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MIN

MIC DEJUN

MIN

Crêpes (clătite) cu sos de boabe 
(căpşuni, fragi, afine etc.) şi frişcă

2 ouă mari

350 ml lapte integral (3,5 %)

100 g făină afânată

2 linguri zahăr pudră

1 vârf de cuţit sare de mare

40 g unt nesărta, topit (în 
cuptorul cu microunde 50 
secunde la treapta cea mai 
înaltă)

Ulei pentru frigerea clătitelor

Sos:

500 g amestec de boabe 
după alegere

40 g de unt

50 g zahăr

Servit cu frişcă 

1.Bateţi ouăle cu laptele într-un castron cu un 
mixer manual. Adăugaţi făina, un vârf de cuţit 
de sare şi zahăr dacă este dorit şi amestecaţi 
totul timp de 5 secunde, în timp ce adăugaţi 
lent untul. 

2.Păstraţi amestecul timp de 30 minute în 
frigider. 

3.După ce aluatul s-a odihnit încălziţi tigaia 
la temperatură medie şi adăugaţi ceva ulei. 
Clătinaţi tigaia. Luaţi un polonic  plin sau 
60 ml aluat şi îl tunaţi în tigaie în timp ce o 
clătinaţi astfel încât aluatul să se distribuie 
în mod uniform. Rotiţi clătita după aprox. 1 
minut şi o lăsaţi să se coacă încă aprox. 30 
secunde, înainte de a o trece pe o farfurie. 
Repetaţi acest proces până când aţi folosit 
întregul aluat. 

4.Topiţi untul în tigaie şi adăugaţi boabele şi 
zahărul. Încălziţi totul timp de 2-3 minute 
până când zahărul s-a topit şi unele fructe 
s-au desfăcut. 

5.Pentru o porţie luaţi  două clătite şi le aşezaţi 
în sfert. Aşezaţi deasupra fructe şi frişcă. 

1~220 REZULTĂ 
12-14 CLĂTITE 
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MIN MIN

MIC DEJUN

1.Topiţi untul în tigaie la temperatură, adăugaţi 
merele şi scorţişoare şi gătiţi totul timp de 5 
minute. Apoi adăugaţi siropul şi gătiţi totul 
încă un minut. Puneţi deoparte amestecul 
într-un castron pentru a le servi cu clătitele. 

2.Prăjiţi slănina la temperatura medie timp de 3 
minute pe fiecare parte şi o aşezaţi deoparte. 

3.Pentru clătite puneţi într-un castron 
ingredientele uscate şi le amestecaţi cu 
ingredientele umede (câteva cocoloaşe sunt 
în ordine deoarece clătitele nu trebuie să fie 
prea compacte).

4.Încălziţi tigaia la temperatură medie şi 
menţineţi această temperatură. Prăjiţi 
clătitele în porţii de 60 ml timp de 1-2 
minute, până când se formează băşici şi apoi 
le întoarceţi pentru a le prăji încă 1 minut. 
Procedaţi la fel cu restul de aluat. Puteţi să 
menţineţi clătitele calde la 100 °C în cuptor, 
până când sunt toate gata. Aşezaţi clătitele 
pe o farfurie şi le serviţi cu slănină şi compot. 

COMPOT

25 g unt nesărat

550 g mere, fără sâmburi şi 
tăiate foarte subţiri

1 linguriţă scorţişoară

180 ml sirop de arţar

1 vârf de cuţit de sare

150 g şi slănină întrepătrunsă

CLĂTITE

240 g făină afânată

1 lingură praf de copt

1 1/2 linguriţă sodiu

1 linguriţă scorţişoară

¼ linguriţă nucşoară

½ linguriţă sare de mare

2 ouă mari

1 linguriţă de pastă de vanilie

450 - 500 ml lapte bătut

25 g unt nesărat, topit

15 25

Clătite cu lapte bătut cu  
şi compot arţar- mere şi slănină

REZULTĂ 
18 CLĂTITE 
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MIN MIN

MIC DEJUN

15

2 Cartofi

1 ou, bătut

1-2 linguri amidon

2 linguri de ulei

8 felii de slănină

8 cârnăciori

4 roşii

200 g ciuperci mini 
champignon

415 g Baked Beans (fasole 
coaptă)

Pâine prăjită (toast) 
(opţional)

INDICAŢIE: 

În funcţie de câte tigăi aveţi 
pentru pregătirea micului 
dejun trebuie să păstraţi 
calde preparatele pregătite 
în cuptor, în timp ce pregătiţi 
altele.

Mic dejun englezesc cu Hash 
Browns (cartofi raşi prăjiţi)

20~25

1.Radeţi cartofii într-un castron care este 
aşternut cu o lavetă. Stoarceţi în final cartofii 
astfel încât să fie îndepărtată o mare parte de 
lichid. Apăsaţi apoi din nou. Adăugaţi 1 până la 
2 linguri de amidon şi formaţi 4 Hash Brown-
uri rotunde cu un diametru de cca. 9 cm. 

2.Încălziţi 1 lingură de ulei în tigaie şi prăjiţi Hash 
Brown-urile 5-6 minute la temperatură medie 
întorcându-le frecvent. La jumătatea timpului 
de gătire adăugaţi o altă lingură de ulei.

3.Prăjiţi slănina la temperatura medie timp de 
2-3 minute pe fiecare parte. Aşezaţi-o pe un 
şervet de bucătărie pentru ca grăsimea să se 
poată scurgă.

4.Prăjiţi cârnăciorii timp de 3 minute la 
temperatură medie, reduce temperatura şi 
apoi îi mai frigeţi timp de 10 minute. Puneţi 
deoparte.

