
 
 

Revista presei 

15 martie - 30 aprilie 2013  

- sumar– 

Rezultate generale Campanie 

 309 materiale de promovare aparute 

 526 mentionari parteneri 

 508 fotografii 

 5.588.007 vizualizari ale materialelor aparute 

 ROI acoperire media = 77.025 euro
1
 

Numar de cititori = aprox. 3.060.489 persoane/ campanie 

(conform datelor  de pe Trafic/ SATI/ Google Analitycs si a 

tirajelor) 

Au fost difuzate: 

 9 campanii de presa  

 22 campanii de social media (Facebook & Twitter) 

 8 Retete traditionale romanesti 

 Informatii proiect: Anuntare concurs pentru restaurante 

 Fotografii preparare retete cu sigla partenerului principal Arpis 

 Mentionare parteneri si o descriere 

                                                           
1
 Conform valorilor de ratecard si CPM mentionate de publicatii si site-uri web 

Nu cuprinde valoarea publicitatii campaniilor din Social Media (Facebook si Twitter), wordpress si blog-ul 
proiectului. 



 
 

Analiza rezultate proiect 

 

1. Total materiale de promovare = 309 

Articole/stiri 236 

Articole Facebook 22 

Campanii Twitter 28 

Bannere online 5 

Campanii wordpress 9 

Campanii pe blog 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Total mentionari parteneri = 526 

 

Mentionari parteneri in articole 427 

Social media (Facebook + Twitter) 54 

Blog Traditii culinare romanesti 45 

 



 
 

 
 

 

 

3. Numar total fotografii: 508 

Fotografii in articole 401 

Fotografii pe Facebook 40 

Fotografii pe blog 30 

Pliante 26 

Afise 11 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Vizualizari ale materialelor aparute: 5.588.007 vizualizari/ afisari 

 

Nr afisari in Social media (Facebook & Twitter) 21.052 

Nr vizualizari pe blog+wordpress 5.957 

Nr afisari/ vizualizari articole si material de presa* 5.560.998 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Numarul de vizualizari a fiecarui articol sau material de presa a fost 

obtinut de la reprezentantii publicatiilor sau a fost identificat de pe paginile 

fiecarei publicatii



 
 

 

5. Calcul ROI, afisari si numar de cititori 

ROI acoperire media 15 martie – 30 aprilie: 77.024 euro 

Nr. Publicatie

Banner

e

Nr 

articol

e

Dimen

siuni

Valoar

e Rate 

card/ 

CPM 

euro

Afisari/ 

Vizualiz

ari 

articole

Pret (euro) / 

articole/ 

publicatie

Tiraj/Cititor

i/ clienti 

unici cf 

Google 

Analitycs/ 

Trafic/ 

Nr. 

Poze

Nr/ 

plian

te

Nr. 

Afis

e

1 Romania libera 8 mare 20 19789 395.78 1691319 45 2

2 Eva.ro 7 mare 20 16442 328.84 3729846 1 4 2

3 Ele.ro 2 mare 14 1826 25.564 2022322 2

4 121.ro 7 mare 14 1386 19.404 229548 38 5 2

5 Carticica practica 2 mare 6000 72000 12000 108000 9

6 HRB Expert 1 mare 10 156 1.56 1

7 Jurnal de Bucuresti 1 1 mare 10 2308 23.08 23511

8 Autentic Promotion 1 1 mare 10 1287 12.87 12872

9 Revista Horeca 1 10 134 1.34

10 Euro Cadouri 1 1 mare 10 2633 26.33 2633

11 Retetecalamama.ro 1 5 2331149 11655.745 640885

12 Coolinaria 8 mare 12 5576 66.912 152164 8

13 Newsletter Coolinaria 8 mica 10 61650 616.5 61650 8

14 ecuisine 4 mare 12 1600 19.2 210742 23

15 Culinar.ro 1 mare 12 2628 31.536 596287 5

16 Casa mea 1 mare 16 458 7.328 189929 5 1 1

17 Retetele Marianei 9 mare 10 3980 39.8 2850 32 4 1

18 Woman TV 8 mare 10 1294 12.94 30920 28

19 Romania pozitiva 8 mare 5 149 0.745 34111 13 1 1

20 Calendar evenimente 7 mare 5 243 1.215 43279 1 5

21 Traditional romanesc 3 mare 5 18 0.09 2773 11

22 Bucataria culinara 8 mare 5 949 4.745 952 40

23 eDelicios 8 mica 5 176 0.88 40048 7

24 Fabrica de carne 4 mare 5 56 0.28 12921 9 1

25 Ce face Mimi? 8 mare 5 112 0.56 25361 12 1

26 egustos.ro 5 mica 5 34 0.17 5

27 ro.wordpress.com 1 mare 5 42 0.21 1

28 Centrul de presa 4 mica 5 27 0.135 1

29 Stiri pe scurt 5 mica 5 25 0.125 5302

30 Realitatea.net 7 medie 13 657462 8547.006 7501429

31 Ziare.live 8 medie 5 87 0.435 8

32 Sursa de stiri 7 medie 5 59 0.295

33 9AM 8 mica 10 7456 74.56 863738 5  
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34 Mujer.ro 4 mare 15 403 6.045 225779 13 1

35 In oras 5 mare 5 319 1.595 225779 33 3 1

36 Astazi.ro 5 mica 2 94 0.188 4230 1

37 Diacaf.com 7 mica 83 0 7

38 News20 7 medie 5 271 1.355 464322

39 Allblogs.ro 1 mica 2 74 0.148

40 Consumator online 3 medie 2 102 0.204 5762

41 Stiri azi 5 medie 2 47 0.094 1

42 Actualitati.net 3 medie 2 70 0.14 3150 2

43 Facebook - Traditional romanesc 1 mica 2752 0 1

44 e-stirea zilei 3 medie 2 89 0.178 2

45 info Ziare 3 mica 5 352 1.76 80637

46 Antena.ro 1 mica 1.5 70 0.105

47 Niuzer 1 mica 1.5 35 0.0525 1

48 News Start 2 mica 1.5 45 0.0675

49 Reteta 1 mica 1.5 74 0.111 1

50 Facebook - Brandu' de tara al Romaniei1 mica 148 0 1

51 Gossip 1 mica 1.5 65 0.0975

52 Twitter Romania libera 1 mica 3468 0

53 R24 1 medie 1.5 75 0.1125 1

54 Revista presei 1 mica 1.5 54 0.081

55 gustos.ro 1 mica 13 6325 82.225 775246

56 Ziare AZ.ro 1 mica 1.5 25 0.0375

57 Punctul pe stiri 1 medie 1.5 49 0.0735 2

58 ziare.www.ro 1 mica 1.5 57 0.0855

59 Vacate la tara 1 mare 2 23 0.046 5581 2

60 ziarero.antena3.ro 1 mare 16 374 5.984 2163522 1

61 Ziua de Constanta 1 mica 8 138 1.104 203385 1

62 Weekend de weekend prin Romania1 mare 2 75 0.15 1

63 Woldwide Romania 1 mare 2 30 0.06 1

64 Ziar.com 1 medie 5 164 0.82 156788 1

65 Yahoo News Romania 1 mare 18.29 2350873 42997.46717 4801158 1

66 Presa online 1 medie 5 40 0.2 179097 1

67 Ziarul Toate Blogurile 1 medie 1.5 56 0.084 1

68 Consumatorul de Constanta 1 mica 1.5 40 0.06

69 News Pad 1 mare 1.5 11 0.0165 1

70 Ziarele de azi 1 mare 1.5 35 0.0525 5

71 Restograf 1 mare 10 632 6.32 5620

72 Revista Food & Bar 1 mare 10 145 1.45 8957 2

73 Clubul presei transatlantice 1 mare 1.5 25 0.0375

Total 5 236 5560998 77024.78717 27544405 401 26 11  



 
 

 

6. Numar total de cititori: 3.060.489 / campanie** 

**Conform datelor de pe trafic.ro, Google Analytics si SATI s-a realizat un 

calcul al numarului total de cititori al site-urilor care au raportat aceste date, 

pentru perioada martie – aprilie 2013. 

Intrucat s-a luat in considerare ca este vorba despre o perioada de 2 luni si 

ca un cititor poate accesa mai multe site-ur de profil, numarul total de 

27.544.405 cititori obtinut a fost impartit la numarul total de 9 campanii 

difuzate in perioada 15 martie – 30 aprilie. 

S-a obtinut o medie de 3.060.486 de cititori (poate fi considerat numarul 

mediu de cititori la care au ajuns informatiile despre proiect in perioada 15 

martie - 30 aprilie 2013). 

 

7. Impartirea articolelor in functie de dimensiune 

 

 
 

Articole mari 119 

Articole medii 48 

Articole mici 69 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

8. Impartirea articolelor in functie de numarul de aparitii in fiecare publicatie 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 

Materiale de presa 

15 martie – 30 aprilie 2013 



 
 

Materiale de presa 

Campanie Reteta Dobrogeana: “Plachie ca in Delta Dunarii” 

 

Au fost trimise catre presa urmatoarele materiale: 

 Reteta Dobrogeana: “Plachie ca in Delta Dunarii” 

 Fotografii preparare reteta “Plachie ca in Delta Dunarii” 

 Pliant reteta “Plachie ca in Delta Dunarii” 

 Afis proiect 

 Prezentare Pensiunea Cherhana 

 Mentionarea celor 2 pensiuni dobrogene si a lui Adrian Buzoianu 

ca furnizori ai retetelor dobrogene 

 

Rezultate Campanie 

 26 articole 

 63 mentionari Arpis 

 37 mentionari Pensiunea Cherhana 

 10 mentionari Chef Buzu si www.chefbuzu.com 

 7 articole mentioneaza Pensiunea „Casa dintre Salcii” 



 
 

 

 

1. Romania libera 

Publicare: 14 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor: ANDRA DUMITRU 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 4 + pliant 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Plachie ca în Delta Dunării Vizualizari: 3951; 2 comentarii 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-plachie-ca-

in-delta-dunarii-296103.html 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-296103.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-296103.html


 
 

 

 

 

Continut  articol 

Reţeta de plachie este autentică din regiunea Dobrogea şi este foarte gustoasă. 

Ingrediente: 

- un crap (sau alt peşte) fără cap de 1.4 kg 

- 1.5 kg ceapă 

- 100 ml de ulei 

- 100 ml pasta de tomate 

- 2 grame de boia de ardei 



 
 

- 100 ml de vin alb sec 

- 3 grame de usturoi 

- 2 grame de piper măcinat 

- Foi de dafin 

- 500 de grame roşii proaspete 

- 50 de grame pătrunjel verde 

- 30 de grame de sare 

Mod de preparare: 

Crapul se curăţă, se spală şi se porţionează în 10 bucăţi şi se prăjeşte. Ceapa se 
curăţă, se spală, se taie solzi. 

Usturoiul se curăţă, se spală şi se taie mărunt. Roşiile se spală, se opăresc, se 
decojesc şi se taie cuburi. Patrunjelul verde se curăţă, se spală şi se taie mărunt, pasta 
de tomate se dilueaza in 100 ml apa. 

Ceapa se căleşte în apă. Se adaugă roşiile cuburi. Dupa ce s-au înăbuşit se adaugă 
pasta de tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apă fiartă 1 l şi sare. Se fierbe sosul 
10-15 minute şi se adaugă bucăţile de peşte care se vor acoperi cu legumele fierte şi se 
introduce tava în cuptor 20 min, la temperatură moderată. 

Spre sfârşitul fierberii se adaugă vin şi se sărează după gust. 

Se serveşte cu pătrunjel verde deasupra şi mămăliguţă. 

Vizulizaţi galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregătire ale reţetei. 

Tradiţii culinare româneşti 

Reţeta de plachie dobrogeană va fi promovată în restaurantul Adeline din Centrul Vechi 
în cadrul proiectului ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ derulat de agenţia de relatii 
publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis şi mai multe 
pensiuni din ţară. Proiectul îşi propune să promoveze în perioada februarie-noiembrie 
reţetele culinare româneşti din diferite regiuni istorice în restaurantele din Bucureşti. 
Reţeta de plachie dobrogeană a fost pusă la dispoziţia resturantului Adeline de 
Pensiunea Cherhana din Delta Dunării, Localitatea Crişan, Tulcea. 

Citeşte şi Bucovina culinară: influenţe, ingrediente, feluri de mâncare 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/bucovina-culinara-influente-ingrediente-feluri-de-mancare-295558.html


 
 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com şi pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

 



 
 

 

2. Casa mea 

Publicare: 14 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5+ afis+pliant 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Plachie ca în Delta Dunării Vizualizari: 350;  

 

http://www.casamea.ro/lifestyle/retete/fel-principal/reteta-dobrogeana-plachie-ca-
in-delta-dunarii-10058 

 

http://www.casamea.ro/lifestyle/retete/fel-principal/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-10058
http://www.casamea.ro/lifestyle/retete/fel-principal/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-10058


 
 

 

Continut articol: 

Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii 

Reteta ―Plachie dobrogeana― face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare 
romanesti‖ derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in 
parteneriat cu brandul Arpis si este primita de la Pensiunea Cherhana din Delta Dunarii, 
Localitatea Crisan, Tulcea. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 
se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 
otet, ulei etc. 

PLACHIE DOBROGEANA (din crap sau alt peste) 

· Crap (sau alt peste) fara cap       1,400 

· Ceapa                                           1,500 

· Ulei Arpis                                      0,100 

· Pasta de tomate                          0,100 

· Boia de ardei                                0,002 

· Vin alb sec                                    0,100 l 

· Usturoi                                         0,03 

·  Piper macinat                              0,002 

· Foi de dafin                                  0,00025 

· Rosii prospete                              0,500 

· Patrunjel verde                             0,050 

· Sare                                              0,030 

 

Crapul se curata, se spala si se portioneaza in 10 bucati si se prajeste. Ceapa se 
curata, se spala, se taie solzi. 

 

Usturoiul se curata, se spala si se taie marunt. Rosiile se spala, se oparesc, se 
decojesc si se taie cuburi. Patrunjelul verde se curata, se spala si se taie marunt, pasta 
de tomate se dilueaza in 100 ml apa. 



 
 

 

Ceapa se caleste in apa. Se adauga rosiile cuburi. Dupa ce s-au inabusit se adauga 
pasta de tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apa fiarta 1 l si sare. Se fierbe sosul 
10-15 minute si se adauga bucatile de peste care se vor acoperi cu legumele fierte si se 
introduce tava in cuptor 20 min, la temperatura moderata. 

 

Spre sfarsitul fierberii se adauga vin si se sareaza dupa gust. 

Se serveste cu patrunjel verde deasupra si mamaliguta. 

 

Despre pensiune 

Situata in localitatea Crisan, pe partea dreapta a bratului Sulina, Pensiunea 
CHERHANA (proprietar Dan Verbina) este clasificata la 5 stele, oferind turistilor: 
camere spatioase, modern mobilate, dotate cu bai proprii cu jacuzzi, TV - cablu, aer 
conditionat si mini bar, frigider in camera, incalzire centrala si balcon. 

 



 
 

 

3. Retetele Marianei 

Publicare: 20 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: blog Autor: Mariana Robescu 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 2+afis 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Plachie ca în Delta Dunării Vizualizari: 350;  

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/20/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-
delta-dunarii/ 

 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/20/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/20/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii/


 
 

  

Continut articol: 

Reteta “Plachie dobrogeana“ face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare 

romanesti” derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in 

parteneriat cu brandul Arpis si este primita de la Pensiunea Cherhana din Delta Dunarii, 

Localitatea Crisan, Tulcea. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 

otet, ulei etc. 

 

Ce ai nevoie 

1 crap (sau alt peste) fara cap de circa 1,4 kg 
1,5 kg ceapa 
100 ml ulei Arpis 
100 g pasta de tomate 
2 g boia de ardei 
100 ml vin alb sec 
1 capatana usturoi 
piper macinat 
6 foi de dafin 
500 g rosii prospete 
1 legatura patrunjel verde 
sare 
 

Cum prepari 
1. Cureti crapul, il speli, il portionezi in 10 bucati si il prajesti. Cureti ceapa, o speli si o 
tai solzisori. Tai marunt usturoiul curatat, rosiile le speli, le oparesti, le cureti de coaja si 
le tai cubulete. Diluezi pasta de tomate si patrunjelul il toci marunt. 

2. Ceapa tocata o inabusi in apa, dupa care adaugi cuburile de rosii, pasta de tomate, 
boia, piper, sare, dupa gust, foile de dafin, usturoiul, 1 l de apa si fierbi sosul 10-15 
minute. Pui bucatile de peste intr-o tava, le acoperi cu sosul de legume si introduce tava 
in cuptorul incins, la temperature moderata, pentru 20 de minute. 
3. Spre sfarsitul fierberii adaugi vinul si potrivesti gustul de sare. Servesti plachia cu 
patrunjel verde deasupra si cu mamaliguta. 

Despre pensiune 
Situata in localitatea Crisan, pe partea dreapta a bratului Sulina, Pensiunea 



 
 

CHERHANA (proprietar Dan Verbina) este clasificata la 5 stele, oferind turistilor: 
camere spatioase, modern mobilate, dotate cu bai proprii cu jacuzzi, TV – cablu, aer 
conditionat si mini bar, frigider in camera, incalzire centrala si balcon. 

 

http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-
Dobrogea.html#infos-tab 

Despre proiect 
Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, retetelemarianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, WebArt, 
Woman TV. 

Partenerul special al proiectului este site-ul de turism culinar, http://www.chefbuzu.com. 

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispozitia proiectului retete traditionale 
dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Salcii si Pensiunea Cherhana. 
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti. 

http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/03/untitled.png
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html%23infos-tab
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html%23infos-tab
http://www.chefbuzu.com/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

4. Woman TV 

Publicare: 15 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: TV online Autor: Flavia Apostol 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 3 

Titlu: Serialul alimentatiei mele ep. 14: Plachie ca in 

Delta Dunarii 

Vizualizari: 350; 19 like-uri 

 

http://www.womantv.ro/story/item/87-serialul-alimentatiei-mele-ep-14-plachie-ca-

in-delta-dunarii.html 

http://www.womantv.ro/story/item/87-serialul-alimentatiei-mele-ep-14-plachie-ca-in-delta-dunarii.html
http://www.womantv.ro/story/item/87-serialul-alimentatiei-mele-ep-14-plachie-ca-in-delta-dunarii.html


 
 

 

Continut articol: 

Sunteti pregatite sa intram in bucatarie si sa invatam sa pregatim o cina ideala pentru acest 

week-end? Propunerea Woman TV: cina dobrogeana - plachie din crap. 

  

Bucătăria dobrogeană este uşoară, aromată şi sanatoasa. Odată cu dezvoltarea turismului la 

malul mării au început să apară influenţele europene, dar savoara nu s-a pierdut. 

Marea Neagră, Delta Dunării, fauna, clima, dar mai ales influenţa popoarelor stabilite pe acest 

teritoriu şi-au lăsat amprenta în farfuriile şi ceaunele dobrogenilor. Grupurile etnice care au adus 

noi arome în regiune: turcii, tătarii, machedonii, ruşii (lipoveni) au adus mâncăruri specifice. Asta 

nu poate decât să ne bucure şi să ne facă să le descoperim toate minunăţiile culinare. 

Peştele conduce detaşat în topul preparatelor preferate de dobrogeni, lucru lesne de înţeles, 

mai ales când Delta Dunării şi Marea Neagră se întind cât vezi cu ochii.  

  

Ti-am cam facut pofta, nu? Haide sa descoperim impreuna reteta! 

  

PLACHIE DOBROGEANĂ (din crap sau alt pește) 

  

- Crap (sau alt peste) fara cap 1,400 

- Ceapă 1,500                                                              

- Ulei  0,100 

- Pasta de tomate 0,100 

- Boia de ardei 0,002 

- Vin alb  sec 0,100 l 

- Usturoi 0,03 

- Piper macinat 0,002 

- Foi de dafin 0,00025 

- Roșii prospete 0,500 

- Pătrunjel verde 0,050 



 
 

- Sare 0,030 

  

Crapul se curăță, se spală, se porționează în 10 bucăți și se prăjește. Ceapa se curăță, se 

spală, se taie solzi. 

Usturoiul se curăță, se spală și se taie mărunt. Roșiile se spală, se opăresc, se decojesc și se 

taie cuburi. Patrunjelul verde se curăță, se spală și se taie mărunt, pasta de tomate se dilueaza 

in 100 ml apa. 

   

Ceapa se călește în apă. Se adaugă roșiile cuburi. Dupa ce s-au înăbușit se adaugă pasta de 

tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apă fiartă 1 l și sare. Se fierbe sosul 10-15 minute și se 

adaugă bucățile de pește care se vor acoperi cu legumele fierte și se introduce tava în cuptor 

20 min, la temperatură moderată. 

 

Spre sfârșitul fierberii se adaugă vin și se sărează după gust.  

Se servește cu pătrunjel verde deasupra și mămăliguță. 

  

  

Rețeta ―Plachie dobrogeană― face parte din proiectul ―Descoperă tradițiile culinare românești‖ 

derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis 

și este primită de la Pensiunea Cherhana din Delta Dunarii, Localitatea Crișan, Tulcea. 

  

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com şi pe pagina de Facebook 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti. 

Iti doresc ,,pofta buna" si sper ca ti-a placut reteta de astazi. Nu uita, da LIKE 

www.facebook.com/womantv pentru a fi la curent cu toate emisiunile si pentru a castiga premii 

frumoase! 

  

Cu drag, 

Flavia Apostol 

www.womantv.ro 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti.
http://www.facebook.com/womantv


 
 

 

5. Romania pozitiva 

Publicare: 16 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Publicatie online Autor: Florin Ghinda 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Rețeta dobrogeană: Plachie ca in Delta Dunarii Promovare: 2 like-uri, 1 tweet 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-

dunarii/ 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii/
http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii/


 
 

 

Continut articol: 

Rețeta “Plachie dobrogeană“face parte din proiectul “Descoperă tradițiile culinare 
românești” derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in 
parteneriat cu brandul Arpis și este primită de la Pensiunea Cherhana din Delta 
Dunarii, Localitatea Crișan, Tulcea. 

Din luna martie, derularea activităților din cadrul proiectului de responsabilitate socială 
se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină de mălai, făină din grâu, gris, 
oțet, ulei etc. 

PLACHIE DOBROGEANĂ (din crap sau alt pește) 

-          Crap (sau alt peste) fara cap    1,400 

-          Ceapă                                      1,500 

-          Ulei Arpis                                0,100 

-          Pasta de tomate                       0,100 

-          Boia de ardei                           0,002 

-          Vin alb            sec                   0,100 l 

-          Usturoi                                    0,03 

-          Piper macinat                          0,002 

-          Foi de dafin                            0,00025 

-          Roșii prospete                         0,500 

-          Pătrunjel verde                        0,050 

-          Sare                                         0,030 

Crapul se curăță, se spală și se porționează în 10 bucăți și se prăjește. Ceapa se 
curăță, se spală, se taie solzi. 

Usturoiul se curăță, se spală și se taie mărunt. Roșiile se spală, se opăresc, se 
decojesc și se taie cuburi. Patrunjelul verde se curăță, se spală și se taie mărunt, pasta 
de tomate se dilueaza in 100 ml apa. 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

Ceapa se călește în apă. Se adaugă roșiile cuburi. Dupa ce s-au înăbușit se adaugă 
pasta de tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apă fiartă 1 l și sare. Se fierbe sosul 
10-15 minute și se adaugă bucățile de pește care se vor acoperi cu legumele fierte și se 
introduce tava în cuptor 20 min, la temperatură moderată. 

Spre sfârșitul fierberii se adaugă vin și se sărează după gust. 

Se servește cu pătrunjel verde deasupra și mămăliguță. 

Despre pensiune 

Situată în localitatea Crișan, pe partea dreaptă a brațului Sulina, pensiunea Cherhana 
este clasificată la 5 stele, oferind turiștilor: camere spațioase, modern mobilate, dotate 
cu băi proprii cu jacuzzi, TV – cablu, aer condiționat și mini bar, frigider in camera, 
incălzire centrală și balcon. 

 

Despre proiect 

Proiectul ―Descoperă tradițiile culinare românești‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie – noiembrie 2013 
și este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, WebArt, 
Woman TV. 

Partenerul special al proiectului este site-ul de turism culinar,  www.chefbuzu.com. 

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispoziția proiectului rețete tradiționale 
dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Sălcii și Pensiunea Cherhana. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://www.webart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/locatie/30/Pensiunea-CASA-DINTRE-SALCII-Loc-UZLINA-Jud-Tulcea-DOBROGEA.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html
http://www.romaniapozitiva.ro/Users/Toci/Desktop/www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

6. Calendar Evenimente 

Publicare: 19 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: afis 

Titlu: Rețeta dobrogeană: Plachie ca in Delta Dunarii Vizualizari: 38 

 

http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=108168 

 

 

http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=108168


 
 

 

Continut articol: 

Reţeta ―Plachie dobrogeană― face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare 
româneşti‖, derulat de agenţia de relaţii publice Russenart Communications în 
parteneriat cu brandul Arpis şi este primită de la Pensiunea Cherhana din Delta Dunării, 
Localitatea Crişan, Tulcea. 
     
Din luna martie, derularea activităţilor din cadrul proiectului de responsabilitate socială 
se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conţine făină de mălai, făină din grâu, gris, 
oţet, ulei etc. 
 
 
PLACHIE DOBROGEANĂ (din crap sau alt peşte) 
 
- Crap (sau alt peste) fara cap 1,400 
- Ceapă 1,500 
- Ulei Arpis 0,100 
- Pastă de tomate 0,100 
- Boia de ardei 0,002 
- Vin alb sec 0,100 l 
- Usturoi 0,03 
- Piper macinat 0,002 
- Foi de dafin 0,00025 
- Roşii prospete 0,500 
- Pătrunjel verde 0,050 
- Sare 0,030 
 
Crapul se curăţă, se spală şi se porţionează în 10 bucăţi şi se prăjeşte. Ceapa se 
curăţă, se spală, se taie solzi. 
 
Usturoiul se curăţă, se spală şi se taie mărunt. Roşiile se spală, se opăresc, se 
decojesc şi se taie cuburi. Patrunjelul verde se curăţă, se spală şi se taie mărunt, pasta 
de tomate se dilueaza in 100 ml apa. 
 
Ceapa se căleşte în apă. Se adaugă roşiile cuburi. Dupa ce s-au înăbuşit se adaugă 
pasta de tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apă fiartă 1 l şi sare. Se fierbe sosul 
10-15 minute şi se adaugă bucăţile de peşte care se vor acoperi cu legumele fierte şi se 
introduce tava în cuptor 20 min, la temperatură moderată. 
 
Spre sfârşitul fierberii se adaugă vin şi se sărează după gust.  
 
Se serveşte cu pătrunjel verde deasupra şi mămăliguţă. 
 
 



 
 

Despre pensiune 
 
Situată în localitatea Crişan, pe partea dreaptă a braţului Sulina, pensiunea Cherhana 
este clasificată la 5 stele, oferind turiştilor: camere spaţioase, modern mobilate, dotate 
cu băi proprii cu jacuzzi, TV - cablu, aer condiţionat şi mini bar, frigider in camera, 
incălzire centrală şi balcon. 
 
 
Despre proiect 
 
Proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie – noiembrie 2013 
şi este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicaţii tipărite şi online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, WebArt, 
Woman TV. 
 
Partenerul special al proiectului este site-ul de turism culinar, www.chefbuzu.com.  
 
Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispoziţia proiectului reţete tradiţionale 
dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Sălcii şi Pensiunea Cherhana.  
 



 
 

 

7. Traditional Romanesc 

Publicare: 18 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Plachie ca în Delta Dunării - Rețeta dobrogeană 18 like-uri 

 

http://www.traditionalromanesc.ro/reteta/retete/plachie-ca-n-delta-dunrii--reeta-

dobrogean_918.html 

 

http://www.traditionalromanesc.ro/reteta/retete/plachie-ca-n-delta-dunrii--reeta-dobrogean_918.html
http://www.traditionalromanesc.ro/reteta/retete/plachie-ca-n-delta-dunrii--reeta-dobrogean_918.html


 
 

 

 

Continut articol: 

Plachie ca în Delta Dunării - Rețeta dobrogeană 
18 Martie 2013  

Timp de preparare: 00:45 

Dificultate: medie 

Numar de portii: 4 

 

Ingrediente: Crap (sau alt peste) fara cap 1,400 

Ceapă 1,500 

Ulei Arpis 0,100 

Pasta de tomate 0,100 

Boia de ardei 0,002 

Vin alb sec 0,100 

Usturoi 0,03 

Piper macinat 0,002 

Foi de dafin 0,00025 

Roșii prospete 0,500 

Pătrunjel verde 0,050 

Sare 0,030 

 

Mod de preparare: Crapul se curăţă, se spală şi se porţionează în 10 bucăţi şi se 

prăjește. Ceapa se curăță, se spală, se taie solzi. 

Usturoiul se curăță, se spală și se taie mărunt. Roșiile se spală, se opăresc, se 

decojesc și se taie cuburi. Patrunjelul verde se curăță, se spală și se taie mărunt, pasta 

de tomate se dilueaza in 100 ml apa. 

 

Ceapa se călește în apă. Se adaugă roșiile cuburi. Dupa ce s-au înăbușit se adaugă 

pasta de tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apă fiartă 1 l și sare. Se fierbe sosul 

10-15 minute și se adaugă bucățile de pește care se vor acoperi cu legumele fierte și se 

introduce tava în cuptor 20 min, la temperatură moderată. 

 

Spre sfârșitul fierberii se adaugă vin și se sărează după gust. 

Se servește cu pătrunjel verde deasupra și mămăliguță. 

 

Recomandat de Pensiunea Cherhana din Delta Dunarii, Localitatea Crișan, Tulcea 



 
 

 

8. Bucataria Culinara.net 

Publicare: 14 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii Vizualizari: 132 

 

http://www.bucatariaculinara.net/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii.html 

 

 

http://www.bucatariaculinara.net/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii.html


 
 

 

Continut articol: 

Reteta ―Plachie dobrogeana― face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare 
romanesti‖ derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in 
parteneriat cu brandul Arpis si este primita de la Pensiunea Cherhana din Delta Dunarii, 
Localitatea Crisan, Tulcea. 
 
Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 
se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 
otet, ulei etc. 

Ingrediente 
-Crap (sau alt peste) fara cap 1,400 
-Ceapa 1,500 
-Ulei Arpis 0,100 
-Pasta de tomate 0,100 
-Boia de ardei 0,002 
-Vin alb sec 0,100 1 
-Usturoi 0,03 
-Piper macinat 0,002 
-Foi de dafin 0,00025 
-Rosii prospete 0,500 
-Patrunjel verde 0,050 
-Sare 0,030 
 

Metoda de preparare PLACHIE DOBROGEANA 
Crapul se curata, se spala si se portioneaza in 10 bucati si se prajeste. Ceapa se 
curata, se spala, se taie solzi. 

Usturoiul se curata, se spala si se taie marunt. Rosiile se spala, se oparesc, se 
decojesc si se taie cuburi. Patrunjelul verde se curata, se spala si se taie marunt, pasta 
de tomate se dilueaza in 100 ml apa. 

