prin care poți aduce de fiecare 
dată zâmbete pofticioase pe chipurile celor dragi. În această primăvară, îți propunem o rețetă de 
tartă sărată cu verdețuri, care să aducă un plus de prospețime mesei în familie.

Amestecă fără grabă făina cu untul rece tăiat cubuleţe, un ou, o lingură de lapte direct de la frigider şi un 
praf de sare. Frământă un aluat elastic pe care apoi îl învelești într-o folie de plastic și pe care îl lași o oră să 
se odihnească în frigider.

Între timp, poți pregăti verdețurile: toacă mărunt frunzele de ștevie și ceapa verde, păstrând capătul alb 
al firelor de ceapă pentru decor. Călește-le într-o tigaie cu puțin ulei, până când acestea se înmoaie, 
condimentând cu sare și piper, după gust. Separat, într-un vas, amestecă smântâna cu ouăle și urda sau 
ricotta, până când obții o compoziție omogenă, care va lega de minune umplutura tartei. 

Scoate aluatul din frigider, întinde-l cu încredere și așază-l într-o tavă de tartă, tapetată cu puţin unt şi făină. 
Înțeapă cu furculiţa din loc în loc şi pune tava la cuptor pentru 10 minute, nu mai mult. După acest interval, 
scoate tava din cuptor fără să oprești focul și umple aluatul cu amestecul de verdețuri călite, peste care vei 
turna sosul de smântână și urdă sau ricotta. 

Taie vârfurile de la ceapa verde în două, pe lungime, și decorează cu acestea tarta. Acum, este pregătită 
să stea în cuptor pentru circa 45 de minute, la 180°C. Apoi, vă puteți înfrupta în voie, minunându-vă de 
combinația perfectă dintre blatul fraged și crocant și umplutura cremoasă.
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Timp de pregătire: 3 ore
Ingrediente
Pentru aluat
200 g făină 650 Raftul Bunicii
100 g unt
50 ml apă
1 vârf de cuțit de sare
Pentru umplutură
250 g brânză de vaci
20 g unt
200 ml smântână
4 ouă
2 cepe albe
1 cățel de usturoi
2 fire de ceapă verde
1 mână de baby spanac proaspăt
1 vârf de cuțit de sare
1 vârf de cuțit de piper

Mini-quiches
 de primăvară 

MOD DE PREPARARE

Pregătește un aluat tare, de tartă, din unt, făină, sare și apă. Întinde aluatul într-o fâșie subțire, 
pe care o decupezi în mai multe cercuri, cu ajutorul gurii unei căni sau a unui pahar. Pune fiecare 
cerculeț de aluat în tava pentru brioșe și înțeapă aluatul cu furculița în 2-3 locuri. Pune formele la 
frigider, pentru 20-30 de minute.

După acest timp de așteptare, pune tava în cuptorul preîncălzit, la 200°C, pentru 15-20 de minute, cât să 
obții o crustă galben-aurie.

Cât timp formele cu aluat sunt la cuptor, pregătește umplutura. În untul încins, călește ceapa tăiată mărunt 
până capătă culoarea chihlimbarului. Când ajunge translucidă, ia ceapa de pe foc și las-o la răcit.

Într-un bol, bate mai întâi ouăle, adaugă smântâna, usturoiul făcut pastă ori tocat mărunt, brânza de vaci, 
sare și piper. Încorporează în acest amestec ceapa, după care adaugă baby spanacul rupt în bucățele.

Scoate tava din cuptor și toarnă cât de puțin din compoziție în fiecare mini-quiche. Presară mai apoi bucăți 
mici tăiate dintr-un fir de ceapă verde.

Coace mini-quiche-urile  la foc mediu, pentru 20-25 de minute, până când umplutura s-a întărit și a căpătat 
o culoare aurie. Scoate-le din cuptor, lasă-le puțin la răcit cât să le poți scoate din forme și presară restul de 
bucățele mici de ceapă verde, pentru un plus de prospețime, savoare și culoare.
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Timp de pregătire: 
45 minute
Ingrediente
Pentru aluat
800 g făină 650 Raftul bunicii
1 pachețel de drojdie uscată/25 g 
drojdie proaspătă
300 ml lapte
3 ouă, din care unul pentru uns
10 g praf de copt
3 linguri ulei
1 vârf de cuțit de sare
1 vârf de cuțit de zahăr
Pentru umplutură
1 lingură făină 650 Raftul bunicii
150 g brânză gorgonzola
300 g spanac proaspăt
1 lingură de ulei
2 ouă
Jumătăți de nucă
Susan, sare, piper

Pachețele cu
 spanac și 
gorgonzola 

MOD DE PREPARARE

Cauți un aperitiv sau o gustare pentru după-amiezi cu chef de călătorie culinară? Încearcă rețeta 
de pachețele cu spanac și gorgonzola, ninse cu susan și prinse cu un miez de nucă, numai bună de 
pregătit împreună cu cei dragi.

Pentru început, dizolvă drojdia proaspătă în laptele călduț și adaugă un vârf de cuțit de zahăr. Într-un vas 
încăpător, pune făina, apoi amestecul de drojdie și lapte și adaugă 2 ouă, uleiul și sarea. Frământă cu spor, 
până ce obții un aluat omogen și lasă-l să crească pentru 30-45 de minute, la loc călduț.

Între timp, pregătește umplutura. Spală bine spanacul, opărește-l pentru 2 minute în apă clocotită și lasă-l 
la scurs și răcit; după ce s-a răcorit, toacă-l mărunt. Într-o tigaie, pune uleiul, lasă-l să se încingă și apoi 
adaugă spanacul. Cât acesta se înmoaie pe foc, bate într-un vas 2 ouă cu sare, piper și încorporează făina.
Toarnă conținutul din vas peste spanac și cu o spatulă, amestecă rapid, să nu se prindă de tigaie. Când s-a 
omogenizat, ia tigaia de pe foc și adaugă bucăți de gorgonzola.