5.Înjumătăţiţi roşiile şi le coaceţi la căldură 
medie 2-3 minute pe fiecare parte. Aşezaţi 
deoparte. 

6.Înăbuşiţi ciupercile timp de 2-3 minute şi le 
puneţi deoparte. 

7.Bateţi ouăle şi le pregătiţi după cum vă place. 

8.Încălziţi fasolea timp de 2-3 minute în tigaie. 

9.Prăjiţi pâinea şi aranjaţi totul pe 4 farfurii. 
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MIN MIN

PRÂNZ

1.Încălziţi tigaia la temperatură medie şi adăugaţi 
ceva ulei. Înăbuşiţi cepele 3 minute, până când 
devin maro auriu, adăugaţi apoi făşiile de ardei 
şi le gătiţi timp de 5 minute. 

2.Amestecaţi într-un castron ouăle, smântâna 
grasă, mirodeniile şi ardeiul iute cu 1 lingură de 
pătrunjel. 

3.La o temperatură medie puneţi în tigaie 1 
lingură de ulei şi turnaţi amestecul ouălor. 
Amestecaţi cu precauţie şi adăugaţi brânza, 
şunca şi legumele. La amestecare distribuiţi 
totul uniform. Gătiţi totul timp de 2 minute 
amestecând continuu şi aşezaţi pe tigaie un 
capac adecvat. Reduceţi căldura şi frigeţi 
ingredientele până când totul este pătruns. 

4.Treceţi cu o ustensilă de întoarcere în jurul 
Fritatta, pentru ca să se desprindă marginile, 
o ridicaţi şi o tăiaţi în 4 bucăţi. Presăraţi pe 
deasupra restul de pătrunjel. 

5.Serviţi cu pâine de maia prăjită. 

2 linguri de ulei de măsline

1 ceapă mică, felii 

½ ardei roşu şi verde, în fâşii 
subţiri

8 ouă

2 linguri smântână grasă 
(Crème double)

100 g brânză Cheddar, rasă

150 g şuncă, cuburi

Sare şi piper după gust

½ linguriţă boia de ardei 
afumată

2 linguri de pătrunjel 
proaspăt, tocat

Servit cu pâine de maia

20~25

Omletă italiană de legume cu 
şuncă şi brânză Cheddar
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MIN MIN

PRÂNZ

1.Puneţi untul în tigaie şi îl topiţi la temperatură 
medie timp de 2 minute, până când face 
băşici. Turnaţi într-un recipient pentru 
prelucrarea ulterioară cu un mixer sau un 
robot de bucătărie. 

2.Puneţi în robotul de bucătărie sau în mixer 
gălbenuşul de ou, sucul de lămâie, apa şi 
sarea şi le amestecaţi pe toate timp de 1½ 
minute. Masa devine spumoasă. Turnaţi lent 
peste aceasta untul fierbinte. Nu adăugaţi 
repede în amestec pentru ca masa să nu 
curgă. Totul ar trebuie să fie amestecat timp 
de 40 până la 60 secunde. Condimentaţi 
după gust şi aşezaţi amestecul deoparte. 

3.Umpleţi tigaia cu apă pe care o aduceţi 
la fierbere. Reduceţi temperatura puţin şi 
aşezaţi ouăle în tigaie, le fierbeţi timp de 3 
minute şi apoi le scoateţi. Deoarece tigaia 
este plată, recomandăm să întoarceţi cu 
atenţie ouăle după jumătatea timpului. 

4.Rumeniţi brioşele şi le acoperiţi cu fâşii de 
Avocado, dacă este dorit, şi câte 30 g somon 
afumat, adăugaţi peste ouăle şi sosul şi 
presăraţi cu arpagic.

SOS OLANDEZ 

4 gălbenuşuri de ou

1 pînă la 1½ lingură

suc de lămâie proaspăt în 
funcţie de gust

1 lingură de supă cu apă

½ linguriţă sare de mare

125 g unt nesărat, în cuburi

4 ouă mari

4 brioşe englezeşti

120 g somon afumat

1 avocado, iîn felii subţiri 
(opţional)

2 linguri de supă arpagic, 
tocat 

510

Ouă Royale
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1.Turnaţi uleiul în tigaie şi gătiţi ceapa 
amestecând-o frecvent 10 minute, până când 
caramelizează. Aşezaţi deoparte. 

2.Puneţi cârnăciorii în tigaie şi îi gătiţi la 
temperatură medie timp de 3 minute. 
Reduceţi temperatura şi îi frigeţi încă o dată 
8-10 minute întorcându-i ocazional. 

3.Ungeţi pâinea cu unt şi înjumătăţiţi 
cârnăciorii. Aşezaţi cele 4 jumătăţi pe fiecare 
pâine adăugaţi ceapă şi condimentaţi cu 
Ketchup sau muştar.

1 lingură ulei de măsline

1 ceapă roşie mare, tăiată 
subţire

8 cârnăciori Cumberland- sau 
Lincolnshire

2 linguri unt

8 felii groase de pâine albă, 
dacă este cazul prăjită

Ketchup sau muştar 

20-255

Sandviş cu cârnăciori şi ceapă 
roşie caramelizată 
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MIN MIN

CINĂ

1.Aşezaţi piepţii de pui între două foi de hârtie 
de copt şi le bateţi cu un bătător de carne sau 
o tigaie grea la o grosime de 2 cm. 

2.Adăugaţi sare şi piper la făină şi întoarceţi 
puiul în ea.