Ceapa se caleste in apa. Se adauga rosiile cuburi. Dupa ce s-au inabusit se adauga 
pasta de tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apa fiarta 1 l si sare. Se fierbe sosul 
10-15 minute si se adauga bucatile de peste care se vor acoperi cu legumele fierte si se 
introduce tava in cuptor 20 min, la temperatura moderata. 
Spre sfarsitul fierberii se adauga vin si se sareaza dupa gust. 
Se serveste cu patrunjel verde deasupra si mamaliguta. 
 



 
 

Despre pensiune 
Situata in localitatea Crisan, pe partea dreapta a bratului Sulina, Pensiunea 
CHERHANA (proprietar Dan Verbina) este clasificata la 5 stele, oferind turistilor: 
camere spatioase, modern mobilate, dotate cu bai proprii cu jacuzzi, TV – cablu, aer 
conditionat si mini bar, frigider in camera, incalzire centrala si balcon. 

http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-
Dobrogea.html 

 
Despre proiect 
Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, WebArt, 
Woman TV. 
 
Partenerul special al proiectului este site-ul de turism culinar, www.chefbuzu.com.  

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispozitia proiectului retete traditionale 
dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Salcii si Pensiunea Cherhana. 
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti. 

 

http://www.bucatariaculinara.net/parteneri
http://www.chefbuzu.com/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
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Suprafata articol: Mare Fotografii: afis 
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Continut articol: 

Reteta ―Plachie dobrogeana― face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare 

romanesti‖ derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in 

parteneriat cu brandul Arpis si este primita de la Pensiunea Cherhana din Delta Dunarii, 

Localitatea Crisan, Tulcea. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 
se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 
otet, ulei etc. 
 
PLACHIE DOBROGEANA (din crap sau alt peste) 
  
·         Crap (sau alt peste) fara cap          1,400 
·         Ceapa                                            1,500 
·         Ulei Arpis                                      0,100 
·         Pasta de tomate                             0,100 
·         Boia de ardei                                 0,002 
·         Vin alb sec                                    0,100 l 
·         Usturoi                                          0,03 
·         Piper macinat                                0,002 
·         Foi de dafin                                  0,00025 
·         Rosii prospete                               0,500 
·         Patrunjel verde                              0,050 
·         Sare                                               0,030 

Crapul se curata, se spala si se portioneaza in 10 bucati si se prajeste. Ceapa se 
curata, se spala, se taie solzi. Usturoiul se curata, se spala si se taie marunt. Rosiile se 
spala, se oparesc, se decojesc si se taie cuburi. Patrunjelul verde se curata, se spala si 
se taie marunt, pasta de tomate se dilueaza in 100 ml apa. Ceapa se caleste in apa. Se 
adauga rosiile cuburi.  

Dupa ce s-au inabusit se adauga pasta de tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apa 
fiarta 1 l si sare. Se fierbe sosul 10-15 minute si se adauga bucatile de peste care se 
vor acoperi cu legumele fierte si se introduce tava in cuptor 20 min, la temperatura 
moderata.  

Spre sfarsitul fierberii se adauga vin si se sareaza dupa gust. Se serveste cu patrunjel 
verde deasupra si mamaliguta. 

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri).



 
 

 

10. Coolinaria.ro 

Publicare: 15 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Traditii romanesti: Plachie ca in Delta Dunarii Vizualizari: 861 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2247/Plachie-ca-in-Delta-Dunarii.html 

 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2247/Plachie-ca-in-Delta-Dunarii.html


 
 

 

 

Continut articol: 

Reteta "Plachie dobrogeana" face parte din proiectul "Descopera traditiile culinare romanesti", 

derulat de agentia de relatii publice Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis 

si este primita de la Pensiunea Cherhana din Delta Dunarii, localitatea Crisan, Tulcea.  

 

Despre Pensiunea Cherhana, aflati mai multe pe site-ul Chef Buzu. 

Ingrediente  

 1,4 kg crap (sau alt peste)  
 1,5 kg ceapa  
 100 ml ulei Arpis  
 100 gr pasta de tomate  
 2 gr boia de ardei  
 100 ml vin alb sec  
 30 gr usturoi  
 2 gr piper macinat  
 1 foaie de dafin  
 500 gr rosii proaspete  
 50 gr patrunjel verde  
 30 gr sare  

Mod de preparare 

Crapul se curata, se spala si se portioneaza in 10 bucati si se prajeste.  

Ceapa se curata, se spala, se taie solzi.  

 

Usturoiul se curata, se spala si se taie marunt.  

Rosiile se spala, se oparesc, se decojesc si se taie cuburi.  

Patrunjelul verde se curata, se spala si se taie marunt, pasta de tomate se dilueaza in 100 ml 

apa.  

 

Ceapa se caleste in apa. 

Se adauga rosiile cuburi. 

Dupa ce s-au inabusit se adauga pasta de tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apa fiarta 1 l 

si sare. 

 

Se fierbe sosul 10-15 minute si se adauga bucatile de peste care se vor acoperi cu legumele 

fierte si se introduce tava in cuptor 20 min, la temperatura moderata. 

Spre sfarsitul fierberii se adauga vin si se sareaza dupa gust.  

Se serveste cu patrunjel verde deasupra si mamaliguta. 

http://www.chefbuzu.com/


 
 

 

11. Edelicios.ro 
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Circulatie: Nationala 

Descriere: Publicatie online Autor: preluare de pe site-ul 

Bucataria Culinara 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reteta - Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta 

Dunarii 

Vizualizari:  

 

http://www.edelicios.ro/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii/ 

 

 

Continut articol 

Categorii retete: Delta dobrogeana Dunarii peste plachie reteta 

Reteta ―Plachie dobrogeana― face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare 
romanesti‖ derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in 
parteneriat cu brandul Arpis s... 

Continuarea pe Bucataria Culinara.net 

http://www.edelicios.ro/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii/
http://www.edelicios.ro/retete/delta/
http://www.edelicios.ro/retete/dobrogeana/
http://www.edelicios.ro/retete/dunarii/
http://www.edelicios.ro/retete/peste/
http://www.edelicios.ro/retete/plachie/
http://www.edelicios.ro/retete/reteta/
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http://www.121.ro/articole/art9959-reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii.html


 
 

Continut articol: 

Reteta “Plachie dobrogeana“ face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare 

romanesti”.  

 

Material oferit de Russenart Comunications  

 

PLACHIE DOBROGEANA (din crap sau alt peste)  

 

Crap (sau alt peste) fara cap - 1,400 kg  

Ceapa - 1,500 kg  

Ulei Arpis - 0,100 kg  

Pasta de tomate - 0,100 kg  

Boia de ardei - 0,002 kg  

Vin alb sec - 0,100 l  

Usturoi - 0,03 kg  

Piper macinat - 0,002 kg  

Foi de dafin - 0,00025 kg  

Rosii prospete - 0,500 kg  

Patrunjel verde - 0,050 kg  

Sare - 0,030 kg  

 

Crapul se curata, se spala si se portioneaza in 10 bucati si se prajeste. Ceapa se curata, se 

spala, se taie solzi.  

 

Usturoiul se curata, se spala si se taie marunt. Rosiile se spala, se oparesc, se decojesc si se 

taie cuburi. Patrunjelul verde se curata, se spala si se taie marunt, pasta de tomate se dilueaza 

in 100 ml apa.  

 

Ceapa se caleste in apa. Se adauga rosiile cuburi. Dupa ce s-au inabusit se adauga pasta de 

tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apa fiarta 1 l si sare. Se fierbe sosul 10-15 minute si se 

adauga bucatile de peste care se vor acoperi cu legumele fierte si se introduce tava in cuptor 20 

min, la temperatura moderata. Spre sfarsitul fierberii se adauga vin si se sareaza dupa gust. Se 

serveste cu patrunjel verde deasupra si mamaliguta.  

 

Despre pensiune  

Situata in localitatea Crisan, pe partea dreapta a bratului Sulina, Pensiunea CHERHANA 

(proprietar Dan Verbina) este clasificata la 5 stele, oferind turistilor: camere spatioase, modern 

mobilate, dotate cu bai proprii cu jacuzzi, TV - cablu, aer conditionat si mini bar, frigider in 

camera, incalzire centrala si balcon.  

 

Despre proiect  

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 

Comunications in parteneriat cu brandul Arpis.  

http://www.russenart.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html
http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

 

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispozitia proiectului retete traditionale dobrogene, sunt: 

Pensiunea Casa dintre Salcii si Pensiunea CHERHANA. 

http://www.chefbuzu.com/locatie/30/Pensiunea-CASA-DINTRE-SALCII-Loc-UZLINA-Jud-Tulcea-DOBROGEA.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html
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http://www.fabricadecarne.ro/actiunea-descopera-traditii-culinare-romanesti-continua 

 

http://www.fabricadecarne.ro/actiunea-descopera-traditii-culinare-romanesti-continua


 
 

 

 

Continut articol: 

Acțiunea ‖Descoperă tradiții culinare românești‖ continuă în Delta Dunării 

Rețeta ―Plachie dobrogeană― face parte din proiectul ―Descoperă tradițiile culinare 

românești‖ derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in 

parteneriat cu brandul Arpis și este primită de la Pensiunea Cherhana din Delta Dunarii, 

Localitatea Crișan, Tulcea. 

Din luna martie, derularea activităților din cadrul proiectului de responsabilitate socială 

se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină de mălai, făină din grâu, gris, 

oțet, ulei etc. 

PLACHIE DOBROGEANĂ (din crap sau alt pește) 

 - Crap (sau alt peste) fara cap    1,400 

- Ceapă                                      1,500 

-  Ulei Arpis                                0,100 

-  Pasta de tomate                       0,100 

- Boia de ardei                           0,002 

- Vin alb            sec                              0,100 l 

- Usturoi                                    0,03 

- Piper macinat                          0,002 

- Foi de dafin                            0,00025 

- Roșii prospete                         0,500 

- Pătrunjel verde                        0,050 

-  Sare                                         0,030 

Crapul se curăță, se spală și se porționează în 10 bucăți și se prăjește. Ceapa se 

curăță, se spală, se taie solzi. 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

Usturoiul se curăță, se spală și se taie mărunt. Roșiile se spală, se opăresc, se 

decojesc și se taie cuburi. Patrunjelul verde se curăță, se spală și se taie mărunt, pasta 

de tomate se dilueaza in 100 ml apa. 

Ceapa se călește în apă. Se adaugă roșiile cuburi.  

Dupa ce s-au înăbușit se adaugă pasta de tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apă 

fiartă 1 l și sare. Se fierbe sosul 10-15 minute și se adaugă bucățile de pește care se 

vor acoperi cu legumele fierte și se introduce tava în cuptor 20 min, la temperatură 

moderată. 

Taguri: Arpis, Dela Dunarii, traditii culinare romanesti  

http://www.fabricadecarne.ro/tag/arpis
http://www.fabricadecarne.ro/tag/dela-dunarii
http://www.fabricadecarne.ro/tag/traditii-culinare-romanesti
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http://www.cefacemimi.ro/reteta-dobrogeana-plachie-din-crap/


 
 

 



 
 

 

Continut articol: 

Hai sa descoperim traditiile culinare romanesti si sa gatim sanatos! 

Rețeta ―Plachie dobrogeană― face parte din proiectul ―Descoperă tradițiile culinare 

românești‖ (derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in 

parteneriat cu brandul Arpis) și este primită de la Pensiunea Cherhana din Delta 

Dunarii, Localitatea Crișan, Tulcea. 

Hai sa mancam ca la mama acasa! Mimi iti spune ce ai de facut! Ascult-o pe Mimi! 

 

PLACHIE DOBROGEANĂ (din crap sau alt pește) 

 - Crap (sau alt peste) fara cap    1,400 

- Ceapă                                      1,500 

-  Ulei Arpis                                0,100 

-  Pasta de tomate                       0,100 

- Boia de ardei                           0,002 

- Vin alb            sec                    0,100 l 

- Usturoi                                    0,03 

- Piper macinat                          0,002 

- Foi de dafin                            0,00025 

- Roșii prospete                         0,500 

- Pătrunjel verde                        0,050 

-  Sare                                         0,030 

Crapul se curăță, se spală și se porționează în 10 bucăți și se prăjește. Ceapa se 

curăță, se spală, se taie solzi. 

Usturoiul se curăță, se spală și se taie mărunt. Roșiile se spală, se opăresc, se 

decojesc și se taie cuburi. Patrunjelul verde se curăță, se spală și se taie mărunt, pasta 

de tomate se dilueaza in 100 ml apa. 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

Ceapa se călește în apă. Se adaugă roșiile cuburi.  

Dupa ce s-au înăbușit se adaugă pasta de tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apă 

fiartă 1 l și sare. Se fierbe sosul 10-15 minute și se adaugă bucățile de pește care se 

vor acoperi cu legumele fierte și se introduce tava în cuptor 20 min, la temperatură 

moderată. 

Spre sfarsitul fierberii si adauga vin si se sareaza dupa gust. 

 

Se serveste cu patrunjel verde deasupra si mamaliguta. 

 

Despre Pensiunea Cherhana 

Situată în localitatea Crișan, pe partea dreaptă a brațului Sulina, pensiunea Cherhana 

este clasificată la 5 stele, oferind turiștilor: camere spațioase, modern mobilate, dotate 

cu băi proprii cu jacuzzi, TV - cablu, aer condiționat și mini bar, frigider in camera, 

incălzire centrală și balcon. 

Din luna martie, derularea activităților din cadrul proiectului de responsabilitate socială 

se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină de mălai, făină din grâu, gris, 

oțet, ulei etc. 

 

http://www.arpis.ro/
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Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Plachie dobrogeana (din crap sau alt peste) Vizualizari:  

 

http://www.culinar.ro/retete/mancaruri/mancaruri-cu-peste/plachie-dobrogeana-din-crap-

sau-alt-peste/66/4/26584/ 

 

http://www.culinar.ro/retete/mancaruri/mancaruri-cu-peste/plachie-dobrogeana-din-crap-sau-alt-peste/66/4/26584/
http://www.culinar.ro/retete/mancaruri/mancaruri-cu-peste/plachie-dobrogeana-din-crap-sau-alt-peste/66/4/26584/


 
 

 

Continut articol: 

 Ingrediente 

1,4 kg Crap (sau alt peste) fara cap 
3 cepe 
100ml ulei Arpis 
100ml pasta de tomate 
2g boia de ardei 
100ml vin alb 
3g usturoi 
2g piper macinat 
4 foi de dafin 
500g rosii proaspete 
50g patrunjel verde 
sare  

 Mod de preparare 

Crapul se curata, se spala si se portioneaza in 10 bucati si se prajeste. Ceapa se 
curata, se spala, se taie solzi. 

Usturoiul se curata, se spala si se taie marunt. Rosiile se spala, se oparesc, se 
decojesc si se taie cuburi. Patrunjelul verde se curata, se spala si se taie marunt, 
pasta de tomate se dilueaza in 100 ml apa. 

Ceapa se caleste in apa. Se adauga rosiile cuburi. Dupa ce s-au inabusit se 
adauga pasta de tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apa fiarta 1 l si sare. 
Se fierbe sosul 10-15 minute si se adauga bucatile de peste care se vor acoperi 
cu legumele fierte si se introduce tava in cuptor 20 min, la temperatura moderata. 

Spre sfarsitul fierberii se adauga vin si se sareaza dupa gust. 

 Reteta ―Plachie dobrogeana― face parte din proiectul ―Descopera traditiile 
culinare romanesti‖ derulat de agentia de relatii publice, Russenart 
Communications in parteneriat cu brandul Arpis si este primita de la Pensiunea 
Cherhana din Delta Dunarii, Localitatea Crisan, Tulcea. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate 
sociala se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul 
premium Arpis, lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de 
malai, faina din grau, gris, otet, ulei etc. 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

 Mod de servire 

Plachia dobrogeana de crap sau alt peste se serveste cu patrunjel verde 
deasupra si mamaliguta. 

16. egustos.ro 
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http://www.egustos.com/plachie/ 

 

 

Continut articol: 

http://www.egustos.com/plachie/


 
 

 

Traditii romanesti: plachie ca in Delta Dunarii  

Reteta "plachie dobrogeana" face parte din proiectul "Descopera traditiile 

culinare romanesti", derulat de agentia de relatii publice Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Arpis si este p ... 

 

http://www.egustos.com/out.php?id=84098
http://www.egustos.com/out.php?id=84098
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http://ro.wordpress.com/#!/read/topic/peste-la-cuptor 

 

http://ro.wordpress.com/#!/read/topic/peste-la-cuptor


 
 

 

Continut articol: 

 

 

 

Topics Evenimente Mâncăruri Cu Pește Peste La Cuptor Plachie De Peste Reteta 
Dobrogeana 

Reteta dobrogeana - Plachie ca in Delta Dunarii  

Reteta “Plachie dobrogeana“ face parte din proiectul “Descopera traditiile 
culinare romanesti” derulat de agentia de relatii publice, Russenart 
Communications in parteneriat cu brandul Arpis si este primita de la Pensiunea 
Cherhana din Delta Dunarii, Localitatea Crisan, Tulcea. 441 more words şi 4 likes 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/20/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/20/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii/
http://ro.wordpress.com/#%21/read/topic/evenimente/
http://ro.wordpress.com/#%21/read/topic/mancaruri-cu-pe%c8%99te/
http://ro.wordpress.com/#%21/read/topic/peste-la-cuptor/
http://ro.wordpress.com/#%21/read/topic/plachie-de-peste/
http://ro.wordpress.com/#%21/read/topic/reteta-dobrogeana/
http://ro.wordpress.com/#%21/read/topic/reteta-dobrogeana/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/20/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/20/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii/
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Stire transmisa zilnic in perioada 

15 martie – 16 aprilie 
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http://www.stiripescurt.ro/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii/1164273.html 

 

 

http://www.stiripescurt.ro/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii/1164273.html


 
 

Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii 
Reteta de plachie este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte gustoasa.Ingrediente:- un crap 

(sau alt peste) fara cap de 1.4 kg- 1.5 kg ceapa- 100 ml de ulei- 100 ml pasta de tomate- 2 grame de boia 

de ardei- 100 ml de vin alb sec- 3 grame de usturoi- 2 grame de piper macinat- Foi de dafin- 500 de 

grame rosii proaspete- 50 de grame patrunjel verde- 30 de grame de sareMod de preparare:Crapul se 

curata, se spala si se portioneaza in 10 bucati si se prajeste. Ceapa se curata, se spala, se taie 

solzi.Usturoiul se curata, se spala si se taie marunt. Rosiile se spala, se oparesc, ... 

 

pe larg in: Romania Libera  

stire: Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii 

20. Realitatea.net 
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http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-_875242.html 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-296103.html
http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-_875242.html


 
 

 

Continut articol: 

Reteta de plachie este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte gustoasa. 

Ingrediente: - un crap (sau alt peste) fara cap de 1.4 kg - 1.5 kg ceapa - 100 ml de ulei - 

100 ml pasta de tomate - 2 grame de boia de ardei - 100 ml de vin alb sec - 3 grame de 

usturoi - 2 grame de piper macinat - Foi de dafin - 500 de grame rosii proaspete - 50 

de grame patrunjel verde - 30 de grame de sare Mod de preparare: Crapul se curata, se 

spala si se portioneaza in 10 bucati si se prajeste. ... Citeste mai mult  

 

Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-

plachie-ca-in-delta-dunarii-_875242.html#ixzz2U1uogLkA  

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-296103.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-296103.html
http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-_875242.html#ixzz2U1uogLkA
http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-_875242.html#ixzz2U1uogLkA
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http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii.html 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii.html


 
 

 

 

 

Continut articol 

Reţeta dobrogeană: Plachie ca în Delta Dunării. 

Publicat: Joi, 14 Martie 2013, 10:50  

 

Reteta de plachie este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte gustoasa. 

Ingrediente: - un crap (sau alt peste) fara cap de 1.4 kg - 1.5 kg ceapa - 100 ml de ulei - 

100 ml pasta de tomate - 2 grame de boia de ardei - 100 ml de vin alb sec - 3 grame de 

usturoi - 2 grame de piper macinat - Foi de dafin - 500 de grame rosii proaspete - 50 de 

grame patrunjel verde - 30 de grame de sare Mod de preparare: Crapul se curata, se 

spala si se portioneaza in 10 bucati si se prajeste. ... 

 

 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii.html
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s1780476164.html 

 

http://www.sursadestiri.ro/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-s1780476164.html
http://www.sursadestiri.ro/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-s1780476164.html


 
 

 

 

Continut articol 

Reţeta dobrogeană: Plachie ca în Delta Dunării 

14 Martie 2013 

  

Reţeta de plachie este autentică din regiunea Dobrogea şi este foarte 
gustoasă.Ingrediente:- un crap (sau alt peşte) fără cap de 1.4 kg- 1.5 kg ceapă- 100 ml 
de ulei- 100 ml pasta de tomate- 2 grame de boia de ardei- 100 ml de vin alb sec- 3 
grame de usturoi- 2 grame de piper măcinat- Foi de dafin- 500 de grame roşii 
proaspete- 50 de grame pătrunjel verde- 30 de grame de sareMod de preparare:Crapul 
se curăţă, se spală şi se porţionează în 10 bucăţi şi se prăjeşte. Ceapa se curăţă, se 
spală, se... continuare 

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-296103.html


 
 

 

23. 9AM 

Publicare: 14 martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal stiri online Autor: Romania libera 

Suprafata articol: mica Fotografii:  

Titlu: Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii. Vizualizari:  

 

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-

la-cismea.html 

 

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-la-cismea.html
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-la-cismea.html


 
 

 

 

Continut articol 

Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii. 

14 Martie 2013  

Reteta de plachie este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte gustoasa. 

Ingrediente: - un crap (sau alt peste) fara cap de 1.4 kg - 1.5 kg ceapa - 100 ml de ulei - 

100 ml pasta de tomate - 2 grame de boia de ardei - 100 ml de vin alb sec - 3 grame de 

usturoi - 2 grame de piper macinat -... [Via Romania Libera] 

 

Detalii: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-

supravietuit-la-cismea.html#ixzz2U9EAEDd5  

Follow us: @9AM on Twitter | 9AM.ro on Facebook 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-296103.html
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-la-cismea.html#ixzz2U9EAEDd5
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-la-cismea.html#ixzz2U9EAEDd5
http://ec.tynt.com/b/rw?id=c9Mg0kRK8r4ONoacwqm_6l&u=9AM
http://ec.tynt.com/b/rf?id=c9Mg0kRK8r4ONoacwqm_6l&u=9AM.ro


 
 

 

24. Mujer 

Publicare: 14 martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista pentru femei Autor:  

Suprafata articol: mare Fotografii: 6 + pliant 

Titlu: Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii. Vizualizari:  

 

http://www.mujer.ro/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii 

 

http://www.mujer.ro/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii


 
 

 

Continut articol 

Reteta “Plachie dobrogeana“ face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare 
romanesti” derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu 
brandul Arpis si este primita de la Pensiunea Cherhana din Delta Dunarii, Localitatea Crisan, 
Tulcea. 
 
Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala se 
realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, lansat in 
1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, otet, ulei etc. 
 
PLACHIE DOBROGEANA (din crap sau alt peste) 
 
•    Crap (sau alt peste) fara cap   1,400 
•    Ceapa                                   1,500 
•    Ulei Arpis                               0,100 
•    Pasta de tomate                     0,100 
•    Boia de ardei                          0,002 
•    Vin alb sec                             0,100 l 
•    Usturoi                                   0,03 
•    Piper macinat                         0,002 
•    Foi de dafin                            0,00025 
•    Rosii prospete                        0,500 
•    Patrunjel verde                       0,050 
•    Sare                                      0,030 

  

 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/


 
 

 Crapul se curata, se spala si se portioneaza in 10 bucati si se prajeste. Ceapa se 
curata, se spala, se taie solzi. 
 
Usturoiul se curata, se spala si se taie marunt. Rosiile se spala, se oparesc, se 
decojesc si se taie cuburi. Patrunjelul verde se curata, se spala si se taie marunt, pasta 
de tomate se dilueaza in 100 ml apa. 
 
Ceapa se caleste in apa. Se adauga rosiile cuburi. Dupa ce s-au inabusit se adauga 
pasta de tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apa fiarta 1 l si sare. Se fierbe sosul 
10-15 minute si se adauga bucatile de peste care se vor acoperi cu legumele fierte si se 
introduce tava in cuptor 20 min, la temperatura moderata. 
 
Spre sfarsitul fierberii se adauga vin si se sareaza dupa gust.  
Se serveste cu patrunjel verde deasupra si mamaliguta. 

  

Despre pensiune 

 

Situata in localitatea Crisan, pe partea dreapta a bratului Sulina, Pensiunea 
CHERHANA (proprietar Dan Verbina) este clasificata la 5 stele, oferind turistilor: 
camere spatioase, modern mobilate, dotate cu bai proprii cu jacuzzi, TV - cablu, aer 
conditionat si mini bar, frigider in camera, incalzire centrala si balcon. 

 
 
www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-
Dobrogea.html 
 
Despre proiect 

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 

Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 

este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 

121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 

Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 

Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 

http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html
http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.ro/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/


 
 

eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 

Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 

inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 

Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 

Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, 

traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, WebArt, 

Woman TV. 

 
Partenerul special al proiectului este site-ul de 
turism culinar,  www.chefbuzu.com.  
 
Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispozitia 
proiectului retete traditionale dobrogene, sunt: 
Pensiunea Casa dintre Salcii si Pensiunea 
Cherhana.  
 
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe 
blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si 
pe pagina de Facebook 
www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://www.web-art.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/locatie/30/Pensiunea-CASA-DINTRE-SALCII-Loc-UZLINA-Jud-Tulcea-DOBROGEA.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 25. In oras 

Publicare: 14 martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de evenimente si timp liber Autor:  

Suprafata articol: mare Fotografii: 5 + pliant + afis 

Titlu: Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii. Vizualizari: 50 

 

http://constanta.inoras.ro/articol/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-2386/ 

 

  

http://constanta.inoras.ro/articol/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-2386/


 
 

  

 Continut articol 

Reteta „Plachie dobrogeana‖ face parte din proiectul „Descopera traditiile culinare 
romanesti” derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in 
parteneriat cu brandul Arpis si este primita de la Pensiunea Cherhana din Delta 
Dunarii, Localitatea Crisan, Tulcea. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 
se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 
otet, ulei etc. 

PLACHIE DOBROGEANA (din crap sau alt peste) 

 Crap (sau alt peste) fara cap - 1,400 
 Ceapa - 1,500 
 Ulei Arpis - 0,100 
 Pasta de tomate - 0,100 
 Boia de ardei - 0,002 
 Vin alb sec - 0,100 
 Usturoi - 0,03 
 Piper macinat - 0,002 
 Foi de dafin - 0,00025 
 Rosii prospete - 0,500 
 Patrunjel verde - 0,050 
 Sare - 0,030 

Crapul se curata, se spala si se portioneaza in 10 bucati si se prajeste. Ceapa se 
curata, se spala, se taie solzi. 

Usturoiul se curata, se spala si se taie marunt. Rosiile se spala, se oparesc, se 
decojesc si se taie cuburi. Patrunjelul verde se curata, se spala si se taie marunt, pasta 
de tomate se dilueaza in 100 ml apa. 

Ceapa se caleste in apa. Se adauga rosiile cuburi. Dupa ce s-au inabusit se adauga 
pasta de tomate, boia, piper, foi de dafin, usturoi, apa fiarta 1 l si sare. Se fierbe sosul 
10-15 minute si se adauga bucatile de peste care se vor acoperi cu legumele fierte si se 
introduce tava in cuptor 20 min, la temperatura moderata. Spre sfarsitul fierberii se 
adauga vin si se sareaza dupa gust. Se serveste cu patrunjel verde deasupra si 
mamaliguta. 

  

Despre pensiune 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

Situata in localitatea Crisan, pe partea dreapta a bratului Sulina, Pensiunea 
CHERHANA (proprietar Dan Verbina) este clasificata la 5 stele, oferind turistilor: 
camere spatioase, modern mobilate, dotate cu bai proprii cu jacuzzi, TV - cablu, aer 
conditionat si mini bar, frigider in camera, incalzire centrala si balcon. 

  

Despre proiect 

Proiectul „Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 
si este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri). 
Partenerul special al proiectului este site-ul de turism culinar,  www.chefbuzu.com. 

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispozitia proiectului retete traditionale 
dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Salcii si Pensiunea Cherhana. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe pagina de Facebook . 

 

  

  

  

  

  

http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html#infos-tab
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html#infos-tab
http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/locatie/30/Pensiunea-CASA-DINTRE-SALCII-Loc-UZLINA-Jud-Tulcea-DOBROGEA.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

26. Newsletter Coolinaria 

Publicare: 14 martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Newsletter Coolinaria Autor:  

Suprafata articol: mica Fotografii: 1 

Titlu: Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii. Vizualizari: 7500 

 

http://nl.coolinaria.ro/v/34367/4012447/8a8ab9350b7a20e7604465579bb354ec 

 

 

http://nl.coolinaria.ro/v/34367/4012447/8a8ab9350b7a20e7604465579bb354ec


 
 

 

Continut articol 

Traditii romanesti: Plachie ca in Delta Dunarii  

 

 

Reteta "Plachie dobrogeana" face parte din proiectul "Descopera 

traditiile culinare romanesti", derulat de agentia de relatii publice 

Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si este 

p » citeste mai mult  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.coolinaria.ro/clk/34367/4012447/713420/b580c2598073cca673f1e9e5f72f4650
http://nl.coolinaria.ro/clk/34367/4012447/713420/b580c2598073cca673f1e9e5f72f4650
http://nl.coolinaria.ro/clk/34367/4012447/713420/b580c2598073cca673f1e9e5f72f4650


 
 

Materiale de presa 

Campanie Reteta Dobrogeana: “Chiftelute din peste alb ca in 

Delta Dunarii” 

 

Au fost trimise catre presa urmatoarele materiale: 

 Reteta Dobrogeana: “Chiftelute din peste alb ca in Delta Dunarii” 

 Fotografii preparare reteta “Chiftelute din peste alb ca in Delta 

Dunarii” 

 Pliant reteta “Chiftelute din peste alb ca in Delta Dunarii” 

 Afis proiect 

 Prezentare Chef Buzu 

 Mentionare pensiuni partenere 

 

Rezultate Campanie 

 25 articole  

 37 mentionari Arpis 

 23 mentionari Chef Buzu si www.chefbuzu.com 

 15 mentionari Adrian Buzoianu  

 6 articole mentioneaza Pensiunea „Casa dintre Salcii” 

 6 articole mentioneaza Pensiunea Cherhana 



 
 

 

1. Romania libera 

Publicare: 25 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor: ANDRA DUMITRU 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 4 + pliant 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari: 4063 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-

in-delta-dunarii-297097.html 

 

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-297097.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-297097.html


 
 

 

Reţeta dobrogeană: Chifteluţe din peşte alb, ca în Delta Dunării  

Reţeta de chifteluţe din peşte alb este autentică din regiunea Dobrogea şi este foarte 
gustoasă. 

