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BROŞURĂ GASTROMOMICĂ – Liceenii bucătari

Realizată  în cadrul Proiectului Erasmus+„New learning and training 
opportunities in tourism and gastronomy through Erasmus+”2021-2-RO01

-KA210-VET- 000045071

BUCĂTĂRIA 
TURCEASCĂ ŞI MÂNCĂRURILE EI ARTA CULINARĂ ROMÂNEASCĂ ORIENTUL A DAT ORA EXACTĂ ÎN BUCĂTĂRIA 

ROMÂNEASCĂ

PREFAŢĂ
CUNOAŞTEREA BUCĂTĂRIEI TURCEŞTI PRIN ERASMUS+

     Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona este beneficiarul

unui  proiect  de  mobilitate  în  cadrul  Programului  Erasmus+
Acţiunea  Cheie  2  VET  Parteneriate  pentru  cooperare  pe
domeniul formare profesională, în perioada 01.04.- 30.09.2022.

   Obiectivul  general  al  proiectului  este  cooperarea
interinstitutională  la  nivel  internaţional  în  vederea  creşterea  calităţii

serviciilor  educaţionale  oferite  de  şcolile  implicate  în  proiect,  prin

sporirea oportunităţilor  de dezvoltare profesională şi  socială a 23 de

elevi de la Domeniul Turism şi alimentaţie din cele 2 tări partenere

România şi Turcia.

       Astfel  în  cadrul  fluxului  I  de mobilitate 14 elevii  de la Liceului
Tehnologic „Ştefan cel  Mare şi  Sfânt”  Vorona – Botoşani,  Domeniul

Turism şi alimentaţie, Calificarea Tehnician în gastronomie (învăţământ

liceal) respectiv Chelner (Ospătar) vânzător în unităţile de alimentaţie

(învăţământ profesional)  au avut posibilitatea de a realiza  activităţi de

tip  (peer  learning)  în  Antalya-Turcia  în  cadrul  Proiectului
Erasmus+„New learning and training opportunities in tourism
and gastronomy through Erasmus+” 2021-2-RO01-KA210-VET-
000045071.

           Organizaţii partenere au fost:

-  Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare şi Sfânt” Vorona - Botosani – România – în calitate de coordonator de proiect;

- Liceul Vocaţional şi Tehnic Anatolian Sule Muzaffer Büyúk – Antalya – Manavgat -Turcia – în calitate de partener.

      Sub îndrumarea specialiştilor, elevii din România au avut posibilitatea  de a pregăti şi testa bucatele tradiţionale turceşti şi de a  lua contact cu elemente ale

istoriei şi culturii orientale.
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Bucă tă ria turcească  este urmaşa 
tradiţ iilor culinare otomane. Şi cum 
imperiul otoman a intrat în contact cu 
multe alte popoare, nu este de mirare că  
specialităţ ile turceş ti sunt atât de variate, 
cu influenţ e atât asiatice, cât ş i balcanice.
La rândul lor, tradiţ iile turceş ti au influenţ
at bucă tă riile altor ţă ri, inclusiv pe a 
Romaniei.

Reţ etele culinare diferă  de la o zonă  
la alta destul de mult, în funcţ ie de tradiţ ii
ş i desigur în funcţ ie de geografie. 

Datorita accesului la mare si 
climatului diferit pe suprafata tarii, 
Turcia a avut intotdeauna o 
abundenta de produse proaspete, 
peste si fructe de mare, ceea ce a
dus la o dieta foarte variata. 
Alimentele de baza sunt orezul si 
graul, iar carnurile de baza sunt 
mielul si puiul, porcul fiind foarte 
putin consumat.

Turcia are zone temperate si zone extreme de 
caldura si frig ceea ce faciliteaza cultivarea unei 
game foarte variate de produse alimentare, de la 
ceai in nordul rece pana la ardei chili in sud. 
Aceste diferente climaterice influenteaza de 
asemenea si bucatariile regionale. In sud-est, 
unde este un climat desertic, mancarea tinde sa 
fie mai condimentata si bogata in carne cum ar fi 
kebabul. In zonele fertile temperate, in vest, se 
consuma in special uleiul de masline si pestele. In
est, unde sunt ierni lungi si reci, sunt populare 
produsele lactate, mierea, cerealele si carnea.

Capitala Turciei este orașul Ankara, dar capitala istorică 
İstanbul rămâne centrul financiar, economic ș i cultural al ț ării. Alte 
orașe importante sunt İzmir, Bursa, Adana, Trabzon, Malatya, 
Gaziantep, Erzurum, Kayseri, İzmit (Kocaeli), Konya, Mersin, 
Eskişehir, Diyarbakır, Antalya ș i Samsun. Aproximativ 68% din 
populaț ia Turciei locuieș te în centre urbane.

Antalya este cel mai important oras de pe coasta centrala 
mediteraneeana. Impreuna cu plajele pietroase si centrul istoric 
roman-otoman, Antalya este un loc potrivit pentru a explora oraşele 
linistite de langa plaje si alte asezari antice din regiune.

Side, la 75 est de Antalya, este o plaja renumita pentru faptul ca a 
fost aleasa de catre Marc Antoniu si Cleopatra pentru o escapada 
romantica.

Bucataria turceasca s-a dezvoltat foarte mult in timpul 
perioadei otomane. In secolul 17, palatul sultanului avea o bucatarie
cu in jur de 1300 de servitori si sute de bucatari. Acesti bucatari au 
fost cei care au rafinat si au perfectionat bucataria turceasca, 
pentru a satisface pretentiile palatului regal. Au fost create 
literalmente sute de feluri culinare in aceasta perioada.

Bucataria turceasca a fost puternic influentata de perioada 
otomana, cand au fost combinate traditiile locale cu influente din 
Grecia si Orientul mijlociu, ca si din Asia Centrala.Bucataria 
turceasca  si obiceiurile alimentare ale poporului turc au trecut prin 
schimbari dramatice in secolul 20, datorita influentei vestice.
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BUCĂTĂRIA TURCEASCĂ ŞI MÂNCĂRURILE EI

Bucătăria turcească este una dinte cele mai apetisante și bogate 
bucătării din lume, iar turcii sunt cunoscuți pentru pasiunea pe care o au
pentru mâncare. Diversitatea și aromele deosebite fac ca bucătăria 
turcească să fie cunoscută la nivel mondial. Influențele vin din vasta sa 
istorie, iar în prezent fiecare zonă a țării are propriile ei specialități. 

Bogăția acestui domeniu se datorează mai multor factori: varietatea
produselor cultivate pe terenurile Asiei și Anatoliei, numeroase 
interacțiuni culturale de-a lungul istoriei, poziționarea bucătăriei 
Seljuk-ului și a Imperiului Otoman, și nu în ultimul rând, condițiilor 
geografice care au finisat caracteristicile modului de a se găti.

BAZELE BUCĂTĂRIEI TURCEŞTI
Felurile de mancare de baza sunt relativ neschimbate din perioada 
otomana: orezul, produsele din grau, feluri culinare comune cu Grecia 
cum ar fi meze (aperitive) si baklavaua, pilafurile, sis si doner kebab, 
salatele cu iaurt, peste in ulei de masline, legume umplute si frunze de 
vita umplute (dolma).

Cele mai aromate branzeturi albe si iaurt sunt preparate din laptele de 
oaie. Desi orezul, numit pilav (pilaf) reprezinta un pilon al bucatariei 
turcesti, bulgurul (burghul) preparat din grau poate fi folosit pentru 
acelasi scop. 

Painea este preparata din grau, orz si porumb. Cateva tipuri de paine 
turceasca sunt pide, o paine de greu plata, rotunda si lata,  tandir 
ekmeði (paine coapta pe peretii interiori ai unui cuptor rotund de lut 
numir tandir), simit sau gevrek, o paine in forma de inel acoperita cu 
seminte de susan, mancata fie simpla fie cu branza sau gem.

O caracteristica importanta a meselor turcesti este faptul ca hrana se 
serveste in cantitati mici si se mananca foarte multa paine. Pana si alte 
feluri de baza cum ar fi orezul si bulgurul se mananca cu paine.

La micul dejun se consuma branza, masline, paine, oua si gem, iar in 
unele regiuni se adauga carnatii, rosiile si castravetii. Masa de pranz 
nu este de obicei masa principala a zilei, si de aceea de obicei turcii 
mananca supe sau salate cu desert, iar felurile de mancare cu carne, 
care iau mult timp de preparare, sunt lasate pentru cina. Cina consista 
de obicei din supa, felul principal, salata si desert.

Ingredientele cele mai folosite sunt vinetele, piperul verde, ceapa, 
lintea, fasolea, rosiile, usturoiul si castravetii. Fructe si nuci: strugurii, 
caisele, ciresele, pepenele galben si verde, smochinele, lamaile, 
fisticul, nucile, migdalele si alunele. Condimentele si verdeturile 
preferate sunt patrunjelul, chimionul, piperul, paprika, menta si 
cimbrul.