3.Încălziţi tigaie la temperatură medie şi 
adăugaţi 1 lingură de ulei. Aşezaţi pieptul de 
pui în tigaie şi îl prăjiţi 2 minute pe ambele 
laturi până când este arămiu rumenit. 
Aşezaţi-l apoi pe o farfurie deoparte în timp 
ce pregătiţi restul. Adăugaţi restul de ulei şi 
prăjiţi pieptul de pui încă o dată 2 minute 
pe fiecare parte. Adăugaţi sucul de lămâie şi 
supa şi aşezaţi din nou puiul în tigaie. Le gătiţi 
încă 2 minute. 

4.Scoateţi în continuare puiul şi îl aşezaţi 
pe o farfurie. Introduceţi în tigaie capere 
amestecaţi untul cu sosul şi lăsaţi totul să 
scadă timp de 2-3 minute. Turnaţi sosul peste 
pui şi presăraţi puţin pătrunjel. 

5.Serviţi cu paste. 

2 bucăţi de piept de pui 
fără oase şi piele (450 g) 
înjumătăţit şi bătute la o 
grosime de 2 cm

1 linguriţă sare de mare

½ linguriţă de piper

40 g făină afânată

2 linguri de ulei de măsline 
(opţional)

Coaja unei lămâi

Sucul de la 2 lămâi (4 linguri)

200 ml supă de pui

1 lingură de capere

2 linguri de pătrunjel 
proaspăt, tocat mare

45 g unt nesărat

Spaghetti foarte subţiri

15 10

Pui piccata
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MIN MIN

CINĂ

1.Amestecaţi 3 linguri de pastă Tikka cu 
iaurtul şi aşezaţi puiul în marinată. Pentru 
marinare puteţi utiliza o pungă de congelare 
de mărime medie. Ţineţi-o timp de 1 oră în 
frigider. 

2.Puneţi ulei în tigaie la temperatură medie şi 
înnăbuşiţi cepele timp de 4-5 minute, până 
când devin uşor arămii. Apoi adăugaţi ardeiul 
şi restul de 3 linguri pastă Tikka, pastă de 
roşii şi făină de migdale. Lăsaţi totul să se 
gătească 2 minute şi adăugaţi supa. Fierbeţi 
totul la foc mic aprox. 5 minute. Puneţi 
deoparte într-o tavă. 

3.Scoateţi puiul din marinată şi îl lăsaţi să se 
scurgă. Puneţi 1 lingură ulei sau unt topit 
într-o tigaie curată şi gătiţi puişorul cca. 5 
minute până când este aproape pătruns. 
Întoarceţi în mod regulat. Turnaţi din nou 
în tigaie amestecul de sosuri şi ceapă şi le 
fierbeţi pe toate alte 3 minute. Bateţi frişca şi 
o asezonaţi. Ornaţi preparatul cu coriandru şi 
îl serviţi cu felii de lime şi nann sau orez.

6 linguri pastă Tikka (împărţit 
în două jumătăţi)

2 bucăți de piept de pui fără 
oase și piele

1 ardei roşu, tăiat în cuburi 
mari de 2 cm

200 g iaurt natural

2 linguri unt topit sau ulei 
(opţional)

1 ceapă mare galbenă, cojită 
şi tăiată subţire

1 ardei roşu, tăiat în cuburi 
mari de 2 cm

350 ml supă de pui

2-3 linguri pastă de roşii

20 g făină de migdale

Sare marină după gust 

100 ml smântână grasă 
(Crème double)

Coriandru, felii de lime şi 
chutney pentru ornare

Serviţi cu orez Basmati sau 
pâine Naan 

2015

Pui Tikka Masala





Ingrediente Pregătire

20

15
MIN MIN

CINĂ

1.Aşezaţi piepţii de pui între două foi de hârtie 
de copt şi le bateţi cu un bătător de carne sau 
o tigaie grea la o grosime de 1,5 cm. 

2.Adăugaţi sare şi piper la făină şi întoarceţi 
puiul în ea. 

3.Încălziţi tigaie la temperatură medie şi 
adăugaţi 1 lingură de ulei. Aşezaţi pieptul de 
pui în tigaie şi îl prăjiţi 2 minute pe ambele 
laturi până când este arămiu rumenit. 
Aşezaţi-l apoi pe o farfurie deoparte. 
Amestecaţi acum toate ingredientele pentru 
glazură într-un bol mic. Adăugaţi restul de ulei 
şi prăjiţi pieptul de pui încă o dată 2 minute 
pe fiecare parte. Turnaţi sucul de portocală 
şi glazura şi aşezaţi din nou puiul în tigaie. 
Reduceţi temperatura şi o gătiţi încă 2 minute 
în timp ce întoarceţi puiul. 

4.Serviţi cu orez Pilaw şi pătrunjel şi ornaţi cu 
coaja de portocală.

2 bucăţi de piept de pui 
fără oase şi piele (450 g) 
înjumătăţit şi bătute la o 
grosime de 1,5 cm

Sare şi piper pentru 
condimentarea puiului

40 g făină afânată

2 linguri de ulei (opţional)

100 ml suc de portocale

GLAZURĂ

90 g marmeladă de 
portocale

1 linguriţă de muştar Dijon

½ Chili roşu fără sâmburi şi 
tăiat cubuleţe fine

1 buc. căţel de usturoi, strivit 

100 ml suc de portocale

2 linguri de pătrunjel 
proaspăt, tocat

Coaja unei jumătăţi de 
portocală netratate

Serviţi cu orez Pilaw 

10

Pui cu glazură de portocale
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MIN MIN

CINĂ

1.Puneţi toate ingredientele sosului într-un 
mixer şi mărunţiţi totul mic. 