Ingrediente (pentru 10 porţii): 

500 de grame de peşte alb cu cap 
100 de grame de pâine albî 
1 ou 
50 de grame verdeaţă 
150 de ml de ulei 
150 de grame de ceapă 
100 de grame de făină 
Piper boabe 
Sare 

Citeşte şi Reţeta dobrogeană: Plachie ca în Delta Dunării 

Mod de preparare: 

Peştele alb se spală şi se curăţă, iar pâinea se înmoaie în apă. După ce s-a înmuiat, 
pâinea se stoarce bine de apă. 
Verdeaţa se spală bine, ceapa se curăţă şi se spală, iar piperul se macină. 
Toate ingredientele se amestecă într-un vas şi se toacă la maşina de tocat carne cu sita 
deasă. 
Se presară făină pe masa de lucru, se formează chiftelele, se dau prin făină şi se bat 
puţin în palme. 
Chiftelele se pun la prăjit în ulei incins şi se prăjesc pe ambele părţi. 

Vizulizaţi galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregătire ale reţetei. 

Tradiţii culinare româneşti 

Reţeta chifteluţe din peşte alb a fost creată de Adrian Buzoianu, autorul cărţii ―Reţetele 
bunicului‖ şi face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ derulat de 
agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis şi 
mai multe pensiuni din ţară. Proiectul îşi propune să promoveze în perioada februarie-
noiembrie reţetele culinare româneşti din diferite regiuni istorice în restaurantele din 
Bucureşti. 

Citeşte şi Bucovina culinară: influenţe, ingrediente, feluri de mâncare 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com şi pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-296103.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/bucovina-culinara-influente-ingrediente-feluri-de-mancare-295558.html


 
 

 

2. Retetele Marianei 

Publicare: 21 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: blog Autor: Mariana Robescu – 

Redactor pap Tot 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 2 + pliant 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari:  

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/21/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-
peste-alb-ca-in-delta-dunarii/ 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/21/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/21/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/


 
 

 



 
 

 

Reteta dobrogeana: Chiftelute din peste alb, ca in Delta Dunarii 
21 Mar  

Aceasta reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ derulat 
de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis 
si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. 

Reteta ‖Chifteluțe din pește alb‖ a fost primită de la Adrian Buzoianu, autorul cărții 
―Reţetele bunicului‖. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 
se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 
otet, ulei etc. 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/21/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/21/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/
http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/03/6web.jpg


 
 

 

Ce ai nevoie pentru 10 portii 
500 g peste alb 

100 g paine alba 
1 ou 
1/2 legatura verdeata 
150 ml ulei 
150 g ceapa 
100 g faina 
piper 
sare 
 

Cum prepari 

1. Speli pestele, il cureti, il speli din nou si il 
usuci cu prosoape absorbante si-l tai bucati. 
Pui painea la inmuiat, o storci bine si o pui 
intr-un castron. 

2. Cureti ceapa, o speli si o tai in patru. Treci 
printr-o masina de tocat cu sita deasa pestele, 
ceapa si painea inmuiata. Adaugi peste 
compozitia de peste oul, patrunjelul tocat 
marunt, sare si piper, dupa gust. 
3. Presari faina pe masa de lucru, formezi 
chiftelele, le tavalesti prin faina, le bati putin 
intre palme pentru a cadea surplusul de faina 
si le prajesti in ulei bine incins. Le scoti pe 
prosoape absorbante. 



 
 

 

Despre http://www.chefbuzu.com 

Chef Buzu este singurul site din Romania care promoveaza turismul culinar 

Dezvoltat initial ca o platforma online de retete culinare, http://www.chefbuzu.com si-a 
extins gama de servicii, mergand si in directia turismului culinar. 

Astfel, http://www.chefbuzu.com pune la dispozitia proprietarilor de locatii turistice, 
producatorilor particulari, cofetariilor si patiseriilor, servicii de promovare. 

Mai multe datalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com. 

Despre proiect 
Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 

http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/03/3web.jpg
http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/


 
 

Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt,, Woman TV. 

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispozitia proiectului retete traditionale 
dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Salcii si Pensiunea Cherhana. 

Retetele dobrogene au fost preparate de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 
proiectului ―Descopera traditiile culinare romanesti‖. 
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 
 

http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

3. Romania pozitiva 

Publicare: 21 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie online Autor: Andra Calenic 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 3 + afis 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari:  

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-
delta-dunarii/ 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/
http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/


 
 

 

Continut articol 

Reţeta face parte din proiectul “Descoperă tradiţiile culinare româneşti” derulat de 
agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis şi 
a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului.  

Rețeta ”Chifteluțe din pește alb” a fost primită de la Adrian Buzoianu, autorul cărții 

“Reţetele bunicului”. 

 

Din luna martie, derularea activităților din cadrul proiectului de responsabilitate socială 
se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină de mălai, făină din grâu, gris, 
oțet, ulei etc. 

  

Ingrediente 

Cantitatea pentru 10 portii 

1.         Peste alb cu cap   0,500 kg 

http://www.arpis.ro/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/attachment/6web/
http://www.arpis.ro/


 
 

2.         Paine alba              0,100 kg 

3.         Oua                           0,050 kg – 1 ou 

4.         Verdeata                 0,050 kg 

5.         Ulei                            0,150 litru 

6.         Ceapa                       0,150 kg 

7.         Faina                        0,100 kg 

8.         Piper                         0,001 kg 

9.         Sare                           0,030 kg 

  

Modul de preparare : 

Pestele alb se spală, se curăță, după care 
se înmoaie pâinea albă în apă. Dupa ce 
s-a înmuiat, pâinea se stoarce bine de 
apa. Verdeata se spala bine. 

Ceapa se curăță și se spală. Piperul se 
macină. Se amesteca toate intr-un vas si 
se toaca la masina de tocat carne cu sita 
deasa. 

Dupa ce s-a tocat, se presară făină pe 
masa de lucru, se formează chiftelele, se 
dau prin făină și se bat puțin în palme. 

Chiftelele se pun la prăjit în ulei incins și se prăjesc pe ambele părți. 

Despre www.chefbuzu.com 

Chef Buzu  este singurul site din Romania care promovează turismul culinar        

Dezvoltat iniţial ca o platformă online de reţete culinare, http://www.chefbuzu.com şi-a 
extins gama de servicii, mergând şi în direcţia turismului culinar. 

Astfel, http://www.chefbuzu.com pune la dispoziţia proprietarilor de locaţii turistice, 
producătorilor particulari, cofetăriilor şi patiseriilor, servicii de promovare. 

http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/


 
 

Mai multe datalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com. 

 Despre proiect 

Proiectul ―Descoperă tradițiile culinare românești‖ este derulat de agenția Russenart 
Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie – noiembrie 2013 
și este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

 

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispoziția proiectului rețete tradiționale, sunt: 
Pensiunea Casa dintre Sălcii și Pensiunea Cherhana. 

Rețetele dobrogene au fost preparate de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 
proiectului ―Descoperă tradițiile culinare românești‖. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/30/Pensiunea-CASA-DINTRE-SALCII-Loc-UZLINA-Jud-Tulcea-DOBROGEA.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html
http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Traditional romanesc 

Publicare: 21 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari:  

 

http://www.traditionalromanesc.ro/reteta/retete/chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-

dunarii--reteta-dobrogeana_919.html 

http://www.traditionalromanesc.ro/reteta/retete/chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii--reteta-dobrogeana_919.html
http://www.traditionalromanesc.ro/reteta/retete/chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii--reteta-dobrogeana_919.html


 
 

 

Chifteluţe din peşte alb, ca în Delta Dunării - Reţeta dobrogeană 

21 Martie 2013  

 

Timp de preparare: 00:30 
Dificultate: mică 
Numar de portii: 10 
 
Ingrediente: Peste alb cu cap 0,500 kg 
Paine alba 0,100 kg 
Oua 0,050 kg - 1 ou 
Verdeata 0,050 kg 
Ulei 0,150 litru 
Ceapa 0,150 kg 
Faina 0,100 kg 
Piper 0,001 kg 
Sare 0,030 kg 
 
 
Mod de preparare: Pestele alb se spală, se curăță, după care se înmoaie pâinea albă 
în apă. Dupa ce s-a înmuiat, pâinea se stoarce bine de apa. Verdeata se spala bine. 
 
Ceapa se curăță și se spală. Piperul se macină. Se amesteca toate intr-un vas si se 
toaca la masina de tocat carne cu sita deasa. 
 
Dupa ce s-a tocat, se presară făină pe masa de lucru, se formează chiftelele, se dau 
prin făină și se bat puțin în palme. 
 
Chiftelele se pun la prăjit în ulei incins și se prăjesc pe ambele părți. 
 
Recomandat de Adrian Buzoianu, autorul cărții ―Reţetele bunicului‖ 



 
 

 

5. 121.ro 

Publicare: 25 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5+afis+pliant 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari:  

 

http://www.121.ro/articole/art9963-reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in.html 

 

http://www.121.ro/articole/art9963-reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in.html


 
 

 

Continut articol: 

Reteta dobrogeana: Chiftelute din peste alb, ca in Delta Dunarii 

scris de Adrian Buzoianu , 25.03.2013  

Aceasta reteta face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare romanesti” si 
a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului.  
 
de Adrian Buzoianu, autorul cartii “Retetele bunicului”  
 
Ingrediente  
 
Cantitatea pentru 10 portii  
 
1. Peste alb cu cap - 0,500 kg  
2. Paine alba - 0,100 kg  
3. Oua - 0,050 kg (1 ou)  
4. Verdeata - 0,050 kg  
5. Ulei - 0,150 litru  
6. Ceapa - 0,150 kg  
7. Faina - 0,100 kg  
8. Piper - 0,001 kg  
9. Sare - 0,030 kg  
 
Modul de preparare:  
 
Pestele alb se spala, se curata, dupa care se inmoaie painea alba in apa. Dupa ce s-a 
inmuiat, painea se stoarce bine de apa. Verdeata se spala bine.  
 
Ceapa se curata si se spala. Piperul se macina. Se amesteca toate intr-un vas si se 
toaca la masina de tocat carne cu sita deasa.  
 
Dupa ce s-a tocat, se presara faina pe masa de lucru, se formeaza chiftelele, se dau 
prin faina si se bat putin in palme.  
 
Chiftelele se pun la prajit in ulei incins si se prajesc pe ambele parti.  
 
Despre proiect  
Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis.  
Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispozitia proiectului retete traditionale 
dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Salcii si Pensiunea CHERHANA.  
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook. 

http://www.chefbuzu.com/
http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/30/Pensiunea-CASA-DINTRE-SALCII-Loc-UZLINA-Jud-Tulcea-DOBROGEA.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html
http://traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

6. Bucataria culinara 

Publicare: 20 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari: 108 

 

http://www.bucatariaculinara.net/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-

dunarii.html 

 

 

 

Continut articol

Reteta face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare romanesti” derulat de 
agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul 

http://www.bucatariaculinara.net/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii.html
http://www.bucatariaculinara.net/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii.html


 
 

Arpis si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. 

Chiftelute din peste alb 

Reteta ‖Chifteluțe din pește alb‖ a fost primită de la Adrian Buzoianu, autorul cărții 
―Reţetele bunicului‖. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala se 
realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, lansat in 
1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, otet, ulei 
etc. 
 

Cantitatea pentru 10 portii 

Ingrediente 
1.Peste alb cu cap 0,500 kg 
2.Paine alba 0,100 kg 
3.Oua 0,050 kg – 1 ou 
4.Verdeata 0,050 kg 
5.Ulei 0,150 litru 
6.Ceapa 0,150 kg 
7.Faina 0,100 kg 
8.Piper 0,001 kg 
9.Sare 0,030 kg 
 

Modul de preparare 
Pestele alb se spala, se curata, dupa care se inmoaie painea alba in apa. Dupa ce s-a 
inmuiat,painea se stoarce bine de apa. Verdeata se spala bine.  

Ceapa se curata si se spala. Piperul se macina. Se amesteca toate intr-un vas si se toaca 
la masina de tocat carne cu sita deasa.  

Dupa ce s-a tocat, se presara faina pe masa de lucru, se formeaza chiftelele, se dau prin 
faina si se bat putin in palme.  

Chiftelele se pun la prajit in ulei incins si se prajesc pe ambele parti. 
 

Despre www.chefbuzu.com 
Chef Buzu este singurul site din Romania care promoveaza turismul culinar  

Dezvoltat initial ca o platforma online de retete culinare, http://www.chefbuzu.com si-a 
extins gama de servicii, mergand si in directia turismului culinar. 

http://www.chefbuzu.com/


 
 

Astfel, http://www.chefbuzu.com pune la dispozitia proprietarilor de locatii turistice, 
producatorilor particulari, cofetariilor si patiseriilor, servicii de promovare. 

Mai multe datalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com. 
 

Despre proiect 
Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 121, 
Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Calendar 
Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, Coolinaria, 
ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, eva.ro, Euforia TV, 
Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastro Media, 
gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, 
metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, 
Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, Senso TV, SMA Studio, 
stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, MTWebArt, Woman TV. 

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispozitia proiectului retete traditionale 
dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Salcii si Pensiunea Cherhana.  

Retetele dobrogene au fost preparate de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 
proiectului ―Descopera traditiile culinare romanesti‖. 

 
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com 96ip e pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti. 

 

http://www.bucatariaculinara.net/parteneri
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

7. Astazi.ro 

Publicare: 25 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: portal de stiri Autor: preluare de pe Romania 

libera 

Suprafata articol: Mic Fotografii:  

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari:  

 

http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii--

255128017.html 

 

 

 

http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii--255128017.html
http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii--255128017.html


 
 

Continut articol: 

Reteta dobrogeana: Chiftelute din peste alb, ca in Delta Dunarii. 

publicat 2013-03-25 10:45:25 (Romania Libera) 

 

Reteta de chiftelute din peste alb este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 

gustoasa.Ingrediente (pentru 10 portii):500 de grame de peste alb cu cap 100 de grame 

de paine albi 1 ou 50 de grame verdeata 150 de ml de ulei 150 de grame de ceapa 100 

de grame de faina Piper boabe SareCiteste si Mod de preparare:Pestele alb se spala si 

se curata, iar painea se inmoaie in apa. Dupa ce s-a inmuiat, painea se stoarce bine de 

apa. Verdeata se spala bine, ceapa se curata si se spala, iar piperul se macina.  

8. eva.ro 

Publicare: 20 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: revista online Autor:  

Suprafata articol: mare Fotografii: pliant 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari:  

 

http://www.eva.ro/divertisment/stiri/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-

delta-dunarii-articol-49958.html 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-297097.html
http://stiri.astazi.ro/source/Romania%20Libera
http://www.eva.ro/divertisment/stiri/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-articol-49958.html
http://www.eva.ro/divertisment/stiri/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-articol-49958.html


 
 

 



 
 

 

Continut articol 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ derulat de 

agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis şi 

a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului. 

Rețeta ‖Chifteluțe din pește alb‖ a fost primită de la Adrian Buzoianu, autorul cărții 

―Reţetele bunicului‖. Din luna martie, derularea activităților din cadrul proiectului de 

responsabilitate socială se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, 

brandul premium Arpis, lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină de 

mălai, făină din grâu, gris, oțet, ulei etc. 

 

Ingrediente                               Cantitatea pentru 10 portii 

 

1.         Peste alb cu cap           0,500 kg 

2.         Paine alba                    0,100 kg 

3.         Oua                             0,050 kg - 1 ou 

4.         Verdeata                     0,050 kg 

5.         Ulei                             0,150 litru 

6.         Ceapa                          0,150 kg 

7.         Faina                           0,100 kg 

8.         Piper                            0,001 kg 

9.         Sare                             0,030 kg 

  

Modul de preparare : 

 

Pestele alb se spală, se curăță, după care se înmoaie pâinea albă în apă. Dupa ce s-a 

înmuiat, pâinea se stoarce bine de apa. Verdeata se spala bine. 

Ceapa se curăță și se spală. Piperul se macină. Se amesteca toate intr-un vas si se 

toaca la masina de tocat carne cu sita deasa. 

Dupa ce s-a tocat, se presară făină pe masa de lucru, se formează chiftelele, se dau 

prin făină și se bat puțin în palme. 

Chiftelele se pun la prăjit în ulei incins și se prăjesc pe ambele părți. 

 

 

Chef Buzu este singurul site din Romania care promovează turismul culinar. Dezvoltat 

iniţial ca o platformă online de reţete culinare, http://www.chefbuzu.com şi-a extins 

gama de servicii, mergând şi în direcţia turismului culinar. Astfel, 

http://www.chefbuzu.com pune la dispoziţia proprietarilor de locaţii turistice, 

producătorilor particulari, cofetăriilor şi patiseriilor, servicii de promovare. Mai multe 

http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/


 
 

datalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com.   

 

Proiectul ―Descoperă tradițiile culinare românești‖ este derulat de agenția Russenart 

Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie – noiembrie 2013 

și este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri).  

 

9. Diacaf.ro 

Publicare: 20 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: revista online Autor:  

Suprafata articol: mare Fotografii: 1 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari:  

 

http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-

alb-ca-in-delta-dunarii/sectiune/id=230002 

 

http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/sectiune/id=230002
http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/sectiune/id=230002


 
 

 

Continut articol: 

Reteta de chiftelute din peste alb este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 

gustoasa. 

Ingrediente (pentru 10 portii): 

500 de grame de peste alb cu cap100 de grame de paine albi1 ou50 de grame 

verdeata150 de ml de ulei150 de grame de ceapa100 de grame de fainaPiper 

boabeSare 

 

Citeste si Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii 

Mod de preparare: 

Pestele alb se spala si se curata, iar painea se inmoaie in apa. Dupa ce s-a inmuiat, 

painea se stoarce bine de apa.Verdeata se ... 

Citeste mai mult pe RomaniaLibera.ro 

 



 
 

 

10. News20 

Publicare: 20 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: portal online Autor:  

Suprafata articol: medie Fotografii:  

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari:  

 

http://www.news20.ro/articol_Reteta-dobrogeana_-Chiftelute-din-peste-alb_-ca-in-Delta-

Dunarii__49833.html 

 

http://www.news20.ro/articol_Reteta-dobrogeana_-Chiftelute-din-peste-alb_-ca-in-Delta-Dunarii__49833.html
http://www.news20.ro/articol_Reteta-dobrogeana_-Chiftelute-din-peste-alb_-ca-in-Delta-Dunarii__49833.html


 
 

 

Continut articol: 

Reteta dobrogeana: Chiftelute din peste alb, ca in Delta Dunarii. 

 

Reteta de chiftelute din peste alb este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 
gustoasa. 

Ingrediente (pentru 10 portii): 

 

 500 de grame de peste alb cu cap 

 100 de grame de paine albi 

 1 ou 

 50 de grame verdeata 

 150 de ml de ulei 

 150 de grame de ceapa 

 100 de grame de faina 

 Piper boabe 

 Sare 

 

Citeste si Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii 

 

Mod de preparare: 

Pestele alb se spala si se curata, iar painea se inmoaie in apa. Dupa ce s-a inmuiat, 
painea se stoarce bine de apa. 

Verdeata se spala bine, ceapa se curata si se spala, iar piperul se macina. 

Toate ingredientele se amesteca intr-un vas si se toaca la masina de tocat carne cu sita 
deasa. 

Se presara faina pe masa de lucru, se formeaza chiftelele, se dau prin faina si se bat 
putin in palme.Chiftelele se pun la prajit in ulei incins si se prajesc pe ambele parti. 

Vizulizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregatire ale retetei. 

Traditii culinare romanesti 

 

Reteta chiftelute din peste alb a ... 



 
 

11. Ziarelive.ro 

Publicare: 25 Martie 2013, 10:40 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: portal online Autor:  

Suprafata articol: medie Fotografii:  

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari:  

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-

dunarii.html 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii.html


 
 

 

Continut articol: 

Reţeta 
dobrogeană: Chifteluţe din peşte alb, ca în Delta Dunării. 

 

Reteta de chiftelute din peste alb este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 
gustoasa. Ingrediente (pentru 10 portii): 500 de grame de peste alb cu cap100 de 
grame de paine albi1 ou50 de grame verdeata150 de ml de ulei150 de grame de 
ceapa100 de grame de fainaPiper boabeSare Citeste si Reteta dobrogeana: Plachie ca 
in Delta Dunarii Mod de preparare: Pestele alb se spala si se curata, iar painea se 
inmoaie in apa. Dupa ce s-a inmuiat, painea se stoarce bine de apa. Verdeata se ... 

 



 
 

 

12. Woman TV 

Publicare: 21 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Televiziune online Autor: Flavia Apostol 

Suprafata articol: mare Fotografii: 3 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari: 129 

 

http://www.womantv.ro/story/item/90-serialul-alimentatiei-mele-ep-15-chiftelute-din-
peste-alb.html 

 

http://www.womantv.ro/story/item/90-serialul-alimentatiei-mele-ep-15-chiftelute-din-peste-alb.html
http://www.womantv.ro/story/item/90-serialul-alimentatiei-mele-ep-15-chiftelute-din-peste-alb.html


 
 

Continut articol 

Serialul alimentatiei mele ep. 15: Chiftelute din peste alb 

Ti-e dor de vacanta si ai chef de un pranz ca in zilele de concediu? Ei bine, nu pot sa iti 

ofer zile DSCN5049 miclibere de la serviciu, dar te pot invata sa pregatesti un pranz ca 

in Delta Dunarii. Asa ca propun sa ne punem sortul de bucatarie, sa pasim cu 

imaginatia in paradisul natural unde fluviul Dunarea isi incheie lunga calatorie inceputa 

in Germania, din Muntii Padurea Neagra si sa avem in farfurie, pregatit chiar cu 

manutele noastre agere si talentate, un preparat traditional dobrogean! Haide sa 

descoperim reteta pentru chiftelute din peste alb! 

  

Il lasam pe guit-guit, dirty pig, la o parte si sa vedem de ce avem nevoie: 

  

Ingrediente: 

  

Cantitatea pentru 10 portii 

  

1. Peste alb cu cap 0,500 kg                        

2. Paine alba 0,100 kg 

3. Oua 0,050 kg - 1 ou 

4. Verdeata 0,050 kg 

5. Ulei 0,150 litru 

6. Ceapa 0,150 kg 

7. Faina 0,100 kg 

8. Piper 0,001 kg 

9. Sare 0,030 kg 

  

Modul de preparare : 



 
 

  

Pestele alb se spală, se curăță, după care se înmoaie pâinea albă în apă. Dupa ce s-a 

înmuiat, pâinea se stoarce bine de apa. Verdeata se spala bine.  

Ceapa se curăță și se spală. Piperul se macină. Se amesteca toate intr-un vas si se 

toaca la masina de tocat carne cu sita deasa.  

  

Dupa ce s-a tocat, se presară făină pe masa de lucru, se formează chiftelele, se dau 

prin făină și se bat puțin în palme.  

Chiftelele se pun la prăjit în ulei incins și se prăjesc pe ambele părți. 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ derulat de 

agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis şi 

a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului. Rețeta 

‖Chifteluțe din pește alb‖ a fost primită de la Adrian Buzoianu, autorul cărții ―Reţetele 

bunicului‖. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com şi pe pagina de Facebook 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti. 

  

 

Iti doresc ,,pofta buna" si sper ca ti-a placut reteta de astazi. Nu uita, da LIKE 

www.facebook.com/womantv pentru a fi la curent cu toate emisiunile si pentru a castiga 

premii frumoase! 

  

Cu drag, 

Flavia Apostol 

www.womantv.ro 

 

http://www.womantv.ro/


 
 

 

13. Allblogs.ro 

Publicare: 21 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Autor: Romania libera 

Suprafata articol: mare Fotografii:  

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari:  

 

http://www.allblogs.ro/allblogs/articol-blog/93776/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-

peste-alb-ca-in-delta-dunarii 

 

http://www.allblogs.ro/allblogs/articol-blog/93776/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii
http://www.allblogs.ro/allblogs/articol-blog/93776/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii


 
 

Reţeta dobrogeană: Chifteluţe din peşte alb, ca în Delta Dunării. 

Reteta de chiftelute din peste alb este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 
gustoasa. 

 
Ingrediente (pentru 10 portii): 
500 de grame de peste alb cu cap100 de grame de paine albi1 ou50 de grame 
verdeata150 de ml de ulei150 de grame de ceapa100 de grame de fainaPiper 
boabeSare 

 
Citeste si Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii 

 
Mod de preparare: 
Pestele alb se spala si se curata, iar painea se inmoaie in apa. Dupa ce s-a inmuiat, 
painea se stoarce bine de apa.Verdeata se …  

RomaniaLibera.ro 
Citeste restul articolului in Romania Libera 

http://www.vedete-monden.com/2013/03/25/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-297097.html


 
 

 

14. Fabrica de carne 

Publicare: 5 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Publicatie tiparita si online Autor: Ilie Stoian 

Suprafata articol: mare Fotografii: 3 + afis 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb ca în 

Delta Dunării 

Vizualizari:  

 

http://www.fabricadecarne.ro/proiectul-descopera-traditiile-culinare-romanesti-continua 

http://www.fabricadecarne.ro/proiectul-descopera-traditiile-culinare-romanesti-continua


 
 

 

Continut articol: 

Proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ continuă, fiind derulat de agenţia de 
relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis şi este 
preluată din reţetarul ―Reţetele bunicului‖, redactat de Adrian Buzoianu, pe 
www.chefbuzu.com. 

Din luna martie, derularea activităților din cadrul proiectului de responsabilitate socială 
se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină de mălai, făină din grâu, gris, 
oțet, ulei etc. 

De această dată, vă prezentăm 

Rețeta dobrogeană: Chifteluțe din pește alb, ca în Delta Dunării 

Ingrediente 

Cantitatea pentru 10 portii 

  

1.         Peste alb cu cap           0,500 kg 

2.         Paine alba                     0,100 kg 

3.         Oua                              0,050 kg – 1 ou 

4.         Verdeata                      0,050 kg 

5.         Ulei                              0,150 litru 

6.         Ceapa                          0,150 kg 

7.         Faina                            0,100 kg 

8.         Piper                            0,001 kg 

9.         Sare                             0,030 kg 

  

Modul de preparare : 

http://www.arpis.ro/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.arpis.ro/


 
 

Pestele alb se spală, se curăță, după care se 
înmoaie pâinea albă în apă. Dupa ce s-a 
înmuiat, pâinea se stoarce bine de apa. 
Verdeata se spala bine. 

Ceapa se curăță și se spală. Piperul se macină. 
Se amesteca toate intr-un vas si se toaca la 
masina de tocat carne cu sita deasa. 

Dupa ce s-a tocat, se presară făină pe masa de 
lucru, se formează chiftelele, se dau prin făină 
și se bat puțin în palme. 

Chiftelele se pun la prăjit în ulei incins și se prăjesc pe ambele părți. 

Despre www.chefbuzu.com 

Chef Buzu  este singurul site din 
Romania care promovează turismul 
culinar     

 Dezvoltat iniţial ca o platformă online 
de reţete culinare, 
http://www.chefbuzu.com şi-a extins 
gama de servicii, mergând şi în direcţia 
turismului culinar. 

Astfel, http://www.chefbuzu.com pune 
la dispoziţia proprietarilor de locaţii 
turistice, producătorilor particulari, 
cofetăriilor şi patiseriilor, servicii de 
promovare. 

Mai multe datalii despre proiect pot fi 
găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpres
s.com. 

 

 

 

Despre proiect 

http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/


 
 

Proiectul ―Descoperă tradițiile culinare românești‖ este derulat de agenția Russenart 
Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie – noiembrie 2013 
și este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispoziția proiectului rețete tradiționale 
dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Sălcii și Pensiunea Cherhana. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/30/Pensiunea-CASA-DINTRE-SALCII-Loc-UZLINA-Jud-Tulcea-DOBROGEA.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html
file:///C:/Users/Ilie%20Stoian/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FRCJ7YBL/www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
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http://www.edelicios.ro/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/ 

 

 

 

Continut  articol 

http://www.edelicios.ro/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/


 
 

Reteta - Reteta dobrogeana: 

Chiftelute din peste alb, ca in Delta 

Dunarii 

 

Categorii retete: ADV chftele 
dobrogeana 

Reteta face parte din proiectul 
―Descopera traditiile culinare 
romanesti‖ derulat de agentia de 
relatii publice, Russenart 
Communications in parteneriat cu brandul Arpis si a fost preparata de Gel... 

 

 

16. Consumator Online 
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Descriere: Portal online Autor: Romania libera 
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http://www.consumatoronline.ro/Reteta_dobrogeana_Chiftelute_din_peste_alb_ca_in_D

elta_Dunarii-5-57370 

http://www.edelicios.ro/retete/adv/
http://www.edelicios.ro/retete/chftele/
http://www.edelicios.ro/retete/dobrogeana/
http://www.consumatoronline.ro/Reteta_dobrogeana_Chiftelute_din_peste_alb_ca_in_Delta_Dunarii-5-57370
http://www.consumatoronline.ro/Reteta_dobrogeana_Chiftelute_din_peste_alb_ca_in_Delta_Dunarii-5-57370


 
 

 



 
 

 

Continut articol 

Reteta dobrogeana: Chiftelute din peste alb, ca in Delta Dunarii  
marţi 26 martie 2013  

Reteta dobrogeana: Chiftelute din peste alb, ca in Delta Dunarii 

 

Reteta de chiftelute din peste alb este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte gustoasa  

Reteta dobrogeana: Chiftelute din peste alb, ca in Delta Dunarii 

 

Reteta de chiftelute din peste alb este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 

gustoasa.Ingrediente (pentru 10 portii):500 de grame de peste alb cu cap100 de grame de 

paine albi1 ou50 de grame verdeata150 de ml de ulei150 de grame de ceapa100 de grame de 

fainaPiper boabeSareCiteste si Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta DunariiMod de 

preparare:Pestele alb se spala si se curata, iar painea se inmoaie in apa. Dupa ce s-a inmuiat, 

painea se stoarce bine de apa.Verdeata se spala bine, ceapa se curata si se spala, iar piperul 

se macina.Toate ingredientele se amesteca intr-un vas si se toaca la masina de tocat carne cu 

sita deasa.Se presara faina pe masa de lucru, se formeaza chiftelele, se dau prin faina si se bat 

putin in palme.Chiftelele se pun la prajit in ulei incins si se prajesc pe ambele parti.Vizulizati 

galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregatire ale retetei.Traditii culinare 

romanestiReteta chiftelute din peste alb a fost creata de Adrian Buzoianu, autorul cartii 

\'Retetele bunicului\' si face parte din proiectul \'Descopera traditiile culinare romanesti\' derulat 

de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si mai 

multe pensiuni din tara. Proiectul isi propune sa promoveze in perioada februarie-noiembrie 

retetele culinare romanesti din diferite regiuni istorice in restaurantele din Bucuresti.Citeste si 

Bucovina culinara: influente, ingrediente, feluri de mancareMai multe detalii despre proiect pot fi 

gasite pe blogul www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . /* ( 

2013-03-26 
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http://www.coolinaria.ro/r/2256/Chiftelute-din-peste-alb.html 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2256/Chiftelute-din-peste-alb.html


 
 

 

Continut articol: 

  

 

 

Reteta "Chiftelute din peste alb" face parte din 

proiectul "Descopera traditiile culinare romanesti", 

derulat de agentia de relatii publice Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 

este primita de la Adrian Buzoianu, autorul cartii 

"Retetele bunicului". 