Acum că aluatul a crescut frumos, e timpul să îi acordăm atenție. Împarte-l în bucăți și întinde-le pe fiecare în 
foi de 1 cm grosime. Pe rând, taie fiecare foaie în pătrate cu latura de aproximativ 8 cm. În mijlocul fiecărui 
pătrat, pune o lingură de compoziție și unește, pe diagonală, fiecare colț de aluat.  Bate un ou și unge 
fiecare pachețel. Pune jumătăți de nucă în mijlocul aluatului, acolo unde s-au unit colțurile pătratului de aluat 
și presară susan din plin. Nuca va arăta ca o bijuterie într-o perniță de catifea aurie și va înnobila gustul de 
gorgonzola.

Pune pachețelele într-o tavă unsă cu ulei sau acoperită cu hârtie de copt și dă-le la cuptorul preîncălzit la 
185°C, pentru 30 de minute. Aurii, rafinate și cu un gust inconfundabil, pachețelele cu spanac și gorgonzola 
vor fi cu siguranță apreciate de cei dragi. Poftă bună!
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Timp de pregătire: 
1 oră și 30 de minute
Ingrediente
Pentru aluat
250 g făină 000 Raftul bunicii 
500 ml lapte
3 ouă
3 linguri apă minerală carbogazoasă
1 vârt de cuțit de sare
Ulei
Pentru umplutură
500 g ciuperci proaspete
Piper
1 ceapă
350 g smântână
Pentru decor
Pătrunjel, roșii cherry, 
felii de ciuperci, 
frunze de salvie

Specialitate 
muntenească cu 
ciuperci

MOD DE PREPARARE

Pentru prânzul de tradiție care să-l aibă pe acel vino-ncoace și care să se lase cu laude, pregătește 
o specialitate muntenească cu ciuperci, care îmbină tot ce are această regiune mai gustos și mai 
hrănitor. Până și aranjarea farfuriei, strat după strat, parcă spune o poveste despre simplitate și 
diversitate.

Primul pas constă în pregătirea unui aluat de clătite și înarmarea cu multă răbdare pentru a prăji uniform 
fiecare clătită în tigaia încinsă, de teflon.

Lasă clătitele aurii la odihnit și pregătește, între timp, compoziția. Într-un bol încăpător, amestecă făina, 
sarea și ouăle, încorporează laptele și apa minerală carbogazoasă, responsabilă de aspectul pufos și de 
consistența aerată a umpluturii. 

Taie ceapa mărunt-mărunt și călește-o rapid în ulei; adaugă peste ea ciupercile tăiate în felii subțiri și lasă 
totul pe foc pentru 15 minute, amestecând din când în când. Adaugă compoziția din bol peste ceapă și 
ciuperci și mai lasă la foc mic, pentru maximum 10 minute, amestecând continuu cu o spatulă din lemn. 
Aceasta va fi umplutura delicioasă pentru clătite.

Într-un vas termorezistent și suficient de înalt, așază prima clătită, peste care pune un strat uniform de 
umplutură. Repetă acest pas până consumi toate ingredientele. Poți strecura printre straturi și felii subțiri de 
roșii, după cum te ghidează pofta. Pune clătitele în cuptor, la 175°C, pentru aproximativ 15 minute.

Ornează cu pătrunjel proaspăt, cu roșii-cherry sau frunze de salvie. Poftă bună!
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Timp de pregătire: 30 de minute
Ingrediente
150 g mălai Extra Gold Raftul bunicii
250 ml de apă 
250 ml smântână pentru gătit
½ linguriță sare
3-4 linguri de parmezan ras 
300g de baby spanac
30g de rondele de praz
3-4 linguri de ulei de măsline
Ouă de prepeliță 

Mămăliguță
cremoasă cu 
spanac

MOD DE PREPARARE

Când ai poftă de o mâncare simplă, rapidă și cu un gust care îți trezește amintiri din copilărie, 
apelează cu încredere la delicioasa mămăligă cu spanac. Iată o rețetă reinterpretată, care te va 
ajuta să obții un preparat cremos și savuros, reconfortant pentru toți ai casei.

Suflecă-ți mânecile şi pune la fiert într-o oală încăpătoare apa cu smântâna și sarea. Când începe să 
fiarbă, adăugă mălaiul puțin câte puțin, în timp ce amesteci energic cu un tel.

Lasă mămăliguța să bolborosească în voia ei, la foc mic, în jur de 20 de minute. 

Între timp, toacă prazul mărunt, așază-l într-o tigaie mare împreună cu frunzele de baby spanac și călește-
le cu puțin ulei, timp de 10 minute, apoi asezonează-le cu sare și piper.

Prăjește câte două ouă de prepeliță pentru fiecare membru al familiei – va fi elementul de surpriză al 
acestui preparat, care va aduce zâmbete uimite și pofticioase pe toate chipurile.

Pune mămăliguța cremoasă în farfurii, așază deasupra câte două linguri de spanac și câte două ouă-
ochiuri de prepeliță. Presară parmezan proaspăt ras, pentru un plus de savoare.

Mămăliga nemaipomenită e gata să fie servită. Poftă bună!
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Timp de pregătire: 
1 oră și 30 de minute 
Număr de porții: 4
Ingrediente
Pentru paste
400 g făină 650 Raftul bunicii
4 ouă
Pentru sos
1 legătură mare de leurdă 
50 g parmezan
100 g muguri de pin
100 ml ulei de măsline
50 g miez de nucă
Sare și piper 

Paste de casă 
cu sos pesto 
de leurdă

MOD DE PREPARARE

Secretul pastelor de casă excelente constă într-o făină de calitate și o frământare atentă, cât mai 
îndelungată. Fără nicio îndoială, gustul este cu mult superior celui al pastelor din comerț. Și, dacă 
le combini cu un sos plin de vitamine pe bază de leurdă, obții o masă foarte sănătoasă și sățioasă. 
Așadar, răsfață-i pe cei dragi cu această rețetă de paste cremoase, ușoare, cu aspect fresh și aromă 
de primăvară:

Pune făina într-un recipient suficient de încăpător, formând cu grijă o gaură în centru, în care adaugi cele 4 
ouă. Amestecă această compoziție timp de cel puțin un sfert de oră, apoi formează o minge de aluat pe care 
o pui în frigider pentru 30 de minute. 