2.Condimentaţi steak-urile după gust cu sare şi 
piper. 

3.Încălziţi tigaia la temperatură înaltă şi adăugaţi 
uleiul şi apoi steak-urile. Frigeţi ambele 
părţi timp de câte 3-5 minute, în funcţie de 
grosime. Nu ar trebuie să frigeţi mai mult timp 
carnea deoarece steak-ul este servit cel mai 
bine în sânge (rare), pentru ca să nu devină 
prea vârtos. 

4.Luaţi-l din tigaie şi lăsaţi-l să se odihnească 
10 minute înainte de a-l tăia subţire contra 
fibrajului. 

5.Curăţaţi tigaia, turnaţi 1 lingură ulei şi înăbuşiţi 
sparanghelul 4-5 minute. 

6.După ce carnea a fost tăiată puteţi pregăti 
salata. Drapaţi salata pe o farfurie şi aşezaţi 
carnea şi legumele pe ea. Adăugaţi sosul. 

7.Serviţi cu pâine crocantă. 

2 steak-uri Bavette sau similar, 
precum fileuri (450 g)

Sare marină şi piper pentru gust

2 linguri de ulei (opţional)

SOS CHIMICHURRI

2-3 căţei de usturoi, tăiaţi 
cubuleţe

25 g pătrunjel proaspăt, spălat 
şi fără tije

1 lingură de oregano uscat

½ linguriţă boia de ardei 
afumată

3 linguri de oţet de vin alb sau roşu

110 ml ulei de măsline

¼ linguriţă fulgi de chili roşu 
(Chipotle este fantastic pentru 
un gust afumat)

Sare şi piper

SALATĂ

220 g Rucola

1 legătură de sparanghel, spălat 
şi înăbuşit

175 g fiert

inimi de anghinare înjumătăţită

100 g roşii cherry, înjumătăţite

25 g brânză de oaie, rasă 

15

Friptură cotlet suculentă 
pe pat de legume cu sos Chimichurri
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Pregătire

CINĂ

1.Pregătiţi tăiţeii corespunzător instrucţiunilor de pe 
ambalaj şi aşezaţi-le deoparte. 

2.Puneţi în tigaie apa, tamarind, zahăr, suc de lămâie, 
vin de orez şi sos de peşte, lăsaţi să fiarbă la foc mic 
totul timp de 1 minut şi puneţi sosul deoparte într-un 
castron. Curăţaţi tigaia. 

3.Puneţi 1 lingură de ulei în tigaie şi îl încălziţi la 
căldură. Adăugaţi arpagicul şi le frigeţi mestecându-l 
continuu timp de 5-7 minute. Aşezaţi deoparte 
arpagicul rumenit. 

4.Bateţi ouăle şi le gătiţi amestecând 1 minut în tigaie. 
Puneţi deoparte într-o tavă. 

5.Puneţi 1 lingură de ulei în tigaie şi adăugaţi ceapa 
verde. Lăsaţi la înăbuşit 1 minut şi adăugaţi creveţii. 
Gătiţi-le 1-2 minute până devin sticloase. Puneţi-le 
deoparte şi lăsaţi să se scurgă apa excedentară. 

6.Puneţi în tigaie sosul şi tăiţeii în tigaie şi le fierbeţi 1 
minute. Acordaţi atenţie să nu rămână apă pentru ca 
să nu devină apos. În caz contrar lăsaţi lichidul să se 
elimine prin fierbere. Puneţi din nou creveţii şi cepele 
verzi în tigaie, adăugaţi jumătate de arpagic şi 
jumătate de alune, toţi mugurii de fasole şi mazărea 
dulce şi le fierbeţi la temperatură scăzută câteva 
minute. 

7.Aranjaţi totul pe o farfurie şi adăugaţi deasupra 
restul de arpagic, alune, chili şi coriandru. Aşezaţi 
feliile de lămâie în jurul farfuriei. 

8.Serviţi cu un jet de sos de peşte şi ceva sos Sriracha. 

200 g tăiţei laţi de orez 

50 ml de apă

1 lingură concentrat de 
tamarind

30 g  zahăr de trestie sau 
zahăr brun deschis

3 linguri suc de limetă 
proaspăt

1 lingură oţet de vin de orez

2 linguri sos de peşte Thai

2 linguri ulei vegetal 
(opţional)

3 buc. arpagic mare tăiat în 
inele subţiri

2 ouă, bătute

300 g creveţi uriaşi cruzi

60 g mazăre dulce, 
înjumătăţită

100 gr muguri de fasole 
proaspeţi

60 g nuci prăjite, tocate 
grosier

10 g coriandru proaspăt, 
tocat mare sau întreg

½ chili roşu, tăiat subţire 
pentru ornare

Felii de lămâi şi sos Sriracha 
pentru ornare

12~1525

Creveţi Pad Thai
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MIN MIN

CINĂ

1.Încălziţi tigaie la temperatură mediu şi 
adăugaţi 1/2 lingură de ulei. Clătinaţi tigaia. 
Adăugaţi jumătatea de pui şi îl gătiţi 2-3 
minute. Aşezaţi-l într-un castron deoparte. 
Gătiţi restul în acelaşi mod şi îl lăsaţi 
deoparte. 

2.Curăţaţi tigaia şi adăugaţi o lingură de ulei 
şi balansaţi tigaia. Adăugaţi ceapa verde, 
usturoiul , chimbirul şi chili şi le amestecaţi 1 
minut. Adăugaţi feliile de ardei şi de broccoli 
şi gătiţi totul 1 minut amestecând. Adăugaţi 
puiul şi sosul şi lăsaţi să fiarbă amestecând 
încă 1-2 minute. Adăugaţi sâmburii Cashew. 