NU PUTEM VORBI DESPRE BUCĂTĂRIA 
TURCEASCĂ DACĂ NU SPUNEM DESPRE:

Kebab

MANCAREA TURCEASCA – 
PARTICULARITATI IN FUNCTIE DE 

REGIUNE
Gastronomia turceasca este cat se poate de complexa, iar 
mancarurile turcilor variaza de la o regiune la alta, in mod
special pentru ca in trecut, disponibilitatea anumitor 
alimente si respectiv lipsa lor au facut ca localnicii sa-si 
adapteze mancarurile in functie de roadele propriei zone. 
Spre exemplu, regiunea Anatolia de sud-est este renumita
pentru kebab, in timp ce regiunea Marii Egee pentru 
productia de masline si respectiv preparatele culinare cu 
mult ulei de masline, legume si ierburi aromatice. In mod 
evident, la malul marilor Mediterana si Egee se regasesc 
cele mai multe preparate din peste.  
Tracia Turceasca (partea europeana a Turciei) este 
faimoasa pentru produsele de patiserie, iar regiunea estica
a Marii Negre pentru preparatele pe baza de porumb si 
malai. 
Provincia Rize din Turcia este faimoasa pentru productia 
importanta de ceai, iar in provincia Mugla se produce cea 
mai mare cantitate de miere de pe teritoriul acestei tari, 
aproximativ  92%  din totalul productiei globale de miere 
de pin provenid din zona Marii Egee a Turciei. 
Cu toate acestea, in marile orase si statiuni turistice ale 
Turciei vei intalni preparate specifice tuturor regiunilor 
acestei tari, Istanbul fiind cel mai bun exemplu in acest 
sens, caci este locul catre care s-au indreptat de-a lungul 
vremurilor cei mai multi migranti din celelalte parti ale 
Turciei. 

Kebabul este principalul 
preparat din carne și are mai 
multe metode de preparare. El
poate fi întâlnit sub mai multe
denumiri: Döner Kebab, 
Adana Kebab, Bursa Kebab, 
Ali Nazik și İskender.

Poate fi gătit prin metode 
diferite, care sunt alese 
depinzând de ingredientele 

ADANA KEBAB- INGREDIENTE 

 Frigaruile din carne
o 650 g carne de berbecut
o 1 ardei capia
o 70 g ceapa salota
o 2 catei de usturoi
o 1 lingurita fulgi de 

ardei iute
o o legatura patrunjel 

verde
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utilizate. În mod normal 
este servit cu orez simplu 

sau bulgur, sau cu legume.

Originea döner 
kebabului pornește din Asia
Centrală, unde era numit 
Lüle Kebab. Denumirea lui 
este menționată în jurnalele 
de călătorie anatoliene din 
secolul al XVIII-lea.

o sare si piper
 Salata de rosii cu ceapa si

patrunjel
o 1 rosie
o 1 ceapa rosie 
o 1 lingura de sumac
o 1 legatura patrunjel 

proaspat
o sare

 Pentru servit
o ardei capia rosu
o ardei iute verde
o rosii 
o lipii 

O compozitie buna pentru adana 
kebab trebuie sa contina o carne de 
berbecut/oaie cu seu, asta ii da o 
fragezime aparte dupa prajire. 

Bucatile de carne se trec prin masina de tocat impreuna cu ceapa, 
patrunjelul, usturoiul si ardeiul capia.
Patrunjelul ceapa si usturoiul se pot toca marunt si la cutit, insa eu am 
preferat sa le trec prin masina de tocat impreuna cu carnea. Compozitia 
obtinuta se pune intr-un castron, se adauga sare, piper, fulgi de ardei iute si 
se amesteca pana la incorporare.

Se mai adauga 2-3 linguri de apa rece si se amesteca din nou pana ce 
compozitia devine omogena si lipicioasa. 
Se acopera castronul cu o folie de plastic si se lasa la rece pentru 1-2 ore

Mod de pregătire

Pentru aceste frigarui avem nevoie de tepuse din lemn sau metal, de preferat mai late nu rotunde ca tepusele obisnuite. Dar daca nu aveti 
puteti folosi cate doua asa cum am facut eu. 
Adana Kebaba se frig de obicei pe gratar cu jar insa ies foarte bune si pe un gratar de fonta sau electric. Fiindca gratarul meu de fonta nu este foarte 
mare, am folosit niste tepuse de lemn mai scurte. 
Dupa ce tepusele au fost tinute cateva minute in apa, se unesc doua cate doua si cu ajutorul maini umede se modeleaza carnea pe ele, dandu-le o 
forma mai plata si cu usoare striatii facute cu degetul.

Se aseaza frigaruile pe gratarul incins, alaturi de legumele stropite cu putin ulei de masline. Se frig cam 10 min pe ambele parti pana ce se rumenesc. 
Legumele sunt gata cand sunt usor moi si s-au rumenit putin.
Pe lipiile incalzite se pun frigaruile de carne, eu am pus trei fiindca erau mai mici, iar alaturi, salata de ceapa, ardeiul capia, ardeiul iute si jumatati de
rosii coapte.
Adana Kebab- reteta turceasca se mananca cu mare pofta alaturi de un pahar de ayran rece…sau daca nu va place, puteti pregati un ceai turcesc !!

https://www.bucatareselevesele.ro/retete-culinare/panificatie-si-patiserie/lipie-cu-usturoi-coapta-pe-gratar.html


Erasmus+
BROŞURĂ GASTROMOMICĂ – LICEENII 

BUCĂTARI 
2022

5

Köfte

O altă  specialitate din carne este 

köfte, o chiftea a că rei denumire derivă  

din cuvântul kufte, de origine persiană . 

A fost adăugat în bucă tă ria turcească  în

secolul al XIII-lea. Modul de preparare 

variază  în funcț ie de regiune iar în 

Turcia sunt cunoscute mai mult de 200 

de feluri de chiftele.

Dar să nu uităm de 

clasicele chifteluțe, 

pe care turcii le-au 

dus din bucătăria 

lor, în toată lumea. 

Chifteluțele (sau 

kofte, așa cum se 

numesc la origini), au cucerit 

bucătăria balcanică și au devenit un 

preparat foarte popular.

Dacă la noi se pot face chifteluțe și din 

carne de porc, turcii și musulmanii în 

general nu consumă carne de porc, așa 

că, pentru această rețetă veți avea 

nevoie de carne de vită sau amestec de 

vită și oaie

CACIK, FAIMOASA SUPĂ DE IAURT DIN BUCĂTĂRIA TURCEASCĂ

Timp total
40 minute

Ingrediente

 500 g carne tocată de vită
 1 linguriță chimion
 1 linguriță oregano
 1 linguriță boia
 2 căței de usturoi
 1 ceapă
 4 felii de pâine înmuiate în apă
 sare
 piper
 1/2 legătură de pătrunjel tocat

Mod de preparare

Amestecați carnea tocată cu condimentele, ceapa dată pe răzătoare și scursă de apă, usturoiul zdrobit și pătrunjelul tocat fin.

Înmuiați în apă rece feliile de pâine, fără coajă, stoarceți bine excesul de apă și fărâmițați pâinea și amestecați cu carnea.

Formați chiftelele și modelați-le în palmă. Le puteți face rotunde, sau alungite, cum vă plac mai mult.

De aici aveți mai multe opțiuni: fie le prăjiți în ulei până devin arămii, fie le puneți pe hârtie de copt și le gătiți la cuptor, având grijă să le 
întoarceți pe toate părțile, fie le puneți un băț de frigărui pe mijloc și le faceți pe grătar.

Chifteluțele turcești se potrivesc foarte bine alături de cartofi prăjiți, o salată tzatziki sau o salată de legume cu sâmburi de rodie și neapărat 
un pahar de ayran.

https://temananc.ro/retete/sos-tzatziki-reteta-originala-22338.html
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INGREDIENTE PENTRU CACIK

 2 pahare mari iaurt

 100 g orez alb

 150 ml supă din concentrat de vită

 25 g unt

 1 căţel usturoi

 1 legătură mărar

 2 ouă

 sare

 piper

CUM SE PREPARĂ CACIK

Pregătește două vase separate și pune la fiert în ele, ouăle și orezul. 

Apoi, într-o tigaie, topește puțin unt și călește usturoiul. Adaugă apoi 

peste usturoi, orezul scurs și lasă totul pe foc, pentru încă 2 minute. 

Iaurtul se mixează apoi cu orezul și supa de vită, iar la final se adaugă 

sare și piper după gust. Pe deasupra se presară mărar, iar supa se lasă 

apoi la rece pentru câteva ore. Supa Cacik se servește apoi cu 

gălbenușurile fierte, fin tocate, sau cu castraveți reci, tocați mărunt.

BACLAVA, UNUL DIN IUBITELE DESERTURI DIN BUCĂTĂRIA TURCEASCĂ

Baclavaua este cel mai popular desert turcesc, pe care îl găsești în toate restaurantele din Istanbul. Celebra prăjitură cu multă nucă și sirop este 

absolut delicioasă! Vrei să te îndulcești? Prepară o baclava după rețeta turcească!

INGREDIENTE PENTRU BACLAVAUA TURCEASCĂ 

 500 g foi de plăcintă

 300 g nuci curăţate

 200 g alune şi fistic

 1 lingura pesmet

 150 g unt

 200 g zahăr

 200 g miere de albine

 1 pachet zahăr vanilat

 50 ml rom

 1 lămâie

CUM SE PREPARĂ BACLAVAUA TURCEASCĂ

https://magazine.foodpanda.ro/2020/03/16/vrei-sa-te-indulcesti-prepara-o-baclava-dupa-reteta-turceasca/
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Pentru început, trebuie să pisezi mărunt nucile, alunele și fisticul și să le amesteci cu pesmet și o linguriță de coajă de lămâie. Apoi, foile de 

plăcintă se desfac și se taie pe dimensiunea tăvii. Apoi, tava se unge cu unt și se pun în ea 4 foi de plăcintă, unse fiecare în parte cu unt. Se presară 1/3

din compoziția de nuci și se adaugă o foaie de aluat, care se unge cu unt. Operația se repetă până când se termină compoziția de nuci, iar pe deasupra 

se pun încă 4 foi de plăcintă, unse cu unt. Tava se pune la frigider jumătate de oră, după care, baclavaua se taie cu un cuțit bine ascuțit, în pătrate de 4-

5 cm, și se pune la copt, timp de o oră, la foc potrivit. După jumătate de oră, focul se lasă mic. 