 

Ingrediente  

 Pentru 10 portii:  
 1/2 kg peste alb cu cap  
 100 g paine alba  
 1 ou  
 50 g verdeata  
 150 ml ulei  
 150 g ceapa  
 100 g faina  
 1 g piper  
 30 g sare  

Mod de preparare 

Pestele alb se spala, se curata, dupa care se inmoaie painea alba in apa.  

Dupa ce s-a inmuiat, painea se stoarce bine de apa.  

Verdeata se spala bine.  

 

Ceapa se curata si se spala.  

Piperul se macina.  

Se amesteca toate intr-un vas si se toaca la masina de tocat carne cu sita deasa.  

 

Dupa ce s-a tocat, se presara faina pe masa de lucru, se formeaza chiftelele, se dau prin faina 

si se bat putin in palme.  

 

Chiftelele se pun la prajit in ulei incins si se prajesc pe ambele parti. 

http://www.coolinaria.ro/r/2256/Chiftelute-din-peste-alb.html
http://www.coolinaria.ro/r/2256/Chiftelute-din-peste-alb.html
javascript:showBigImage(2256,'retete',1)
http://www.chefbuzu.com/


 
 

 

Pofta buna!  
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http://www.sursadestiri.ro/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-
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http://www.sursadestiri.ro/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-s6745786169.html
http://www.sursadestiri.ro/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-s6745786169.html


 
 

 

 

Continut articol 

  

 

Reţeta de chifteluţe din peşte alb este autentică din regiunea Dobrogea şi este foarte 

gustoasă.Ingrediente (pentru 10 porţii):500 de grame de peşte alb cu cap 100 de grame 

de pâine albî 1 ou 50 de grame verdeaţă 150 de ml de ulei 150 de grame de ceapă 100 

de grame de făină Piper boabe SareCiteşte şi Reţeta dobrogeană: Plachie ca în Delta 

DunăriiMod de preparare:Peştele alb se spală şi se curăţă, iar pâinea se înmoaie în 

apă. După ce s-a înmuiat, pâinea se stoarce bine de apă. Verdeaţa se spală... 

continuare 
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http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-_887284.html
http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-_887284.html


 
 

 

Continut articol: 

Reţeta dobrogeană: Chifteluţe din peşte alb, ca în Delta Dunării. 

25 Mar 2013, 10:40  

Sursa: România Liber?  

Reteta de chiftelute din peste alb este autentica din regiunea Dobrogea si este 

foarte gustoasa. Ingrediente (pentru 10 portii): 500 de grame de peste alb cu 

cap100 de grame de paine albi1 ou50 de grame verdeata150 de ml de ulei150 de 

grame de ceapa100 de grame de fainaPiper boabeSare Citeste si Reteta 

dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii Mod de preparare: Pestele alb se spala si 

se curata, iar painea se inmoaie in apa. Dupa ce s-a inmuiat, painea se stoarce bine de 

apa.Verdeata se ... Citeste mai mult  

 

Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-chiftelute-

din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-_887284.html#ixzz2U2YX3ipb  

Follow us: @realitatea on Twitter 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-297097.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-297097.html
http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-_887284.html#ixzz2U2YX3ipb
http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-_887284.html#ixzz2U2YX3ipb
http://ec.tynt.com/b/rw?id=cRHDaEUgmr4kbZadbi-bpO&u=realitatea
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http://www.stiri-azi.ro/ziare/articol/articol/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/sumar-articol/114252208/
http://www.stiri-azi.ro/ziare/articol/articol/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii/sumar-articol/114252208/


 
 

 

Continut articol 

  

Reţeta dobrogeană: Chifteluţe din peşte alb, ca în Delta Dunării 

Sursa: romaniapozitiva.ro / Joi, 21 martie 2013 11:44 

 

Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ derulat de 

agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 

a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. 

 

Rețeta ‖Chifteluțe din pește alb‖ a fost primita de la Adrian Buzoianu, autorul carții 

―Retetele bunicului‖. 

 

Din luna martie, derularea activitaților din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis conține faina de malai, faina din grau, gris, 

oțet, ulei etc. 

 

Pestele alb se spala, se curața, dupa care se inmoaie painea alba in apa. Dupa ce 

citeste mai departe 
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Delta Dunării 

Vizualizari:  
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http://www.actualitati.net/diverse/reteta-dobrogeana-chiftelute-peste-delta-dunarii-629687
http://www.actualitati.net/diverse/reteta-dobrogeana-chiftelute-peste-delta-dunarii-629687


 
 

Reţeta dobrogeană: Chifteluţe din peşte alb, ca în Delta Dunării. 
Din categoria Diverse 2 Vizualizari  

Luni, 25 Martie 2013, ora 09:48  

 

Reţeta dobrogeană: Chifteluţe din peşte alb, ca 
în Delta Dunării. 

Reteta de chiftelute din peste alb este autentica 
din regiunea Dobrogea si este foarte 
gustoasa.Ingrediente (pentru 10 portii):500 de 
grame de peste alb cu cap100 de grame de 
paine albi1 ou50 de grame verdeata150 de ml de 
ulei150 de grame de ceapa100 de grame de 
fainaPiper boabeSareCiteste si Reteta 

dobrogeana: Plachie ca in Delta DunariiMod de preparare:Pestele alb se spala si se 
curata, iar painea se inmoaie in apa. Dupa ce s-a inmuiat, painea se stoarce bine de 
apa.Verdeata se ...  

UPDATE: Reţetă tradiţională: Crap ardelenesc. 

Citeste articolul complet pe site-ul Romania Libera Stil de Viata: Reţeta 

dobrogeană: Chifteluţe din peşte alb, ca în Delta Dunării.  

 

http://www.actualitati.net/diverse
http://www.actualitati.net/extern/629687
http://www.actualitati.net/extern/629687
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http://nl.coolinaria.ro/v/34946/35257952/062830ef78adee85352466f6dacb922b


 
 

Continut  

 

Reteta "Chiftelute din peste alb" face parte din proiectul "Descopera 

traditiile culinare romanesti", derulat de agentia de relatii publice 

Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si » citeste 

mai mult  

  

23. Ce face Mimi? 

Publicare: 21 martie2013 

 

Circulatie: Nationala 
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http://nl.coolinaria.ro/clk/34946/35257952/723649/998ad5e41cd30f4ac5f9a65555af7804
http://nl.coolinaria.ro/clk/34946/35257952/723649/998ad5e41cd30f4ac5f9a65555af7804
http://nl.coolinaria.ro/clk/34946/35257952/723649/998ad5e41cd30f4ac5f9a65555af7804
http://nl.coolinaria.ro/clk/34946/35257952/723649/998ad5e41cd30f4ac5f9a65555af7804


 
 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb/ 

Continut articol 

Reteta "Chiftelute din peste alb" face parte din proiectul "Descopera traditiile culinare 

romanesti", derulat de agentia de relatii publice Russenart Communications in 

parteneriat cu brandul Arpis si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in 

cadrul proeictului. 

Mimi iti spune ce ai de facut pentru a gati o masa gustoasa ca la mama acasa. Ascult-o 

pe Mimi! 

Rețeta ‖Chifteluțe din pește alb‖ a fost primită de la Adrian Buzoianu, autorul cărții 

―Reţetele bunicului‖. 

Ingrediente  

 Pentru 10 portii:  
 1/2 kg peste alb cu cap  
 100 g paine alba  

http://www.cefacemimi.ro/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb/
http://www.chefbuzu.com/


 
 

 1 ou  
 50 g verdeata  
 150 ml ulei  
 150 g ceapa  
 100 g faina  
 1 g piper  
 30 g sare  

Mod de preparare 

Pestele alb se spala, se curata, dupa care se inmoaie painea alba in apa.  

Dupa ce s-a inmuiat, painea se stoarce bine de apa.  

Verdeata se spala bine.  

 

Ceapa se curata si se spala. Piperul se macina. Se amesteca toate intr-un vas si se 

toaca la masina de tocat carne cu sita deasa.  

 

Dupa ce s-a tocat, se presara faina pe masa de lucru, se formeaza chiftelele, se dau 

prin faina si se bat putin in palme.  

 

Chiftelele se pun la prajit in ulei incins si se prajesc pe ambele parti. 

Din luna martie, derularea activităților din cadrul proiectului de responsabilitate socială 

se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină de mălai, făină din grâu, gris, 

oțet, ulei etc. 

24. HRB Expert 

Publicare: 22 martie2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista HORECA Autor:  

Suprafata articol: mare Fotografii: pliant 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Chiftelute din peste alb face 

parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare 

romanesti!‖ 

Vizualizari:  

 

http://www.hrbexpert.ro/stire/1825/Reteta_dobrogeana_chidftelute_din_peste_alb_parte

_din_proiectul_Descopera_traditiile_culinare_romanesti.html 

http://www.arpis.ro/
http://www.hrbexpert.ro/stire/1825/Reteta_dobrogeana_chidftelute_din_peste_alb_parte_din_proiectul_Descopera_traditiile_culinare_romanesti.html
http://www.hrbexpert.ro/stire/1825/Reteta_dobrogeana_chidftelute_din_peste_alb_parte_din_proiectul_Descopera_traditiile_culinare_romanesti.html


 
 

 



 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ derulat de 
agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 

a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, food manager in cadrul 
proiectului.  

Reteta ‖Chiftelute din peste alb‖ a fost primita de la Adrian 
Buzoianu, autorul cartii ―Retetele bunicului‖. 
 
Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de 
responsabilitate sociala se realizeaza cu sprijinul partenerului 
principal al proiectului, brandul premium Arpis, lansat in 1992. 
Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, 
gris, otet, ulei etc. 
 
Ingrediente (cantitatea pentru 10 portii): peste alb cu cap 0,500 kg, 
paine alba 0,100 kg, un ou, ceapa 0,150 kg, faina 0,100 kg, 
verdeata, ulei, sare, piper. 
Mod de preparare :  

Pestele alb se spala, se curata, dupa care se inmoaie painea alba 
in apa. Dupa ce s-a inmuiat, painea se stoarce bine de apa. 
Verdeata se spala bine.  
Ceapa se curata si se spala. Piperul se macina. Se amesteca 
toate intr-un vas si se toaca la masina de tocat carne cu sita 
deasa.  

Dupa ce s-a tocat, se presara faina pe masa de lucru, se formeaza chiftelele, se dau 
prin faina si se bat putin in palme.  
Chiftelele se pun la prajit in ulei incins si se prajesc pe ambele parti. 
 
Chef Buzu  este singurul site din Romania care promoveaza turismul culinar. Dezvoltat 
initial ca o platforma online de retete culinare, http://www.chefbuzu.com si-a extins 
gama de servicii, mergand si in directia turismului culinar. 
 
Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de HRB expert. 
Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispozitia proiectului retete traditionale 
dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Salcii si Pensiunea Cherhana.  
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti. 

http://www.chefbuzu.com/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
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http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-la-cismea.html
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-la-cismea.html


 
 

 

Continut articol 

 

Reteta dobrogeana: Chiftelute din peste alb, ca in Delta Dunarii. 

25 Martie 2013  

Reteta de chiftelute din peste alb este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte gustoasa. 

Ingrediente (pentru 10 portii): 500 de grame de peste alb cu cap100 de grame de paine albi1 

ou50 de grame verdeata150 de ml de ulei150 de grame de ceapa100 de grame de fainaPiper 

boabeSare Citeste si... [Via Romania Libera] 

 

Detalii: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-

la-cismea.html#ixzz2U9EAEDd5  

Follow us: @9AM on Twitter | 9AM.ro on Facebook 

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-297097.html
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-la-cismea.html#ixzz2U9EAEDd5
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-la-cismea.html#ixzz2U9EAEDd5
http://ec.tynt.com/b/rw?id=c9Mg0kRK8r4ONoacwqm_6l&u=9AM
http://ec.tynt.com/b/rf?id=c9Mg0kRK8r4ONoacwqm_6l&u=9AM.ro


 
 

Materiale de presa 

Campanie Reteta Dobrogeana: “Scordolea cu peste sarat ca la 

Uzlina” 

 

Au fost trimise catre presa urmatoarele materiale: 

 Reteta Dobrogeana: “Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina” 

 Fotografii preparare reteta “Scordolea cu peste sarat ca la 

Uzlina” 

 Pliant reteta “Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina” 

 Afis proiect 

 Prezentare Chef Buzu 

 Mentionarea celor 2 pensiuni dobrogene si a lui Adrian Buzoianu 

ca furnizori ai retetelor dobrogene 

 

Rezultate Campanie 

 36 articole  

 43 mentionari Arpis 

 28 articole mentioneaza Pensiunea „Casa dintre Salcii” 

 3 mentionari Chef Buzu si www.chefbuzu.com 

 1 mentionare Adrian Buzoianu  

 7 articole mentioneaza Pensiunea Cherhana 
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http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-

ca-la-uzlina-297491.html 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html


 
 

 



 
 

 

Continut articol 

Reţeta de scordolea cu peşte sărat este autentică din regiunea Dobrogea şi este foarte 
gustoasă. 

Ingrediente 

un 1 peşte sărat de 1kg  

1 si ½ kg de cartofi 

1 căpăţână de usturoi pisat pasta 

1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). 

Citeşte şi Reţeta dobrogeană: Plachie ca în Delta Dunării 

Modul de preparare: 

Peştele se pune în apă calduţă ca să se desăreze bine. Daca e nevoie, se schimbă 
apa. Se pune la fiert, se scoate şi, după ce s-a racit, se dezosează cu atenţie. 

Cartofii se fierb curăţaţi de coajă în zeama în care a fiert peştele, se scurg de zeamă,se 
lasă să se racească şi se zdrobesc ca la piure, se bat cu ulei, usturoi pisat şi sare, daca 
mai este nevoie. 

Pe un platou se aşează un strat de piure, se presară peştele dezosat şi se acoperă cu 
restul de piure. Se nivelează frumos cu un cuţit, se pot trasa urme cu furculiţa. Se 
aşează de jur împrejur măsline întregi sau felii. Dacă faceţi mai mult, se pot aranja mai 
multe straturi de cartofi şi peşte. 

Vizulizaţi galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregătire ale reţetei. 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ derulat de 
agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis şi 
a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului. Pensiunile 
din Dobrogea care au pus la dispoziţia proiectului reţete tradiţionale, sunt: Pensiunea 
Casa dintre Sălcii şi Pensiunea Cherhana. 

Citeşte şi Reţeta dobrogeană: Chifteluţe din peşte alb, ca în Delta Dunării 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-296103.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-chiftelute-din-peste-alb-ca-in-delta-dunarii-297097.html
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Suprafata articol: Mare Fotografii: 4 

Titlu: Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina - Reţeta 

dobrogeană 

Vizualizari:  

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/29/scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-reteta-

dobrogeana/ 

 

 

 

  

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/29/scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-reteta-dobrogeana/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/29/scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-reteta-dobrogeana/


 
 

 

Continut articol 

Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina – reteta dobrogeana 

29 Mar  

Reteta aceasta face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare romanesti” 
derulat de agentia de relatii publice Russenart Communications, in parteneriat cu 
brandul Arpis si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul 
proiectului. Reteta ”Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina” a fost primită de la 
pensiunea “Casa dintre salcii”, Loc. UZLINA, Jud. Tulcea, DOBROGEA. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate 
sociala se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul 
premium Arpis, lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de 
malai, faina din grau, gris, otet, ulei etc. 

  

Ce ai nevoie 
1 kg peste sarat 
1 ½ kg cartofi 
1 capatana usturoi 
½ cana ulei 
 
Cum prepari 
1. Pui pestele in apa calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie, schimbi apa. L-am 
fiert si, dupa ce s-a racit, l-am dezosat cu atentie. 

2. Fierbi cartofii curatati de coaja in zeama in care a fiert pestele, iar cand sunt bine 
patrunsi, scurgi zeama si ii lasi sa se raceasca. I-am zdrobit cu furculita ca la piure, 
dupa care i-am frecat cu ulei ca la maioneza. Daca ti se pare ca piureul iese prea uleios 
mai scazi din cantitatea de ulei. Pui usturoiul pisat si facut pasta si sare, daca mai e 
nevoie. 

3. Asezi pe un platou un strat de piure, presari pestele dezosat si acoperi cu restul de 
piure. Nivelezi frumos cu un cutit. Poti trasa urme cu furculita. Asezi de jur-imprejur 
masline intregi sau felii. 

 

 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/29/scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-reteta-dobrogeana/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/03/29/scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-reteta-dobrogeana/


 
 

4. Daca faceti mai mult, se pot aranja mai multe straturi de cartofi si peste. Se mananca 
rece, de la frigider, dar e bun si caldut. 

  

DESPRE PENSIUNE 
Pensiunea CASA DINTRE SALCII, situată în localitatea Uzlina, județul Tulcea, oferă 
condiții de cazare în 12 camere, cu aer condiționat, TV în cameră, baie proprie și 
încălzire centrală. Dobrogea, prin natura ei, este o zona de-o salbaticie pitoreasca, o 
zona dependenta de natura si de traditii, iar pescuitul in Delta Dunarii este o experienta 
unica. Retete speciale ale pensiunii: SALATICA DE ICRE, BORSUL DE PESTE facut 
dupa retetele vechi ale lipovenilor, SARAMURA DE CRAP proaspat, SARMALELE DE 
PESTE, ARDEII UMPLUTI CU PESTE, PESTE PE CARBUNI stropit cu SARMUZAC 
(mujdei de usturoi tipic dobrogean). Pentru mai multe detalii despre pensiune accesati 
http://www.chefbuzu.com/locatie/30/Pensiunea-CASA-DINTRE-SALCII-Loc-UZLINA-
Jud-Tulcea-DOBROGEA.html#infos-tab 

  

DESPRE PROIECT 
Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispozitia proiectului retete traditionale 
dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Salcii si Pensiunea Cherhana. 

Retetele dobrogene au fost preparate de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 
proiectului ―Descopera traditiile culinare romanesti‖. 
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

http://www.chefbuzu.com/locatie/30/Pensiunea-CASA-DINTRE-SALCII-Loc-UZLINA-Jud-Tulcea-DOBROGEA.html#infos-tab
http://www.chefbuzu.com/locatie/30/Pensiunea-CASA-DINTRE-SALCII-Loc-UZLINA-Jud-Tulcea-DOBROGEA.html#infos-tab
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

3. Woman TV 

Publicare: 30 Martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Televiziune online Autor: Flavia Apostol 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 4 

Titlu: Pranz dobrogean: Scordolea cu peste sarat Vizualizari: 129 

 

http://www.womantv.ro/story/item/94-pranz-dobrogean-scordolea-cu-peste-sarat.html 

 

 

http://www.womantv.ro/story/item/94-pranz-dobrogean-scordolea-cu-peste-sarat.html


 
 

 

Continut articol 

O noua reteta pentru tine! Invatam astazi 

impreuna sa pregatim scordolea cu peste 

sarat ca in Dobrogea, la Uzlina. 

  

Oricat de amator ai fi de peste si oricat de 

sanatos il consideri, nu il poti manca in fiecare 

zi la fel preparat pentru ca risti sa te plictisesti 

crunt. Tocmai din acest motiv, iti propunem astazi un pranz ce are ca 

ingredient principal tot pestele, dar sub o alta forma si cu un alt gust.  

  

Esti pregatita? Haide sa ne suflecam manecile si sa ne apucam de treaba! 

  

Mai intai sa ne organizam si sa vedem de ce 

avem nevoie: 

  

Ingrediente 

• la un 1 peşte sărat de 1kg intra cam 1 si ½ kg de 

cartofi; 

• 1 căpăţână de usturoi pisat pasta; 

• 1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). 

  

  

Modul de preparare: 



 
 

Peștele se pune în apă calduță ca să se desăreze bine. Daca e nevoie, se 

schimbă apa. Se pune la fiert, se scoate și, după ce s-a racit, se 

dezosează cu atenție. 

  

Se fierb cartofii curățați de coajă în zeama în care a fiert peștele, se scurg 

de zeamă,se lasă să se racească  și se zdrobesc ca la piure, se bat cu ulei 

ca la maioneză, usturoi pisat și  sare, daca mai e nevoie. 

  

Se așează pe un platou un strat de piure, se presară peștele dezosat și se 

acoperă cu restul de piure. Se nivelează frumos cu un cuțit, se pot trasa 

urme cu furculița. Se asează de jur împrejur măsline întregi sau felii. 

  

                 

Dacă faceți mai mult, se pot aranja mai multe straturi de cartofi și pește. 

Se mănâncă rece de la frigider, dar e bun și călduț. 

  

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ 

derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în 

parteneriat cu brandul Arpis şi a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food 

Manager în cadrul proiectului. 

  

Reteta ‖Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina‖ a fost primită de la 

pensiunea ―Casa dintre salcii‖, Loc. UZLINA, Jud. Tulcea,  DOBROGEA. 

  



 
 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com şi pe pagina de Facebook 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti. 

  

Iti doresc ,,pofta buna" si sper ca ti-a placut reteta de astazi. Nu uita, da 

LIKE www.facebook.com/womantv pentru a fi la curent cu toate emisiunile 

si pentru a castiga premii frumoase! 

  

Cu drag, 

Flavia Apostol 

www.womantv.ro 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti.


 
 

 

4. Calendar evenimente 

Publicare: 9 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de evenimente si stiri Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: Pliant 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca 

la Uzlina 

Vizualizari: 25 

 

http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=109210 

 

http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=109210


 
 

 

Continut articol 
 
Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ derulat de 
agenţia de relaţii publice Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis şi a 
fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului. 
     
Reţeta ‖Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina‖ a fost primită de la pensiunea ―Casa 
dintre salcii‖, Loc. UZLINA, Jud. Tulcea, DOBROGEA. 
 
Din luna martie, derularea activităţilor din cadrul proiectului de responsabilitate socială 
se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conţine făină de mălai, făină din grâu, griş, 
oţet, ulei etc. 
 
 
Ingrediente 
 
• la un 1 peşte sărat de 1kg intră cam 1 şi ½ kg de cartofi; 
• 1 căpăţână de usturoi pisat pasta; 
• 1/2 cană de ulei (dacă vi se pare prea uleios amestecul, puneţi mai putin). 
 
 
Modul de preparare: 
 
Peştele se pune în apă călduţă ca să se desăreze bine. Dacă e nevoie, se schimbă 
apa. Se pune la fiert, se scoate şi, după ce s-a racit, se dezosează cu atenţie. 
 
Se fierb cartofii curăţaţi de coajă în zeama în care a fiert peştele, se scurg de zeamă,se 
lasă să se racească şi se zdrobesc ca la piure, se bat cu ulei ca la maioneză, usturoi 
pisat şi sare, daca mai e nevoie. 
 
Se aşează pe un platou un strat de piure, se presară peştele dezosat şi se acoperă cu 
restul de piure. Se nivelează frumos cu un cuţit, se pot trasa urme cu furculiţa. Se 
asează de jur împrejur măsline întregi sau felii. 
 
Dacă faceţi mai mult, se pot aranja mai multe straturi de cartofi şi peşte. 
Se mănâncă rece de la frigider, dar e bun şi călduţ. 
 
 
Despre pensiune 
 
Pensiunea CASA DINTRE SĂLCII, situată în localitatea Uzlina, judeţul Tulcea, oferă 
condiţii de cazare în 12 camere, cu aer condiţionat, TV în cameră, baie proprie şi 
încălzire centrală. 
 



 
 

 
Despre proiect 
 
Proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ este derulat de agenţia Russenart 
Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie – noiembrie 2013 
şi este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicaţii tipărite şi online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 
 
Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispoziţia proiectului reţete tradiţionale, sunt: 
Pensiunea Casa dintre Sălcii şi Pensiunea Cherhana.  
 
Reţetele dobrogene au fost preparate de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 
proiectului ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖. 
 
Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com şi pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti .  

 
Eveniment publicat in data de: 09-04-2013  
de către Calendar Evenimente  

Vizualizat de: 25 ori  



 
 

 

5. Ce face Mimi? 

Publicare: 2 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista pentru femei Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 2 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca 

la Uzlina 

Vizualizari:  

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/ 

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/


 
 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul "Descopera traditiile culinare romanesti", derulat de 

agentia de relatii publice Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si a 

fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. 

Mimi iti spune ce ai de facut pentru a gati o masa gustoasa ca la mama acasa. Ascult-o 

pe Mimi! 

Reteta ‖Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina‖ a fost primită de la pensiunea ―Casa 

dintre salcii‖, Loc. UZLINA, Jud. Tulcea,  DOBROGEA. 

Ingrediente 

• la un 1 peşte sărat de 1kg intra cam 1 si ½ kg de cartofi; 

• 1 căpăţână de usturoi pisat pasta; 

• 1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). 

Modul de preparare: 

Peștele se pune în apă calduță ca să se desăreze bine. Daca e nevoie, se schimbă 

apa. Se pune la fiert, se scoate și, după ce s-a racit, se dezosează cu atenție. 

Se fierb cartofii curățați de coajă în zeama în care a fiert peștele, se scurg de zeamă,se 

lasă să se racească  și se zdrobesc ca la piure, se bat cu ulei ca la maioneză, usturoi 

pisat și  sare, daca mai e nevoie. 

Se așează pe un platou un strat de piure, se presară peștele dezosat și se acoperă cu 

restul de piure. Se nivelează frumos cu un cuțit, se pot trasa urme cu furculița. Se 

asează de jur împrejur măsline întregi sau felii. 

Dacă faceți mai mult, se pot aranja mai multe straturi de cartofi și pește. 

Se mănâncă rece de la frigider, dar e bun și călduț. 

Din luna martie, derularea activităților din cadrul proiectului de responsabilitate socială 

se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină de mălai, făină din grâu, gris, 

oțet, ulei etc. 

Despre pensiune 



 
 

Pensiunea CASA DINTRE SALCII, situată în localitatea Uzlina, județul Tulcea, oferă 

condiții de cazare în 12 camere, cu aer condiționat, TV în cameră, baie proprie și 

încălzire centrală. 

6. Traditional Romanesc 

Publicare: 3 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: site Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina - reţeta 

Dobrogeană 

Vizualizari:  

 

http://www.traditionalromanesc.ro/reteta/retete/scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina--

reteta-dobrogeana_920.html 

 

http://www.traditionalromanesc.ro/reteta/retete/scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina--reteta-dobrogeana_920.html
http://www.traditionalromanesc.ro/reteta/retete/scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina--reteta-dobrogeana_920.html


 
 

 

Continut articol 

Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina - 
reţeta Dobrogeană 

03 Aprilie 2013  

 

Timp de preparare: 00:40 
Dificultate: mica 
Numar de portii: 4 
 
Ingrediente: la un 1 peşte sărat de 1kg intra cam 1 si ½ kg de cartofi; 
1 căpăţână de usturoi pisat pasta; 
1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). 
 
Mod de preparare: Peștele se pune în apă calduță ca să se desăreze bine. Daca e 
nevoie, se schimbă apa. Se pune la fiert, se scoate și, după ce s-a racit, se dezosează 
cu atenție. 
Se fierb cartofii curățați de coajă în zeama în care a fiert peștele, se scurg de zeamă,se 
lasă să se racească și se zdrobesc ca la piure, se bat cu ulei ca la maioneză, usturoi 
pisat și sare, daca mai e nevoie. 
Se așează pe un platou un strat de piure, se presară peștele dezosat și se acoperă cu 
restul de piure. Se nivelează frumos cu un cuțit, se pot trasa urme cu furculița. Se 
asează de jur împrejur măsline întregi sau felii. 
Dacă faceți mai mult, se pot aranja mai multe straturi de cartofi și pește. 
Se mănâncă rece de la frigider, dar e bun și călduț. 
 
 
Recomandat de Pensiunea ―Casa dintre salcii‖, Loc. UZLINA, Jud. Tulcea, 
DOBROGEA. 

http://www.traditionalromanesc.ro/module/galerie_foto/genereaza-img.php?url=1364982311.png&im=1


 
 

 

7. Revista 121 

Publicare: 1 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista pentru femei Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 8 + pliant 

Titlu: Reteta dobrogeana: Scordolea cu peste sarat ca 

la Uzlina 

Vizualizari:  

 

http://www.121.ro/articole/art9979-reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-

.html 

 

http://www.121.ro/articole/art9979-reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-.html
http://www.121.ro/articole/art9979-reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-.html


 
 

 

 

Continut articol 

Reteta de azi face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare romanesti”, a fost 

primita de la pensiunea “Casa dintre salcii”, Loc. UZLINA, Jud. Tulcea, DOBROGEA si 

a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului.  

 

de Russenart Comunications in parteneriat cu Arpis  

 

Ingrediente  

 

- la un 1 peste sarat de 1kg intra cam 1 si 1/2 kg de cartofi;  

- 1 capatana de usturoi pisat pasta;  

- 1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin).  

 

Modul de preparare:  

 

Pestele se pune in apa calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie, se schimba 

apa. Se pune la fiert, se scoate si, dupa ce s-a racit, se dezoseaza cu atentie.  

 

Se fierb cartofii curatati de coaja in zeama in care a fiert pestele, se scurg de zeama, se 

lasa sa se raceasca si se zdrobesc ca la piure, se bat cu ulei ca la maioneza, usturoi 

pisat si sare, daca mai e nevoie.  

 

Se asaza pe un platou un strat de piure, se presara pestele dezosat si se acopera cu 

restul de piure. Se niveleaza frumos cu un cutit, se pot trasa urme cu furculita. Se asaza 

de jur imprejur masline intregi sau felii.  

 

Daca faceti mai mult, se pot aranja mai multe straturi de cartofi si peste. Se mananca 

rece de la frigider, dar e bun si caldut. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

―Descopera traditiile culinare romanesti‖ se realizeaza cu sprijinul partenerului principal 

al proiectului, brandul premium Arpis, lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis 

contine faina de malai, faina din grau, gris, otet, ulei etc. 

 

Despre proiect 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 

Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 

este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri). 

 

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispozitia proiectului retete traditionale 

dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Salcii si Pensiunea Cherhana. 

 

Despre pensiune 

Pensiunea CASA DINTRE SALCII, situata in localitatea Uzlina, judetul Tulcea, ofera 

conditii de cazare in 12 camere, cu aer conditionat, TV in camera, baie proprie si 

incalzire centrala. 



 
 

 

8. Coolinaria 

Publicare: 1 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista culinara online Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina Vizualizari: 317 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2266/Scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-Uzlina.html 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2266/Scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-Uzlina.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta "Scordolea cu peste sarat" face parte din proiectul "Descopera traditiile culinare 
romanesti", derulat de agentia de relatii publice Russenart Communications in 
parteneriat cu brandul Arpis si este primita de la pensiunea ―Casa dintre salcii‖, Loc. 
Uzlina, Jud. Tulcea, Dobrogea. 
 