Înfăinează blatul de lucru, împarte aluatul în 4 bucăți egale și întinde bine fiecare bucată cu sucitorul, folosind 
acest procedeu: trebuie să obții o foaie cât mai subțire, pe care să o împachetezi și să o întinzi din nou, de 
4-5 ori. La ultima întindere, poți tăia pastele în ce formă dorești. Fierbe-le nu prea mult în apă cu sare, pentru 
a rămâne al dente.

Pentru sos, pune pe rând în bolul blenderului parmezanul, mugurii de pin, leurda mărunțită împreună cu uleiul 
de măsline și piperul. Amestecă totul la ultima viteză a blenderului și lasă aromele proaspete să te învăluie. 
Dacă îți dorești mai mult sos, adaugă puțin din apa în care au fiert pastele. Amidonul va ajuta la legarea sosului 
și la obținerea unei consistențe cremoase.

Scoate pastele aburinde pe farfurie, acoperă-le din plin cu sosul verde, presară puțin miez de nucă și ai obținut 
o masă perfectă de primăvară. Poftă bună!
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Timp de pregătire: 
2 ore și 15 minute
Ingrediente
500 grame Griș din Grâu Raftul bunicii
750 de grame de iaurt
200 grame de nucă de cocos
150 grame de unt
2 linguri de zahăr
2 plicuri de praf de copt
Esență de vanilie
Sare
Pentru sirop
2 pahare de apă
2 pahare de zahăr
Sucul de la 2 lămâi 

Prăjitura 
Harisi

MOD DE PREPARARE

Prăjitura Harisi, de origine arăbească, este un adevărat deliciu, datorită combinațiilor de arome 
interesante: cocos, lămâie, vanilie și iaurt. Însă grișul este, fără doar și poate, ingredientul care oferă 
consistența pufoasă a acestei prăjituri.

Rețeta este foarte simplă, bazată pe ingrediente pe care orice bună gospodină le are mai tot timpul în 
bucătărie. În circa 2 ore, prepari o bunătate de casă din care toți cei dragi vor dori mai mult de o felie.

Ia un vas încăpător și amestecă iaurtul cu praful de copt. În 3-4 minute, acesta își va dubla volumul. Apoi, 
amestecă untul moale împreună cu grișul. Pune la un loc și restul ingredientelor – zahărul, praful de copt și 
esența de vanilie - după care continuă să le amesteci, până când obții un aluat ceva mai gros decât aluatul 
de chec.

Pune aluatul proaspăt obținut la odihnit într-un loc întunecat, preț de o oră. După ce a crescut frumos, așază-l 
cu grijă într-o tavă unsă cu unt, cu dimensiuni de 25/30 cm. Introdu tava în cuptorul încălzit, la un foc mediu 
spre mic, 160°C, pentru 50-60 de minute. Dar nu pierde vremea! Cât timp se coace prăjitura, prepară 
siropul.

Într-o tigaie, pune cele 2 pahare de apă la foc mediu pe aragaz și amestecă cele 2 pahare de zahăr în ea. 
Ia tigaia de pe foc după ce zahărul s-a dizolvat complet în apă. Imediat ce ai luat zahărul topit de pe foc, 
toarnă și sucul de la cele 2 lămâi peste el.

Cu 10 minute înainte ca prăjitura Harisi să fie gata, scoate tava din cuptor și taie-o repede în pătrățele de 
dimensiuni egale, cu ajutorul unui cuțit înmuiat în apă. Apoi, toarnă rapid siropul peste bucățelele de prăjitură 
și introdu din nou tava în cuptorul pe care l-ai lăsat pornit în tot acest timp. Mai lasă prăjitura la copt încă 10 
minute, iar apoi scoate-o cu grijă. Pudrează prăjitura Harisi cu fulgi de cocos, iar apoi las-o la răcit.

Poftă bună la această minunăție însiropată!
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Timp de pregătire: 30 de minute 
Ingrediente
Pentru aluat
200 g făină 000 Raftul bunicii
1 lingură cafea instant 3 în 1
125 g unt rece
75 g zahăr
1 gălbenuş de ou
3 linguri drajeuri mici colorate 
pentru decor și nuci sau alune mărunţite
Pentru umplutură
100 g ciocolată albă
50 ml smântână (de gătit)

Fursecuri
 Pupici

MOD DE PREPARARE

Aceste fursecuri sunt mai mult decât un dulce: sunt micuțe dovezi de prietenie sau iubire, fragede 
și savuroase! 

Pentru început, să pregătim umplutura: mărunţeşte ciocolata albă și topeşte-o împreună cu smântâna de 
gătit încălzită la foc domol timp de câteva minute, până când a dat primele semne timide de clocot. 

Glazura obținută se lasă la răcit şi între timp ne ocupăm de aluat: adaugă făina și praful de cafea instant 
3 în 1 într-un bol mare, apoi untul tăiat cubulețe, zahărul şi gălbenuşul şi mixează bine până obții un aluat 
omogen. 

Formează din aluat o ruladă lungă cam de 30 cm pe care o lași să se odihnească timp de 30 de minute 
la rece. Apoi împarte rulada în două bucăți egale ca lungime. Fiecare bucată stropeşte-o cu puțină apă, 
pe una din ele o treci prin drajeurile colorate, iar pe cealaltă prin nucile sau alunele mărunţite.

Taie fiecare dintre ruladele decorate în câte 15 felii egale şi așază-le pe o tavă acoperită cu hârtie de 
copt. Pune tava în cuptorul preîncălzit la 180°C (pentru cuptorul cu aer circular la 160°C), timp de 10-12 
minute, până când discurile dulci cresc și se rumenesc. 

După ce le scoți din cuptor, lasă fursecurile să se odihnească aproximativ 15-20 de minute. Acum mai 
avem de pregătit...pupicii! Pe jumătate dintre discuri pune crema delicioasă cu ciocolată albă și apoi 
lipește-le cu celelalte fursecuri. Astfel vei obține perechi de fursecuri iubărețe și delicioase, gata să îi îmbie 
pe cei dragi. 
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Timp de pregătire: 60 de minute
Ingrediente
Pentru aluat
200 g făină 000 Raftul bunicii
1 linguriță bicarbonat
1 vârf de cuțit de sare
100 g zahăr brun 
1 plic zahăr vanilat 
1 lingură plină de cacao
100 g nucă tocată
3 linguri gem de caise
200 ml apă călduță
50 ml ulei
Esență de rom
70 g ciocolată neagră de post
Pentru glazură
100 g zahăr brun sau brut
1 lingură cacao
50 ml apă
3-4 linguri nucă tocată

Negresă 
cu nuci și gem , 
de post

MOD DE PREPARARE

Din colecția noastră de rețete de primăvară nu putea lipsi un desert cu ciocolată, nu-i așa? Și nu 
orice desert, ci o negresă specială de post, cu un gust intens, bogat, de neuitat.