Cât baclavaua se află la cuptor, poți să pregătești siropul. În 150 ml de apă, se topește zahărul și se lasă să dea în clocot câteva minute. Se adaugă 

apoi zeama de lămâie, mierea, romul și zahărul vanilat. Când tava se scoate din cuptor, prăjitura se stropește imediat cu siropul cald. Prăjitura se lasă 

la răcorit până a doua zi, când poate fi servită.

Kadayıf 

Aluat de patiserie tocat foarte fin, acoperit cu sirop şi "înţepat" cu puţină zeamă de lămâie.

INGREDIENTE
  800 g tăieţei speciali pentru cataif (se poate folosi o fidea fină)

  300 g unt

Pentru sirop

  250 ml apă

  2 linguri zahăr brun

  2 linguri miere de albine

  1 ceasca zeamă de lămâie

  1 lingurita coajă de lămâie

Pentru crema de vanilie

  400 ml lapte

  2 ouă

  3 linguri amidon de porumb

  3 linguri unt

  125 g zahăr

  coajă de lămâie

MOD DE PREPARARE

Pune 400 g de tăieţei într-o tavă, iar pe deasupra presară bucăţi de unt. Dă-i la cuptor până ce tăieţeii se rumenesc.

Între timp, prepară siropul. Amestecă toate ingredientele şi pune să fiarbă până se topeşte zahărul. Când se răceşte puţin blatul de tăieţei (nu 

trebuie să fie rece, dar nici fierbinte) se pune deasupra siropul.

Până se răceşte blatul, se pun la cuptor cu unt tăieţeii rămaşi. Se prepară crema de vanilie: se amestecă laptele cu amidonul, după care se adaugă 

ouăle bătute bine cu zahărul, untul şi coaja de portocală.

Pune compoziţia pe baie de abur. Între timp, scoate tăieţeii de la cuptor şi stropește-i şi pe ei cu sirop. Întinde crema peste primul blat de tăieţei, iar

pe deasupra se pune cel de-al doilea blat de tăieţei.

Presară niște fistic mărunțit deasupra, lasă un pic la răcit și servește-l.
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Türk Kahvesi 
Cafea turcească, tare, neagră, îndulcită după gust.

Cafeaua turcească este o cafea măcinată foarte fin, preparată prin 

fierbere. Se poate folosi orice boabe de cafea; soiurile arabica sunt 

considerate cele mai bune, dar se folosește și robusta sau un 

amestec.  Zămașul de cafea este lăsat în cafea atunci când este 

servit. Cafeaua poate fi măcinată acasă într-o râșniță manuală făcută pentru 

măcinarea foarte fină, măcinată la comandă de către comercianții de cafea 

din majoritatea părților lumii sau cumpărată gata măcinată de la multe 

magazine.

 

Cafeaua și apa, de obicei cu zahăr adăugat , sunt aduse la fierbere într-o

oală specială numită cezve în Turcia și adesea numită ibrik în altă parte. De 

îndată ce amestecul începe să se spumeze și înainte de a fierbe, este luat de 

pe foc; poate fi reîncălzit scurt încă de două ori pentru a crește spuma dorită. Uneori, aproximativ o treime din cafea este distribuită în cești 

individuale; cantitatea rămasă este returnată la foc și distribuită la cupe imediat ce ajunge la fierbere. [6] [5] Cafeaua este servită în mod tradițional într-

o ceașcă mică din porțelan numită kahve fincanı „ceașcă de cafea”. [6]

Cantitatea de zahăr este specificată la comandarea cafelei. Poate fi neîndulcit ( turcesc : sade kahve ), cu zahăr puțin sau moderat ( turcesc : orta 

șekerli ), sau dulce ( turcesc : tatlı ).

Çay 
 Ceai, obţinut prin infuzarea frunzelor atent selcţionate. De obicei se bea cu foarte mult zahăr.

Pentru preparare este necesar să folosești un ceainic turcesc (Caydanlik), care 

este format dintr-un vas mic așezat peste un vas de dimensiuni mari.

Se pune apă la fiert în două vase diferite – vasul mic se folosește pentru a se obține

o băutură concentrată, iar vasul mai mare se folosește pentru a avea apă fiartă 

suplimentară.

Se adaugă în vasul mic o linguriță de frunze de ceai pentru fiecare pahar în care 

urmează să fie servit. Timpul pentru infuzie este de zece minute, iar reîncălzirea 

apei nu este necesară. Separat, se lasă la fiert apă în vasul mare. Când ceaiul este 

gata pentru a fi servit, se pune în fiecare pahar doar o treime de ceai, iar restul se 

completează cu apă din vasul mare. Desigur, cantitățile diferă în funcție de 

preferințe, însă un ceai turcesc preparat corect trebuie să aibă o culoare roșiatică. 

La final se adaugă câteva cuburi de zahăr și se amestecă până când acestea se omogenizează.

BUCATARIA TURCEASCA SI BAUTURILE TRADITIONALE POPULARE IN ANTALYA 

https://gaz.wiki/wiki/ro/Coffea_arabica
https://gaz.wiki/wiki/ro/Robusta_coffee
https://gaz.wiki/wiki/ro/Burr_grinder
https://gaz.wiki/wiki/ro/Sugar
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Bucataria turceasca este una dintre cele mai bogate din lume. Faptul ca Imperiul Otoman s-a intins pe un teritoriu vast, se reflecta intr-
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un mod prosper asupra bucatariei tucesti.
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       Mic dejunul turcesc
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Un mic dejun turcesc consta in: branza, miere, dulceata, (Antalya este faimoasa si pentru dulceturile sale), masline negre si verzi, 
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salam, oua, unt, rosii si castraveti, paine. Poti de asemenea sa servesti fresh de portocale, fructe de sezon, iaurt, produse de patiserie. 
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Bautura nelipsita din micul dejun turcesc este ceaiul bine oparit.
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        Pranzul
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Kebab-ul este preferat pentru pranz. Toti stim ce este kebab-ul, dar ar trebui sa stiti ca se poate servi si cu paine si la farfurie cu 
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garnitura de orez. Mai puteti servi: chiftelute, pitta, lahmacun (cunoscuta ca pizza turceasca) si ayran (o baututa obtinuta dintr-un mix 
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de iaurt, apa si sare).
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  Cina
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Cina turceasca incepe cu gustari: dolma (un fel de sarmale, umplute cu legume), ezme (o mancare de rosii tocate marunt, cu ceapa, 
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patrunjel, ulei de masline, lamaie si condimente), haydari (un amestec din branza de oaie, iaurt, patrunjel, usturoi si condimente – se 
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serveste cu lipie turceasca), humus (o pasta din ulei de masline, lamaie, sare, naut – se serveste cu paine prajita), cacik (sos din iaurt si 



Erasmus+
BROŞURĂ GASTROMOMICĂ – LICEENII 

BUCĂTARI 
2022

26

castraveti)
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         Deserturi
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Cateva din cele mai faimoase deserturi sunt: baklavale, cataif, sutlac (budinca de orez), tavuk gogsu (desert din carne de pui, orez, 
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lapte, zahar si scortisoara), bulbul yuvası (desert cu fistic). Mai mult, crema de inghetata arsa din Antalya este absolut delicioasa.
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          Bauturi
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Cea mai faimoasa bautura a Turciei este ceaiul. Se consuma foarte fierbinte vara pentru relaxare. Dupa pranzuri, este preferata cafeaua 
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turceasca. Cea mai faimoasa bautura cu alcool se numeste raki, bautura nationala a Turciei. Se obtine in primul rand din struguri, prin 
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metoda distilarii, la care se adauga anason. De obicei este combinata cu apa, care ii da o culoare albicioasa. 
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              Antalya se bucura de o bucatarie autentica, care este o combinatie armonioasa de influente arabice si mediteraneene. 
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Bucătăria romănească de-alungul timpului

Un grup de 9 elevi de la Liceul Vocaţ ional ş i Tehnic Anatolian Sule Muzaffer Büyúk – Antalya – Manavgat -Turcia,

însoţ iţ i de 2 cadre didactice au avut posibilitatea de a realiza  activităţ i de tip (peer learning) în România în cadrul

Proiectului Erasmus+„New learning and training opportunities in tourism and gastronomy through Erasmus+” 2021-2

-RO01-KA210-VET- 000045071.

      Sub îndrumarea profesorilor de specialitate, elevii turci, au avut posibilitatea  de a pregă ti ş i testa bucatele tradiţ

ionale româneş ti ş i de ş i de a intra în elemente de istoriei ş i cultură  românească .
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Istoria bucatariei se confrunta cu istoria omenirii. Punctul de plecare al bucatariei il putem localiza odata cu aparitia focului. 

Descoperirea focului revolutioneaza hrana omului, acum alimentele sufera transformari: prin frigere, ele devin gustoase, aromate, 

pline de savoare. 

Dezvoltarea bucatariei privita in ansamblul istoriei, parcurge cronologic mai multe perioade pana in zilele noastre.

Bucataria romaneasca a fost influentata de-a lungul veacurilor de o serie de factori, cum ar fi : conditiile economice, conditiile 

geografice si de clima, gradul de civilizatie, stadiul de dezvoltare al agriculturii si nu in ultimul rand obiceiurile, gusturile si 

preferintele.

In a doua jumatate a secolului II-lea avem informatii scrise pe placi cerate despre felurile de mancare. 