Ingrediente  

 1 peste sarat de 1 kg  
 1,5 kg cartofi  
 1 catel de usturoi, pisat pasta  
 1/2 cana ulei  

Mod de preparare 
Pestele se pune in apa calduta ca sa se desareze bine.  
Daca e nevoie, se schimba apa.  
Se pune la fiert, se scoate si, dupa ce s-a racit, se dezoseaza cu atentie.  
 
Se fierb cartofii curatati de coaja in zeama in care a fiert pestele, se scurg de zeama, se 
lasa sa se raceasca si se zdrobesc ca la piure. 
Se bat cu ulei ca la maioneza, usturoi pisat si sare, daca mai e nevoie.  
 
Se asaza pe un platou un strat de piure, se presara pestele dezosat si se acopera cu 
restul de piure.  
Se niveleaza frumos cu un cutit, se pot trasa urme cu furculita.  
Se asaza de jur imprejur masline intregi sau felii.  
 
Daca faceti mai mult, se pot aranja mai multe straturi de cartofi si peste. 
Se mananca rece de la frigider, dar e bun si caldut. 
 
Pofta buna!  
 
 



 
 

 

9. Stiri pe scurt 

Publicare: 1 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista culinara online Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii:  

Titlu: Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina Vizualizari:  

 

http://www.stiripescurt.ro/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-
uzlina/1169318.html 
 
 

 

http://www.stiripescurt.ro/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/1169318.html
http://www.stiripescurt.ro/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/1169318.html


 
 

 

Continut articol 

Joi - 28/03/2013 

 

 

Reteta dobrogeana: Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina 

Reteta de scordolea cu peste sarat este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 

gustoasa.Ingredienteun 1 peste sarat de 1kg 1 si ½ kg de cartofi1 capatana de usturoi 

pisat pasta1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai 

putin).Citeste si Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta DunariiModul de 

preparare:Pestele se pune in apa calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie, se 

schimba apa. Se pune la fiert, se scoate si, dupa ce s-a racit, se dezoseaza cu 

atentie.Cartofii se fierb curatati de coaja in zeama in care a fiert pestele, se scurg de 

zeama,se lasa sa se raceasca si se zdrobesc ca ... 

 

pe larg in: Romania Libera  

stire: Reteta dobrogeana: Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html


 
 

 

10. Romania pozitiva 

Publicare: 29 martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1+pliant 

Titlu: Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina Vizualizari:  

 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/ 

 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/


 
 

 

Continut articol 

Reţeta face parte din proiectul “Descoperă 
tradiţiile culinare româneşti” derulat de agenţia 

de relaţii publice, Russenart 
Communications în 
parteneriat cu brandul Arpis 
şi a fost preparată de Gelu-
Marian Jilavu, Food 
Manager în cadrul 
proiectului. 

Reteta ”Scordolea cu peşte sărat ca la 
Uzlina” a fost primită de la pensiunea “Casa 
dintre salcii”, Loc. UZLINA, Jud. Tulcea,  
DOBROGEA. 

Din luna martie, derularea activităților din cadrul 
proiectului de responsabilitate socială se 
realizează cu sprijinul partenerului principal al 
proiectului, brandul premium Arpis, lansat în 
1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină 
de mălai, făină din grâu, gris, oțet, ulei etc. 

Ingrediente 

 la un 1 peşte sărat de 1kg intra cam 1 si 
½ kg de cartofi; 

 1 căpăţână de usturoi pisat pasta; 
 1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea 

uleios amestecul, puneti mai putin). 

 

Modul de preparare: 

Peștele se pune în apă calduță ca să se 
desăreze bine. Daca e nevoie, se schimbă apa. 
Se pune la fiert, se scoate și, după ce s-a racit, 
se dezosează cu atenție. 

Se fierb cartofii curățați de coajă în zeama în care a fiert peștele, se scurg de zeamă,se 
lasă să se racească  și se zdrobesc ca la piure, se bat cu ulei ca la maioneză, usturoi 
pisat și  sare, daca mai e nevoie. 

http://www.arpis.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

Se așează pe un platou un strat de piure, se presară peștele dezosat și se acoperă cu 
restul de piure. Se nivelează frumos cu un cuțit, se pot trasa urme cu furculița. Se 
asează de jur împrejur măsline întregi sau felii. 

Dacă faceți mai mult, se pot aranja mai multe straturi de cartofi și pește. 

Se mănâncă rece de la frigider, dar e bun și călduț. 

Despre pensiune 

Pensiunea CASA DINTRE SALCII, situată în localitatea Uzlina, județul Tulcea, oferă 
condiții de cazare în 12 camere, cu aer condiționat, TV în cameră, baie proprie și 
încălzire centrală. 

Despre proiect 

Proiectul ―Descoperă tradițiile culinare românești‖ este derulat de agenția Russenart 
Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie – noiembrie 2013 
și este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispoziția proiectului rețete tradiționale, sunt: 
Pensiunea Casa dintre Sălcii și Pensiunea Cherhana. 

Rețetele dobrogene au fost preparate de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 
proiectului ―Descoperă tradițiile culinare românești‖. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/30/Pensiunea-CASA-DINTRE-SALCII-Loc-UZLINA-Jud-Tulcea-DOBROGEA.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html
http://www.romaniapozitiva.ro/Users/Toci/Desktop/www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
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http://www.stiri-azi.ro/ziare/articol/articol/re-eta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/sumar-articol/116253011/
http://www.stiri-azi.ro/ziare/articol/articol/re-eta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/sumar-articol/116253011/


 
 

 

Continut articol 

Rețeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina 

Sursa: romaniapozitiva.ro / Vineri, 29 martie 2013 16:48 

 

Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ derulat de 

agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 

a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. 

 

Reteta ‖Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina‖ a fost primita de la pensiunea ―Casa 

dintre salcii‖, Loc. UZLINA, Jud. Tulcea,  DOBROGEA. 

 

Din luna martie, derularea activitaților din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis conține faina de malai, faina din grau, gris, 

oțet, ulei etc. 

 

Peștele se pune in apa calduța ca sa se desareze bine. citeste mai departe 

 



 
 

 

12. Traditional romanesc – pagina de Facebook 
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Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri online Autor: Traditional Romanesc 

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 
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https://www.facebook.com/traditionalromanesc/posts/272936799507971 

 

 

https://www.facebook.com/traditionalromanesc/posts/272936799507971


 
 

 

 

Continut articol 

 

 

Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina - reteta 
Dobrogeana 
www.traditionalromanesc.ro 
Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile 
culinare româneşti‖ derulat de agenţia de relaţii publice, 
Russenart Communications în parteneriat cu brandul 
Arpis 
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Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista pentru femei Autor:  

Suprafata articol: mare Fotografii: pliant 
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http://www.eva.ro/divertisment/stiri/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-

uzlina-articol-50195.html 

 

http://www.eva.ro/divertisment/stiri/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-articol-50195.html
http://www.eva.ro/divertisment/stiri/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-articol-50195.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ derulat de 

agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 

a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. Reteta 

‖Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina‖ a fost primită de la pensiunea ―Casa dintre 

salcii‖, UZLINA, Jud. Tulcea, DOBROGEA. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 

otet, ulei etc. 

 

Ingrediente 

 

    la un 1 peşte sărat de 1kg intra cam 1 si ½ kg de cartofi; 

    1 căpăţână de usturoi pisat pasta; 

    1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). 

 

Modul de preparare: Pestele se pune in apa calduta ca sa se desareze bine. Daca e 

nevoie se schimba apa. Se pune la fiert, se scoate si, dupa ce s-a racit, se dezoseaza 

cu atentie.  

 

Se fierb cartofii curatati de coaja in zeama in care a fiert pestele, se scurg de zeama,se 

lasa sa se raceasca  si se zdrobesc ca la piure, se bat cu ulei ca la maioneza, usturoi 

pisat si  sare, daca mai e nevoie. 

 

Se asaza pe un platou un strat de piure, se presara pestele dezosat si se acopera cu 

restul de piure. Se niveleaza frumos cu un cutit, se pot trasa urme cu furculita. Se asaza 

de jur imprejur masline intregi sau felii. Daca faceti mai mult, se pot aranja mai multe 

straturi de cartofi si peste. Se mananca rece de la frigider, dar e bun si caldut.  

 

Pensiunea CASA DINTRE SALCII, situata in localitatea Uzlina, judetul Tulcea, ofera 

conditii de cazare in 12 camere, cu aer conditionat, TV in camera, baie proprie si 

incalzire centrala.  

 

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 

Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 

este sprijinit de 47 de parteneri media.  

http://www.arpis.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
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http://www.news20.ro/articol_Reteta-dobrogeana_-Scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-

Uzlina__50045.html 

 

 

http://www.news20.ro/articol_Reteta-dobrogeana_-Scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-Uzlina__50045.html
http://www.news20.ro/articol_Reteta-dobrogeana_-Scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-Uzlina__50045.html


 
 

  

Continut stire 

Reteta de scordolea cu peste sarat este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 

gustoasa. 

 

Ingrediente 

 

un 1 peste sarat de 1kg  

 

1 si ½ kg de cartofi 

 

1 capatana de usturoi pisat pasta 

 

1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). 

 

Citeste si Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii 

 

Modul de preparare: 

 

Pestele se pune in apa calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie, se schimba 

apa. Se pune la fiert, se scoate si, dupa ce s-a racit, se dezoseaza cu atentie. 

 

Cartofii se fierb curatati de coaja in zeama in care a fiert pestele, se scurg de zeama,se 

lasa sa se raceasca si se zdrobesc ca la piure, se bat cu ulei, usturoi pisat si sare, daca 

mai este nevoie. 

 

Pe un platou se aseaza un strat de piure, se presara pestele dezosat si se acopera cu 

restul de piure. Se niveleaza frumos cu un cutit, se pot trasa urme cu furculita. Se 

aseaza de jur imprejur masline intregi sau felii. Daca faceti mai mult, se pot ...  

 

Cuvinte cheie pentru aceasta stire: Scordolea | Uzlina |  

Citeste intreaga stire: Reteta dobrogeana: Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina.  

http://www.news20.ro/newstag_scordolea.html
http://www.news20.ro/newstag_uzlina.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html


 
 

 

15. Diacaf.ro 

Publicare: 28 mar. la ora 14:33 
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http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/sectiune/id=247633
http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/sectiune/id=247633


 
 

 

Continut stire 

Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina. 

RomaniaLibera.ro - 28 mar. la ora 14:33   

 

 

 

 

  

Reteta de scordolea cu 

peste sarat este autentica 

din regiunea Dobrogea si 

este foarte gustoasa. 

 

Ingrediente 

 

un 1 peste sarat de 1kg  

 

1 si ½ kg de cartofi 

 

1 capatana de usturoi pisat 

pasta 

 

1/2 cana de ulei (daca vi se 

pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). 

 

Citeste si Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii 

 

Modul de preparare: 

 

Pestele se pune in apa calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie, se schimba 

apa. Se pune la fiert, se scoate si, dupa ce s-a racit, se ...  

Citeste mai mult pe RomaniaLibera.ro  

https://plus.google.com/share?hl=ro&url=http%3A%2F%2Fwww.diacaf.com%2Fstiri_public%2Fsearch%2Fstire%3DRe%C5%A3eta-dobrogean%C4%83-Scordolea-cu-pe%C5%9Fte-s%C4%83rat-ca-la-Uzlina%2Fsectiune%2Fid%3D247633
https://plus.google.com/share?hl=ro&url=http%3A%2F%2Fwww.diacaf.com%2Fstiri_public%2Fsearch%2Fstire%3DRe%C5%A3eta-dobrogean%C4%83-Scordolea-cu-pe%C5%9Fte-s%C4%83rat-ca-la-Uzlina%2Fsectiune%2Fid%3D247633
http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/sectiune/id=247633
http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/sectiune/id=247633
http://twitter.com/home?status=Re%C5%A3eta+dobrogean%C4%83%3A+Scordolea+cu+pe%C5%9Fte+s%C4%83rat+ca+la+Uzlina.
http://twitter.com/home?status=Re%C5%A3eta+dobrogean%C4%83%3A+Scordolea+cu+pe%C5%9Fte+s%C4%83rat+ca+la+Uzlina.
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html
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http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina
http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina


 
 

 

Continut articol 

Reţeta face parte din proiectul Descoperă tradiţiile culinare româneşti. 

Timp de preparare: Mediu 

Numar de portii: 6 

Complexitate: usor 

 

Ingrediente 

 1 kg peşte sărat  

 1½ kg de cartofi 

 1 căpăţână de usturoi pisat pastă 

 1/2 cană cu ulei 

 

Mod de preparare 

Peștele se pune în apă călduță ca să se desăreze bine. Daca e nevoie, se schimbă 

apa. Se pune la fiert, se scoate și, după ce s-a răcit, se dezosează cu atenție. 

Se fierb cartofii curățați de coajă în zeama în care a fiert peștele, se scurg de zeamă,se 

lasă să se racească  și se zdrobesc ca la piure, se bat cu ulei  (daca vi se pare prea 

uleios amestecul, puneti mai putin) ca la maioneză, usturoi pisat și  sare, daca mai e 

nevoie. 

Se așează pe un platou un strat de piure, se presară peștele dezosat și se acoperă cu 

restul de piure. Se nivelează frumos cu un cuțit, se pot trasa urme cu furculița. Se pun 

de jur împrejur măsline întregi sau felii. 

Dacă faceți mai mult, se pot aranja mai multe straturi de cartofi și pește. Se mănâncă 

rece de la frigider, dar e bun și călduț. 

 

Rețetele dobrogene au fost preparate de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 

proiectului ―Descoperă tradițiile culinare românești‖. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook  . 



 
 

 

17. Ziare live 
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Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri online Autor: Romania libera 
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Titlu: Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina Vizualizari:  

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-

uzlina.html 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina.html


 
 

 

Continut articol 

Publicat: Joi, 28 Martie 2013, 14:50 

Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina. 

 

Reteta de scordolea cu peste sarat este 

autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 

gustoasa. Ingrediente un 1 peste sarat de 1kg 1 

si ½ kg de cartofi 1 capatana de usturoi pisat 

pasta 1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea 

uleios amestecul, puneti mai putin). Citeste si 

Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii 

Modul de preparare: Pestele se pune in apa 

calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie, 

se schimba apa. Se pune la fiert, se scoate si, 

dupa ce s-a racit, se ... 
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Publicare:  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri culinare online Autor: Coolinaria 
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Titlu: Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina Vizualizari:  

 

http://www.egustos.com/scordolea/ 

 

 

http://www.egustos.com/scordolea/
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http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=29162741&titlu=Reteta-dobrogeana-Scordolea-

cu-peste-sarat-ca-la-Uzlina&sub=&cat= 

 

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=29162741&titlu=Reteta-dobrogeana-Scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-Uzlina&sub=&cat
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=29162741&titlu=Reteta-dobrogeana-Scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-Uzlina&sub=&cat


 
 

Reteta dobrogeana: Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina.  

Reteta de scordolea cu peste sarat este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 
gustoasa. Ingrediente un 1 peste sarat de 1kg 1 si ½ kg de cartofi 1 capatana de usturoi 
pisat pasta 1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). 
Citeste si Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii Modul de preparare: Pestele 
se pune in apa calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie, se schimba apa. Se 
pune la fiert, se scoate si, dupa ce s-a racit, se ...  
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(toata ziua) 

 

http://www.centruldepresa.ro/node/1240881 

 

http://www.centruldepresa.ro/node/1240881
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http://www.actualitati.net/diverse/reteta-dobrogeana-scordolea-peste-sarat-uzlina-639477
http://www.actualitati.net/diverse/reteta-dobrogeana-scordolea-peste-sarat-uzlina-639477


 
 

 

Continut articol 

Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina. 
Din categoria Diverse 2 Vizualizari  

Joi, 28 Martie 2013, ora 14:16  

Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca 

la Uzlina. 

Reteta de scordolea cu peste sarat este 

autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 

gustoasa.Ingredienteun 1 peste sarat de 1kg 1 si 

½ kg de cartofi1 capatana de usturoi pisat 

pasta1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea 

uleios amestecul, puneti mai putin).Citeste si 

Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta 

DunariiModul de preparare:Pestele se pune in 

apa calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie, se schimba apa. Se pune la fiert, 

se scoate si, dupa ce s-a racit, se ...  

Citeste articolul complet pe site-ul Romania Libera Stil de Viata: Reţeta 

dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina.  

http://www.actualitati.net/diverse
http://www.actualitati.net/extern/639477
http://www.actualitati.net/extern/639477
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http://www.sursadestiri.ro/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-s4146296160.html
http://www.sursadestiri.ro/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-s4146296160.html


 
 

 

Continut articol 

Sursa De Stiri » Sanatate » Sanatate, 28.03.2013 » Reţeta dobrogeană: Scordolea cu 

peşte sărat ca la Uzlina  

Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina 

28 Martie 2013 

  

Reţeta de scordolea cu peşte sărat este autentică din regiunea Dobrogea şi este foarte 
gustoasă.Ingredienteun 1 peşte sărat de 1kg 1 si ½ kg de cartofi1 căpăţână de usturoi 
pisat pasta1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai 
putin).Citeşte şi Reţeta dobrogeană: Plachie ca în Delta DunăriiModul de 
preparare:Peştele se pune în apă calduţă ca să se desăreze bine. Daca e nevoie, se 
schimbă apa. Se pune la fiert, se scoate şi, după ce s-a racit, se dezosează cu... 
continuare 

http://www.sursadestiri.ro/
http://www.sursadestiri.ro/cat/sanatate.html
http://www.sursadestiri.ro/stiri/28.03.2013/sanatate.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html
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Titlu: Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca 
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http://www.infoziare.ro/stire/213879/Re%C5%A3eta+dobrogean%C4%83:+Scordolea+c

u+pe%C5%9Fte+s%C4%83rat+ca+la+Uzlina+ 

 

http://www.infoziare.ro/stire/213879/Re%C5%A3eta+dobrogean%C4%83:+Scordolea+cu+pe%C5%9Fte+s%C4%83rat+ca+la+Uzlina
http://www.infoziare.ro/stire/213879/Re%C5%A3eta+dobrogean%C4%83:+Scordolea+cu+pe%C5%9Fte+s%C4%83rat+ca+la+Uzlina


 
 

 

Continut articol 

Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina. 

Reteta de scordolea cu peste sarat este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 

gustoasa. Ingrediente un 1 peste sarat de 1kg 1 si ½ kg de cartofi 1 capatana de usturoi 

pisat pasta 1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). 

Citeste si Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii Modul de preparare: Pestele 

se pune in apa calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie, se schimba apa. Se 

pune la fiert, se scoate si, dupa ce s-a racit, se ... [citeste] 

 

Actualizata la:  

Ziarul:  

Link stire: http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-

scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html 

 

http://www.infoziare.ro/stire/213879/Re%C5%A3eta+dobrogean%C4%83:+Scordolea+cu+pe%C5%9Fte+s%C4%83rat+ca+la+Uzlina+
http://www.infoziare.ro/
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html
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http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-

la-cismea.html 

 



 
 

 

Continut articol 

 

Reteta dobrogeana: Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina. 

28 Martie 2013  

Reteta de scordolea cu peste sarat este autentica din regiunea Dobrogea si 

este foarte gustoasa. Ingrediente un 1 peste sarat de 1kg 1 si [Via Romania 

Libera] 

 

Detalii: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-la-

cismea.html#ixzz2U9DPgBkV  

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-la-cismea.html#ixzz2U9DPgBkV
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-11-01/bucataria-dobrogeana-a-supravietuit-la-cismea.html#ixzz2U9DPgBkV
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Publicare: 28 martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista culinara online Autor:  
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Titlu: Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca 
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http://www.bucatariaculinara.net/reteta-dobrogeana-de-scordolea.html 

 

http://www.bucatariaculinara.net/reteta-dobrogeana-de-scordolea.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ derulat de 

agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 

a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. 

Reteta ‖Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina‖ a fost primită de la pensiunea ―Casa 

dintre salcii‖, Loc. UZLINA, Jud. Tulcea, DOBROGEA. 

 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 

otet, ulei etc. 

 

Ingrediente 

•la un 1 peşte sărat de 1kg intra cam 1 si ½ kg de cartofi; 

•1 căpăţână de usturoi pisat pasta; 

•1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). 

 

Modul de preparare 

Pestele se pune in apa calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie se schimba apa. 

Se pune la fiert, se scoate si, dupa ce s-a racit, se dezoseaza cu atentie. 

 

Se fierb cartofii curatati de coaja in zeama in care a fiert pestele, se scurg de zeama,se 

lasa sa se raceasca si se zdrobesc ca la piure, se bat cu ulei ca la maioneza, usturoi 

pisat si sare, daca mai e nevoie. 

 

Se asaza pe un platou un strat de piure, se presara pestele dezosat si se acopera cu 

restul de piure. Se niveleaza frumos cu un cutit, se pot trasa urme cu furculita. Se asaza 

de jur imprejur masline intregi sau felii. 



 
 

Daca faceti mai mult, se pot aranja mai multe straturi de cartofi si peste. 

Se mananca rece de la frigider, dar e bun si caldut. 

 

Despre pensiune 

Pensiunea CASA DINTRE SALCII, situata in localitatea Uzlina, judetul Tulcea, ofera 

conditii de cazare in 12 camere, cu aer conditionat, TV in camera, baie proprie si 

incalzire centrala. 

 

Despre proiect 

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 

Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 

este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 

121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 

Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 

Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 

eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 

Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 

inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 

Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 

Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 

MTWebArt, Woman TV. 

 

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispozitia proiectului retete traditionale 

dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Salcii si Pensiunea Cherhana. 

 

Retetele dobrogene au fost preparate de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 

proiectului ―Descopera traditiile culinare romanesti‖. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 
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http://www.antena.ro/stiri/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina 

 

Continut articol 

Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina. 

Reteta de scordolea cu peste sarat este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 
gustoasa. Ingrediente un 1 peste sarat de 1kg 1 si ½ kg de cartofi 1 capatana de usturoi 
pisat pasta 1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). 
Citeste si Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii Modul de preparare: Pestele 

http://www.antena.ro/stiri/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html


 
 

se pune in apa calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie, se schimba apa. Se 
pune la fiert, se scoate si, dupa ce s-a racit, se ...... 

Citeste intreg articolul.. 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html
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Continut articole 

Proiect derulat de agenția de relații publice Russenart Communication, cu sprijinul 

partenerului principal, Arpis 

Mai multe detalii despre proiect, pe blogul www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com 

Chifteluțe din pește alb 

1. Cureți și speli 500 g pește alb, proaspăt, de Dunăre. Îl cureți, pe cât posibil, de oase 

și piele și îl tai în cuburi. Înmoi în apă 100 g franzelă albă, după care o 

storci prin presare. Speli și toci 2 legături de verdeață. Cureți și speli 150 g 

ceapă. Macini fin ½ linguriță boabe de piper. 

2. Treci peștele, ceapa și pâinea prin mașina de tocat la care ai montat sita 

cea mai deasă. Sărezi pasta după gust, folosind cel mult 30 g sare și o amesteci 

cu un ou bătut. 

3. Presari circa 100 g făină pe masa de lucru, modelezi sfere din compoziție și 

le treci prin făină, apoi le aplatizezi. Prăjești chiftelele pe ambele părți, în 

150 ml ulei încins. 

 

Rețeta primită de la Adrian Buzoianu, autorul cărții „Rețetele bunicului‖ 

Toate rețetele au fost gătite de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului 

„Descoperă tradițiile culinare românești‖ 

 

Scordolea cu peşte sărat 

1. Pui la înmuiat, în apă călduță, 1 kg pește sărat. Schimbi apa de câte ori este nevoie, 

astfel încât să desărezi pește după gust. Îl fierbi, îl scurgi și îi îndepărtezi cu atenție 

oasele. 

2. Decojești și speli 1 kg de cartofi. Îi fierbi în apa în care ai fiert peștele, îi scurgi și îi 

zdrobești ca pentru piure. Îi amesteci cu ½ cană ulei, ca la maioneză, apoi adaugi 1 

căpățână de usturoi, în prealabil cărățat și zdrobit fin. 

http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/


 
 

3. Așezi pe un platou un strat de piure, apoi peștele, în strat uniform, după care acoperi 

cu restul de piure. Nivelezi cu o furculiță și decorezi cu 25 de măsline tăiate în felii. 

Consumi scordoleaua rece, de la frigider, dar e bună și călduță. 

Pensiunea Casa dintre Sălcii, Uzlina, jud. Tulcea 

 

Plachie dobrogeană 

1. Cureți 1 ½ kg trunchi de crap sau alt pește proaspăt. Îl speli și îl porționezi în 10 

bucăți pe care le treci prin făină și le prăjești în 100 ml ulei Arpis. 

2. Cureți 1 ½ kg ceapă și 3 căței de usturoi. Tai ceapa solzișori și usturoiul mărunt. 

Speli 500 g roșii, le oprești, le decojești și le tai în cuburi. Diluezi 100 g 

pastă de tomate cu 100 ml apă. Speli 1 legătură de pătrunjel și îl tai mărunt. 

3. Opărești ceapa cu apă cât să o acopere. Pui roșiile,  iar după ce se înăbușesc 

împreună, adaugi pasta de tomate, 2 foi de dafin, usturoiul și câte ½ linguriță boia și 

piper măcinat. Stingi cu 1 litru de apă fierbinte și fierbi sosul 10-15 minute. Pui bucățile 

de pește , le acoperi cu legumele fierte și introduci vasul în cuptor pentru 20 de minute, 

la foc mediu. 

4. Spre sfârșit, adaugi 100 ml vin alb sec și sare după gust. Plachia se servește 

presărată cu pătrunjel verde tocat, alături de mămăligă. 

Pensiunea Cherhana, Crișan, jud. Tulcea 
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http://www.niuzer.ro/Societate/Reteta-dobrogeana-Scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-Uzlina-5233922.html
http://www.niuzer.ro/Societate/Reteta-dobrogeana-Scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-Uzlina-5233922.html


 
 

  

Continut articol 

28 Martie 2013 — Romania Libera  

Reteta dobrogeana: Scordolea cu peste sarat ca la 

Uzlina. 

Reteta de scordolea cu peste sarat este autentica din 
regiunea Dobrogea si este foarte gustoasa. Ingrediente un 1 
peste sarat de 1kg 1 si ½ kg de cartofi 1 capatana de usturoi pisat pasta 1/2 cana de 
ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). Citeste si Reteta 
dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii Modul de preparare: Pestele se pune in apa 
calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie, se schimba apa. Se pune la fiert, se 
scoate si, dupa ce s-a racit, se ... [...] 

Topicuri:  

Societate 

 

http://www.niuzer.ro/cauta?p=http://romanialibera.ro&xx=2&s=d&d=d
http://www.niuzer.ro/go/Societate/Reteta-dobrogeana-Scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-Uzlina-5233922.html
http://www.niuzer.ro/Societate/


 
 

 

29. Newsletter Coolinaria 

Publicare: 29 martie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri online Autor:  

Suprafata articol: medie Fotografii: 1 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca 

la Uzlina 

Vizualizari:  

 

http://nl.coolinaria.ro/v/35481/35257952/062830ef78adee85352466f6dacb922b 

 

 

http://nl.coolinaria.ro/v/35481/35257952/062830ef78adee85352466f6dacb922b


 
 

 

Continut articol Newsletter 

Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina  

 

Reteta "Scordolea cu peste sarat" face parte din proiectul 

"Descopera traditiile culinare romanesti", derulat de agentia de relatii 

publice Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 

» citeste mai mult 

 

http://nl.coolinaria.ro/clk/35481/35257952/734705/a03fd189df379be6559f2eb0b2fa535f
http://nl.coolinaria.ro/clk/35481/35257952/734705/a03fd189df379be6559f2eb0b2fa535f
http://nl.coolinaria.ro/clk/35481/35257952/734705/a03fd189df379be6559f2eb0b2fa535f


 
 

 

30. Astazi.ro 

Publicare: 28 martie 2013, 15:00:52 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri online Autor:  

Suprafata articol: medie Fotografii: 0 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca 

la Uzlina 

Vizualizari:  

 

http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina--

255134961.html 

http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina--255134961.html
http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina--255134961.html


 
 

 

Continut stire 

Reteta dobrogeana: Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina. 

publicat 2013-03-28 15:00:52 (Romania Libera) 

 

Reteta de scordolea cu peste sarat este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 

gustoasa.Ingredienteun 1 peste sarat de 1kg 1 si ½ kg de cartofi1 capatana de usturoi 

pisat pasta1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai 

putin).Citeste si Modul de preparare:Pestele se pune in apa calduta ca sa se desareze 

bine. Daca e nevoie, se schimba apa. Se pune la fiert, se scoate si, dupa ce s-a racit, 

se dezoseaza cu atentie.Cartofii se fierb curatati de coaja in zeama in care a fiert 

pestele, se scurg de zeama,se lasa sa se raceasca si se zdrobesc ca la piure, se bat cu 

ulei, usturoi pisat si sare, daca mai este nevoie.  

Citeste stirea originala 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html
http://stiri.astazi.ro/source/Romania%20Libera
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html


 
 

 

31. NewsStart 

Publicare: 29 martie 2013, 20.00 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri online Autor: eva.ro 

Suprafata articol: medie Fotografii: 0 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca 

la Uzlina 

Vizualizari:  

 

http://news.portal-start.com/post/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peayte-safrat-ca-la-

uzlina/ 

 

http://news.portal-start.com/post/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peayte-safrat-ca-la-uzlina/
http://news.portal-start.com/post/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peayte-safrat-ca-la-uzlina/


 
 

 

Continut rticol 

Reteta dobrogeana: Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina  

  

 

8 accesari | Eva | 20:00 - vineri, 29.03.2013  

Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ derulat de 

agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 

a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. Reteta 

‖Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina‖ a fost primită de la pensiunea ―Casa dintre 

salcii‖, UZLINA, Jud. Tulcea, DOBROGEA....     

mai multe  

sursa: Eva 

- See more at: http://news.portal-start.com/post/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-

peayte-safrat-ca-la-uzlina/#sthash.Yids3V69.dpuf 

http://www.eva.ro/divertisment/stiri/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-articol-50195.html
http://news.portal-start.com/Eva/
http://www.eva.ro/divertisment/stiri/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-articol-50195.html
http://www.eva.ro/divertisment/stiri/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-articol-50195.html


 
 

 

32. Reteta 

Publicare: 29 martie 2013, 20.00 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: blog culinar Autor: ecuisine 

Suprafata articol: medie Fotografii: 1 

Titlu: Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca 

la Uzlina 

Vizualizari:  

 

http://reteta.recipesq.com/2013/scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/ 

 

 

http://reteta.recipesq.com/2013/scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina/


 
 

 

33. Realitatea.net 

Publicare: 28 Mar 2013, 14:48 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: site-ul televiziunii Realitatea TV Autor: Romania libera 

Suprafata articol: medie Fotografii:  

Titlu: Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca 

la Uzlina 

Vizualizari:  

 

http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-

_891909.html 

http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-_891909.html
http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-_891909.html


 
 

 

 

 

Continut articol 

Reţeta dobrogeană: Scordolea cu peşte sărat ca la Uzlina. 

28 Mar 2013, 14:48  

Sursa: România Liber?  