Într-un bol împrietenim ingredientele solide: făina, zahărul, nuca, bicarbonatul, cacao și sarea.

Peste amestec venim cu ingredientele lichide (apa, uleiul și esența de rom, dacă este pe gustul tău) 
amestecate cu gemul. Ciocolata trebuie să fie topită la bain marie cu 2 linguri de apă și să fie amestecată 
în aluat până obții o compoziție moale și pufoasă.

Punem aluatul într-o tavă îmbrăcată în hârtie de copt și lăsăm negresa la cuptorul încins la 180°C timp de 
40 de minute.

O glazură de cacao este minunat pentru negresa care s-a răcit, trebuie doar să amesteci la foc mic cacao 
și zahăr în apă până se transformă într-un sos consistent.

Toarnă glazura peste negresă și aruncă apoi nuca tocată. Un vis!

Poftă bună!
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Timp de preparare: 2 ore
Număr de porții: 6 
Ingrediente
Pentru blat
150 g făină 000 Raftul bunicii 
150 g unt moale, 80% grăsime
150 g ciocolată amăruie 
30 g cacao
5 ouă
100 g zahăr pudră
100 g zahăr cristal
2 linguri de petale de trandafiri
Un plic de zahăr vanilat 
Un strop de sare
Pentru cremă
150 g unt moale cu minim 80% grăsime
150 g mascarpone la temperatura camerei
150 g zahăr pudră 
2 linguri de petale de trandafiri măcinate
2 linguri apă de trandafiri
1 lingură dulceață de trandafiri
Sucul de la 2 lămâi

Prăjitură 
cu cremă de 
trandafiri

MOD DE PREPARARE

Nu-i așa că visezi să faci o prăjitură la care nu se așteaptă nimeni și care să devină instant un 
dulce clasic în familia ta? Ce-ai spune de o prăjitură cremoasă, cu o aromă surprinzătoare de 
trandafiri? 

Separă albușurile de gălbenușuri, pune într-un vas untul moale, zahărul pudră, zahărul vanilat și sarea, 
încorporând treptat gălbenușurile și mixând cu grijă. Între timp, topește ciocolata, iar la sfârșit adaug-o în 
mixul cremos, amestecând din nou. Apoi, bate bine albușurile, împreună cu zahărul cristal și un vârf de 
cuțit de sare, până ce spuma devine fermă.

Separat, cerne făină și cacao, apoi mută o jumătate din această compoziție în castronul cu crema de 
ciocolată, împreună cu jumătate din cantitatea de spumă din albușuri. Adaugă apoi și restul de făină, 
cacao și spumă și amestecă delicat cu o spatulă, cu mișcări ample. Pune hârtie de copt pe fundul unei forme 
înalte, tapetând, pentru mai multă siguranță, cu puțin unt și făină. Toarnă conținutul în formă, nivelează 
frumos, apoi pune blatul în cuptor pentru 40-45 de minute.

Între timp, poți prepara crema: bate cu mixerul untul împreună cu zahărul pudră până obții o spumă, apoi 
adaugă brânza mascarpone. Mixează din nou, până când compoziția se omogenizează. Adaugă apoi 
sucul de lămâie, apa de trandafiri, dulceața și petalele de trandafiri mărunţite, mixând din nou, până când 
obții o culoare omogenă, de roz delicat.

Nu mai rămâne decât să ornezi prăjitura. Taie blatul în 3 sau 4 straturi și umple pe rând fiecare strat cu 
delicioasa cremă de trandafiri. La final, presară petale de trandafiri și bucură-te de de o prăjitură rafinată 
și nespus de gustoasă!
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Timp de preparare: 
1 oră și 30 minute 
Ingrediente:
Pentru blat
300 g făină 000 Raftul bunicii
1 plic praf de copt
2 g sare
6 ouă
250 g zahăr
Esență de vanilie și esență de migdale
Pentru cremă și ornare
500 g smântână cu 30% grăsime
4 linguri zahăr
3 plicuri de întăritor de frișcă
1 kg de căpșuni proaspete

Tort arătos 
cu căpșuni

MOD DE PREPARARE

Un desert primăvăratic, cu care să-ți dai pe spate invitații? În plină primăvară, pregătește un tort 
delicios, cu căpșuni proaspete și aromate. La cum va arăta desertul la final, vei înțelege de ce ne 
lăudăm chiar din numele rețetei cu un tort arătos.

Pentru blat, bate albușurile cu sarea și treptat, încorporează zahărul, până ajunge la consistența de bezea. 
Separat, bate gălbenușurile. Amestecă cele două compoziții și adaugă treptat făina și praful de copt prin 
mișcări circulare, de jos în sus.

Pune amestecul omogen rezultat într-o tavă de tort, acoperită cu hârtie de copt. Așază tava în cuptorul 
preîncălzit, pentru 30 de minute, la 180 grade. 

După cele 30 de minute la copt, mai lasă tortul 5-10 minute în cuptor, cu focul stins. Între timp, poți pregăti 
frișca din smântâna rece, amestecată cu zahărul și mai apoi cu întăritorul de frișcă.

Scoate apoi tava din cuptor, detașează-i pereții și așază blatul pe un grătar metalic sau pe o farfurie de 
tort. Taie blatul pufos în 3 și pune peste fiecare parte frișcă și căpșuni întregi. Pe margine, pentru un efect 
neașteptat, taie căpșunile pe verticală și expune-le cu miezul spre exterior.

Peste ultima felie de blat pune frișcă și căpșuni întregi, spălate și scurse în prealabil. Pentru contrast, lasă-le 
și codița verde. Se recomandă să fie consumat în 24 de ore pentru a te bucura de aspectul său creativ și 
îmbietor, așa că fă-i o fotografie și trimite-o ca invitație la desert celor mai dragi prieteni.