La Rosia Montana a fost descoperita o placa cerata cu ocazia „ ospatului aurarilor” in care erau scrise preparatele oferite „ 

miel, purcel, paine alba, sare, otet, salata si doau feluri de vin”.

Opera lui Mihail Sadoveanu, monumentala monografie epica a poporului roman, inteles in permanentele lui spirituale, in 

evolutia sa istorica si in relatiile osmotice cu spatuil geografic, aduce nenumarate marturii despre evolutia bucatariei romanseti de-

a lungul istoriei, atat la nivelul omului de rand, cat mai ales in casele boieresti, in hanuri si in curtile domnesti. 

In „Fratii Jderi” Sadoveanu descrie: „prepelita pe masa Domnului era in mare cinste. Prepelitele erau invelite in frunze de teiu 

si apoi in slanina afumata. Se frigeau in tigla la jaratec de fag. Un rob aducea colaci proaspeti si claponul in cratita lui”.

Citind scenele gastronomice descrise de unii din marii nosrti scriitori  ne putem da seama despre evolutia bucatariei romanesti 

de-a lungul anilor, de interesul pe care acestia l-au acordat artei prepararii mancarurilor. 

De-a lugul veacurilor bucataria romanesca, pe langa traditiile mostenite de la strabuni si-a imbogatit sortimentele de preparate 

cu retetele altor popoare. Primele semne de occidentalizare se vad in tara noastra in jurul anului 1700. Tarile Romane n-au fost 

niciodata in afara Europei… Influenta europeana se regeseste si in planul bucatariei. Imperiul austriac influenteaza Transilvania si

Banatul, Rusia influenteaza Moldova, Franta, Italia si Grecia influenteaza Muntenia, Turcia influenteaza Dobrogea si cu 

rafinament traditia si arta culinarane-au mai ramas diferite feluri de mancare: ghiveciul, tuslamaua si baclavale de la turci, ciorbele

si borsurile de la rusi, gulasul de la unguri, stiuca umpluta de la evrei, s.a. Aceste preparate au fost inbunatatite de bucataria 

romaneasca in functie de gusturi, obiceiuri si preferinte. De pilda sarmalele sunt mancare turceasca care la origine se prepara din 

tocatura de berbec cu orez si stafideinvelite in foi de varza, foi de vita sau stevie. Bucataria romanesca si indeosebi cea 

moldoveneasca a reusit sa transforme o mancare simpla intr-un adevarat “palat de gourmet” asa cum sublinia Al. O. Teodoreanu 

in “Adevarul Literar si Artistic” in iulie 1933.

Bucataria romanesca incepe sa fie cunoscuta si peste hotare. Iordache Ionescu, patronul restaurantului din Covaci unde s-au 

nascut mititeii de astazi isi trimite bucatarul, pe “nea Radu” si pe lautarul Cristache Ciolac la expozitia de la Paris, in anul 1900. 

Mititeii, tuslamaua, sarmalele cu mamaliguta, ghiveciul maceiaresc, varza cu carne, paceaua si gratarul lui “nea Radu” au dus 

faima bucatariei romanesti la Paris dar si arcusul lui Cristache au facut cunoscute peste hotare melodiile noastre populare: 

“Ciocarlia, Sarba in caruta, Ca la Breaza,etc.

ARTA CULINARĂ ROMÂNEASCĂ
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Caracteristicile bucatariei romanesti contemporane

Bucataria romaneasca, a reusit de-a lungul vremii, sa-si pastreze traditia, bucatarii au stiut sa transmita urmasilor gustul 

mancarurilor noastre traditionale.Acestia au imbunatatit si rafinat mancarurile dar au pastrat nealterata arta culinara romaneasca.

 Bucataria romaneasca in ansamblu, este cunoscuta prin mancaruri cum ar fi: piftia, ciorba de potroace, ciorba de burta, saramura 

de peste cu mamaliga, sarmalele cu mamaliga, tocana, ardeii si rosiile umplute cu came sau orez, carnati proaspeti si afumati, 

mititeii, tochitura, fripturile la gratar si bine codimentate cu garnituri de legume, puiul la frigare cu mujdei de usturoi si 

mamaliguta, muraturile asortate din diferite legume si fructe si dulciuri ca: placinte, cozonaci, papanasi, coltunasi, sarailii, 

baclavale, clatite, budinci, si altele.

Bucataria din Moldova se caracterizeaza prin mancaruri fine, rafinate si gustoase. La prepararea mancarurilor se foloseste in 

special carnea de pasare si pestele, dar si carnea de porc, vaca, vanatul precum si legumele, laptele ouale si branzeturile. Ciorbele 

se acresc cu bors, se imbunatatesc cu smantana si oua. Mancarurile sunt mai dietetice, se realizeaza fara rantajuri prajite, cu ceapa

inabusita si faina dizolvata in apa. Sosurile sunt albe dar si colorate cu pasta de bulion si boia de ardei.

Bucataria Moldoveneasca nu este foarte aglomerata in condimente, se foloseste mararul, patrunjelul, cimbrul, ardei iute, 

(chiparus) hasmatuchi,usturoi, leustean, s.a. Renumitele sarmale moldovenesti sunt fine si delicate, ele se obtin din carne tocata, 

sunt sarmale mici, cate 8-10 sarmale mici infasurate toate intr-o foaie de varza.

'Hanul trei sarmale' din Iasi, condus de maestrul in arta culinara Stefan Mgyesi, pastreaza traditia bucatariei moldovenesti, aici se 

mananca cele mai delicioase sarmale si multe alte mancaruri specifice zonei.

          In Moldova se mananca mult dulciurile de bucatarie realizate din alua turi cu diferite umpluturi din legume, fructe, 

branzeturi. Nu putem sa vorbim despre bucataria din Moldova, daca nu amintim de preparate cum ar fi: alivenci, racituri de 

pasare, piftie de porc, ciorba de potroace, borsul moldovenesc, saramura de peste,sarmale, mamaliguta, parjoale moldovenesti, 

tochitura moldoveneasca, cozonac moldovenesc, pasca moldoveneasca, poale'n brau, placinte cu dovleac. cu branza, cu mere, cu 

varza etc.

Bucataria din Dobrogea este influentata in primul rand de fauna, de clima, dar si de bucataria orientala. La prepararea 

mancarurilor se foloseste mult pestele, vanatul si carnea de oaie dar si carnea de pasare, vaca si porc. Dobrogea este bogata in 

legume si fructe, lapte, branzeturi si oua. Mancarurile din Dobrogea redau cu prisosinta bogatia materiilor prime de care dispune 

aceasta zona. Mancarurile din bucataria dobrogeana sunt usoare, gustoase, la pregatirea acestora se foloseste mult untdelemnul, 

untul si margarina. Ciorbele se acresc cu bors, zeama de varza dar si otet, sunt realizate din legume si mai ales peste. Se folosesc 

mult gustarile din legume proaspete sub forma de salata in combinatie cu oua, branza, smantana. Sosurile sunt colorate cu pasta 

de rosii, se obtin din legume inabusite cu faina dizolvata in apa si 'stinse' cu supa de oase. Preparatele de baza sunt insotite de 

garnituri din orez, legume dar si paste fainoase. Se foloseste mult laptele batut, iaurtul dar si branza telemea care se consuma ca 

atare dar si in pregatirea altor mancaruri.

De-a lungul istoriei, si mai ales dupa primul razboi mondial, odata cu dezvoltarea statiunilor de pe malul Marii Negre, bucataria 

din Dobrogea, sufera influenza marilor bucatarii europene, mancarurile sunt fine, delicate, gustoase, se imbunatateste sortimentul

de mancaruri dar si calitatea acestora. Bucataria dobrogeana de pe litoralul Marii Negre poate rivaliza cu oricare alta bucatarie cu 

traditie.

Dintre mancarurile specifice bucatariei dobrogene amintim: ciorbele pesca resti, ciorba de burta, marinatele din peste, saramura   

de crap, pestele la protap, crapul umplut, carnatii de oaie, mielul la protap, saslacul, chebabul, musacaua, chefirul, garniturile de  

orez, dar si baclavalele, sarailiile, dulciuri le cu stafide si rahat.

Bucataria din Muntenia se poate caracteriza prin diversitate, ingeniozitate, delicatete. Ea a suferit de-a lungul vremii influenta 

greceasca, orientala, finetea si rafmamentul bucatariei franceze si pana in zilele noastre influenta italieneasca. Bucataria din 

Muntenia, foloseste un sortiment variat de legume, carne, produse din came, peste, lapte, paste fainoase, fructe.



Erasmus+
BROŞURĂ GASTROMOMICĂ – LICEENII 

BUCĂTARI 
2022

38

         Bucataria traditionala din Muntenia se poate caracteriza prin mancaruri gustoase. Ciorbele sunt realizate din carne de pasare si 

vaca dar si din legu me, ele sunt acrite mai ales cu bors, se foloseste mult leusteanul care le da un gust aparte. Ciorbele, mai ales cele

din legume, sunt imbunatatite cu orez, dar si cu 'zdrente' obtinute din oua cu faina. Ciorba de burta si tuslamaua sunt foarte cautate. 

La prepararea mancarurilor se foloseste untdelemnul, untul dar si untura mai ales in timpui iernii. Sosurile sunt de regula colorate si 

se obtin din rosii vara si bulion in timpul iernii. Salatele sunt intr-un sortiment foarte diversificat, se obtin din legume proaspete sau 

fierte in combinatii cu fructe, oua, branzeturi, 'legate' intre ele cu sosuri si mai ales cu maioneza care este un 'liant' foarte apreciat.