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html


 
 

Reteta de scordolea cu peste sarat este autentica din regiunea Dobrogea si este foarte 

gustoasa. Ingrediente un 1 peste sarat de 1kg 1 si ½ kg de cartofi 1 capatana de usturoi 

pisat pasta 1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). 

Citeste si Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii Modul de preparare: Pestele 

se pune in apa calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie, se schimba apa. Se 

pune la fiert, se scoate si, dupa ce s-a racit, se ... Citeste mai mult  

 

Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-

scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-_891909.html#ixzz2U9RnwwgA  

Follow us: @realitatea on Twitter 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-297491.html
http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-_891909.html#ixzz2U9RnwwgA
http://ziare.realitatea.net/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-_891909.html#ixzz2U9RnwwgA
http://ec.tynt.com/b/rw?id=cRHDaEUgmr4kbZadbi-bpO&u=realitatea


 
 

 

34. Brandu’ de tara a Romaniei – pagina de Facebook 

Publicare: 3 aprilie 2013, 12.47 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Pagina de Facebook Autor: Traditii culinare Romanesti 

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina Vizualizari: 148 like-uri, 15 share 

 

https://www.facebook.com/brandul.de.tara.esti.tu?ref=stream 

 

 

https://www.facebook.com/brandul.de.tara.esti.tu?ref=stream


 
 

 

Continut articol 

Brandu' de tara shared Traditii Culinare Romanesti's photo.  

April 3 

Recomandarea zilei: Traditii Culinare Romanesti. 

Reteta dobrogeana a ultimei saptamani din martie este Scordolea cu peste sarat si este 

primita de la pensiunea Casa dintre salcii, Uzlina, Tulcea. 

 

Partenerul principal al proiectului este brandul Arpis 

 

Proiect derulat de Russenart Communications cu sprijinul www.chefbuzu.com 

https://www.facebook.com/brandul.de.tara.esti.tu
https://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=169616803192093&set=a.147746982045742.35289.147743452046095&type=1
https://www.facebook.com/brandul.de.tara.esti.tu/posts/441702375911948
https://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/ArpisOfficial?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/pages/Russenart-Communications/161589420558053?directed_target_id=0
http://www.chefbuzu.com/


 
 

 

35. Gossip 

Publicare: 10 mai 2013,  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Autor: Calendar evenimente 

Suprafata articol: Medie Fotografii:  

Titlu: Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina Vizualizari: 20 

 

http://gossip.pcvirt.com/ro/rss/id:3832497/ 

 

http://gossip.pcvirt.com/ro/rss/id:3832497/


 
 

 

36. In oras 

Publicare: 10 mai 2013,  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de evenimente si timp liber Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 8 + pliant 

Titlu: Reteta dobrogeana: Scordolea cu peste 

sarat ca la Uzlina 

Vizualizari: 36 

 

http://constanta.inoras.ro/articol/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-

uzlina-2438/ 

 

http://constanta.inoras.ro/articol/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-2438/
http://constanta.inoras.ro/articol/reteta-dobrogeana-scordolea-cu-peste-sarat-ca-la-uzlina-2438/


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul „Descopera traditiile culinare romanesti” derulat de 
agentia de relatii publice Russenart Communications, in parteneriat cu brandul Arpis si 
a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. Reteta 
„Scordolea cu peste sarat ca la Uzlina‖ a fost primita de la pensiunea „Casa dintre 
salcii‖, Loc. UZLINA, Jud. Tulcea,  DOBROGEA.     

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 
se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 
otet, ulei etc.     

Ingrediente  

 la un 1 peste sarat de 1kg intra cam 1 si ½ kg de cartofi; 
 1 capatana de usturoi pisat pasta; 
 1/2 cana de ulei (daca vi se pare prea uleios amestecul, puneti mai putin). 

    

Modul de preparare: 

Pestele se pune in apa calduta ca sa se desareze bine. Daca e nevoie se schimba apa. 
Se pune la fiert, se scoate si, dupa ce s-a racit, se dezoseaza cu atentie. Se fierb 
cartofii curatati de coaja in zeama in care a fiert pestele, se scurg de zeama,se lasa sa 
se raceasca  si se zdrobesc ca la piure, se bat cu ulei ca la maioneza, usturoi pisat si  
sare, daca mai e nevoie.   

Se asaza pe un platou un strat de piure, se presara pestele dezosat si se acopera cu 
restul de piure. Se niveleaza frumos cu un cutit, se pot trasa urme cu furculita. Se asaza 
de jur imprejur masline intregi sau felii.   

Daca faceti mai mult, se pot aranja mai multe straturi de cartofi si peste. Se mananca 
rece de la frigider, dar e bun si caldut.  

Despre pensiune 

Pensiunea CASA DINTRE SALCII, situata in localitatea Uzlina, judetul Tulcea, ofera 
conditii de cazare in 12 camere, cu aer conditionat, TV in camera, baie proprie si 
incalzire centrala.   

  

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

Despre proiect 

Proiectul „Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 
si este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri). 
Partenerul special al proiectului este site-ul de turism culinar,  www.chefbuzu.com.   

Pensiunile din Dobrogea care au pus la dispozitia proiectului retete traditionale 
dobrogene, sunt: Pensiunea Casa dintre Salcii si Pensiunea Cherhana. Retetele 
dobrogene au fost preparate de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului 
„Descopera traditiile culinare romanesti‖. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe pagina de Facebook . 

 

 

http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/locatie/30/Pensiunea-CASA-DINTRE-SALCII-Loc-UZLINA-Jud-Tulcea-DOBROGEA.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/32/Pensiunea-CHERHANA-Loc-Crisan-Jud-Tulcea-Dobrogea.html
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

Materiale de presa 

Campanie Reteta Banateana: “Malai copt ca in Banat” 

 

Au fost trimise catre presa urmatoarele materiale: 

 Reteta banateana: “Malai copt ca in Banat” 

 Fotografii preparare reteta “Malai copt ca in Banat” 

 Pliant reteta “Malai copt ca in Banat” 

 Afis proiect 

 Prezentare Chef Buzu 

 Mentionarea furnizorilor retetelor banatene 

 

Rezultate Campanie 

 19 articole  

 46 mentionari Arpis 

 19 mentionari Chef Buzu si www.chefbuzu.com 

 8 mentionari Adrian Buzoianu  

 9 mentionari Laura Laurenţiu, Blogul Retete ca la mama si 

www.retetecalamama.ro 

 1 Mentionare Hotel Senator  

 1 mentionare Casa Altringen 

 1 Mentionare  Pensiunea Select



 
 

 

1. Retetele Marianei 

Publicare: 4 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: blog Autor: Mariana Robescu, 

redactor revista Pap Tot 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 3+pliant 

Titlu: Malai copt ca in Banat – produs de post Vizualizari:  

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/04/09/malai-copt-ca-in-banat-produs-de-post/ 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/04/09/malai-copt-ca-in-banat-produs-de-post/


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare romanesti” derulat 
de agentia de relatii publice Russenart Communications in parteneriat cu brandul 

Arpis si a fost preparata de Gelu-Marian 
Jilavu, Food Manager in cadrul 
proiectului. 

Reteta ”Malai copt” a fost primită de la 
Adrian Buzoianu, autorul cărții “Reţetele 
bunicului” si al site-ul 
http://www.chefbuzu.com. 

Din luna martie, derularea activitatilor din 
cadrul proiectului de responsabilitate 
sociala se realizeaza cu sprijinul 
partenerului principal al proiectului, 
brandul premium Arpis, lansat in 1992. 
Portofoliul de produse Arpis contine 
faina de malai, faina din grau, gris, otet, 
ulei etc. 

 

 

http://www.chefbuzu.com/


 
 

 

 
 
Ce ai nevoie 
500 g malai Arpis 
1 litru apa 
1 lingura zahar 
1 pahar faina de grau Arpis 
drojdie cat o nuca 

ulei Arpis pentru 
uns tava 
sare dupa gust 
 

Cum prepari 
1. Se pune apa la 
fiert. Cand da in 
clocot, se 
opareste malaiul, 
adica se pune 
apa fiarta peste 
cantitatea de 
malai Arpis, se 
amesteca (sa fie 
pastos) si se lasa 
sa se raceasca. 
Se desface 
drojdia in putina 
apa calduta (sau 
lapte). 

2. Cand s-a racit malaiul se adauga cantitatea de faina alba Arpis, zaharul, drojdia si 
sare, dupa gust. Se amesteca totul foarte bine (trebuie sa curga ca un aluat de clatite, 
mai gros). 

3. Se lasa apoi aproximativ 2 ore la dospit, dupa care se ia o tava sau o forma de 
cozonac sau una dreptunghiulara mai mica, se unge cu ulei Arpis si se toarna 
compozitia in ea. Se da la cuptor pana se coace. 



 
 

 

 

MALAIUL COPT se serveste la SARMALE si la diverse preparate din carne de porc 
(gen POMANA PORCULUI, VARZA CU CIOLAN etc.) 
SECRET: Pentru a nu se crapa preparatul, acesta se unge inainte de a se da la cuptor 
cu un amestec de faina cu lapte (ca un aluat de clatite) 

http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/04/poza-4-web.jpg
http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/04/poza-5-web.jpg


 
 

De retinut: Malaiul copt este preparat cu apa si ulei in perioada postului. In celelalte 
perioade ale anului, apa se inlocuieste cu lapte, iar uleiul cu unt. 

Despre http://www.chefbuzu.com 

Chef Buzu este singurul site din Romania care promoveaza turismul culinar 

Dezvoltat initial ca o platforma online de retete culinare, http://www.chefbuzu.com si-a 
extins gama de servicii, mergand si in directia turismului culinar. 

Astfel, http://www.chefbuzu.com pune la dispozitia proprietarilor de locatii turistice, 
producatorilor particulari, cofetariilor si patiseriilor, servicii de promovare. 

Mai multe datalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com. 

Despre proiect 
Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt,, Woman TV. 

Retetele traditionale din Banat au fost puse la dispozitia proiectului de: Adrian Buzoianu 
(www.chefbuzu.com), Laura Laurentiu (www.retetecalamama.ro), Pensiunea Select, 
Hotel Senator si Casa Altringen. 
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

2. Coolinaria 

Publicare: 4 aprilie2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista culinara online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Malai copt ca in Banat – produs de post Vizualizari: 896 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2278/Malai-copt-ca-in-Banat-de-post.html 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2278/Malai-copt-ca-in-Banat-de-post.html


 
 

 

Continut articol 

 

Traditii romanesti: Malai copt ca in Banat - de post 
 

      Trimite pe mail Comenteaza Printeaza  

 

 

 

Dificultate: usor  

Reteta "Malai copt" face parte din proiectul 

"Descopera traditiile culinare romanesti", derulat 

de agentia de relatii publice Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 

este primita de la Adrian Buzoianu, autorul cartii 

"Retetele bunicului". 

 

Ingrediente  

 500 gr malai  
 1 L apa (sau lapte)  
 1 lingura zahar  
 1 pahar faina de grau  
 drojdie, cat o nuca  
 ulei (sau unt) pentru uns tava  
 sare, dupa gust  

Mod de preparare 

Apa se pune la fiert. 

Cand da in clocot se opareste malaiul, adica se pune apa fiarta peste cantitatea de malai, se 

amesteca (sa fie pastos) si se lasa sa se raceasca. 

Se desface drojdia in putina apa calduta (sau lapte).  

 

Cand s-a racit malaiul se adauga cantitatea de faina alba, zaharul, drojdia si sare. 

Se amesteca totul foarte bine (trebuie sa curga ca un aluat de clatite, mai gros).  

http://www.coolinaria.ro/r/2278/Malai-copt-ca-in-Banat-de-post.html
http://www.coolinaria.ro/r/2278/Malai-copt-ca-in-Banat-de-post.html
javascript:focusForm('addCommentform',%20'fullname');
javascript:focusForm('addCommentform',%20'fullname');
javascript:showBigImage(2278,'retete',1)
http://www.chefbuzu.com/


 
 

 

Se lasa apoi aproximativ 2 ore la dospit, dupa care se ia o tava sau o forma de cozonac, se 

unge cu ulei sau unt si se toarna compozitia in ea. 

Se da la cuptor pana se coace.  

 

Malaiul copt se serveste la sarmale si la diverse preparate din carne de porc (pomana porcului, 

varza cu ciolan etc.)  

 

SFAT: Pentru a nu se crapa preparatul, acesta se unge inainte de a se da la cuptor cu un 

amestec de faina cu lapte (ca un aluat de clatite).  

 

Malaiul copt este preparat cu apa si ulei in perioada postului. 

In celelalte perioade ale anului, apa se inlocuieste cu lapte, iar uleiul cu unt. 
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http://www.edelicios.ro/malai-copt-ca-in-banat-produs-de-post/ 

 

 

http://www.edelicios.ro/malai-copt-ca-in-banat-produs-de-post/


 
 

 

Continut articol 

Reteta - Malai copt ca in Banat – produs de post 

 

Categorii retete: Banat copt mălai Post produs Reţete de post 

Reteta face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare romanesti” derulat de agentia de 

relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si a fost preparata de 

Gel... 

 

http://www.edelicios.ro/retete/banat/
http://www.edelicios.ro/retete/copt/
http://www.edelicios.ro/retete/malai/
http://www.edelicios.ro/retete/post/
http://www.edelicios.ro/retete/produs/
http://www.edelicios.ro/retete/retete-de-post/
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http://www.womantv.ro/story/item/96-reteta-malai-copt-ca-in-banat-produs-de-post.html


 
 

 

Continut articol 

Suntem in post, asa ca astazi o sa-ti propun o reteta ce se va potrivi de minune cu 

regimul pe care il tii. Mai mult, chiar si 

dupa ce vei incheia aceasta perioada, 

trebuie sa  pastrezi reteta la indemana 

pentru ca o sa te ajute in continuare, 

fiind garnitura ideala pentru multe 

mancaruri, in special pentru cele 

bazate pe carne de porc.  

  

Ne pregatim de treaba, scoatem pe 

masa toate ingredientele de care avem nevoie si ne apucam sa pregatim malai 

copt ca in Banat.  

  

Daca nu tii post, atunci diseara te poti delecta chiar cu o portie de malai copt 

insotita de un pahar cu lapte, ca atunci cand eram mici.  

  

Sa intram in bucataria banateana de astazi si sa vedem daca avem toate 

ingredientele sau trebuie sa ne indreptam catre alimentara. 

  

INGREDIENTE:                                               

- Mălai: 500 gr. 

- 1 litru apă (sau lapte) 

- O lingură de zahăr 

- Un pahar faină de grâu Arpis 



 
 

- Drojdie cat o nucă 

- Ulei sau unt pentru uns tava 

- Sare după gust. 

  

MOD DE PREPARARE : 

Apa se pune la fiert. Cand dă în clocot se opărește mălaiul, adică se pune apa 

fiartă peste cantitatea de mălai Arpis, se amestecă (să fie păstos) și se lasă să se 

racească. Se desface drojdia în puțină apă calduță (sau lapte). 

              

  

Cand s-a racit mălaiul se adaugă cantitatea de făină albă Arpis, zahărul, drojdia și 

sarea. Se amestecă totul foarte bine (trebuie să curgă ca un aluat de clătite, mai 

gros). 

  

Se lasă apoi, aproximativ 2 ore la dospit, după care se 

ia o tavă sau o formă de cozonac, se unge cu ulei Arpis 

 și se toarnă compoziția în ea. Se dă la cuptor până se 

coace. 



 
 

  

MĂLAIUL COPT se servește la SARMALE și la diverse preparate din carne de porc 

(gen POMANA PORCULUI, VARZĂ CU CIOLAN etc.) 

SECRET: Pentru a nu se crapa preparatul, acesta se unge înainte de a se da la 

cuptor cu un amestec de făină cu lapte (ca un aluat de clatite) 

  

De reținut: Mălaiul copt este preparat cu apă și ulei în perioada postului. În 

celelalte perioade ale anului, apa se inlocuiește cu lapte, iar uleiul cu unt. 

  

  

Reţeta face parte din proiectul “Descoperă tradiţiile culinare româneşti” derulat 

de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul 

Arpis şi a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 

proiectului. 

  

Rețeta ”Malai copt” a fost primită de la Adrian Buzoianu, autorul cărții “Reţetele 

bunicului” și al site-ului www.chefbuzu.com. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com şi pe pagina de Facebook 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti. 

  

Iti doresc ,,pofta buna" si sper ca ti-a placut reteta de astazi. Nu uita, da LIKE 

www.facebook.com/womantv pentru a fi la curent cu toate emisiunile si pentru a 

castiga premii frumoase! 

 Cu drag, 

Flavia Apostol 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti.


 
 

www.womantv.ro 
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Continut articol 

Malai copt ca in Banat – produs de post 

Data: 04/04/2013  Vizualizari: 157   

  

Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ derulat de 

agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 

a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. 

 

Reteta ‖Malai copt‖ a fost primită de la Adrian Buzoianu, autorul cărții ―Reţetele 

bunicului‖ si al site-ul www.chefbuzu.com. 

 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 

otet, ulei etc. 

 

INGREDIENTE 

-Malai Arpis: 500 gr. 

-1 litru apa (sau lapte) 

-O lingura de zahar 

-Un pahar faina de grau Arpis 

-Drojdie cat o nuca 

-Ulei Arpis (sau unt) pentru uns tava 

-Sare dupa gust. 

 

MOD DE PREPARARE 



 
 

Apa se pune la fiert. Cand da in clocot se opareste malaiul, adica se pune apa fiarta 

peste cantitatea de malai Arpis, se amesteca (sa fie pastos) si se lasa sa se raceasca. 

Se desface drojdia in putina apa calduta (sau lapte). 

 

Cand s-a racit malaiul se adauga cantitatea de faina alba Arpis, zaharul, drojdia si sare. 

Se amesteca totul foarte bine (trebuie sa curga ca un aluat de clatite, mai gros). 

malai5 Malai copt ca in Banat produs de post 

 

Se lasa apoi aproximativ 2 ore la dospit, dupa care se ia o tava sau o forma de 

cozonac, se unge cu ulei Arpis si se toarna compozitia in ea. Se da la cuptor pana se 

coace. 

 

MALAIUL COPT se serveste la SARMALE si la diverse preparate din carne de porc 

(gen POMANA PORCULUI, VARZA CU CIOLAN etc.) 

SECRET: Pentru a nu se crapa preparatul, acesta se unge inainte de a se da la cuptor 

cu un amestec de faina cu lapte (ca un aluat de clatite) 

 

De retinut: Malaiul copt este preparat cu apa si ulei in perioada postului. In celelalte 

perioade ale anului, apa se inlocuieste cu lapte, iar uleiul cu unt. 

 

Chef Buzu este singurul site din Romania care promoveaza turismul culinar. Dezvoltat 

initial ca o platforma online de retete culinare, http://www.chefbuzu.com si-a extins 

gama de servicii, mergand si in directia turismului culinar. 

 

Astfel, http://www.chefbuzu.com pune la dispozitia proprietarilor de locatii turistice, 

producatorilor particulari, cofetariilor si patiseriilor, servicii de promovare. 

 

Mai multe datalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com. 

http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
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Continut articol 

MĂLAI COPT ca în Banat - produs de post 

Data: 10-04-2013 Ora: 09:00 

Locatia: România 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ derulat de 

agenţia de relaţii publice Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis şi a 

fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului. 

     

Reţeta ‖Mălai copt‖ a fost primită de la Adrian Buzoianu, autorul cărţii ―Reţetele 

bunicului‖ şi al site-ului www.chefbuzu.com. 

 

Din luna martie, derularea activităţilor din cadrul proiectului de responsabilitate socială 

se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conţine făină de mălai, făină din grâu, gris, 

oţet, ulei etc. 

 

 

INGREDIENTE: 

 

- Mălai Arpis: 500 gr. 

- 1 litru apă (sau lapte) 

- O lingură de zahăr 

- Un pahar faină de grâu Arpis 

- Drojdie cat o nucă 

- Ulei Arpis (sau unt) pentru uns tava 

- Sare după gust 

 

 

MOD DE PREPARARE: 

 

Apa se pune la fiert. Când dă în clocot se opăreşte mălaiul, adică se pune apa fiartă 

peste cantitatea de mălai Arpis, se amestecă (să fie păstos) şi se lasă să se racească. 

Se desface drojdia în puţină apă călduţă (sau lapte). 

 

Cand s-a răcit mălaiul se adaugă cantitatea de făină albă Arpis, zahărul, drojdia şi 

sarea. Se amestecă totul foarte bine (trebuie să curgă ca un aluat de clătite, mai gros). 

 

Se lasă apoi, aproximativ 2 ore la dospit, după care se ia o tavă sau o formă de 



 
 

cozonac, se unge cu ulei Arpis şi se toarnă compoziţia în ea. Se dă la cuptor până se 

coace. 

 

MĂLAIUL COPT se serveşte la SARMALE şi la diverse preparate din carne de porc 

(gen POMANA PORCULUI, VARZĂ CU CIOLAN etc.) 

SECRET: Pentru a nu se crapa preparatul, acesta se unge înainte de a se da la cuptor 

cu un amestec de făină cu lapte (ca un aluat de clatite) 

 

De reţinut: Mălaiul copt este preparat cu apă şi ulei în perioada postului. În celelalte 

perioade ale anului, apa se inlocuieşte cu lapte, iar uleiul cu unt. 

 

 

Despre www.chefbuzu.com 

 

Chef Buzu este singurul site din România care promovează turismul culinar.  

 

Dezvoltat iniţial ca o platformă online de reţete culinare, http://www.chefbuzu.com şi-a 

extins gama de servicii, mergând şi în direcţia turismului culinar. 

 

Astfel, http://www.chefbuzu.com pune la dispoziţia proprietarilor de locaţii turistice, 

producătorilor particulari, cofetăriilor şi patiseriilor, servicii de promovare. 

 

Mai multe datalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com.  

 

Eveniment publicat in data de: 05-04-2013  

de către Calendar Evenimente  

Vizualizat de: 71 ori  

Website: http://traditiiculinareromanesti.wordpress.com/  

 

http://traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
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Continut articol 

Reteta banateana de Malai copt (mancare de post) 

Reteta de malai copt este specifica din zona Banatului si este o mancare de post foarte 

gustoasa.Ingrediente:- 500 de grame de malai- 1 litru apa (sau lapte)- O lingura de 

zahar- Un pahar faina de grau- Drojdie cat o nuca- Ulei sau unt pentru uns tava- Sare 

dupa gust.Mod de preparare:Vizulizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele 

de pregatire ale retetei.Apa se pune la fiert. Cand da in clocot se opareste malaiul, 

adica se pune apa fiarta peste cantitatea de malai, se amesteca si se lasa sa se 

raceasca. Intre timp, se desface drojdia in putina apa calduta (sau lapte).Cand s-a racit 

malaiul se adauga ... 

 

pe larg in: Romania Libera  

stire: Reteta banateana de Malai copt (mancare de post) 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post-299222.html
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http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post-299222-main_pic4.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post-299222-main_pic4.html


 
 

 

 

Reţeta de mălai copt este specifică din zona Banatului şi este o mâncare de post foarte 
gustoasă. 

Ingrediente: 

- 500 de grame de mălai 

- 1 litru apă (sau lapte) 

- O lingură de zahăr 

- Un pahar faină de grâu 

- Drojdie cât o nucă 

- Ulei sau unt pentru uns tava 

- Sare după gust. 

Mod de preparare: 

Vizulizaţi galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregătire ale reţetei. 

Apa se pune la fiert. Când dă în clocot se opăreşte mălaiul, adică se pune apa fiartă 
peste cantitatea de mălai, se amestecă şi se lasă să se răcească. Între timp, se desface 
drojdia în puţină apă calduţă (sau lapte). 

Când s-a răcit mălaiul se adaugă cantitatea de făină albă, zahărul, drojdia şi sarea. Se 
amestecă totul foarte bine până când compoziţia seamănă cu un aluat de clătite, mai 
gros. 

Se lasă apoi, aproximativ 2 ore la dospit, după care se ia o tavă sau o formă de 
cozonac, se unge cu ulei şi se toarnă compoziţia în ea. Se dă la cuptor până se coace. 

Mălaiul copt se serveşte la sarmale şi la diverse preparate din carne de porc, precum 
pomana porcului sau varză cu ciolan. 

Citeşte şi Reţeta dobrogeană: Plachie ca în Delta Dunării 

Secret: Pentru a nu se crăpa preparatul, acesta se unge înainte de a se da la cuptor cu 
un amestec de făină cu lapte (ca un aluat de clatite) 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-296103.html


 
 

De reţinut: Mălaiul copt este preparat cu apă şi ulei în perioada postului. În celelalte 
perioade ale anului, apa se înlocuieşte cu lapte, iar uleiul cu unt. 

Reţeta de mălai copt a fost realizată de Adrian Buzoianu, autorul cărţii ―Reţetele 
bunicului‖ şi al site-ului www.chefbuzu.com, singurul site din Romania care promovează 
turismul culinar. 

Această reţetă a fost inclusă în proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ 
derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu 
brandul Arpis. Proiectul îşi propune să promoveze în perioada februarie-noiembrie 
reţetele culinare româneşti din diferite regiuni istorice în restaurantele din Bucureşti. 

Citeşte şi Reţetă bănăţeană: Clătite Ana Lugojana 
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Reteta de malai copt este specifica din zona Banatului si este o mancare de post foarte 

gustoasa. 

 

Ingrediente: 

 

- 500 de grame de malai 

 

- 1 litru apa (sau lapte) 

 

- O lingura de zahar 

 

- Un pahar faina de grau 

 

- Drojdie cat o nuca 

 

- Ulei sau unt pentru uns tava 

 

- Sare dupa gust. 

 

Mod de preparare: 

 

Vizulizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregatire ale retetei. 

 

Apa se pune la fiert. Cand da in clocot se opareste malaiul, adica se pune apa fiarta peste 

cantitatea de malai, se amesteca si se lasa sa se raceasca. Intre timp, se desface drojdia in 

putina apa calduta (sau lapte). 

 

Cand s-a racit malaiul se adauga cantitatea de faina alba, zaharul, drojdia si sarea. Se 

amesteca totul foarte bine pana cand compozitia seamana cu un aluat de clatite, mai gros. 

 

Se lasa apoi, aproximativ 2 ore la dospit, dupa care se ia o tava sau o forma de cozonac, se 

unge cu ulei si se toarna compozitia in ea. Se da la cuptor pana se coace. 

 

Malaiul copt se serveste la sarmale si la diverse preparate din carne de porc, precum pomana 

porcului sau varza cu ciolan. 

 

Citeste si Reteta dobrogeana: Plachie ca in Delta Dunarii 

 

Secret: Pentru a nu se crapa preparatul, acesta se unge inainte de a se da la cuptor cu un 

amestec de ...  



 
 

Citeste intreaga stire: Reteta banateana de Malai copt (mancare de post).  
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Continut articol 

Reţetă bănăţeană de Mălai copt (mâncare de post). 

Publicat: Luni, 15 Aprilie 2013, 12:52 

Reţetă bănăţeană de Mălai copt (mâncare de post). 

 

Reteta de malai copt este specifica din zona Banatului si este o mancare de post foarte 

gustoasa. Ingrediente: - 500 de grame de malai - 1 litru apa (sau lapte) - O lingura de 

zahar - Un pahar faina de grau - Drojdie cat o nuca - Ulei sau unt pentru uns tava - Sare 

dupa gust. Mod de preparare: Vizulizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele 

de pregatire ale retetei. Apa se pune la fiert. Cand da in clocot se opareste malaiul, 

adica se pune apa fiarta peste cantitatea de ... 

 

 

 

 



 
 

 

14. R24 

Publicare: 15 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri online Autor: Romania libera 

Suprafata articol: Miedie Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă bănăţeană de Mălai copt (mâncare de 

post). 

Vizualizari:  

 

http://ziare.i-24.ro/lifestyle/reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-

post.html#comments 

 

 

http://ziare.i-24.ro/lifestyle/reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post.html#comments
http://ziare.i-24.ro/lifestyle/reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post.html#comments


 
 

 

Continut stire 

Reţeta de mălai copt este specifică din zona Banatului şi este o mâncare de post foarte 

gustoasă. 

Ingrediente: 

- 500 de grame de mălai 

- 1 litru apă (sau lapte) 

- O lingură de zahăr 

- Un pahar faină de grâu 

- Drojdie cât o nucă 

- Ulei sau unt pentru uns tava 

- Sare după gust. 

Mod de preparare: 

Vizulizaţi galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregătire ale reţetei. 

Apa se pune la fiert. Când dă în clocot se opăreşte mălaiul, adică se pune apa fiartă 

peste cantitatea de mălai, se amestecă şi se lasă să se răcească. Între timp, se desface 

drojdia în puţină apă calduţă (sau lapte). 

Când s-a răcit mălaiul se adaugă cantitatea de făină albă, zahărul, drojdia şi sarea. Se 

amestecă totul foarte bine până când compoziţia seamănă cu un aluat de clătite, mai 

gros. 

Se lasă apoi, aproximativ 2 ore la dospit, după care se ia o tavă sau o formă de 

cozonac, se unge cu ulei şi se toarnă compoziţia în ea. Se dă la cuptor până se coace. 

 



 
 

 

15. Ce face Mimi? 

Publicare: 4 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: revista pentru femei Autor:  

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă bănăţeană de Mălai copt (mâncare de 

post). 

Vizualizari:  

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-banateana-de-malai-copt/ 

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-banateana-de-malai-copt/


 
 

 

Continut articol 

Nu este o mamaliga simpla, pe care stie s-o 

gateasca toata lumea, ci o reteta traditionala din 

Banat care-ti lasa gura apa.  

  

Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile 

culinare romanesti‖ derulat de agentia de relatii 

publice, Russenart Communications in parteneriat cu 

brandul Arpis si a fost preparata de Gelu-Marian 

Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului 

Daca ai chef sa mananci sanatos sic a la mama acasa, Mimi iti spune ce trebuie sa stii. 

Ascult-o pe Mimi. 

 

 

INGREDIENTE: 

- Malai Arpis: 500 gr. 

- 1 litru apa (sau lapte) 

- O lingura de zahar 

- Un pahar faina de grau Arpis 

- Drojdie cat o nuca 

- Ulei Arpis (sau unt) pentru uns tava 

- Sare dupa gust. 

 

MOD DE PREPARARE : 

Apa se pune la fiert. Cand da in clocot se opareste malaiul, adica se pune apa fiarta 

peste cantitatea de malai Arpis, se amesteca (sa fie pastos) si se lasa sa se raceasca. 

Se desface drojdia in putina apa calduta (sau lapte). 

 

Cand s-a racit malaiul se adauga cantitatea de faina alba Arpis, zaharul, drojdia si sare. 

Se amesteca totul foarte bine (trebuie sa curga ca un aluat de clatite, mai gros). 

 

Se lasa apoi aproximativ 2 ore la dospit, dupa care se ia o tava sau o forma de 

cozonac, se unge cu ulei Arpis  si se toarna compozitia in ea. Se da la cuptor pana se 

coace. 

 

MALAIUL COPT se serveste la SARMALE si la diverse preparate din carne de porc 

(gen POMANA PORCULUI, VARZA CU CIOLAN etc.) 