3.Aranjaţi după alegere cu orez sau tăiţei.

2 lingură ulei alune sau

 linguri ulei vegetal (opţional)

450 g piepturi de pui

450 g piept de pui fără oase 
şi piele, feliat în bucăţi de 1 cm 
grosime

5 ceapă verde, tăiate în lungime 5 cm

3 căţei de usturoi, tăiaţi cubuleţe

1,5 cm ghimbir proaspăt, tăiat 
cubuleţe

1 chili roşu, tăiat subţire

1 ardei roşu, tăiat în fâşii de 
grosime 1 cm 

200 g broccoli fraged, tăiat în 
flori de 5 cm

40 g sâmburi prăjiţi Cashew

Orez sau tăiţei chinezeşti la 
alegere pentru servire

SOS

1½ lingură mălai

120 ml supă de pui sau apă

1 lingură vin de orez chinezesc

2½ lingură sos de soia uşor

2 linguri de zahăr brun

1 lingură ulei de susan 

1525

Fâşii subţiri de pui gătite în sos 
cremos şi legume amestecate 
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15
MIN MIN

1.Amestecaţi untul cu verdeţurile şi formaţi 
cu ele o rolă în folie de ambalare. O răciţi 
până cât este necesar. Eventual nu vă 
este necesară întreaga cantitate de unt cu 
verdeţuri. El este adecvat şi pentru alte feluri 
de mâncare. 

2.Umpleţi tigaia la jumătate cu apă pe care o 
aduceţi la fierbere. Fierbeţi fasole 4-5 minute, 
o scurgeţi şi o aşezaţi deoparte. 

3.Încălziţi tigaia la temperatură medie. 
Condimentaţi somonul cu sare şi piper şi îl 
prăjiţi 6-7 minute pe partea cu piele. Îl rotiţi 
şi îl frigeţi alte 6-7 minute. Aşezaţi o bucată 
de unt pe el aşezaţi capacul şi lăsaţi tigaia 
deoparte. 

4.Încălziţi o altă tigaie la temperatură medie şi 
adăugaţi uleiul şi ceapa. Gătiţi 2-3 minute şi 
adăugaţi ardeiul. Gătiţi alte 2 minute şi apoi 
adăugaţi porumbul, roşiile, fasolea şi vinul. 
Gătiţi totul alte 2 minute şi condimentaţi 
după gust. 

5.Aranjaţi pe o farfurie Succotash şi aşezaţi o 
bucată de somon cu o felie de lămâie peste 
fiecare porţie.

4 fileuri de somon (fiecare 
aprox. 130 g)

Sare şi piper după gust

50 g de unt

câte 1 lingură mărar şi tarhon 
proaspăt, tocat

SUCCOTASH

1 lingură ulei de măsline 
(opţional)

200 g fasole mare 
(căţărătoare), tăiată în bucăţi 
de 2 cm

½ ceapă roşie, tăiată în cuburi

1 ardei roşu, tăiat cubuleţe

4 ştiuleţi, boabele luate de 
pe ştiuleţi

6 roşii cherry, tăiate în patru

60 ml vin alb

Sare şi piper după gust

Câteva vârfuri de cuţit de 
piper Cayenne

4 felii de lămâi pentru servire 

CINĂ

12~14

Somon din tigaie 
cu unt- mărar şi fasole-Succotash 
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15
MIN MIN

CINĂ

1.Puneţi uleiul în tigaie şi adăugaţi usturoiul. 
Gătiţi-l 1/2 de minut şi apoi adăugaţi fasolea. 

2.Adăugaţi roşiile, verdeţurile, mirodeniile şi 
supa. Fierbeţi totul la foc mic 10 minute. 

3.Amestecaţi pesmetul şi brânza şi aşezaţi 
deoparte amestecul. 

4.Încălziţi tigaie la temperatură medie şi 
adăugaţi uleiul şi frigeţi steakul pe fiecare 
parte timp de 5-6 minute. Presăraţi deasupra 
amestecul de brânză cu pesmet şi introduceţi 
friptura într-o formă rezistentă la cuptor. 
Gătiţi în cuptor până când totul este brun 
auriu. 

5.Turnaţi vinul şi supa în tigaie în care aţi fript 
steak-urile şi reduceţi lichidul aproximativ 
la jumătate. Adăugaţi şi amestecaţi untul şi 
aşezaţi sosul deoparte pentru a-l servi peste 
fripturi şi fasole. 

6.Înnăbuşiţi sparanghelul 2 minute în tigaie, 
adăugaţi puţină apă, acoperiţi tigaie şi lăsaţi 
sparanghelul să fiarbă 1 minut. 

7.Aranjaţi fasolea şi sparanghelul pe farfurii şi 
aşezaţi deasupra fripturile şi sosul.

1 lingură de ulei de măsline 
(opţional)

4 căţei de usturoi, striviţi

2 cutii de conservă fasole 
Cannellini, scurse şi spălate 
(greutate scursă 480 g)

150 ml supă de pui 

câte 1 ramură de rozmarin şi 
cimbru

100 g roşii cherry, 
înjumătăţite

Un vârf de cuţit de fulgi de 
chili

15 g brânză Romano, rasă

4 fripturi filet groase de cca. 3 cm

Sare şi piper după gust

½ lingură de ulei de măsline 
(opţional)

4 Linguri de pesmet proaspăt

50 g brânză cu mucegai 
albastru Stilton (lapte de vită 
pasteurizat cu cel puţin 48-
55% grăsime în masă uscată), 
fărâmiţat

100 ml de vin roşu

100 ml supă clară de vită

15 g unt nesărat

Cimbru pentru decorare 

10~12

Fripturi steak filet cu brânză  
cu mucegai albastru pe fasole albă şi sparanghel
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MIN MIN

CINĂ

1.Încălziţi uleiul în tigaie adăugaţi ghimbirul, 
usturoiul şi chili şi înăbuşiţi totul câteva 
minute, până când usturoiul este moale. 