Tortul tău arătos este gata pentru a te bucura de un weekend dulce, plin de zâmbete și voie bună!
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Masa de Paști , 
pregătită acasă

REȚETE TRADIȚIONALE 
ȘI IDEI NOI PENTRU 
SĂRBĂTORI SENINE



21

Timp de preparare: 2 ore
Ingrediente
Pentru aluat
600 g făină 000 Raftul bunicii
300 g unt 
100 ml apă
2 gălbenușuri de ou
1 praf de sare
Pentru umplutură
600 g carne tocată de miel
1 ceapă
1 morcov
2 ardei grasi
2 ouă
1 lingură ulei
100 ml vin alb
Pătrunjel, sare, piper

Plăcintă 
de miel

MOD DE PREPARARE

Un meniu de Paști memorabil conține cel puțin un preparat deosebit pe bază de carne de miel. 
Anul acesta, plăcinta rumenă cu interior fraged și aromat este alegerea perfectă. În plus, nici nu 
e greu de făcut:

Încorporează untul tocmai scos din frigider în făină, apoi adaugă gălbenușul de ou, sarea și apa rece. 
Frământă cu grijă, pentru a distribui uniform untul în aluat, apoi formează o bilă, acoper-o cu o folie de 
plastic și las-o în frigider jumătate de oră, timpul numai bun pentru a se întări exact atât cât trebuie.

Între timp, toacă mărunt carnea și ceapa și pune-le la călit, cu sare și piper. Adaugă ardeii tăiați cubulețe 
și morcovul ras, lasă 3-5 minute la călit, apoi toarnă vinul, după care trebuie să aștepți până când scade 
vinul de tot. La final, adaugă ouăle bătute și pătrunjelul.

După ce s-a întărit aluatul, împarte-l în două părți egale – una pe care o întinzi într-o tavă rotundă și 
cealaltă pe care să o păstrezi pentru a înveli umplutura de carne. 

Toarnă în tavă umplutura de carne, având grijă să faci o plăpumioară suficient de generoasă din aluatul 
rămas, pentru a o acoperi. Înfige în câteva locuri cu furculița, unge ușor cu cele două ouă și plăcinta e 
gata de pus la cuptor, pentru 50 de minute.

Un preparat senzațional, care va dispărea primul de pe masă. Poftă bună!
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Timp de preparare: 2 ore
Ingrediente
Pentru aluat
200 g făină 650 Raftul bunicii
3 ouă
80 g unt
6 g sare 
Pentru umplutură
800 g măruntaie de miel
5 ouă
50 ml ulei
50 g unt
6 g sare
3 legături de ceapă verde
3-5 căței de usturoi
2 legături de pătrunjel
2 legături de mărar
Piper după gust

Drob aromat
în aluat

MOD DE PREPARARE

Completează aperitivul de la masa de Paști cu un drob de miel delicios, care va strânge doar 
laude de la invitații tăi pentru aspectul și gustul său.

Îți recomandăm să începi să pregătești mai întâi compoziția, pentru că îți va lua mai mult timp decât aluatul.

Fierbe mai întâi organele de miel, apoi toacă-le mărunt cu un cuțit. Toacă și verdețurile, după care 
amestecă totul într-un vas încăpător. Adaugă 2 ouă, untul topit și răcit, sare, ulei, piper, usturoiul mărunțit 
și încorporează făina. Asigură-te că obții o compoziție omogenă. Între timp, fierbe cele 3 ouă pentru 14-
15 minute.

Pregătește aluatul amestecând ouăle, făina, sarea și untul. Când a devenit omogen și tare, întinde aluatul 
într-o foaie subțire, de dimensiune dublă față de tava în care vei face drobul, cât să poți acoperi, de jur-
împrejur, toată compoziția finală. Poți folosi o tavă rotundă de colac sau dreptunghiulară de cozonac.

Unge forma cu ulei și așază foaia de aluat, fără a îndepărta surplusul. Pune mai întâi jumătate din 
compoziție, nivelând-o. După aceea, așază la distanță egală cele 3 ouă fierte, întregi, și acoperă-le cu 
restul de compoziție.

Învelește totul cu restul de aluat de pe margini. Dacă ți-a mai rămas aluat, poți face o margine împletită din 
două rulouri subțiri sau floricele din biluțe mici de aluat. Lasă creativitatea să-și spună cuvântul în această 
etapă.

Unge aluatul cu un ou bătut și așază tava în cuptorul preîncălzit, pentru 40 de minute.
Taie-l felii doar după ce s-a răcit. Va avea un aspect senzațional!
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Timp de preparare: 
1 oră și 40 de minute
Ingrediente
Pentru aluatul de pâine
500 g făină 650 Raftul bunicii
50 g de drojdie
30 ml de apă
Pentru pulpa de miel
500 g aluat de pâine
1 kg de pulpă de miel fără os
100 g slănină afumată
1 căpățână de usturoi
1 lingură de ulei
Sare, piper

Friptură 
de miel în 
aluat de pâine

MOD DE PREPARARE

O masă îmbelșugată de Paști nu e la fel fără friptura de miel. Ce-ar fi ca anul acesta să o prepari 
altfel – în crustă crocantă de pâine, care să îi păstreze frăgezimea cum nu se poate mai bine? 

Cerne făina într-un vas încăpător. Înmoaie drojdia în 2 cești de apă caldă și toarn-o peste făină. Amestecă 
ingredientele și adaugă și sarea dizolvată în apă călduță. Continuă să frămânți până când obții un aluat 
potrivit de tare. Presară puțină făină peste aluat, acoperă-l cu un prosop și lasă-l să se odihnească într-un 
loc călduț, 1-2 ore, până își dublează sau triplează volumul.

În acest timp, spală bine pulpa de miel, curăț-o și taie-o astfel încât să poți introduce în ea usturoiul și 
bucățile de slănină afumată. Ia o oală mare și pune o lingură de untură în ea la topit. Pune carnea în oală 
și prăjește-o pe ambele părți. Apoi, lasă pulpa de miel la răcit, după care asezoneaz-o cu sare și piper 
după gust.   