Mancarurile sunt obtinute din carne si legume sau numai din legume proaspete sau conservate, mult apreciatele: tocanite, 

musaca, ostropelul din carne de pasare, pestele gatit la cuptor sau fript cu diferite garnituri, sarmalele cu mamaliguta, stufat de miel.

Hanurile de altadata din Muntenia si marile restaurante, amintim numai Hanul lui Manuc si restaurantul Capsa, au fost renumite 

inca din secolul trecut printr-o bucatarie rafinata. Astazi, marile restaurante din Bucuresti si de pe Valea Prahovei sunt recunoscute 

in preparate specifice bucatariei romanesti, preparate care au fost imbunatatite si rafinate, adaptate la gustul turistilor straini. 

Printre preparatele specifice bucatariei din Muntenia, amintim: ciorba de burta, ciorbele taranesti din carne de vaca si porc, 

sarmalele cu mamaliguta, renumitii mititei, tuslamaua, fripturile la gratar si pestele, garniturile din legume, cartofi, paste fainoase si 

dulciurile de bucatarie cum ar fi budincile din paste fainoase, placintele, papanasi, compoturile din fructe, dulciurile de cofetarie cu 

frisca si ciocolata.

Bucataria din Oltenia pastraza si astazi obiceiul de a pregati mancarea in oale de pamant la 'test', tehnologie care ofera un gust 

deosebit mancarurilor, ele poarta parfumul bucatariei noastre taranesti.

In bucataria olteneasca se folosesc legumele proaspete, pestele, carnea de pasare, vaca si porc, lactatele si branzeturile. Se 

pregatesc cum numai oltenii stiu s-o faca, gustoasele ciorbe de praz si de stevie, fiertura olteneasca, care este o ciorba de pasare si 

legume fierte in oala de pamant in spuza pe vatra. Sunt recunoscute sarmalele gatite in oale de pamint la 'test'.

Influenta vecinilor s-a resimtit si in bucataria din Oltenia: ghiveciul calugaresc, tocana calugareasca si altele. Cand vorbim de 

bucataria olteneasca, nu putem sa nu amintim preparatele specifice acestei zone: ciulama de pui cu mamaliguta, rosiile umplute cu 

carne sau numai cu orez, tochitura olteneasca, saramura de peste si renumitii carnaciori oltenesti.

Bucataria din Transilivania a suferit de-a lungul istoriei influenta bucatariei austro - ungare. In Ardeal se foloseste mult 

slanina afumata, bine pregatita, care se consuma in tot timpul anului, chiar si vara, fie ca e tare, sau este folosita la prepararea 

diferitelor mancaruri. Mancarurile obtinute in bucataria din Transilvania, sunt mancaruri grase, gustoase si piperate, se realizeaza pe 

baza de carne si in special carne de porc, se folosesc legumele, zarzavaturile, laptele si branzeturile precum i ouale. Ciorbele se 

acresc cu otet sau zeama de varza si se imbunatatesc, 'se dreg' cu galbenusuri de oua, smantana si faina, specific acestor ciorbe este 

tarhonul. La obtinerea mancarurilor se foloseste untura de porc si rantasul obtinut din ceapa inabusita si faina pufin rumenita. 

Sosurile sunt in general albe dar si colorate cu boia de ardei. Salatele, ca de altfel si sosurile se Indulcesc cu zahar. Se mananca mult 

paprica cu galuste din faina si oua fierte in apa cu sare. Bucataria din Transilvania este renumita prin preparate ca: balmus,, bulz. 

supa de chimen, supa de varza alba cu smantana, ciorba ardeleneasca de pore sau vaca, ciorba de carne cu tarhon, varza 'a la Cluj', 

ciuperci umplute, gulas, papricas, afumaturi, tocaturi cu afumatura, langosi, budinca s.a..

In bucataria din Transilvania, vom gasi pe langa mancarurile specifice zonei si mancaruri de pe tot cuprinsul tarii, aceste 

mancaruri au fost adaptate la preferintele si obiceiurile locuitorilor din aceasta parte a tarii.

Bucataria banateana este puternic influentata ca si bucataria din Transilvania de bucataria austro-ungara, dar si de bucataria 

greceasca, italieneasca si franceza. Mancarurile pregatite in Banat sunt realizate din carne de porc in special, cu legume prajite si 

inabusite in untura sau ulei, cu sosuri din faina, condimentate cu piper, cimbru, boia de ardei, chimen.

Bucataria din Banat se caracterizeaza prin mancaruri gustoase, grase, hranitoare. Ciorbele se acresc cu lamaie, se imbunatatesc 

cu smantana si se condimenteaza cu tarhon. Supele se pregatesc cu taitei de casa dar si cu rantas. Taiteii de casa se folosesc mult atat

la prepararea gustarilor, a mancarurilor dar si la obtinerea dulciurilor. Din taitei de casa se obtin renumitele preparate 'iofca' cu 

varza, cu branza, cu nuca, cu lapte, cu mac, cu branza de vaci, mai exista si gulasul care se prepara in mai toate bucatariile banatene.
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PREPARATE DIN GASTRONOMIA MOLDOVENEASCĂ

Alivenci moldovenesti

Ingrediente:

1 l lapte, 300 g malai grisat, 1/2 kg branza de vaci, 1/4 l smantana, 100 g unt, 50 g faina, 4-

5 oua, o lingurita cu varf sare.

Mod de preparare:

Intr-un lighenas sau ceaun de 3 l se

pun  laptele,  untul,  sarea  si  se  fierbe

(fara  a  afuma  laptele).  La  primul

clocot  se  adauga  malaiul,  amestecind

ca  sa  nu  se  formeze  cocoloase.  Se

ingroasa in cca. 5 min. dupa care se ia de pe foc. Cind e aproape rece se adauga branza maruntita,

smantana,  galbenusurile,  faina  si  se  amesteca.Se  amesteca  apoi  cu  albusurile  batute  spuma.

Compozitia se pune intr-o tava (unsa cu margarina si tapetata cu faina) si se da la cuptor 40-50

min. Se taie in patrate si se servesc calde, cu smantana.

Bors moldovenesc cu gaina si cu taitei

Ingrediente:

Pentru 6 portii: o gaina nu prea tanara, 300 g taitei de casa, 1-2 cepe, 1/2 telina, 1-2 radacini de patrunjel, 1 morcov, cateva boabe piper, sare, 

marar, leustean si patrunjel taiat marunt si 1 l de bors acru.

Mod de preparare:

Gaina curatata, spalata, se taie bucati, se fierbe cu apa atat cat este 

nevoie. Dupa ce a fiert, se aduna spuma, se adauga putina sare. Daca 

mai apare spuma din nou, se aduna, apoi se sterg marginile oalei si se 

lasa sa fiara incet pe foc domol. Dupa ce pasarea a fiert 50-60 minute, 

se adauga legumele intregi crestate la capete in patru ti se lasa sa fiarba 

incet impreuna pana va fi gata. In acest interval, se prepara taiteii de 

casa cu ou si cu faina cat cuprinde. Dupa ce gaina a fiert, se scoate 

impreuna cu legumele, se pune pe platou, iar in supa strecurata se pun 

la fiert taiteii. Cand taiteii sunt fierti, se potriveste supa la gust de sare 

si se acreste cu borsul fiert separat si curatat de spuma. La servire, 

bucatile de pasare se pun intr-un castron peste ele se toarna borsul si 

taiteii si se presara cu verdeata.
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Papanasi moldovenesti

Timp de preparare: 40 min

Ingrediente:

2 oua, 3 linguri gris, 2 linguri unt, pesmet destul, 1 lingurita faina, sare, 

300 gr. brinza de vaci (scursa bine de zer)

Mod de preparare:

Se pune apa sarata la fiert. Se amesteca bine brinza de vaci, faina, ouale, 

grisul si sarea. Se fac galuste turtite, se gauresc cu degetul, se pun in apa 

clocotind usor. Se prajeste pesmetul. Cand papanasii se ridica la suprafata

se mai lasa sa fiarba molcom (altfel se sfarima) inca un sfert de ora. Se scurg, se ung cu unt, se tavalesc in pesmet. Se servesc cu dulceata si 

smintina

Scutecele Domnului

Timp de preparare: 1 h15 min

Ingrediente:

500 gr. faina, 3 linguri ulei, putina sare, o ceasca de apa calduta, sirop 

pentru foi, nuci tocate

Mod de preparare:

Se face un aluat din faina, ulei, sare, apa. Se framinta bine, apoi se bate de masa

pina prezinta goluri in sectiune. Se lasa 15 minute acoperit cu un servet. Se 

intind foi subtiri. Se lasa sa se zvinte, apoi se taie in forme rotunde de marimea 

unei farfurii. Se coace fiecare foaie pe o tava, direct pe foc, pe o parte si pe alta.

Se prepara un sirop usor legat si aromatizat cu apa de flori. Se asaza una peste 

alta foile stropite bine cu sirop si presarare cu nuci.

Se taie in felii. Acest preparat este o datina a sarbatorilor de iarna. Gospodinele 

moldovence pregatesc din timp teancuri de foi coapte, iar cu o zi, doua, inainte 

de sarbatori, definitiveaza prepararea, asa cum s-a aratat in reteta.

Cozonac moldovenesc
Ingrediente:

1kg faina, 7 galbenusuri, 4 albusuri, 300 g zahar, 250 g unt, 2 linguri de ulei, lapte cit se cere(circa 1/2 l),1 lingura de rom, vanilie, 50 g drojdie, 

1lingurita rasa de sare.

Mod de preparare:

Se moaie drojdia cu putin lapte caldut (sa nu fie fierbinte, deoarece se opareste 

drojdia si nu mai creste aluatul) si o lingurita de zahar.