2.Adăugaţi creveţii şi îi înnăbuşiţi până când 
devin aproape complet roz. Adăugaţi Pak 
Choi, sosul de soia şi vinul Shaoxing şi le 
menţineţi la o temperatură relativ ridicată. 
Acoperiţi tigaia câteva minute până când 
Pak Choi este gătit. Adăugaţi ceapă verde şi 
coriandru. 

3.Încingeţi uleiul în tigaie. 

4.Adăugaţi orezul şi amestecaţi le temperatura 
înaltă până când orezul se încălzeşte.

5.Împingeţi orezul la o parte şi adăugaţi oul 
bătut, aşteptaţi până la partea inferioară se 
formează un strat şi apoi îl rupeţi aşa cum aţi 
pregăti o omletă. 

6.Amestecaţi apoi oul cu orezul şi îi adăugaţi 
piper alb. 

7.Serviţi totul cu ceapă verde şi ulei de susan. 

CREVEŢI URIAŞI

300 g Creveţi

1 lingură ulei de arahide

1 lingură de ghimbir, ras

3 căţei de usturoi, ras

1 chili roşu, tăiat

2 flori de Pak Choi, tîiate în 
patru

6 linguri sos de soia închis la 
culoare

1 lingură sos de soia deschis 
la culoare

1 lingură vin Shaoxing

10 g de coriandru, tocat

OREZ CU OUĂ FRIPT

500 g orez de iasomie fiert

3 ouă, bătute

1 legătură ceapă verde,

tăiată pe lungime

2 linguri ulei de arahide

¼ linguriţă ulei de susan

¼ linguriţă piper alb 

1510

Creveşi uriaşi la grătar cu 
orez la grătar
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MIN MIN

1.Mai întâi amestecaţi toate ingredientele 
pentru somon şi îl lăsaţi 30 minute să se 
pătrundă în marinată. 

2.Încălziţi tigaia şi aşezaţi în ea somonul cu 
pielea în jos. 

3.Prăjiţi somonul 3-4 minute la temperatură 
medie, îl întoarceţi şi îl gătiţi alte 4 minute, 
până când este pătruns. Mai întâi turnaţi 
marinata în tigaie şi o lăsaţi să scadă. 

4.Între timp încălziţi tigaia cu uleiul de arahide. 
Adăugaţi apoi varza de Bruxelles şi o lăsaţi 
să se gătească câteva minute la temperatură 
înaltă. Ar trebui să prindă culoare. La 
încheiere adăugaţi uleiul de susan şi susanul. 

5.Aranjaţi pe o farfurie o parte a verzei de 
Bruxelles , un fileu de somon şi ceva sos.

SOMON

4 fileuri de somon

20 g ghimbir, ras

4 linguriţe ulei de susan

4 linguri sirop de arţar

8 linguri sos de soia Teriyaki

4 căţei de usturoi, ras

2 linguri de apă

1 lingură sos de soia deschis 
la culoare

VARZĂ DE BRUXELLES

2 linguri ulei de arahide

400 g varză de Bruxelles 
tocată mărunt

1 linguriţă ulei de susan

1 lingură seminţe de susan 
negru

1540

Somon cu marinată Teriyaki 
şi varză de Bruxelles

CINĂ
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MIN ORE

Ulei, pentru frigerea cărnii 
de vită

1 kg carne de vită, la bucată 
sau tăiată grosier

2-3 linguriţe unt

100 g şuncă amestecată 
slabă şi grasă, tăiată mic

1 ceapă, felii

1 morcov, felii

2 linguri făină cernută

1 sticlă vin de Burgundia sau 
Chianti

1 lingură pastă de tomate

2 căţei de usturoi, în felii

1 frunză de dafin

2 ramuri de cimbru

12 cepe mic, cojite şi tăiate, 
plus 10 g unt

12 ciuperci Champignon mici, 
spălate şi tăiate, plus 10 g unt

2 linguri de pătrunjel, tocat

400 g cartofi fierţi sau tăiţei 
cu ouă pentru servire

415

Beef Bourguignon

CINĂ

Pregătire

1.Preîncălziţi cuptorul la 150 °C. Încălziţi tigaie până 
devine foarte fierbinte. Adăugaţi apoi puţin ulei şi 
prăjiţi carnea de vită pătrunsă apoi în porţii mici 
până când este maro pe toate părţile. Aşezaţi-o pe o 
farfurie deoparte.

2.Puneţi untul şi apoi şunca în tigaie. Prăjiţi şunca 
până când se înmoaie şi capătă ceva culoare. O 
puneţi deoparte cu carnea de vită. 

3.Puneţi în tigaie rondelele de ceapă şi de morcovi 
până când se înmoaie şi capăt puţină culoare (dacă 
este necesar mai adăugaţi unt). La sfârşit adăugaţi 
usturoiul pentru câteva minute. 

4.Puneţi din nou totul în tigaie şi presăraţi cu făină 
pe deasupra, condimentaţi şi adăugaţi  verdeţurile 
aromatice , pasta de roşii şi vinul, astfel încât carnea 
să fie acoperită. 

5.Introduceţi carnea într-o formă rezistentă la cuptor 
şi lăsaţi totul să se gătească lent timp de 2 ½ ore. 