Presară puțină făină pe blatul de lucru și întinde aluatul de pâine. Ia pulpa de miel și așaz-o în centru, iar 
apoi învelește carnea cu aluatul. Unge pâinea cu untură pe deasupra și pregătește o tavă tapetată cu 
hârtie de copt. Pune aluatul de pâine cu friptura de miel în el pe tavă și introdu-o în cuptorul preîncălzit 
pentru 15 minute la 180°C. 

Când stratul de deasupra aluatului devine crocant, scoate friptura de miel din cuptor și las-o să se 
odihnească timp de 10 minute. Taie minunăția felii și poftește-i pe toți cei dragi la masă, pentru un festin 
în familie!   
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Timp de preparare: 
2 ore și 30 minute
Ingrediente
300 g făină 650 Raftul bunicii
125 ml lapte călduț
50 g unt 
50 g zahăr
1 ou
½ cub de drojdie
1 praf de sare
Coaja de la 1 lămâie răzuită
Pentru topping
1 ou 
Puțin lapte pentru uns pe deasupra
Pentru umplutură
300 g nucă
150 g stafide
2 linguri de lapte 
2 albușuri de ou
1 linguriță de extract de vanilie
Pentru decor
2-3 lingurițe de susan
2-3 lingurițe de mac

Coroniță 
din aluat

MOD DE PREPARARE

Ce-ar fi masa de Paști fără o coroniță mare și pufoasă în centrul atenției? Ia cel mai încăpător bol 
pe care îl ai, toarnă făina în el și fă o gropiță în mijloc. Dizolvă drojdia în 3-4 linguri de lapte cald 
și adaugă 1 lingură de zahăr și una de făină. Toarnă drojdia mixată în gropița din centrul făinii și 
las-o la crescut un sfert de oră, într-un loc cald. 

După cele 15 minute, începe să frămânți aluatul împreună cu sarea, laptele și zahărul rămas, apoi 
adaugă oul și untul. Pune și coaja de lămâie rasă și continuă să frămânți până obții un aluat elastic, care 
se desprinde ușor de pe mâinile tale și nu se lipește nici de marginile castronului. Ocrotește aluatul cu 
un prosop de bucătărie și lasă-l la crescut într-un loc călduț, până-și dublează volumul, circa 30-40 de 
minute. 

Acum, macină nucile împreună cu stafidele, vanilia și albușul, până obții o pastă. La nevoie, adaugă 1-2 
linguri de lapte, pentru a încorpora toate ingredientele. 

Aluatul proaspăt crescut întinde-l acum în formă de dreptunghi, unge-l cu amestecul format din nucă și 
stafide, apoi rulează-l pe lungime și răsucește-l în formă de cerc. Lipește bine capetele și așază cercul de 
aluat obținut pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Din aluatul rămas, împletește un șnur pe care să-l pui 
deasupra cercului, tot în formă rotundă, pentru a contura coronița. 

Lasă aluatul la crescut timp de 10 minute, apoi unge-l cu oul bătut cu puțin lapte și dă-l la cuptorul 
preîncălzit pentru 40 de minute, la temperatura de 180°C. Vei obține o coroniță tare frumoasă, pe care 
o poți decora la final, din loc în loc sau pe toată suprafața, cu susan și mac. Toți ai casei vor vrea să se 
înfrupte cu mai mult de o felie! 
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Timp de preparare: 
 1 oră și 20 de minute
Număr de porții: 6-10  
Ingrediente
330 g făină 650 Raftul bunicii
¼ cub de drojdie proaspătă
180 ml lapte cald
55 g unt 
1 ou bătut pentru uns
1 gălbenuș de ou
1 linguriță de zahăr
1/2 linguriță de sare
Câteva stafide pentru ochii iepurașilor

I epurași din 
aluat de chifle

MOD DE PREPARARE
Anul acesta, pregătește-le celor mici pentru masa de Paști niște pâinici nemaipomenit de 
drăgălașe: iepurași rumeniți și gustoși foc! 

Ia un bol adânc în care să dizolvi drojdia proaspătă în laptele cald. Amestecă-le bine împreună și lasă-le 
deoparte 5 minute. Cerne jumătate din cantitatea de făină într-un alt bol și separă gălbenușul de ou, pe 
care-l amesteci apoi împreună cu făina. După 5 minute de amestecat, începe să încorporezi și restul făinii, 
adăugând treptat și untul, bucată cu bucată. Vei obține un aluat moale și neted.  

Acoperă aluatul cu un prosop de bucătărie și pune-l la odihnit într-un loc călduț, pentru circa 20 de 
minute. După ce aluatul s-a dospit, împarte-l în 6 baghete și 6 bucăți ovale. Din cele 6 baghete vei forma 
corpul iepurașilor, iar cele 6 ovale vor fi capetele lor. 

A sosit cel mai palpitant moment, și anume să modelezi iepurașii din aluat! Rulează pe masă fiecare 
baghetă de aluat, alungind-o până la 40 cm. Răsucește apoi fiecare baghetă tip melc, dar nu foarte 
strâns, ci mai lejer, fiindcă așa aluatul va putea crește pe lățime. În paralel, pregătește 2 tăvi tapetate cu 
hârtie de copt în care să așezi câte 3 melci și preîncălzește cuptorul la 200°C. 

Din cele 6 ovale de aluat, modelează în mână capetele iepurașilor. Ar trebui să semene cu niște chifteluțe 
alungite. Lipește-le de corpul iepurașilor din tăvi - poți unge locurile respective cu apă rece, pentru a se 
ține mai bine.  Cu o foarfecă, ciupește capetele iepurașilor la spate, pentru a forma urechile lor. Așază 
câte o stafidă în locul ochilor, asigură-te că le-ai fixat bine în aluat, pentru a nu se desprinde în timpul 
coacerii. 