Separat se oparesc 3 linguri de faina cu putin lapte clocotit, amestecind bine ca sa 

nu se faca cocoloase. Cind s-a racorit destul, cit sufera mina, se amesteca cu drojdia

si apoi se bate bine, pina se fac basici mari. Se presara putina faina, se acopera cu 

un servet si se pune la un loc cald sa creasca.
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In acest timp se freaca galbenusurile, intii cu sare, ca sa se inchida la culoare, apoi, cu zaharul pisat sau daca este tos, trecut printr-o sita fina si turnat 

cite putin peste galbenusuri. Se freaca bine pina ce se fac ca o crema spumoasa. Cind plamadeala este destul de crescuta se toarna peste restul de 

faina, cernuta intr-o covata si tinuta la cald; se amesteca, adaugind galbenusurile, putin lapte caldut si albusurile batute spuma. Se framinta cel putin o 

jumatate de ora, aducind aluatul de pe margini spre mijloc. Se pune uleiul, romul, vanilia, putin cite putin unt topit, cald, iar daca aluatul este prea 

tare, se mai adauga putin lapte caldut. Se aduna aluatul in covata, se acopera cu o fata de masa, se aseaza la cald, departe de apa sau de fereastra si se 

lasa sa creasca circa 2-3 ore. Cind a crescut destul, se unge mina cu unt, se iau buciti din el, se impletese pe masa de aluat, presarata cu faina si se pun 

in forme unse cu unt. Aluatul nu trebuie sa ajunga la jumatatea formei. Se mai lasa sa creasca, tot la cald, se unge cu ou, se presara cu zahar grunzos si

cu nuci sau stafide Se pune la cuptor la foc potrivit si se tin cam o ora. Cind sint gata se scot din forme si se lasa sa se racoreasca, nu insa la loc rece si

nici in curent. La framintat, se pot adauga si stafide, dupa ce au fost alese si sterse intr-un servet.

Tort cu frişcă ca la Bucovina 

Ingrediente:

 Foi. 3 pahare faina, 200 g. unt, 100 g. zahar (se poate folosi zaharina), 50 g. nuci rasnite, 1 ou intreg 

(albus si galbenus), ceva zahar vanilat.

Mod de preparare:

Din asta se fac 4 foi si se coc pe rand. Ultima foaie (dupa ce e coapta) e lasata in forma. Umplutura: 300

g. smantana proaspata, 300 g. nuci rasnite, 1 pahar zahar, si vanilie. Se amesteca, se imparte in 3, se 

umple in forma (bineinteles cand foile s-au racit) si se lasa la racoare pana in ziua urmatoare, ca sa se 

intareasca si sa se poata scoate pe o tava de tort.



Erasmus+
BROŞURĂ GASTROMOMICĂ – LICEENII 

BUCĂTARI 
2022

42

ORIENTUL A DAT ORA EXACTĂ ÎN BUCĂTĂRIA ROMÂNEASCĂ

În anii lui de glorie Imperiul Otoman s-a întins în Asia, Europa de Est şi Orientul Mijlociu. Toate ţările care au fost la un moment dat sub 

ocupaţie otomană au preluat şi asimilat elemente din această cultura.

Astfel şi bucătăria româneascâ are puternice influenţe gastronomice turceşti. În domeniul alimentaţiei, avem din limba turcă cuvintele: cafea, 

caimac, caşcaval, ciulama, ciorbă, ghiveci, iahnie, iaurt, musaca, pastramă, pilaf, rachiu, sarma, telemea, trufanda, tutun, afion, revac, salep. Al. 

Rosetti ne spune şi denumirile unor vase de bucătărie precum: cazan, farfurie, tavă, tingire. 

Într-un articol din Almanahul literar gastronomic, se vorbeşte despre termenul chiftea. În dicţionarele generale, chiftea (care provine din turcă: köfte) 

nu apare decât cu sensul “preparat culinar de formă rotundă sau ovală făcut din carne tocată şi prăjită în grăsime” (DEX).

Mioara Avram ne atrage atenţia asupra acestui cuvânt, spunând că nu este corectă varianta învechită şi populară chioftea, ci corect se spune 

chiftea, cu pluralul chftele. Nu este corectă nici varianta piftea, care este un exemplu tipic de greşeală produsă prin hipercorectitudine de către 

vorbitorii care cred că pronunţarea cu chi ar fi o variantă rustică al unui literar pi, ca în chicior pentru picior. În acest caz însă,  consoana iniţială este 

etimologică, termenul provenind, cum am spus mai sus, de la turcescul köfte, şi nu are nici o legătură cu substantivul împrumutat din bulgară, piftie.

Despre sarmale,  toată lumea ştie că sunt preparate 

turceşti, care la origine se prepară din tocătură de berbec cu 

orez şi stafide învelite în foi de varză, foi de viţa sau ştevie. 

Bucataria romanescă şi îndeosebi cea moldovenească au 

reuşit să transforme o mâncare simplă şi s-o adapteze după 

gusturile şi preferinţele românilor. 

Despre substantivul sarmale, Mioara Avram ne spune

că de la pluralul sarmale, forma corectă de nominativ-

acuzativ singular nearticulat este sarma, nu sarmală, nefiind 

corectă nici forma sarmă, cu pluralul sarme. Genitiv- dativul 

singular articulat este sarmalei, nu sarmalii.

Nicio listă culinară românească nu poate începe cu altceva decât sarmalele. Preparatul arhicunoscut, care dă pe spate străinii este la bază un 

preparat turcesc. Cuvântul românesc „sarma" este un împrumut din limba turcă (sarmak), unde are sensul „a înfășura, a înveli". Singurul lucru care 

diferă e carnea din compoziție și unele condimente, că varză acră, foi de viță și ardei iute.

În ceea ce privește deserturile, Fırın Sütlaç este echivalentul orezului cu lapte românesc. Iar în Turcia se prezintă drept o budincă de orez, 

coaptă, ale cărei ingrediente secrete se spune că sunt lapte proaspăt, amestecarea constantă și răbdarea. Budinca se gătește mai întâi pe aragaz, apoi se 

pune în vase de lut și se coace la cuptor până când primește o crustă aurie.

Un alt preparat este pilaful, acesta își are originea în bucătăria turcească cu un nume similar: pilav. De fapt, ambele sunt derivate ale unui 

preparat persan. În Turcia, orezul se prepară cu ajutorul a diverse condimente și supă de pe carnea fiartă (în special puiul). Este folosit ca garnitură și 

bază pentru diferite preparate, nu numai în Turcia, ci și în Balcani. 

Printre cele mai renumite şi consumate preparate ale bucătăriei româneşti sunt ciorbele şi borşurile. Şi acestea însă sunt în format etimologic, 

mai ales, preluări din alte zone culinare. De exemplu ciorbele sunt de inspiraţie otomană. Se numea iniţial ”corba” şi era preparată în cazanele 

spahiilor otomani aflaţi în campanie. A ajuns în această formă după campaniile turceşti în ţările române. De altfel spahiilor li se spunea şi ”ciorbagii„ 

după obiceiurile lor culinare. 

Multe dintre produsele renumite şi considerate autentic româneşti au rădăcini orientale. Este vorba în special de celebri mititei la grătar, 

nelipsiţii meselor câmpeneşti la români. Ei au o origine turcească, derivând cel mai probabil din kebab. Erau făcuţi bineînţeles din carne de oaie. 

Ajunşi pe tărâm balcanic, micii turceşti au suferit modificări, ajungând la un apogeu pe teritoriul Ţărilor Române, unde au fost practic reinventaţi. Mai

precis a fost adăugată carne de porc sau de vită, iar reţeta a fost modificată substanţială, încât a ajuns un preparat specific românesc. Se spune că reţeta

originală, reinterpretarea preparatului turcesc, a fost operată de celebrul Iordache Ionescu în secolul XIX în renumitul său restaurant frecventat de 

Caragiale sau Haşdeu.

https://dexonline.ro/definitie/sarma
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SA STAM ROMANESTE DAR SA MANCAM TURCESTE...

Ei, bine, bine, dar nu te simti adevarat turc (sau turcoaica) daca nu-ti rezervi o “farama” din eternitate pentru a savura, a sorbi, a te delecta in tihna,

usor si bland, cu o “cumatra” de cafea turceasca. Baieti, (si nu numai voi) stiti cantecul: ”A la turca bre, o cadana si-un café…” Un vechi proverb 

turcesc glasuieste: ”Cafeaua trebuie sa fie neagra ca iadul, tare ca moartea si dulce ca dragostea”.

Cafeaua preparata la ibric este traditionala turcilor. Ea se bea sorbita inceeet alaturi de un pahar cu apa, (asa e si la greci) dupa cina, masa 

principala a zilei. Nu se adauga niciodata lapte sau frisca, de aici ma gandesc eu, turcului ii place “esenta” cafelei, puritatea ei. Nu doreste s-o 

“corceasca” cu altele…Dar nu se da in laturi de a bea si un capuccino cu frisca sau un espresso cu/fara lapte…Sa nu uit si de ceaiul negru sau din 

diferite fructe, puternic aromat, servit in paharele specifice traditionale, cu care te intampina turcaletul in orice magazin al sau. Stiti ca-si serveste 

clientii care poposesc mai mult si nu se supara sau cel putin nu arata, daca n-ai cumparat nimic de la el…Zambeste si te pofteste sa-i mai treci pragul 

si alta data…Iar daca ai cumparat ceva, iti daruieste pe langa tratatia cu ceai sau cafea, o 

amuleta numita “ochiul turcesc” sau “ochiul raului” ce semnifica in credinta poporului 

turc protejarea impotriva deochiului. ”Nazar Bonkur” acest talisman se poate vedea in 

Turcia atarnand la geamurile sau usile fiecarei case sau magazin. Multi il poarta la gat iar 

femeile poarta bratari, cercei sau la gat. Iar la copiii nou-nascuti il prind de hainutele lor, 

pentru a-i feri de “ochiul rau”. Si turcii astia sunt superstitiosi tare…parca-ar fi 

romani…sau unii romani se poarta cam “turceste”…
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Preparatele tradiționale ale turcilor din Dobrogea
În cadrul proiectului elevii de la Liceul Tehnologic Ştefan cel Mare şi Sfânt Vorona au avut posibilitatea realizării unei vizite în cadrul   
comunităţii turceşti din Tulcea.