6.Încălziţi tigaia şi adăugaţi 10 g unt. Atunci când face 
băşiţi adăugaţi ceapa. Amestecaţi continuu pentru 
ca sp devină maro-auriu în mod uniforma şi le 
aşezaţi deoparte. 

7.În aceeaşi tigaie încălziţi din nou 10 g unt şi adăugaţi 
ciupercile Champignon atunci când untul face 
băşici. Înăbuşi-le până când devin maro auriu şi le 
condimentaţi apoi şi le aşezaţi deoparte. 

8.După 2½ ore adăugaţi ceapa şi ciupercile 
Champignon într-o oală şi le gătiţi o altă oră sau 
până când carnea este fragedă. 

9.Serviţi cu cartofi sau tăiţei şi ornaţi cu pătrunjel.
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MIN MIN

1.Puneţi toate ingredientele într-un castron 
şi le lăsaţi câteva ore sau dacă este posibil 
peste noapte să se întrepătrundă. 

2.Încingeţi tigaia. Puneţi în ea 1 lingură de ulei. 
Luaţi cotletele din marinată - fără usturoi. 
Înăbuşiţi-le-le în tigaie la temperatură medie, 
le prăjiţi pe fiecare parte 3 minute (medium 
rare) sau 4-5 minute (well done/bine făcute).

3-4 căţei de usturoi, striviţi

1 lingură de rozmarin 
proaspăt, tocat

1 lingură oţet de vin roşu

3 linguri ulei de măsline şi 
încă 1 lingură pentru fiert

Sare şi piper pentru 
condimentare

12 cotlete de miel

INDICAŢIE:

Recomandăm alături cartofi 
cu pătrunjel şi mazăre 
proaspătă. 

810

Cotlete de miel cu rozmarin 
şi usturoi 

CINĂ
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MIN MIN

DESERT

1.Topiţi untul în tigaie şi adăugaţi zahărul 
şi sucul de limetă. Fierbeţi totul timp de 1 
minut. 

2.Adăugaţi mango şi fierbeţi totul încă 1 minut.

3.Adăugaţi Tequila.

4.Aprindeţi cu un chibrit.

5.Fierbeţi 1 minut.

6.Aranjaţi puţină îngheţată şi o serviţi cu 
mango şi cu sos.

2~310

Mango întreg, cojit şi tăiat în 
bucăţi de mărime 1 x 2 cm

25 g unt nesărat

40 g zahăr pudră

Coaja unei limite

½ lingururw din demi suc de 
limite

60 ml Tequila

1 litru îngheţată de vanilie sau 
o tendinţă de gust care puteţi 
să vă imaginaţi vanilia.

Mango flambat pe îngheţată 
de vanilie
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MIN MIN

DESERT

1.Puneţi zahărul şi apa în tigaia şi le 
amestecaţi. Fierbeţi totul 5-6 minute, până 
devine galben-auriu. Amestecaţi cu atenţie 
pentru ca să se caramelizeze uniform.

2.După 6 minute adăugaţi amestecând untul 
şi le fierbeţi 1 minut. Atenţie, amestecul face 
bule şi devine foarte fierbinte. 

3.Adăugaţi amestecând mascarpone, vanilia şi 
sarea marină. 

4.Lăsaţi amestecul să se răcească o oră şi apoi 
îl serviţi cu rondelele de măr.

200 g zahăr pudră

2 linguri de apă

60 g unt nesărat, în cuburi

100 ml mascarpone

1 linguriţă de pastă de vanilie

1 vârf de cuţit sare de mare

recomandăm 4 mere

4 mere, recomandăm Granny 
Smith pentru ceva mai 
acrişor la acest sos dulce

Scoateţi sâmburii din mere şi 
le tăiaţi în rondele

6~710

Caramel sărat pe rondele de 
măr 





Ingrediente Pregătire

44

MIN ORE

DESERT

1.Încălziți plita la 150 °C. Topiţi untul în tigaie şi 
adăugaţi orezul şi apoi zahărul. Încălziţi totul 
la temperatură joasă până când se topeşte 
zahărul. 

2.Scurt timp înainte de a fierbe adăugaţi laptele, 
mascarponele, vanilia, lămâia la foaia de dafin. 
Opriţi cuptorul şi răzuiţi puţină nucşoară peste 
amestec. 

3.Utilizaşi acum o formă rezistentă la cuptor, 
turnaţi amestecul în ea şi o lăsaţi în cuptor 
timp de 1 până la 1 ½ ore, până când orezul 
este moale. Înainte de a servi lăsaţi orezul cu 
lapte să se răcească 10-15 minute. 

4.Pregătiţi compotul în timp ce orezul cu lapte 
se răceşte. Scoateţi sâmburii din cireşe şi le 
puneţi în tigaie cu sucul de lămâie şi zahăr. 
Lăsaţi totul să fiarbă la foc mic câteva minute 
până se topeşte zahărul şi se înmoaie cireşele. 

5.Aranjaţi orezul cu lapte în mod abundent 
într-o cupă şi dispersaţi compotul pe 
deasupra.

OREZ CU LAPTE

50 g de unt

35 g zahăr pudră

100 g orez de pudding

850 ml lapte integral

150 ml mascarpone

Seminţele unei păstăi de 
vanilie

1 frunză de dafin

Câteva fâşii de coajă de 
lămâie

Puţină nucşoară rasă

COMPOT DE CIREŞE

350 g cireşe

1 lingură suc de lămâie

1 lingură de zahăr brun fin

5 linguri apă 

1 ¾5

Orez cu lapte cu compot de 
cireşe





Înainte de prima utilizare
Înainte de prima folosire îndepărtaţi toate 
bucăţile de ambalaj şi etichetele. Spălaţi 
tigaia cu apă caldă şi agent de spălare moale 
şi în final o uscaţi temeinic.