 
 

SECRET: Pentru a nu se crapa preparatul, acesta se unge inainte de a se da la cuptor 

cu un amestec de faina cu lapte (ca un aluat de clatite) 

 

De retinut: Malaiul copt este preparat cu apa si ulei in perioada postului. In 

celelalte perioade ale anului, apa se inlocuieste cu lapte, iar uleiul cu unt. 

 
Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ derulat de 

agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 

a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului 

 

Reteta ‖Malai copt‖ a fost primită de la Adrian Buzoianu, autorul cărții ―Reţetele 

bunicului‖ si al site-ul www.chefbuzu.com. 

 

Chef Buzu  este singurul site din Romania care promoveaza turismul culinar     
 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 

otet, ulei etc. 

 

 

http://www.chefbuzu.com/


 
 

 

16. Astazi.ro 

Publicare: 15 aprilie 2013, 13.00 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Autor: Romania libera 

Suprafata articol: Mica Fotografii:  

Titlu: Reţetă bănăţeană de Mălai copt (mâncare de 

post). 

Vizualizari:  

 

http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post--255166212.html 

 

http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post--255166212.html


 
 

 

Continut stire 

Reteta banateana de Malai copt (mancare de post). 

publicat 2013-04-15 13:00:55 (Romania Libera) 

 

Reteta de malai copt este specifica din zona Banatului si este o mancare de post foarte 

gustoasa.Ingrediente:- 500 de grame de malai- 1 litru apa (sau lapte)- O lingura de zahar- Un 

pahar faina de grau- Drojdie cat o nuca- Ulei sau unt pentru uns tava- Sare dupa gust.Mod de 

preparare:Apa se pune la fiert. Cand da in clocot se opareste malaiul, adica se pune apa fiarta 

peste cantitatea de malai, se amesteca si se lasa sa se raceasca. Intre timp, se desface drojdia 

in putina apa calduta (sau lapte).  

Citeste stirea originala 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post-299222.html
http://stiri.astazi.ro/source/Romania%20Libera
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post-299222.html


 
 

 

17. Diacaf.ro 

Publicare: 15 aprilie 2013, 12.50 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Autor: Romania libera 

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă bănăţeană de Mălai copt (mâncare de 

post). 

Vizualizari:  

 

http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-

post/sectiune/id=360242 

 

http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post/sectiune/id=360242
http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post/sectiune/id=360242


 
 

 

Continut stire 

Reţetă bănăţeană de Mălai copt (mâncare de post). 

RomaniaLibera.ro - 15 apr. la ora 12:50   

 

 

 

 

  

Reteta de malai copt este 

specifica din zona Banatului si 

este o mancare de post foarte 

gustoasa. 

 

Ingrediente: 

 

- 500 de grame de malai 

 

- 1 litru apa (sau lapte) 

 

- O lingura de zahar 

 

- Un pahar faina de grau 

 

- Drojdie cat o nuca 

 

- Ulei sau unt pentru uns tava 

 

- Sare dupa gust. 

 

Mod de preparare: 

 

Vizulizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregatire ale retetei. 

 

Apa se pune la fiert. Cand da in clocot se opareste malaiul, adica se pune apa fiarta peste 

cantitatea de ...  

Citeste mai mult pe RomaniaLibera.ro  

https://plus.google.com/share?hl=ro&url=http%3A%2F%2Fwww.diacaf.com%2Fstiri_public%2Fsearch%2Fstire%3DRe%C5%A3et%C4%83-b%C4%83n%C4%83%C5%A3ean%C4%83-de-M%C4%83lai-copt-m%C3%A2ncare-de-post%2Fsectiune%2Fid%3D360242
https://plus.google.com/share?hl=ro&url=http%3A%2F%2Fwww.diacaf.com%2Fstiri_public%2Fsearch%2Fstire%3DRe%C5%A3et%C4%83-b%C4%83n%C4%83%C5%A3ean%C4%83-de-M%C4%83lai-copt-m%C3%A2ncare-de-post%2Fsectiune%2Fid%3D360242
http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post/sectiune/id=360242
http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post/sectiune/id=360242
http://twitter.com/home?status=Re%C5%A3et%C4%83+b%C4%83n%C4%83%C5%A3ean%C4%83+de+M%C4%83lai+copt+%28m%C3%A2ncare+de+post%29.
http://twitter.com/home?status=Re%C5%A3et%C4%83+b%C4%83n%C4%83%C5%A3ean%C4%83+de+M%C4%83lai+copt+%28m%C3%A2ncare+de+post%29.
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post-299222.html


 
 

 

18. Sursa de stiri 

Publicare: 15 aprilie 2013, 12.50 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Autor: Romania libera 

Suprafata articol: Mica Fotografii:  

Titlu: Reţetă bănăţeană de Mălai copt (mâncare de 

post). 

Vizualizari:  

 

http://www.sursadestiri.ro/reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post-s4185617160.html 

 

http://www.sursadestiri.ro/reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post-s4185617160.html


 
 

 

Continut articol 

Sursa De Stiri » Sanatate » Sanatate, 15.04.2013 » Reţetă bănăţeană de Mălai copt 

(mâncare de post)  

Reţetă bănăţeană de Mălai copt (mâncare de post) 

15 Aprilie 2013 

  

Reţeta de mălai copt este specifică din zona Banatului şi este o mâncare de post foarte 
gustoasă.Ingrediente:- 500 de grame de mălai- 1 litru apă (sau lapte)- O lingură de 
zahăr- Un pahar faină de grâu- Drojdie cât o nucă- Ulei sau unt pentru uns tava- Sare 
după gust.Mod de preparare:Vizulizaţi galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele 
de pregătire ale reţetei.Apa se pune la fiert. Când dă în clocot se opăreşte mălaiul, 
adică se pune apa fiartă peste cantitatea de mălai, se amestecă şi se... continuare 

 » Monitorizare stiri folosind cuvinte cheie 
 » Sursa: Romania Libera 

 

 

http://www.sursadestiri.ro/
http://www.sursadestiri.ro/cat/sanatate.html
http://www.sursadestiri.ro/stiri/15.04.2013/sanatate.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post-299222.html
http://www.sursadestiri.ro/monitorizare-presa.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-malai-copt-mancare-de-post-299222.html


 
 

Materiale de presa 

Campanie Reteta Banateana: “Ceapa umpluta ca la 

Caransebes” 

 

Au fost trimise catre presa urmatoarele materiale: 

 Reteta banateana: “Ceapa umpluta ca la Caransebes” 

 Fotografii preparare reteta “Ceapa umpluta ca la Caransebes” 

 Pliant reteta “Ceapa umpluta ca la Caransebes” 

 Afis proiect 

 Prezentare pensiune 

 Mentionarea furnizorilor retetelor banatene 

Rezultate intermediare Campanie 

 21 articole  

 57 mentionari Arpis 

 25 Mentionari Hotel Senator  

 9 mentionari Laura Laurenţiu, Blogul Retete ca la mama si 

www.retetecalamama.ro 

 4 mentionari Chef Buzu si www.chefbuzu.com 

 6 mentionari Adrian Buzoianu  

 5 mentionari Casa Altringen 

 5 Mentionari  Pensiunea Select



 
 

 

1. Romania libera  

Publicare: 24 Aprilie 2013 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Ziar Autor: Andra Dumitru 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Reţetă bănăţeană: Ceapă umplută ca la Caransebeş Vizualizari: 1470 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-

caransebes-300152-main_pic1.html 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-300152-main_pic1.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-300152-main_pic1.html


 
 

 

Continut articol 

Reţeta de ceapă umplută ca la Caransebeş este specifică din Banat şi este foarte 
gustoasă. 

Ingrediente (pentru 6 persoane): 

600 gr de ceapă 
100 gr de măsline 
100 gr de nuci 
150 ml de ulei 
100 gr de pâine înmuiată în lapte 
20 gr de făină 
10 grame de zahăr 
25 gr de bulion de roşii 
20 gr de pătrunjel frunze 
100 gr de smântână 
15 gr de sare 
3 gr de piper 
puţin vin alb 

Modul de preparare : 

Vizulizaţi galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregătire ale reţetei. 

Ceapa se curăţă şi se fierbe întreagă. Se dă apoi la rece şi i se scoate miezul. 

Se realizează apoi o compoziţie din: nucile pisate bine în piua, pâinea înmuiată în lapte 
şi stoarsă bine, măslinele jumătăţi, sare, piper, miezul cepelor şi patrunjelul tocat 
mărunt. 

Cu aceasta compoziţie se umplu cepele, care se aşează apoi într-o tavă unsă. 

Separat se face un sos, astfel: se rumeneşte făina în uleiul Arpis bine încins, până ce 
făina capătă o culoare aurie. Se stinge apoi cu bulionul de roşii şi cu un pic de vin alb. 
Se presară apoi zahărul şi se mai dă în câteva clocote. Cand sosul este gata se toarnă 
peste cepele din tavă. 

Se bagă apoi tava la cuptor pentru circa 15 minute. Preparatul se serveşte fierbinte cu 
smântână deasupra. 

Citeşte şi Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă cremă de roşii ca în 
Banat) 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-299614.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-299614.html


 
 

Tradiţii culinare 

Această reţetă a fost inclusă în proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ 
derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu 
brandul Arpis. Proiectul îşi propune să promoveze în perioada februarie-noiembrie 
reţetele culinare româneşti din diferite regiuni istorice în restaurantele din Bucureşti. 
Reţeta ‖Sos de rosii cu smantana‖ a fost primită de la Hotelul Senator din Timisoara 
(Banat) şi a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului. 

 

2. Realitatea.net  

Publicare: 24 Aprilie 2013, 10.03 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Televiziunea Realitatea - website Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Reţetă bănăţeană: Ceapă umplută ca la Caransebeş Vizualizari:  

http://ziare.realitatea.net/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-_921631.html 

 

http://ziare.realitatea.net/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-_921631.html


 
 

  

3. Romania pozitiva 

Publicare: 24 Aprilie 2013 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista Autor: Andra Calenic 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 2 

Titlu: Reţetă bănăţeană: Ceapă umplută ca la Caransebeş Vizualizari:  

 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes/ 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes/


 
 

 

Continut articol 

Reţeta face parte din proiectul “Descoperă tradiţiile culinare româneşti” derulat 
de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul 
Arpis.  

Rețeta ‖Ceapa umplută ca la Caransebeș‖ a fost primită de la Hotelul Senator din 
Timisoara (Banat) și a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 
proiectului. 

Din luna martie, derularea activităților din cadrul proiectului de responsabilitate socială 
se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină de mălai, făină din grâu, gris, 
oțet, ulei etc. 

CEAPĂ UMPLUTĂ CA LA CARANSEBEŞ  

Ingrediente ptr. 6 persoane : 

 Ceapă : 0,600 kg 
 Măsline : 0,100 kg 
 Nuci : 0,100 kg 
 Ulei Arpis : 0,150 kg 
 Pâine înmuiată în lapte : 0,100 kg 
 Făină Arpis : 0,020 kg 
 Zahar : 0,010 kg 
 Bulion de rosii : : 0,025 kg 
 Pătrunjel frunze : 0,020 kg 
 Smântâna : 0,100 kg 
 Sare : 0,015 kg 
 Piper : 0,003 kg. 
 Puțin vin alb 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/36/Hotel-SENATOR-Timisoara-Banat.html
http://www.arpis.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/?attachment_id=62105


 
 

  

Modul de preparare : 

Ceapa se curăță și se fierbe întreagă. Se dă apoi la rece și i se scoate miezul. 

Se realizează apoi o compoziție din: nucile pisate bine în piua, pâinea înmuiată în lapte 
și stoarsă bine, măslinele jumătăți, sare, piper, miezul cepelor și patrunjelul tocat 
mărunt. 

Cu aceasta compoziție se umplu cepele, care se așează apoi într-o tavă unsă. 

Separat se face un sos, astfel: se rumenește făina în uleiul Arpis bine încins, până ce 
făina capătă o culoare aurie. Se stinge apoi cu bulionul de roșii și cu un pic de vin alb. 
Se presară apoi zahărul și se mai dă în câteva clocote. Cand sosul este gata se toarnă 
peste cepele din tavă. 

Se bagă apoi tava la cuptor pentru circa 15 minute. Preparatul se servește fierbinte cu 
smântână deasupra.   

 

—————————————– 

http://www.romaniapozitiva.ro/?attachment_id=62104


 
 

Despre Hotel Senator 

Situat pe DN6, Timisoara – Bucuresti, la doar 1 km. de Timisoara si de Aeroportul 
Inernational, intr-un loc linistit, o oaza de verdeata, HOTEL SENATOR este locul perfect 
atat pentru turism, cat si pentru afaceri. Aici gasesti atmosfera unei intalniri oficiale 
precum si cadrul intim, plin de armonie, al unei cine romantice. 

Despre proiect 

Proiectul ―Descoperă tradițiile culinare românești‖ este derulat de agenția Russenart 
Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie  – decembrie 2013 
și este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

  

Rețetele tradiționale din Banat au fost puse la dispoziția proiectului de: Adrian 
Buzoianu (www.chefbuzu.com), Laura Laurențiu (www.retetecalamama.ro), 
Pensiunea Select, Hotel Senator și Casa Altringen.  

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
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Continut articol 

Reţetă bănăţeană: Ceapă umplută ca la Caransebeş. 

RomaniaLibera.ro 24 apr. la ora 09:57  

   
 

Reteta de ceapa umpluta ca la Caransebes este specifica din Banat si este foarte gustoasa. 

 

Ingrediente (pentru 6 persoane): 

 

600 gr de ceapa100 gr de masline100 gr de nuci150 ml de ulei100 gr de paine inmuiata in 

lapte20 gr de faina10 grame de zahar25 gr de bulion de rosii20 gr de patrunjel frunze100 gr de 

smantana15 gr de sare3 gr de piperputin vin alb 

 

Modul de preparare : 

 

Vizulizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregatire ale retetei. 

 

Ceapa se curata si se fierbe ...  

Citeste mai mult pe RomaniaLibera.ro  

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-300152.html
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Continut articol 

Daca tot se apropie week-end-ul, atunci e timpul sa 

gatim ceva nou. Asa cum te- am invatat pana acum 

la Woman TV, iti propunem o noua reteta cu care 

iti poti surprinde placut familia sau prietenii. 

Ramanem in zona Banatului si in aceasta 

saptamana si invatam sa preparam ceapa umpluta 

ca la Caransebes! Delicios! Sa vedem intai care sunt 

ingredientele de care avem nevoie, iar mai apoi sa 

ne apucam de treaba! O sa ne iasa sase portii, asa 

ca trebuie deja sa ne gandim pe cine invitam maine 

la pranz! Sa incepem! 

  

Ingrediente ptr. 6 persoane : 

• Ceapă : 0,600 kg 

• Măsline : 0,100 kg                                    

• Nuci : 0,100 kg 

• Ulei Arpis : 0,150 kg 

• Pâine înmuiată în lapte : 0,100 kg 

• Făină Arpis : 0,020 kg 

• Zahar : 0,010 kg 

• Bulion de rosii : : 0,025 kg 

• Pătrunjel frunze : 0,020 kg 

• Smântâna : 0,100 kg 



 
 

• Sare : 0,015 kg 

• Piper : 0,003 kg. 

• Puțin vin alb 

  

Modul de preparare : 

  

Ceapa se curăță și se fierbe întreagă. Se dă apoi la rece și i se scoate miezul.  

  

Se realizează apoi o compoziție din: nucile pisate bine în piua, pâinea înmuiată în 

lapte și stoarsă bine, măslinele jumătăți, sare, piper, miezul cepelor și patrunjelul 

tocat mărunt. 

  

Cu aceasta compoziție se umplu cepele, care se așează apoi într-o tavă unsă. 

  

Separat se face un sos, astfel: se rumenește făina în uleiul Arpis bine încins, până 

ce făina capătă o culoare aurie. Se stinge apoi cu bulionul de roșii și cu un pic de 

vin alb. Se presară apoi zahărul și se mai dă în câteva clocote. Cand sosul este gata 

se toarnă peste cepele din tavă. 

  

Se bagă apoi tava la cuptor pentru circa 15 minute. 

Preparatul se servește fierbinte cu smântână deasupra.  



 
 

  

Reţeta face parte din proiectul “Descoperă tradiţiile culinare româneşti” derulat 

de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul 

Arpis. 

Rețeta ”Ceapa umplută ca la Caransebeș” a fost primită de la Hotelul Senator din 

Timisoara (Banat) și a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în 

cadrul proiectului.  

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com şi pe pagina de Facebook 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti. 

  

Sper ca ti-a placut reteta de astazi! Nu uita, da LIKE www.facebook.com/womantv 

pentru a fi la curent cu toate emisiunile si pentru a castiga premii frumoase! 

  

Sa aveti pofta, dragele mele! 

  

Mult succes la gatit, 

  

Flavia Apostol 

www.womantv.ro 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti.
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Continut articol 

Reteta banateana: Ceapa umpluta ca la Caransebes. 

publicat 2013-04-24 10:15:18 (Romania Libera) 

 

Reteta de ceapa umpluta ca la Caransebes este specifica din Banat si este foarte 

gustoasa.Ingrediente (pentru 6 persoane):600 gr de ceapa 100 gr de masline 100 gr de 

nuci 150 ml de ulei 100 gr de paine inmuiata in lapte 20 gr de faina 10 grame de zahar 

25 gr de bulion de rosii 20 gr de patrunjel frunze 100 gr de smantana 15 gr de sare 3 gr 

de piper putin vin albModul de preparare :Ceapa se curata si se fierbe intreaga. Se da 

apoi la rece si i se scoate miezul.Se realizeaza apoi o compozitie din: nucile pisate bine 

in piua, painea inmuiata in lapte si stoarsa bine, maslinele jumatati, sare, piper, miezul 

cepelor si patrunjelul tocat marunt.  

Citeste stirea originala 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-300152.html
http://stiri.astazi.ro/source/Romania%20Libera
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-300152.html
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Reteta banateana: 

Ceapa umpluta ca la 

Caransebes 
24 Aprilie  

 



 
 

 

Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare românesti‖ derulat de 

agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis. 

Reteta ‖Ceapa umpluta ca la Caransebes‖ a fost primita de la Hotelul Senator din 

Timisoara (Banat) si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul 

proiectului. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grâu, gris, 

otet, ulei etc. 

 

CEAPA UMPLUTA CA LA CARANSEBES 

 

Ingrediente ptr. 6 persoane : ceapa : 0,600 kg; masline : 0,100 kg; nuci : 0,100 kg; ulei 

Arpis : 0,150 kg, pâine inmuiata in lapte : 0,100 kg; faina Arpis : 0,020 kg; zahar : 0,010 

kg; bulion de rosii : : 0,025 kg; patrunjel frunze : 0,020 kg; smântâna : 0,100 kg; sare : 

0,015 kg; piper : 0,003 kg; putin vin alb. 

 

Modul de preparare : Ceapa se curata si se fierbe intreaga. Se da apoi la rece si i se 

scoate miezul. Se realizeaza apoi o compozitie din: nucile pisate bine in piua, pâinea 

inmuiata in lapte si stoarsa bine, maslinele jumatati, sare, piper, miezul cepelor si 

patrunjelul tocat marunt. Cu aceasta compozitie se umplu cepele, care se aseaza apoi 

intr-o tava unsa. Separat se face un sos, astfel: se rumeneste faina in uleiul Arpis bine 

incins, pâna ce faina capata o culoare aurie. Se stinge apoi cu bulionul de rosii si cu un 

pic de vin alb. Se presara apoi zaharul si se mai da in câteva clocote. Cand sosul este 

gata se toarna peste cepele din tava.  

 

Se baga apoi tava la cuptor pentru circa 15 minute. Preparatul se serveste fierbinte cu 

smântâna deasupra. 

 

 

Proiectul ―Descopera traditiile culinare românesti‖ este derulat de agentia Russenart 

Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie  – decembrie 2013 

si este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri  

http://www.arpis.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

 

8. Revista presei 

Publicare: 24 aprilie 2013  Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Sursa: Romania libera  

Suprafata articol: Mica Fotografii:  

Titlu: Reţetă bănăţeană: Ceapă umplută ca la Caransebeş Vizualizari:  

 

http://www.revista-presei.com/stire-Reteta-banateana--Ceapa-umpluta-ca-la-Caransebes--

255182706.html 

 

 

http://www.revista-presei.com/stire-Reteta-banateana--Ceapa-umpluta-ca-la-Caransebes--255182706.html
http://www.revista-presei.com/stire-Reteta-banateana--Ceapa-umpluta-ca-la-Caransebes--255182706.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta banateana: Ceapa umpluta ca la Caransebes. 

publicat 2013-04-24 10:15:18 (Romania Libera) 

 

Reteta de ceapa umpluta ca la Caransebes este specifica din Banat si este foarte 

gustoasa.Ingrediente (pentru 6 persoane):600 gr de ceapa 100 gr de masline 100 gr de 

nuci 150 ml de ulei 100 gr de paine inmuiata in lapte 20 gr de faina 10 grame de zahar 

25 gr de bulion de rosii 20 gr de patrunjel frunze 100 gr de smantana 15 gr de sare 3 gr 

de piper putin vin albModul de preparare :Ceapa se curata si se fierbe intreaga. Se da 

apoi la rece si i se scoate miezul.Se realizeaza apoi o compozitie din: nucile pisate bine 

in piua, painea inmuiata in lapte si stoarsa bine, maslinele jumatati, sare, piper, miezul 

cepelor si patrunjelul tocat marunt. 

 

citeste mai mult... 
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Continut articol 

Reteta face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare românesti” derulat 
de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul 
Arpis. 

Reteta ”Ceapa umpluta ca la Caransebes” a fost primita de la Hotelul Senator din 
Timisoara (Banat) si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in 
cadrul proiectului. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate 
sociala se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul 
premium Arpis, lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de 
malai, faina din grâu, gris, otet, ulei etc. 

 

http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/04/7-web-1.jpg


 
 

 

http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/04/pliant-ceapa-umpluta-r11.jpg


 
 

Ce ai nevoie pentru 6 persoane 
600 g ceapa 
100 g masline 
100 g nuca 
150 ml ulei Arpis 
100 g paine inmuiata in lapte 
20 g faina Arpis 
10 g zahar 
25 g bulion de rosii 
cateva fire patrunjel verde 
100 ml smantana 
15 g sare 
3 g piper 
putin vin alb 
 

Cum prepari 

1. Ceapa se curata si se fierbe intreaga. Se da apoi sa se raceasca, dupa care i se 
scoate miezul. 

2. Se amesteca nucile pisate bine in piua cu pâinea inmuiata in lapte si stoarsa bine, 
maslinele taiate jumatati, sare, piper, miezul cepelor si patrunjelul tocat marunt. Cu 
aceasta compozitie se umplu cepele, care se asaza apoi intr-o tava unsa cu putin ulei. 

 

http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/04/1-web.jpg


 
 

 

3. Separat, se face un sos: se rumeneste faina in uleiul Arpis bine incins, pâna ce faina 
capata o culoare aurie. Se stinge apoi cu bulionul de rosii si cu un pic de vin alb. Se 
presara zaharul si se mai da in câteva clocote. Cand sosul este gata, se toarna peste 
cepele din tava. Se introduce din nou tava la cuptor pentru circa 15 minute. Preparatul 
se serveste fierbinte cu smântâna deasupra. 

 

http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/04/3-web.jpg
http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/04/4-web.jpg


 
 

Despre Hotel Senator 
Situat pe DN6, Timisoara – Bucuresti, la doar 1 km. de Timisoara si de Aeroportul 
Inernational, intr-un loc linistit, o oaza de verdeata, HOTEL SENATOR este locul 
perfect atat pentru turism, cat si pentru afaceri. Aici gasesti atmosfera unei 
intalniri oficiale precum si cadrul intim, plin de armonie, al unei cine romantice. 

Despre proiect 
Proiectul ―Descopera traditiile culinare românesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – decembrie 2013 
si este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

Retetele traditionale din Banat au fost puse la dispozitia proiectului de: Adrian Buzoianu 
(www.chefbuzu.com), Laura Laurentiu (www.retetecalamama.ro), Pensiunea Select, 
Hotel Senator si Casa Altringen. 
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
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Continut stire 

Reteta banateana: Ceapa umpluta ca la Caransebes. 

Reteta de ceapa umpluta ca la Caransebes este specifica din Banat si este foarte 

gustoasa. 

 

Ingrediente (pentru 6 persoane): 

600 gr de ceapa 

100 gr de masline 

100 gr de nuci 

150 ml de ulei 

100 gr de paine inmuiata in lapte 

20 gr de faina 

10 grame de zahar 

25 gr de bulion de rosii 

20 gr de patrunjel frunze 

100 gr de smantana 

15 gr de sare 

3 gr de piper 

putin vin alb 

 

Modul de preparare : 

Vizulizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregatire ale retetei. 

 

Ceapa se curata si se fierbe intreaga. Se da apoi la rece si i se scoate miezul. 



 
 

Se realizeaza apoi o compozitie din: nucile pisate bine in piua, painea inmuiata in lapte 

si stoarsa bine, maslinele jumatati, sare, piper, miezul cepelor si patrunjelul tocat 

marunt. 

Cu aceasta compozitie se umplu cepele, care se aseaza apoi intr-o tava unsa. 

Separat se face un sos, astfel: se rumeneste faina in uleiul Arpis bine incins, pana ce 

faina capata o culoare aurie. Se stinge apoi cu bulionul de rosii si cu un pic de vin alb. 

Se presara apoi zaharul si se mai da in cateva clocote. Cand sosul este gata se toarna 

peste cepele din tava. 

 

Se baga apoi tava la cuptor pentru circa 15 minute. Preparatul ... 

Citeste intreaga stire: Reteta banateana: Ceapa umpluta ca la Caransebes. 
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Continut articol 

Reteta banateana: Ceapa umpluta ca la Caransebes – Reteta face parte din 
proiectul “Descopera traditiile culinare românesti” derulat de agentia de relatii 
publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis. 

 

Reteta ‖Ceapa umpluta ca la Caransebes‖ a fost primita de la Hotelul Senator din 
Timisoara (Banat) si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul 
proiectului.  

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 
se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grâu, gris, 
otet, ulei etc. 

CEAPA UMPLUTA CA LA CARANSEBES 
Ingrediente ptr. 6 persoane : 
-Ceapa : 0,600 kg 
-Masline : 0,100 kg 
-Nuci : 0,100 kg 
-Ulei Arpis : 0,150 kg 
-Paine inmuiata in lapte : 0,100 kg 
-Faina Arpis : 0,020 kg 
-Zahar : 0,010 kg 
-Bulion de rosii : : 0,025 kg 
-Patrunjel frunze : 0,020 kg 
-Smântâna : 0,100 kg 
-Sare : 0,015 kg 
-Piper : 0,003 kg. 
-Putin vin alb 

http://www.bucatariaculinara.net/ceapa-umpluta.html
http://www.bucatariaculinara.net/wp-content/uploads/rc1.jpg


 
 

Modul de preparare 
 
Ceapa se curata si se fierbe intreaga. Se da apoi la rece si i se scoate miezul. 

Se realizeaza apoi o compozitie din: nucile pisate bine in piua, pâinea inmuiata in lapte 
si stoarsa bine, maslinele jumatati, sare, piper, miezul cepelor si patrunjelul tocat 
marunt. 

Cu aceasta compozitie se umplu cepele, care se aseaza apoi intr-o tava unsa. 

Separat se face un sos, astfel: se rumeneste faina in uleiul Arpis bine incins, pâna ce 
faina capata o culoare aurie. Se stinge apoi cu bulionul de rosii si cu un pic de vin alb. 
Se presara apoi zaharul si se mai da in câteva clocote. Cand sosul este gata se toarna 
peste cepele din tava. 

Se baga apoi tava la cuptor pentru circa 15 minute. Preparatul se serveste fierbinte cu 
smântâna deasupra.  

Despre Hotel Senator 
Situat pe DN6, Timisoara – Bucuresti, la doar 1 km. de Timisoara si de Aeroportul 
Inernational, intr-un loc linistit, o oaza de verdeata, HOTEL SENATOR este locul perfect 
atat pentru turism, cat si pentru afaceri. Aici gasesti atmosfera unei intalniri oficiale 
precum si cadrul intim, plin de armonie, al unei cine romantice. 

Retetele traditionale din Banat au fost puse la dispozitia proiectului de: Adrian Buzoianu 
(www.chefbuzu.com), Pensiunea Select, Hotel Senator si Casa Altringen.  

Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

http://www.chefbuzu.com/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
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http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes.html


 
 

 

Continut articol 

Reţetă bănăţeană: Ceapă umplută ca la Caransebeş. 

Publicat: Miercuri, 24 Aprilie 2013, 10:02 

Reţetă bănăţeană: Ceapă umplută ca la Caransebeş. 

 

Reteta de ceapa 

umpluta ca la Caransebes este specifica din Banat si este foarte gustoasa. Ingrediente 

(pentru 6 persoane): 600 gr de ceapa100 gr de masline100 gr de nuci150 ml de ulei100 

gr de paine inmuiata in lapte20 gr de faina10 grame de zahar25 gr de bulion de rosii20 

gr de patrunjel frunze100 gr de smantana15 gr de sare3 gr de piperputin vin alb Modul 

de preparare : Vizulizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregatire ale 

retetei. Ceapa se curata si se fierb 
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http://www.coolinaria.ro/r/2300/Ceapa-umpluta-ca-la-Caransebes.html 

 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2300/Ceapa-umpluta-ca-la-Caransebes.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta "Ceapa umpluta ca la Caransebes" face parte din proiectul "Descopera traditiile 

culinare romanesti", derulat de agentia de relatii publice Russenart Communications in 

parteneriat cu brandul Arpis si este primita de la Hotelul Senator din Timisoara (Banat). 

Ingrediente  

 Pentru 6 persoane:  
 600 gr ceapa  
 100 gr masline  
 100 gr nuci  
 150 ml ulei  
 100 gr paine inmuiata in lapte  
 20 gr faina  
 10 gr zahar  
 25 gr bulion de rosii  
 20 gr patrunjel frunze  
 100 ml smantana  
 15 gr sare  
 un praf de piper  
 putin vin alb  

Mod de preparare 

Ceapa se curata si se fierbe intreaga. 

Se da apoi la rece si i se scoate miezul.  

 

Se realizeaza apoi o compozitie din: nucile pisate bine in piua, painea inmuiata in lapte 

si stoarsa bine, maslinele jumatati, sare, piper, miezul cepelor si patrunjelul tocat 

marunt.  

 

Cu aceasta compozitie se umplu cepele, care se asaza apoi intr-o tava unsa.  

 

Separat se face un sos, astfel: Se rumeneste faina in uleiul bine incins, pana ce faina 

capata o culoare aurie. 

Se stinge apoi cu bulionul de rosii si cu un pic de vin alb. 

Se presara apoi zaharul si se mai da in cateva clocote. 

Cand sosul este gata, se toarna peste cepele din tava.  

Se baga apoi tava la cuptor pentru circa 15 minute. 

Preparatul se serveste fierbinte cu smantana deasupra.  