Scopul vizite a fost realizarea unei comparaţii între bucătăria autentică turcească şi ce care mai dăinue astăzi în comunitatea turcilor din România.
Elevii au avut posibilitatea cunoaşterii istoriei, culturii, religiei şi a tradiţiilor culinare specifice locuitorilor din Dobrogea.

Mâncarea, alături de religie, limbă și folclor este unul dintre markerii identității etnice a turcilor și tătarilor.
Etnia, istoria de familie și cea regională, sau tradițiile ocupaționale ale celor două comunități,  se reflectă și se păstrează, în parte, prin tradițiile

gastronomice.
Deasemenea mâncarea vorbește și despre trecutul comun al turcilor și tătarilor, despre originile lor turcice comune în Asia Centrală, despre istoria

otomană comună, care îi unește prin apartenența Dobrogei și a Crimeii, teritoriul lor de origine, la Imperiul Otoman și nu în ultimul rând despre religia
islamică, pe care o împărtășesc.

Toy Șorbası / Ciorbă de nuntă.
Ingrediente:
– ulei
– 500 g carne tocată de vită (sau curcan)
– o ceapă mare
– suc de roșii sau bulion (opțional)
– 2 morcovi
– 1 iaurt
– un gălbenuș crud
– o lămâie
– o legătură pătrunjel
– de preferat fidea foarte fină/steluțe (paste Risoni)
– sare după gust

Mod de preparare:
Ceapa tăiată mărunt se călește în uleiul încins în cratiță, se adaugă morcovul tocat foarte mărunt și apoi sosul de roșii. Când legumele sunt călite, se

adaugă carnea tocată și se presară sare. Se călește și carnea amestecând des să nu se formeze bulgări mari, iar mai apoi adăugăm aprox. 1,5 l apă. Când dă
în clocot, adăugăm pastele și le lăsăm să fiarbă atât cât scrie pe cutie.

Separat, într-o farfurie mai adâncă  batem gălbenușul de ou crud cu iaurtul. Cu ajutorul unei linguri mai mari, punem  treptat peste iaurt câte puțin din
zeama fierbinte din cratiță, amestecând continuu, astfel încât iaurtul să își mărească temperatura încet, fără să se taie. După ce punem în ciorbă sare după
gust și o acrim cu zeamă de lămâie, turnăm sosul de iaurt în fir subțire în cratiță, amestecând continuu. Astfel, ciorba va căpăta un aspect ușor cremos și
alb. Oprim focul și presărăm pătrunjel proaspăt tocat.

Tatar Așı / Mâncarea tătărească.
Ingrediente:
– 500 g. carne tocată (vită sau pasăre)
– 1 ceapă potrivită
– sare și piper
– usturoi, mentă (opțional)
– 1 kg făină
– apă, un praf de sare
– 3-4 ouă
– 300 g iaurt gras
– 2-3 linguri unt.

Mod de preparare:
Ceapa se toacă la două cuțite  și  se amestecă cu carnea,  adăugându-se sare și

piper  după  gust.  Se  face  un  aluat  din  făină,  apă  și  ouă,  o  idee  mai  moale  decât
consistența aluatului de pâine. Coca se întinde în lung și se taie în bucăți aproximativ egale, de mărimea unui măr fiecare. Ar trebui să iasă 4-5 bucăți. Se
păstrează o bucată spre a fi prelucrată, iar restul se pune sub șervet să nu se usuce. Bucata de cocă se întinde mai subțire decât foaia de plăcintă din
comerț, obținându-se o foaie cu diametrul de 50 cm sau mai mult, în funcție de mărime.

Foaia de plăcintă înfășurată pe vergea o ții deasupra mesei și începi prin a pune pe masă vârful foii, adică o porțiune de 4 cm, apoi schimbi direcția
foii și peste acel prim strat de 4 cm, pui alt strat rotind vergeaua, apoi după al doilea strat din nou schimbi direcția foii și suprapui alt strat. Tot așa până
când pui toată foaia de pe vergea, în zigzag, așa încât lățimea acestei benzi să nu fie mai mare de 4 cm. Tai această foaie cu cuțitul, din 4 în 4 cm.

Iei bucățile din mijloc, care vor fi cele mai lungi și le desfășori pe masă, suprapus.
Bucata din mijloc, fiind cea mai lungă, o iei prima, astfel ea va fi cea mai de jos. Peste ea desfășori celelalte bucăți. Bineînțeles ultimele vor fi cele din

margine, cele mai mici. Din nou tai din 4 în 4 cm. Se procedează astfel cu toată coca.
Astfel se obțin pătratele cu latura de 4 cm, pe care le presari cu făină dacă e nevoie, să nu se lipească între ele.
În centrul fiecărei bucățele se pune o cantitate mică de carne, așa încât la închiderea bucățelei de foaie, să nu dea în afară. Fiecare pătrățel se închide

după ce s-a pus carnea prin plierea colțurilor formându-se un triunghi. Colțurile opuse ale triunghiului se unesc și rezultă un fel de pălărioare.
Ar fi  bine să fie două persoane în bucătărie,  una să pună carnea pe pătrățel  și  cealaltă persoană să închidă pătrățelele,  să nu apuce să se usuce

bucățelele de foi întinse.
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Acestea se fierb în apă cu puțină sare, timp de 15-20 minute. Se scot și se strecoară, iar cât sunt fierbinți se pune untul și se amestecă pentru a nu se
lipi una de cealaltă. Iaurtul se amestecă de preferință cu usturoi sau cu mentă.

Acest fel de mâncare merge iarna cu murături sau vara cu compot.

QIZARTMA SIYIR ETI / CARNE DE VITĂ PRĂJITĂ.
Ingrediente: 
–1 kg pulpă sau antricot de vită
– sare și piper
– ulei.
 
Mod de preparare:
Se taie carnea cubulețe și se așează în ceaun fără ulei la foc potrivit. Se

amestecă cu o lingură de lemn din când în când (carnea își lasă zeama). Se
amestecă până scade apa, apoi se adaugă apă caldă (o ceașcă). Se continuă
prăjirea pe foc. Pe parcurs ce apa scade, se mai adaugă de 2 sau 3 ori câte o
ceașcă de apă caldă. După ce carnea s-a pătruns bine și apa a scăzut, se
adaugă 2 cești cu ulei și se continuă prăjirea aprox. 10 minute, tot la foc
mic.

La final se adaugă sare și piper după gust.

Qoyı Baqla.
Ingrediente:
          – 2 cepe;
          – 2 morcovi;
          – 500 g fasole;
          – 100 g pastă tomate;
          – 100 ml ulei;
          – sare;
          – o legătură pătrunjel;
          – 400g – 500 g carne vită sau oaie.

Mod de preparare:
Carnea de vită (oaie) se fierbe în apă cu sare, până când carnea se desprinde 

de pe os.
Fasolea se lasă la înmuiat aproximativ 1 oră, după care se adaugă în 2 l apă, 

se  fierbe și se schimbă apa, adăugând apă fierbinte și continuând fierberea până 
 când  bobul este aproape fiert.

Morcovii și cepele se toacă mărunt și se călesc în uleiul incins, se adaugă 
pasta de tomate împreuna cu fasolea și, bineînțeles zeama de la carne (vită sau 
oaie), se fierb  la foc mic, la final se adaugă sare după gust și pătrunjelul tocat 
mărunt.

Carnea se așează în tavă și se introduce la cuptor pentru a se rumeni.

QAPISTA YAPRAQ SARMASI / SARMALE DIN FOI DE VARZĂ.

Ingrediente: 
– 1 kg carne tocată (vită+oaie/ numai vită)
– 1 ceașcă de orez
– 2 linguri bulion
– o legătură pătrunjel tocat
– 3,4 foi dafin
– piper
– sare
– o ceașcă apă
– o ceașcă ulei.
 
Mod de preparare: 
Compoziția se amestecă într-un vas și se lasă deoparte.
Apoi se înfășoară în foi de varză și se așează într-o cratiță.

Printre  sarmalele  înfășurate  se  pun  foi  de  dafin.  Se  adaugă
deasupra bulion încins în ulei și se fierbe în zeama de carne sau
apă, aproximativ o oră.
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Güdem.
Ingrediente:
– carne de oaie (75-80%) şi restul pulpă de vită
– usturoi
– piper
– cimbru
– ardei iute
– sare
– maţe de vită sau fund de oaie.

Procedeul este asemănător cu cel al babicului, diferenţa o face
însă  amestecul  în  sine.  Dacă  la  babic  vorbeam  de  vită,  în  cazul
ghiudemului combinaţia este realizată din carne de oaie şi pulpă de
vită.

Se amestecă astfel carnea cu condimentele şi se lasă din nou la
macerat.  Pasta  obţinută  se  amestecă  în  acelaşi  fel,  în  fiecare  zi,
pentru a omogeniza ingredientele.