Sigilaţi tigaia pentru rezultate mai bune
1. Înainte de prima utilizare frecaţi faţa 

interioară cu o lavetă de bucătărie 
înmuiată în ulei alimentar.

2. Încălziţi tigaia la o temperatură medie, 
până când uleiul începe să sfârâie.

3. Lăsaţi tigaia să se răcească şi o curăţaţi în 
final cu apă şi o lavetă.

4. Repetaţi acest proces  în mod regulat, 
pentru a îmbunătăţi durata de viaţă 
funcţională şi acoperirea în strat 
antiaderentă.

Îngrijire generală
• Adecvat pentru toate tipurile de aragaze.
• Evitaţi supraîncălzirea tigăii când este goală.
• Încălziţi uleiul sau grăsimea niciodată 

atât de mult încât să se prăjească sau să 
devină neagră.

• Semne uşoare pe suprafaţă şi uzuri 
sunt normale şi nu au efect asupra 
performanţei stratului de acoperire 
antiaderent.

• Majoritatea ustensilelor de bucătărie din 
metal în special cuţite şi furculiţe pot fi 
utilizate cu o deosebită precauţie. Pentru 
a proteja acoperirea în strat antiaderent 
şi a evita o zgâriere este recomandată 
utilizarea ustensilele de bucătărie din 
material plastic, silicon sau nylon.

• sau nilon. 
• Evitaţi să tăiaţi direct în tigaie.
• Nu lăsaţi niciodată tigaia nesupravegheată 

atunci când este utilizată. 

INDICAŢII DE CURĂŢARE
• Lăsaţi tigaia să se răcească temeinic 

înainte de curăţare.
• Curăţaţi stratul de acoperire interior 

şi exterior al tigăii cu apă caldă şi un 
detergent neagresiv şi un burete moale.

• NU folosiţi agenţi sau bureţi abrazivi din 
metal sau agenţi corozivi.

• Asiguraţi-vă înainte de utilizare că partea 
inferioară a tigăii este uscată.

PRECAUŢIE
Curăţare în maşina de spălat vase:
• Unele maşini de spălat vase conţin componente 

corozive, care pot deteriora tigăile.
• În maşina de spălat stratul de acoperire 

exterior şi cel interior al tigăii poate 
deveni tocit sau decolorat prin acţiunea 
anumitor detergenţi. Această uzură nu 
este acoperită de garanţie.

AVERTIZARE
• Păstraţi într-un loc inaccesibil pentru copii.

INDICAŢII DE ÎNGRIJIRE

Electric Ceran Gaz Inducţie Adecvată pentru 
maşina de spălat vase 
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EN: Order today: the matching lids, the 24cm pot 
with lid, or the generous grill pan for delicious 
grilled delicacies: 0800 400 66 50 (accessible free 
of charge calling from DE, AT and CH) or at  
www.mediashop.tv

FR: Commandez dès aujourd'hui les couvercles 
adaptés, la casserole de 24 cm couvercle compris 
ou la poêle gril aux dimensions généreuses qui fait 
de vos grillades de véritables délices :
0800 400 66 50 (gratuit a partir de DE, AT et CH) ou 
sur www.mediashop.tv

IT: Ordinate subito i coperchi coordinati, la pentola 
da 24 cm con coperchio o la generosa padella 
per la griglia per cucinare deliziose prelibatezze:  
0800 400 66 50 (gratuito da Germania, Austria e 
Svizzera) oppure sul sito www.mediashop.tv

NL: Bestel vandaag nog: de bijpassende deksel,
de pan van 24 cm met deksel of de royale grillpan
voor heerlijke, gegrilde gerechten: 0900 02 99 
(vanuit Nederland, lokaal tarief) resp.
0900 422 33 (vanuit België, € 0,50 p/m) 
of via www.telsell.com

HU: Rendelje meg még ma: az illeszkedő fedőket, 
a 24 cm-es edényt fedővel vagy a nagyméretű 
grillserpenyőt az isteni, grillezett finomságok 
elkészítéséhez. A legjobb, ha most rögtön meg is 
rendeli a következő telefonszámon: 06 96 961 186 
(a helyi beszélgetés díjáért) vagy a következő 
honlapon www.mediashop.hu

CZ: Objednejte ještě dnes: vhodnou poklici, 24 cm 
hrnec včetně poklice nebo velkou grilovací pánev 
pro skvělé grilované pochoutky: 255 790 598 (za 
místní tarif) nebo na www.mediashop.cz

SK: Objednajte si ešte dnes: vhodné pokrievky, 
hrniec s priemerom 24 cm vrátane pokrievky 
alebo veľkorysú grilovaciu panvicu na prípravu 
lahodných grilovaných jedál: 02 20 990 883 (pri 
miestnych sadzbách) alebo na www.mediashop.sk

RO: Comandați încă de astăzi: capacele 
corespunzătoare, oala de 24 de cm inclusiv 
capacul sau tigaia generoasă pentru grătar 
destinată pentru delicatese minunate la grătar:  
031 811 4041 (la tariful local) sau la adresa  
www.mediashoptv.ro

24cm KOCHTOPF MIT DECKEL

24cm DECKEL 28cm DECKEL 

28cm GRILLPFANNE

JETZT GLEICH BESTELLEN!

         www.mediashop.tv
0800 400 66 50*
*Gratis erreichbar 
aus DE, AT und CH