Unge iepurașii cu un ou bătut cu puțină sare și lasă-i 5 minute la dospit, în tavă. Apoi, pune-i în cuptor 
timp de 5 minute la 200°C, iar apoi alte 12-15 minute la 170°C, pentru a se rumeni frumos. Stai să vezi 
ce repede vor înflori zâmbetele pe chipurile celor mici când le vei pune în față asemenea minunății! Nici 
măcar adulții nu vor putea rezista în fața unui coș plin de iepurași din aluat rumeniți și gata de înfulecat.  
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Timp de preparare:  
120 de minute
Ingrediente
1 kg făină Raftul bunicii 000 pentru 
cozonac
7 gălbenușuri
4 albușuri
300 g de zahăr
250 g de unt
2 linguri de ulei
Lapte cât se cere (circa ½ litru)
1 lingură de rom
Vanilie
50 g drojdie
1 linguriță rasă de sare
2 linguri de unt topit
150 g migdale
100 g zahăr pudră

Cozonac 
cu migdale

MOD DE PREPARARE

Cozonacul pufos este prezent în fiecare an pe masa de Paști. Îți propunem ca de data aceasta să 
îl pregătești puțin altfel, pentru un strop de inedit. 

Să trecem la treabă! Începe, așadar, cu prepararea aluatului. Înmoaie drojdia cu puțin lapte călduț și cu 
o linguriță de zahăr. Separat, opărește 3 linguri de făină cu puțin lapte clocotit, amestecând cu răbdare 
să nu se creeze cocoloașe. Când s-a răcit suficient cât să poți înmuia un deget, adaugă drojdia și bate 
bine de tot, până se fac bășici mari. Apoi presară tacticos puțină făină, acoperă cu un șervet și pune la 
loc cald, să crească frumos.

Cât timp stă aluatul la crescut, ocupă-te de gălbenușurile pe care trebuie să le freci cu sare până se închid 
la culoare și presară peste ele zahărul. Apoi freacă bine de tot, până se face o compoziție spumoasă.

A crescut aluatul? Perfect. Acum pune-l peste restul de făină cernută într-o covată și ținută la cald și adaugă 
gălbenușurile, puțin lapte călduț și albușurile bătute spumă. Sperăm că n-ai obosit, pentru că aluatul se 
cere frământat cam 1 oră, aducându-l de pe margini spre mijloc. Pune apoi uleiul, romul, vanilia și toarnă 
încet untul topit călduț. Dacă aluatul este prea tare, mai adaugă puțin lapte la temperatura camerei.

Aluatul așezat într-o covată acoperă-l din nou cu o față de masă și așează-l la cald pentru încă 2, 3 ore, 
să crească. După ce acesta a crescut destul, e timpul să îți ungi mâinile cu puțin unt și să iei nemilos din el 
bucăți cât un ou pe care să le treci și pe ele prin unt, apoi prin migdale măcinate, amestecate cu zahăr 
pudră. Așează apoi bucățile unele peste altele într-o formă de cozonac unsă cu unt și mai lasă puțin 
cozonacul la căldură, să crească. La final, unge-l cu ou și gata, îl pui la copt.
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Timp de preparare:  
150 de minute
Ingrediente
Pentru blat
500 gr de făină Raftul bunicii 000 
pentru cozonac 
2 ouă
100 g de zahăr
100 g de unt
1 plic de zahăr vanilat
300 ml lapte călduț
20 g de drojdie
Pentru umplutură
500 gr de brânză de vaci
2 ouă
100 gr de zahăr
1 plic de zahăr vanilat
2 linguri de esență de rom
50 g de stafide

Pască din 
Bucovina

MOD DE PREPARARE

Această rețetă veche, care a păstrat secretele Bucovinei, are nevoie de timp și mult drag pentru 
a fi pregătită. Bucură-te de fiecare moment al procesului, transformându-l într-un ritual plin de 
farmec, ca pe vremea bunicii.  

Primul pas este să cerni cu multă răbdare făina într-un bol. Apoi, fă o mică adâncitură și toarnă acolo 
drojdia amestecată cu puțin zahăr și lapte călduț. Așteaptă să dospească, iar între timp poți pregăti crema 
parfumată de brânză. E foarte simplu! Pur și simplu amestecă într-un bol brânza de vaci cu ouăle, zahărul, 
zahărul vanilat, esența de rom și stafidele.

Acum poți începe să frămânți aluatul. Adaugă peste făină zahărul, zahărul vanilat, ouăle, untul topit. 
Toarnă laptele călduț puțin câte puțin și frământă cu multă dragoste, până obții o cocă moale, fină, 
elastică. Lasă aluatul la dospit mai bine de o oră în loc călduț, acoperit cu un prosop din bumbac.

După ce-a crescut ca un Făt Frumos, împarte-l în două. Din jumătate întinde o foaie rotundă cu care 
acoperi fundul unei tăvi. Din cealaltă jumătate împletește o cunună pe care o așezi de jur împrejurul tăvii. 
Toarnă amestecul de brânză în mijloc și unge pasca cu puțin gălbenuș.

Mai acordă-i puțină răbdare, până mai crește puțin și apoi las-o în cuptor 50 de minute, la 180°C. 

Poftă bună!
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Timp de preparare:  
60 de minute
Ingrediente
Pentru foi
300 g de făină Raftul bunicii 000
1 ou
7-8 linguri de ulei
1 praf de sare
150 g smântână
Pentru cremă
5 linguri de făină Raftul bunicii 000
5 ouă
10 linguri de zahăr
1 litru de lapte
1 plic de zahăr vanilat
Coaja de la 1 lămâie

Prăjitura 
Cremșnit

MOD DE PREPARARE

Cremșnitul sau cremeșul este cu siguranță una dintre prăjiturile care ne amintește cu drag de 
vremurile dulci ale copilăriei. Alături de tradiționalele cozonac și pască, va fi un desert de efect 
pe masa de Paști și se va bucura de atenția tuturor.

Mixează 125 g de făină cu oul, smântâna și praful de sare până ce obții un aluat cu o consistență 
omogenă, pe care îl întinzi bine, în strat subțire, și îl ungi cu amestecul cremos realizat din restul de făină 
și ulei. 

Rulează fiecare foaie în parte și întoarce-o invers. Întinde încă o dată foile, așezându-le cu grijă într-o 
tavă. Coace-le pe rând în cuptor, la foc mediu, până ce se rumenesc ușor, nu mai mult de 10 minute.

Între timp, pregătește delicioasa cremă: mixează 5 gălbenușuri cu 5 linguri de zahăr, adaugă făina și, 
treptat, laptele fierbinte. Pune această compoziție la foc, amestecând încontinuu, până se îngroașă crema. 
Adaugă, spre final, coaja de lămâie și zahărul vanilat. 