În  cazul  ghiudemului,  pasta  obţinută  se  ambalează  conform
reţetei originale în fund de oaie, dar se poate folosi şi maţ de vită.

Produsul se ține o săptămână la zvântat pe timpul zilei, iar seara la presat, acest lucru realizându-se manual, pentru a proteja membrana subţire. Ca şi
în cazul babicului, preparatul se poate lasă la afumat aproximativ două săptămâni, după gust.

QUS QUS.
Ingrediente:
– 1 cană qus qus
– 2 ½ căni supă de pui
– o lingură de ulei/grăsime de deasupra supei
– sare după gust.

Mod de preparare:
Într-o crăticioară se pune o lingură de ulei la încins și un sfert din 

cantitatea de qus qus și se prăjește până capătă o culoare maronie, apoi se 
adaugă și restul de cantitate de qus qus și se mai călește încă puțin. Se 
adaugă supa de pui fierbinte și se lasă la foc mic adăugând sare după gust.

Se fierbe la foc mic cu vasul acoperit până qus qus-ul s-a înmuiat.
Când este gata, se acoperă crăticioara cu un prosop.

Șuberek cu carne.
Ingrediente:
 
Pentru aluat
– 1 kg făină 000
– ½ linguriță de sare
– 1 cană apă caldă.
Pentru umplutură
– 1 kg carne tocată de pui, miel, viţel sau mânzat
– 2 cepe mari sau 3-4 mici. Ceapă este tocată cu cuţitul sau la robot cu 

turaţie mică pentru a nu rezulta pasta de ceapă (opţional)
– sare
– piper
– mentă (după preferințe și după gust)
– jumătate de cană apă rece.

Mod de preparare:
Într-un vas se cerne făina, se adaugă sarea, după care apa caldă. Aluatul obținut se frământă până nu se mai lipește de mână. Se acoperă și se lasă la

odihnit aluatul.
Între timp se pregătește umplutura.
Se frământă carnea tocată cu sare, piper după gust, opțional menta și treptat se încorporează apa rece.
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Din aluat se fac biluțe de mărimea unei nuci mai mari și se acoperă cu un prosop curat. Din fiecare bilă de aluat, se întinde cu sucitorul (sau cu
aparatul de făcut foaie din aluat) o foaie rotundă de cca 1-1,5 mm grosime, diametrul de cca 10-15 cm. Se umple cu carnea tocată preparată o jumătate
din foaia întinsă, se pliază cealaltă parte deasupra și se lipesc marginile. Se îndepărtează surplusul de pe margini cu rozeta crestată sau cu cea de tăiat
pizza.

Se pun 0,75÷1 litru ulei, la foc într-un vas adânc și cu circumferința mare la partea superioară. Când uleiul e foarte bine încins, se pun plăcințelele la
prăjit.

Se întorc pe o parte și pe alta cu o paletă sau cu supieră. Când capătă o culoare ușor arămie, sunt gata.
Se pot servi cu iaurt sau sana. Sunt minunate când sunt fierbinți, dar sunt foarte bune și reci.
Cantıq / Plăcintă tătărească cu carne.
Ingrediente:
Pentru aluat
– 1 kg făină
– 1/2 linguriță sare
– 600 ml apă călduță (sau 3 cești iaurt)
– 25 g drojdie proaspătă
– 1 linguriță zahăr
– 5 linguri ulei.
Pentru umplutură:
– 1 kg carne vită tocată (sau pui)
– 4 cepe
– sare
– piper
– mentă
– 4 linguri apă.
Deasupra:
– 1 ou
– sare
– unt
– ulei
– semințe de susan ( doar opțional).

Mod de preparare:
Pregătim maiaua: drojdia o amestecăm cu 1 linguriță zahăr până se lichefiază, apoi adăugăm apă călduță și făină. Lăsăm la dospit cca 10 minute.

Cernem făina într-un castron, adăugăm sarea, maiaua, uleiul și apa călduță. Frământăm un aluat ca de pâine. Lăsăm la dospit pentru cca 20-30 de minute.
Între timp pregătim umplutura.

Umplutura: amestecăm într-un bol carnea tocată, ceapa tocată mărunt, sarea, piperul, menta și apa. Apa face ca umplutura să fie pufoasă, având rol
de liant. Punem la frigider umplutura până dospește aluatul. După ce aluatul a crescut (și-a dublat volumul) îl împărțim în 2 și rulăm 2 suluri, pe care le
tăiem în 8 bucăți fiecare. În total vom avea 16 bucăți. Carnea o împărțim și pe ea în 16 părți egale. Fiecare bucățică de aluat o întindem cu sucitorul,
așezăm carnea pe jumătate din aluat și acoperim cu cealaltă jumătate, presând marginile. Separat punem ulei într-un castronel. Fiecare „portofel” îl
trecem prin ulei și îl așezăm într-o formă rotundă (d=30 cm). Continuăm cu fiecare bucățică la fel. Deasupra ungem cu 1 ou bătut amestecat cu puțină
sare și presărăm semințe de susan (opțional). Lăsăm în repaus 15 minute, apoi punem tava în cuptor până se rumenește frumos deasupra. La sfârșit, după
ce scoatem plăcinta cu carne din cuptor, o ungem pe deasupra cu puțin unt sau margarină. Acoperim cu un prosop și lăsăm să se răcească, apoi putem tăia
și servi.

Tawa Köbetesi / Plăcintă la tavă cu carne.
Ingrediente:
Pentru aluat:
– drojdie
– apă
– ulei
– sare
– făină.
Pentru umplutură:
– carne de pui
– orez
– sare;
– piper.

Mod de preparare:
Se fierbe carnea de pui, după care în supa rezultată se pune orezul

la înmuiat pentru ca boabele de orez să rămână întregi.
Se frământă un aluat ca de pâine care se împarte în două bucăți

inegale. Din cea mare se întinde prima foaie mai groasă și puțin mai mare decât tava, peste care se pune orezul împreună cu bucățile de carne. Deasupra
se pune a doua foaie mai subțire și se modelează pe margini cu prima foaie pentru a fi închis ca un capac. În mijlocul foii de deasupra se face un orificiu
mic prin care se toarnă restul de supă de pui, apoi se astupă pentru ca orezul să-și păstreze savoarea și calitățile nutritive, dar și aluatul să fie gustos.

Se introduce la cuptor aproximativ 60 minute. După ce se răcește, se porționează în formă de triunghi și se poate servi, de preferință, cu compot.
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Kirde / Plăcintă cu brânză.
Ingrediente:
Pentru aluat:
– 1 kg făină
– 2 căni lapte
– 2 căni apă
– 1ou
– 1 cană ulei
– ½ kg smântână
– drojdie
– sare.
Pentru  umplutură:
 
– 250 g brânză dulce
– 250 g telemea de vacă sau oaie.

Mod de preparare:
Se frământă un aluat de consistenţă moale din făina, lapte şi

apă călduţă, drojdie şi sare ce se lasă la dospit timp de 15 minute.
Coca se împarte în 3 bucăţi şi se întinde cu sucitorul fiecare bucată în parte. Foaia se întinde pe lungime în formă de dreptunghi, se taie fâşii late de 10

cm, se umple cu brânză, se rulează bine pentru a se lipi, apoi se taie cu un cuţit bucăţele de 4-5 cm. Se trece fiecare bucată prin ulei şi se aranjează în tavă.
Preparăm un sos din smântână şi ou ce se toarnă deasupra, tava se pune în cuptorul încins şi se lasă la copt până se rumeneşte plăcinta.

Tatar Baqlawası.
Ingrediente:
Pentru 1 tavă baclavale:
– ½ l ulei pentru foi
– 2 ouă
– foarte puțină sare
– 200 gr iaurt
– 8 linguri ulei
– ½ kg făină
– 300 gr. nucă
– ½ kg. făină pentru întins foi.
Pentru sirop, ingrediente:
– 700 gr. zahăr
– 700 ml. apă
– zeamă de la o lămâie.

Mod de preparare:
Se frământă o cocă moale și se lasă să se odihnească o oră. Pentru sirop, toate ingredientele se fierb 20 de minute.
Din coca frământată se formează:
1.    Biluțe mici cât o nucă mare
2.    Se întind foile foarte subțiri
3.    Se pun două foi unse cu ulei una peste alta și se formează un pătrat din aceste două foi.
Din două foi se formează 4 baclavale. Se umplu triunghiurile cu nucă, se taie și se așează în tavă. Se coace la cuptor încins la 180 de grade, 30 sau 40

de minute. Se lasă să se răcească și se însiropează (sirop fierbinte).
Se servește după 10/12 ore.

QIYĞAŞA.
Ingrediente:
– 1 cub drojdie
– 1 kg făină
– apă călduță (cât cuprinde)
– sare
– 1 kg ulei (pentru prăjit).
Mod de preparare:
Se  dizolvă  drojdia  în  apă  călduță  și  puțina  sare,  care  se  adaugă

peste  făină,  se  frământă  bine  un  aluat  până  devine  de  o  consistență 
potrivită,  ce  se  lasă  la  dospit  30  –  40  minute,  acoperindu-se  cu  un
prosop.

Aluatul  dospit  se  mai  frământă  puțin,  după care  se  taie  în  bucăți
egale și se dau forma rotundă, (sau dreptunghiulară – ulkum) se lasă să
mai  crească  puțin  pe  masă,  după  care  se  prăjesc  în  uleiul   încins  pe
ambele părți până capătă culoare aurie. Se poate servi atât cu gem, cât
și cu brânză.
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Oriunde ai merge, locul acela devine o 

parte din tine cumva!

Mulţ umim 

Erasmus+
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