Oprește focul, apoi bate zdravăn cele 5 albușuri rămase cu încă 5 linguri de zahăr, încorporând apoi 
spuma în cremă. Amestecă ușor, pentru a păstra o consistență fină, și crema e gata de a fi așezată, în 
strat generos, între cele două foi fragede și crocante. Nu uita, trebuie să lași acest deliciu la frigider peste 
noapte. Doar așa, foile vor fi prietenoase cu lingurițele celor dragi.
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Timp de preparare:  
1 oră și 15 minute
Număr de porții: 8-10
Ingrediente
Pentru aluat
800 g făină 000 Raftul bunicii
500 ml lapte
30 g drojdie proaspătă sau 10 g 
drojdie uscată
1 lingură zahăr
2 gălbenușuri
80 g unt cu 82% grăsime
1 praf de sare
1 plic de zahăr vanilat
Coaja de la o lămâie
Pentru umplutură
130 g unt
200 g nucă
150 g zahăr
1 plic zahăr vanilat 
Pentru caramel
160 g zahăr

Cozonac 
Rosenkranz

MOD DE PREPARARE

Cozonacul Rosenkranz este mai ușor de făcut și mai aspectuos decât cozonacul tradițional. În 
plus, textura diferită îl face irezistibil. Melcișorii îngrămădiți, umpluți din belșug cu nucă și copți 
împreună la adăpostul lipicios al zahărului ars, vor cucerii toți mesenii de Paști.

Pentru aluat, lasă drojdia să își facă treaba timp de 10 minute, împreună cu laptele călduț și o lingură 
de zahăr. Apoi poți adăuga gălbenușurile, untul topit, sarea, vanilia, coajă de lămâie, zahărul pudră și 
făina, puțin câte puțin. Frământă aluatul delicat timp de 5 minute, apoi, când ești mulțumită de consistența 
lui, lasă-l la dospit pentru 30 de minute, într-un loc ferit, acoperit. Între timp, pregătește umplutura: macină 
mai mult de jumătate din nucă și lasă restul în seama cuțitului. Adaugă untul topit, zahărul vanilat și zahărul 
tos.

După ce aluatul a crescut frumos, scoate-l pe blatul de lucru înfăinat în prealabil și întinde-l în forma unui 
dreptunghi măricel, peste care vei întinde umplutura cu grijă, acoperind toată suprafața. Rulează coca și 
tai-o în bucăți egale. 

Acum a sosit momentul ”kranz”: într-un vas înalt și generos ca dimensiuni, pe care l-ai pregătit pentru acest 
cozonac, pune zahărul pe foc, la topit. După ce s-a topit, înclină vasul astfel încât caramelul să se întindă 
peste tot. După ce s-a răcit puțin, poți așeza melcișorii, fără să îi lipești, pentru a avea loc de crescut. 
Încinge cuptorul la 160° și pune cozonacul înăuntru, nu înainte de a-l mai lăsa la crescut măcar 15 minute. 
La final, răstoarnă-l pe un platou cât se poate de repede, cât caramelul nu este încă întărit. 

Invită-i pe toți cei dragi la masă, așterne-le pofticioșilor minunea sub ochi, lasă-i să își rupă cu nerăbdare 
câte un melcișor și primește cu încântare toate laudele lor!
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Timp de pregătire: 1 oră
Număr de porții: 8
Ingrediente
Pentru blat
175 g făină 000 Raftul bunicii 
175 g zahăr brun 
175 ml ulei
140 g morcovi
100 g stafide
3 ouă mari bătute
Coaja de la 1 portocală rasă
1 linguriță de bicarbonat de sodiu
1 linguriță de scorțișoară
½ linguriță de nucșoară
Pentru glazură
175 g de zahăr pudră
1-2 linguri de zeamă de portocală
Câțiva morcovi baby 

Tort de 
morcovi

MOD DE PREPARARE

Membrii familiei tale vor fi încântați să se răsfețe de Paști cu un tort de morcovi cu un gust echilibrat, 
preparat cu dragoste.

Într-un bol încăpător, amestecă zahărul brun cu ouăle și uleiul. După aceea, adaugă morcovul ras fin, 
stafidele și coaja de portocale. Ia un alt bol și cerne făina în el, pe care apoi o amesteci cu bicarbonatul, 
praful de copt, scorțișoara și nucșoara. Toarnă compoziția din făină peste cea lichidă, pe care ai preparat-o 
prima dată. Ar trebui să obții o compoziție moale și foarte ușor fluidă.
  
Pregătește o tavă pătrată cu latura de 18 cm, pe care să o tapetezi cu hârtie de copt. Toarnă aici compoziția 
finală pe care ai obținut-o. Introdu tava cu prăjitura în cuptorul încins la 180°C pentru 30-40 de minute, 
până se va face fermă la atingere. Poți verifica dacă prăjitura s-a copt bine cu ajutorul unei scobitori. Dacă 
scobitoarea iese curată, prăjitura este gata. În caz contrar, poți prelungi timpul de coacere. 

Scoate prăjitura din cuptor când este gata și las-o la răcit în tavă timp de 5 minute, apoi răstoarn-o cu 
fundul în sus pe un grilaj. Cât timp prăjitura se răcește, prepară glazura. 

Într-un bol mediu, amestecă zahărul pudră cu zeama de portocale până când obții o pastă lucioasă, iar 
apoi, cu ajutorul unei linguri, decorează prăjitura cu morcovi cu glazura obținută. Pentru un aspect și mai 
delicios, îi poți chema pe cei mici să decoreze prăjitura cu câțiva morcovi baby pe deasupra. Veselie și 
culoare, ca într-o zi de sărbătoare!
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O primăvară de vis și un 
Paște împlinit !

Pentru inspirație în bucătărie și pentru bunătăți pe care le prepari cu dragoste, îți dăm 
întâlnire zi de zi:

https://www.facebook.com/RaftulBuniciiRo/

https://www.instagram.com/raftulbunicii/

https://www.youtube.com/channel/UCUMVukTedfWOhCO17MZoZzQ

https://raftulbunicii.ro/