Pofta buna!  

http://www.chefbuzu.com/locatie/36/Hotel-SENATOR-Timisoara-Banat.html


 
 

Postat de Hotel Senator pe data de 2013-04-24  
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http://www.coolinaria.ro/cont/Hotel-Senator/10/1
http://www.edelicios.ro/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes/
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http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/ceapa-umpluta-ca-la-

caransebes 

http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/ceapa-umpluta-ca-la-caransebes
http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/ceapa-umpluta-ca-la-caransebes


 
 

 

Continut articol 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ derulat de 

agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis. 

Timp de preparare: Mediu 

Numar de portii: 6 

Complexitate: mediu 

Ingrediente principale:  

ceapa, masline, nuci, ulei, paine, lapte, faina, bulion, vin alb 

Ingrediente 

 600 g ceapă 

 100 g măsline 

 100 g nuci 

 150 ml ulei Arpis 

 100 g pâine înmuitaă în lapte 

 20 g făină Arpis 

 10 g zahăr 

 25 g bulion de roșii 

 20 g pătrunjel verde 

 100 g smântână 

 sare 

 piper 

 vin alb 

 

Mod de preparare 

 

Ceapa se curăță și se fierbe întreagă. Se dă apoi la rece și i se scoate miezul. 

 

Se realizează apoi o compoziție din: nucile pisate bine în piua, pâinea înmuiată în lapte 

și stoarsă bine, măslinele jumătăți, sare, piper, miezul cepelor și patrunjelul tocat 

mărunt. 



 
 

Cu aceasta compoziție se umplu cepele, care se așează apoi într-o tavă unsă. 

Separat se face un sos, astfel: se rumenește făina în uleiul Arpis bine încins, până ce 

făina capătă o culoare aurie. Se stinge apoi cu bulionul de roșii și cu un pic de vin alb. 

Se presară apoi zahărul și se mai dă în câteva clocote. Cand sosul este gata se toarnă 

peste cepele din tavă. 

 

Se bagă apoi tava la cuptor pentru circa 15 minute. Preparatul se servește fierbinte cu 

smântână deasupra.  

 

Rețeta ‖Ceapa umplută ca la Caransebeș‖ a fost primită de la Hotelul Senator din 

Timisoara (Banat) și a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 

proiectului.  

 

Rețetele tradiționale din Banat au fost puse la dispoziția proiectului de: Adrian 

Buzoianu, Laura Laurențiu, Pensiunea Select, Hotel Senator și Casa Altringen.  

 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook. 
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http://www.sursadestiri.ro/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-s4755927167.html
http://www.sursadestiri.ro/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-s4755927167.html


 
 

 

Continut articol 

Reţetă bănăţeană: Ceapă umplută ca la Caransebeş 

24 Aprilie 2013 

  

Reţeta de ceapă umplută ca la Caransebeş este specifică din Banat şi este foarte 
gustoasă.Ingrediente (pentru 6 persoane):600 gr de ceapă 100 gr de măsline 100 gr de 
nuci 150 ml de ulei 100 gr de pâine înmuiată în lapte 20 gr de făină 10 grame de zahăr 
25 gr de bulion de roşii 20 gr de pătrunjel frunze 100 gr de smântână 15 gr de sare 3 gr 
de piper puţin vin albModul de preparare :Vizulizaţi galeria foto de mai sus pentru a 
vedea etapele de pregătire ale reţetei.Ceapa se curăţă şi se fierbe într... continuare 

 » Monitorizare stiri folosind cuvinte cheie 
 » Sursa: Romania Libera 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-300152.html
http://www.sursadestiri.ro/monitorizare-presa.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-300152.html
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http://www.121.ro/articole/art10026-reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes.html
http://www.121.ro/articole/art10026-reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta banateana: Ceapa umpluta ca la Caransebes 

Reteta face parte din proiectul “Descopera 
traditiile culinare romanesti”, a fost primita de la Hotelul Senator din Timisoara 
(Banat) si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul 
proiectului.  
 
de Hotelul Senator  
 
Ceapa umpluta ca la Caransebes  
 
Ingrediente pentru 6 persoane:  
 
- Ceapa: 0,600 kg  
- Masline: 0,100 kg  
- Nuci: 0,100 kg  
- Ulei Arpis: 0,150 kg  
- Paine inmuiata in lapte: 0,100 kg  
- Faina Arpis: 0,020 kg  
- Zahar: 0,010 kg  
- Bulion de rosii: 0,025 kg  
- Patrunjel frunze: 0,020 kg  
- Smantana: 0,100 kg  
- Sare: 0,015 kg  
- Piper: 0,003 kg.  
- Putin vin alb  
 
Modul de preparare:  
 
Ceapa se curata si se fierbe intreaga. Se da apoi la rece si i se scoate miezul.  

http://www.chefbuzu.com/locatie/36/Hotel-SENATOR-Timisoara-Banat.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/36/Hotel-SENATOR-Timisoara-Banat.html


 
 

 
Se realizeaza apoi o compozitie din: nucile pisate bine in piua, painea inmuiata in lapte 
si stoarsa bine, maslinele jumatati, sare, piper, miezul cepelor si patrunjelul tocat 
marunt.  
 
Cu aceasta compozitie se umplu cepele, care se asaza apoi intr-o tava unsa.  
 
Separat se face un sos, astfel: se rumeneste faina in uleiul Arpis bine incins, pana ce 
faina capata o culoare aurie. Se stinge apoi cu bulionul de rosii si cu un pic de vin alb. 
Se presara apoi zaharul si se mai da in cateva clocote. Cand sosul este gata se toarna 
peste cepele din tava.  
 
Se baga apoi tava la cuptor pentru circa 15 minute. Preparatul se serveste fierbinte cu 
smantana deasupra.  
 
Pont: in perioadele de post painea poate fi inmuiata in apa (inlocuind laptele), iar 
preparatul se va servi fara smantana. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 

otet, ulei etc.  

 

Despre Hotel Senator  

Situat pe DN6, Timisoara - Bucuresti, la doar 1 km. de Timisoara si de Aeroportul 

Inernational, intr-un loc linistit, o oaza de verdeata, HOTEL SENATOR este locul perfect 

atat pentru turism, cat si pentru afaceri. Aici gasesti atmosfera unei intalniri oficiale 

precum si cadrul intim, plin de armonie, al unei cine romantice.  

 

Despre proiect  

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 

Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – decembrie 2013 

si este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri).  

 

Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook. 

 

http://www.arpis.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.121.ro/
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http://news.portal-start.com/post/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes/


 
 

 

Continut articol 

Reteta banateana: Ceapa umpluta ca la Caransebes  

  

 

2 accesari | Eva | 18:15 - miercuri, 24.04.2013  

Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare românesti‖ derulat de 

agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis. 

Reteta ‖Ceapa umpluta ca la Caransebes‖ a fost primita de la Hotelul Senator din 

Timisoara (Banat) si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul 

proiectului....     

mai multe  

sursa: Eva 

- See more at: http://news.portal-start.com/post/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-

caransebes/#sthash.5IoVVoCy.dpuf 

http://www.eva.ro/divertisment/stiri/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-articol-50909.html
http://news.portal-start.com/Eva/
http://www.eva.ro/divertisment/stiri/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-articol-50909.html
http://www.eva.ro/divertisment/stiri/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes-articol-50909.html
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http://nl.coolinaria.ro/v/37903/35257952/062830ef78adee85352466f6dacb922b


 
 

 

Continut articol 

Traditii romanesti: Ceapa umpluta ca la Caransebes  

 

Reteta "Ceapa umpluta ca la Caransebes" face parte din proiectul 

"Descopera traditiile culinare romanesti", derulat de agentia de relatii 

publice Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis » 

citeste mai mult 

 

http://nl.coolinaria.ro/clk/37903/35257952/783418/f49a62cdd83af8c78149cd125b2eb38e
http://nl.coolinaria.ro/clk/37903/35257952/783418/f49a62cdd83af8c78149cd125b2eb38e
http://nl.coolinaria.ro/clk/37903/35257952/783418/f49a62cdd83af8c78149cd125b2eb38e


 
 

 

 

20. Carticica practica 

Publicare: 24 aprilie 2013 Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista culinara Autor:  

Suprafata articol: Mare – 2 pagini Fotografii: 4 

Titlu: Reţetă bănăţeană: Ceapă umplută ca la Caransebeş Vizualizari:  

 

 



 
 

 

Continut articol: 

Proiect derulat de agenția de relații publice Russenart Communication, cu sprijinul 

partenerului principal, Arpis.  Mai multe detalii despre proiect, pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com 

Ceapă umplută ca la Caransebes 

Cureți 600 g ceapă, o fierbi întreagă și îi scoți miezul. Faci o compoziție din 100 g nuci 

pisate, 100 g pâine înmuiată în lapte și stoarsă, 100 g măsline tăiate în jumătăți, sare, 

piper, miezul mărunțit al cepelor și 1 legătură de pătrunjel tocat  mărunt. Umpli cepele și 

le așezi în tava unsă cu ulei. 

Rumenești 20 g făină în 150 ml ulei, stingi cu 25 g bulion de tomate și puțin vin alb. 

Presari 10 g zahăr și dai în câteva clocote. Torni sosul peste cepe și dai tava la cuptor 

pentru ¼ oră. Servești cu 100 g smântână alături.Hotel Senator, Timișoara 

Rețetă pusă la dispoziție de Adrian Buzoianu, preparată de Gelu-Marian Jilavu 

 

Clătite Ana-Lugojana 

Pregătești un aluat moale din 3 ouă, 300 g făina Arpis, 300 ml lapte, 250-300 ml apă 

minerală, 1 praf de sare, 1 plic de zahăr vanilat, 1-2 linguri de zahăr, coaja rasă de 

lămâie și, opțional, 3 linguri de unt topit. Prăjești 8 clătite. Pentru umplutură, amesteci 

250 g brânză dulce cu 1 ou, 50 g zahăr, stafidele, coaja rasă de la 1 portocală și 2 

linguri extract de vanilie. Pregătești sosul de vanilie: mixezi 4 gălbenușuri cu 1 lingură 

de extract de vanilie, 80 g zahăr și 200 g smântână. Umpli clătitele și le împachetezi ca 

pe sarmale. 

Pui clătitele într-un vas termorezistent uns cu unt, presărând fulgi de unt deasupra. 

Torni crema de gălbenușuri și smântână și coci în cuptorul preîncălzit, la foc mediu. 

După 10 minute, întinzi uniform bezeaua preparată din 4 albușuri și 200 g zahăr și 

continui coacerea la foc mic, până se rumenește bezeaua. 

Hanul Ana-Lugojana, Lugoj Rețetă pusă la dispoziție de Laura Laurențiu (www. 

retetecalamama.ro) 

 

Mălai copt 

http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/


 
 

Pui la fiert 1 litru de apă sau lapte. Când clocotește, pui 500 g mălai Arpis, sare după 

gust și amesteci până obții o pastă. O lași să se răcească, apoi adaugi un pahar de 

făină, o lingură zahăr și drojdie cât o nucă, desfăcută în apă călduță. Amesteci și lași să 

dospească 2 ore. Ungi cu ulei o tavă, torni compoziția și o ungi cu o pastă de făină 

cu lapte. Coci ½ oră, la foc mediu. Servești mălaiul împreună cu sarmale sau alte 

preparate din carne de porc. 

Rețetă primită de la chef Adrian Buzoianu, preparată de Gelu-Marian Jilavu, food 

manager în cadrul proiectului. 

 

Sos de roșii cu smântână 

Toci 1 ceapă mare și o călești în 2 linguri de ulei Arpis, după care presari 2 linguri de 

făină. Torni ¾ l supă de legume. Cureți și toci 8 roșii mari și le adaugi în supă împreună 

cu 2 

linguri de pastă de roșii. Fierbi totul sub capac, 10-15 minute. Adaugi 100 g smântână, 1 

linguriță miere și busuioc proaspăt. Mai dai sosul în câteva clocote și omogenizezi. 

Casa Altringen, Bogda, jud. Timiș 

 

Stufat de miel la tigaie 

Tai un miel în bucăți. Cureți 3 cepe uscate și le tai mărunt. Tai în bucăți mari câte 5 

legături de ceapă și usturoi verde. Călești carnea și ceapa uscată în 150 ml ulei, stingi 

cu apă cât să acopere carnea și fierbi la foc mic, până se pătrunde. Adaugi apoi ceapa 

și usturoiul verde și 400 g roșii decojite în bulion. Potrivești de sare, apoi torni 150 ml 

vin alb. După ce scade stufatul, presari verdeața fin tocată. 

Servești cu mămăligă caldă. 

Pensiunea Select, Băile Herculane 
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http://www.cefacemimi.ro/reteta-banateana-ceapa-umpluta-ca-la-caransebes/


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare românesti‖ derulat de 
agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis. 
 

Reteta ‖Ceapa umpluta ca la Caransebes‖ a fost primita de la Hotelul Senator din 
Timisoara (Banat) si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul 
proiectului.  
 
Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grâu, gris, 

otet, ulei etc. 

 

CEAPA UMPLUTA CA LA CARANSEBES 
 
Ingrediente ptr. 6 persoane : 

 Ceapa : 0,600 kg 

 Masline : 0,100 kg 

 Nuci : 0,100 kg 

 Ulei Arpis : 0,150 kg 

 Pâine inmuiata in lapte : 0,100 kg 

 Faina Arpis : 0,020 kg 

 Zahar : 0,010 kg 

 Bulion de rosii : : 0,025 kg 

 Patrunjel frunze : 0,020 kg 

 Smântâna : 0,100 kg 

 Sare : 0,015 kg 

 Piper : 0,003 kg. 

 Putin vin alb 
 
Modul de preparare : 
 
Ceapa se curata si se fierbe intreaga. Se da apoi la rece si i se scoate miezul. 
 
Se realizeaza apoi o compozitie din: nucile pisate bine in piua, pâinea inmuiata in lapte 
si stoarsa bine, maslinele jumatati, sare, piper, miezul cepelor si patrunjelul tocat 
marunt. 
 
Cu aceasta compozitie se umplu cepele, care se aseaza apoi intr-o tava unsa. 
 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/36/Hotel-SENATOR-Timisoara-Banat.html
http://www.arpis.ro/


 
 

Separat se face un sos, astfel: se rumeneste 
faina in uleiul Arpis bine incins, pâna ce faina 
capata o culoare aurie. Se stinge apoi cu 
bulionul de rosii si cu un pic de vin alb. Se 
presara apoi zaharul si se mai da in câteva 
clocote. Cand sosul este gata se toarna peste 
cepele din tava. 
 
Se baga apoi tava la cuptor pentru circa 15 
minute. Preparatul se serveste fierbinte cu 
smântâna deasupra.  
 
 
Despre Hotel Senator 
Situat pe DN6, Timisoara - Bucuresti, la doar 1 km. de Timisoara si de Aeroportul 
Inernational, intr-un loc linistit, o oaza de verdeata, HOTEL SENATOR este locul perfect 
atat pentru turism, cat si pentru afaceri. Aici gasesti atmosfera unei intalniri oficiale 
precum si cadrul intim, plin de armonie, al unei cine romantice. 
 

 



 
 

Materiale de presa 

Concurs pentru restaurante: “Si eu sustin traditia 

culinara romaneasca!” 

 

 

Rezultate intermediare Campanie 

 10 articole 

 9 mentionari Arpis 



 
 

 

1. Restograf 

Publicare: aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Concurs pentru restaurante: “Si eu sustin 

traditia culinara romaneasca!” 

Vizualizari: 632 

 

http://www.restograf.ro/concurs-pentru-restaurante-%E2%80%9Csi-eu-sustin-traditia-culinara-

romaneasca%E2%80%9D/ 

 

http://www.restograf.ro/concurs-pentru-restaurante-%E2%80%9Csi-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca%E2%80%9D/
http://www.restograf.ro/concurs-pentru-restaurante-%E2%80%9Csi-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca%E2%80%9D/


 
 

 

Continut articol 

Promoveaza-ti restaurantul gratuit, timp de o luna, in cadrul proiectului 
“Descopera traditiile culinare romanesti!”! 

* Reprezinti un restaurant cu specific romanesc (sau 
ai cel putin 50% produse romanesti)? 
* Iti plac produsele traditionale, pregatite ―ca la mama 
acasa‖ si doresti sa le promovezi? 
* Doresti promovare gratuita in toate materialele 
proiectului, acoperire media ampla (peste 200 articole/ 
luna) si sprijinul celor 47 de parteneri media ai 
proiectului? 
* Esti pregatit sa gazduiesti un eveniment traditional 
care sa-ti aduca vizibilitate si clienti? 

Inscrie-te la concursul ―Si eu sustin traditia culinara 
romaneasca!‖ si poti castiga o luna de promovare 
gratuita, prin intermediul proiectului ―Descopera 
traditiile culinare romanesti!‖, derulat de agentia de 
comunicare Russenart Communications, in perioada 
februarie – decembrie 2013! 

Conditii de participare: 

- Local situat in Bucuresti 
- Spatiu suficient de mare pentru a gazdui un eveniment la care sa participe minim 40 
de persoane 
- Personal calificat care sa poata prepara retete traditionale in fata camerei de luat 
vederi 
- Disponibilitatea de a include in meniu (o parte dintre) retetele traditionale promovate in 
cadrul proiectului 

Inscriere: in perioada 15 – 20 aprilie 2013 

In urma concursului, 8 restaurante vor fi selectate pentru a fi promovate in cadrul 
proiectului “Descopera traditiile culinare romanesti!” si pentru a gazdui activitati si 
evenimente care sa le aduca vizibilitate si clienti! Lunar, bucatarii restaurantelor 
selectate vor fi filmati si fotografiati in timp ce prepara retetele traditionale ale lunii 
respective, in timp ce siglele restaurantelor vor aparea pe toate materialele proiectului. 

Pentru inscriere, trimiteti un mesaj cu titlul ―Si eu sustin traditia culinara romaneasca!‖ la 
adresa de email larisa.toader@russenart.ro pana pe 20 aprilie 2013, ora 18, si explicati 

mailto:larisa.toader@russenart.ro


 
 

de ce considerati ca restaurantul dumneavoastra este potrivit pentru a fi promovat in 
cadrul proiectului. 

Despre proiect 

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

Contact 
Larisa Toader 
Managing Director 
Russenart Communications 
office@russenart.ro 

http://www.restograf.ro/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y3AUNKQ8/www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
mailto:office@russenart.ro


 
 

 

2. Food & Bar 

Publicare: 15 Aprilie 2013 11:48 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: revista tiparita si online Autor: Adriana Popescu 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 2 

Titlu: Concurs pentru restaurante: “Si eu sustin 

traditia culinara romaneasca!” 

Vizualizari:  

 

http://www.foodandbar.ro/stiri-fierbinti/4323-concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-

culinara-romaneasca 

 

 

Concurs pentru restaurante: ―Si eu sustin traditia culinara romaneasca!‖  

Scris de Adriana Popescu     

Luni, 15 Aprilie 2013 11:48  

Restaurantele sunt invitate sa se alature 
demersului ―Descopera traditiile culinare 
romanesti!‖, derulat de agentia de 
comunicare Russenart Communications, 
prin inscrierea la concursul ―Si eu sustin 
traditia culinara romaneasca!‖ Potrivit 
unui comunicat de presa remis de 
organizatori, locatiile care vor fi 
desemnate castigatoare vor fi promovate 
gratuit, pe rand, timp de o luna, prin 
intermediul proiectului derulat in 
perioada februarie - decembrie 2013.  

In acest fel restaurantele vor beneficia de promovare in toate materiale proiectului, cu 
o ampla acoperire media (peste 200 articole/luna), cu sprijinul celor 47 de parteneri 
media.  

Sunt invitate la concurs restaurantele cu specific romanesc (sau cu cel putin 50% 

http://www.foodandbar.ro/stiri-fierbinti/4323-concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca
http://www.foodandbar.ro/stiri-fierbinti/4323-concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca
http://www.foodandbar.ro/stiri-fierbinti/4323-concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca


 
 

produse romanesti), interesate sa fie gazda unui eveniment traditional ce le poate 
totodata aduce vizibilitate si clienti.  

Conditiile de participare sunt 
urmatoarele: local trebuie sa fie situat in 
Bucuresti, sa aiba un sptiu suficient de 
mare pentru a gazdui un eveniment la 
care sa participe minimum 40 de 
persoane, cu personal calificat care sa 
poata prepara retete traditionale in fata 
camerei de luat vederi si disponibilitatea 
de a include in meniu (o parte dintre) 
retetele traditionale promovate in cadrul 
proiectului.  

In urma concursului, 8 restaurante vor fi selectate pentru a fi promovate in cadrul 
proiectului ―Descopera traditiile culinare romanesti!‖ si pentru a gazdui activitati si 
evenimente care sa le aduca vizibilitate si clienti! Lunar, bucatarii restaurantelor 
selectate vor fi filmati si fotografiati in timp ce prepara retetele traditionale ale lunii 
respective, in timp ce siglele restaurantelor vor aparea pe toate materialele proiectului.  

Pentru inscriere, trimiteti un mesaj cu titlul ―Si eu sustin traditia culinara romaneasca!‖ 
la adresa de email larisa.toader@russenart.ro pana pe 20 aprilie 2013, ora 18, si 
explicati de ce considerati ca restaurantul dumneavoastra este potrivit pentru a fi 
promovat in cadrul proiectului.  

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 
si este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri). 
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti .  

 

mailto:larisa.toader@russenart.ro


 
 

 

3. Romania pozitiva 

Publicare: 14 Aprilie 2013 11:48 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: revista tiparita si online Autor: Florin Ghinda 

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Concurs pentru restaurante: “Si eu sustin 

traditia culinara romaneasca!” 

Vizualizari:  

 

http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-

romaneasca/ 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca/
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca/


 
 

 

Continut articol 

Concurs pentru restaurante: “Si eu susțin tradiția culinară românească!” 

Promovează-ți restaurantul, gratuit, timp de o lună, în cadrul proiectului 
“Descoperă tradițiile culinare românești!”! 

 Reprezinți un restaurant cu specific românesc (sau ai cel puțin 50% produse 
românești)? 

 Iți plac produsele tradiționale, pregătite ―ca la mama acasă‖ și dorești să le 
promovezi? 

 Dorești promovare gratuită în toate materialele proiectului, acoperire media 
amplă (peste 200 articole/ luna) și sprijinul celor 47 de parteneri media ai 
proiectului? 

 Esti pregătit să găzduiești un eveniment tradițional care să-ți aducă vizibilitate și 
clienți? 

Înscrie-te la concursul “Și eu susțin tradiția culinară românească!” și poți câștiga 
o lună de promovare gratuită, prin intermediul proiectului “Descoperă tradițiile 
culinare românești!”, derulat de agenția de comunicare Russenart 
Communications, în perioada februarie – decembrie 2013! 

Condiții de participare 

 Local situat în București 
 Spațiu suficient de mare pentru a găzdui un eveniment la care să participe minim 

40 de persoane 
 Personal calificat care să poată prepara rețete tradiționale în fața camerei de luat 

vederi 
 Disponibilitatea de a include in meniu (o parte dintre) rețetele tradiționale 

promovate în cadrul proiectului 
 Seriozitate 

Înscriere: în perioada 15 – 20 aprilie 2013 

În urma concursului, 8 restaurante vor fi selectate pentru a fi promovate în cadrul 
proiectului “Descoperă tradițiile culinare românești!” și pentru a găzdui activități 
și evenimente care să le aducă vizibilitate ăi clienți!  

Lunar, bucătarii restaurantelor selectate vor fi filmați și fotografiați în timp ce 
prepară rețetele tradiționale ale lunii respective, în timp ce siglele restaurantelor 
vor apărea pe toate materialele proiectului. 



 
 

Pentru înscriere, trimiteți un mesaj cu titlul ―Și eu susțin tradiția culinară românească!‖ la 
adresa de email larisa.toader@russenart.ro până pe 20 aprilie 2013, ora 18, și explicați 
de ce considerați că restaurantul dumneavoastră este potrivit pentru a fi promovat în 
cadrul proiectului. 

  

Despre proiect 

Proiectul ―Descoperă tradițiile culinare românești‖ este derulat de agenția Russenart 
Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie – noiembrie 2013 
și este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/Users/Toci/Desktop/www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

4. Fabrica de carne 

Publicare: 12 Aprilie 2013 11:48 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: revista tiparita si online Autor: Ilie Stoian 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Concurs pentru restaurante: “Si eu sustin 

traditia culinara romaneasca!” 

Vizualizari:  

 

http://www.fabricadecarne.ro/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca 

 

http://www.fabricadecarne.ro/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca


 
 

 

Continut articol 

Promovează-ți restaurantul, gratuit, timp de o lună, în cadrul proiectului 
“Descoperă tradițiile culinare românești!”! 

 Reprezinți un restaurant cu specific românesc (sau ai cel puțin 50% produse 
românești)? 

 Iți plac produsele tradiționale, pregătite ―ca la mama acasă‖ și dorești să le 
promovezi? 

 Dorești promovare gratuită în toate materialele proiectului, acoperire media 
amplă (peste 200 articole/ luna) și sprijinul celor 47 de parteneri media ai 
proiectului? 

 Esti pregătit să găzduiești un eveniment tradițional care să-ți aducă vizibilitate și 
clienți? 

Înscrie-te la concursul “Și eu susțin tradiția culinară românească!” și poți câștiga 
o lună de promovare gratuită, prin intermediul proiectului “Descoperă tradițiile 
culinare românești!”, derulat de agenția de comunicare Russenart 
Communications, în perioada februarie – decembrie 2013! 

Condiții de participare 

 Local situat în București 
 Spațiu suficient de mare pentru a găzdui un eveniment la care să participe minim 

40 de persoane 
 Personal calificat care să poată prepara rețete tradiționale în fața camerei de luat 

vederi 
 Disponibilitatea de a include in meniu (o parte dintre) rețetele tradiționale 

promovate în cadrul proiectului 
 Seriozitate 

Înscriere: în perioada 15 – 20 aprilie 2013 

În urma concursului, 8 restaurante vor fi selectate pentru a fi promovate în cadrul 
proiectului “Descoperă tradițiile culinare românești!” și pentru a găzdui activități 
și evenimente care să le aducă vizibilitate ăi clienți!  

Lunar, bucătarii restaurantelor selectate vor fi filmați și fotografiați în timp ce 
prepară rețetele tradiționale ale lunii respective, în timp ce siglele restaurantelor 
vor apărea pe toate materialele proiectului. 

Pentru înscriere, trimiteți un mesaj cu titlul ―Și eu susțin tradiția culinară românească!‖ la 
adresa de email larisa.toader@russenart.ro până pe 20 aprilie 2013, ora 18, și explicați 



 
 

de ce considerați că restaurantul dumneavoastră este potrivit pentru a fi promovat în 
cadrul proiectului. 

Despre proiect 

Proiectul ―Descoperă tradițiile culinare românești‖ este derulat de agenția Russenart 
Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie – noiembrie 2013 
și este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti. 

Contact: Larisa Toader, Managing Director, Russenart Communications, 
office@russenart.ro 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
file:///C:/Users/Ilie%20Stoian/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FRCJ7YBL/www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

5. Clubul presei transatlantice 

Publicare: 15 Aprilie 2013  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: revista online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Concurs pentru restaurante: “Si eu sustin 

traditia culinara romaneasca!” 

Vizualizari:  

 

http://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2013/04/15/concurs-descopera-traditiile-culinare-

romanesti/ 

http://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2013/04/15/concurs-descopera-traditiile-culinare-romanesti/
http://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2013/04/15/concurs-descopera-traditiile-culinare-romanesti/


 
 

 

CONCURS: “Descopera traditiile culinare romanesti!” 

Filed under: Calendar, De prin lume adunate! — Scrie un comentariu  

aprilie 15, 2013 

Promoveaza-ti restaurantul gratuit, timp de o 
luna, in cadrul proiectului ―Descopera traditiile culinare romanesti!‖, daca: 
 
   - Reprezinti un restaurant cu specific romanesc (sau ai cel putin 50% produse 
romanesti)? 
   - Iti plac produsele traditionale, pregatite ―ca la mama acasa‖ si doresti sa le 
promovezi? 
   - Doresti promovare gratuita in toate materialele proiectului, acoperire media ampla 
(peste 200 articole/ luna) si sprijinul celor 47 de parteneri media ai proiectului? 
   - Esti pregatit sa gazduiesti un eveniment traditional care sa-ti aduca vizibilitate si 
clienti? 
 
Inscrie-te pana pe 20 aprilie la concursul ―Si eu sustin traditia culinara romaneasca!‖ si 
poti castiga o luna de promovare gratuita, prin intermediul proiectului ―Descopera 
traditiile culinare romanesti!‖, derulat de agentia de comunicare Russenart 
Communications, in perioada februarie – decembrie 2013! 
 
Conditiile de participare la concurs si modalitatea de inscriere pot fi gasite pe 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com 
 
In urma concursului, 8 restaurante vor fi selectate pentru a fi promovate in cadrul 
proiectului ―Descopera traditiile culinare romanesti!‖ si pentru a gazdui activitati si 
evenimente care sa le aduca vizibilitate si clienti! 
 
Despre proiect 
 
Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri). 

http://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/category/calendar/
http://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/category/de-prin-lume-adunate/
http://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2013/04/15/concurs-descopera-traditiile-culinare-romanesti/#respond
http://clubuldepresatransatlantic.files.wordpress.com/2013/04/508x318_la-multi-ani-dragi-romani-varza-cu-carne-135570.jpg


 
 

 

6. Stiri Azi 

Publicare: 15 Aprilie 2013, 13:27 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Concurs pentru restaurante: “Si eu sustin 

traditia culinara romaneasca!” 

Vizualizari:  

 

http://www.stiri-azi.ro/ziare/articol/articol/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-

romaneasca----aprilie/sumar-articol/122166667/ 

 

http://www.stiri-azi.ro/ziare/articol/articol/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca----aprilie/sumar-articol/122166667/
http://www.stiri-azi.ro/ziare/articol/articol/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca----aprilie/sumar-articol/122166667/


 
 

 

Continut articol 

  

Concurs pentru restaurante: Si eu sustin traditia culinara romaneasca! / 15-20 aprilie  

Sursa: jurnaldebucuresti.com / Luni, 15 aprilie 2013 13:27 

 

Russenart Communications organizeaza un Concurs pentru restaurante: ―Si eu sustin 

traditia culinara romaneasca!‖, in cadrul proiectului ―Descopera traditiile culinare 

romanesti!‖ 

 

Promoveaza-ti restaurantul gratuit, timp de o luna, in cadrul proiectului ―Descopera 

traditiile culinare romanesti!‖! 

 

Inscrie-te la concursul ―Si eu sustin traditia culinara romaneasca!‖ si poti castiga o luna 

de promovare gratuita, prin intermediul proiectului ―Descopera traditiile culinare 

romanesti!‖, derulat de agentia de comunicare Russenart Communications, in perioada 

februarie – decembrie 2013! 

 

In urma concursului, 8 restaurante vor fi selectate pentru a fi promovate in cadrul 

proiectului ―Descopera traditiile culinare citeste mai departe 

 



 
 

 

7. Jurnal de Bucuresti 

Publicare: 15 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de evenimente si stiri Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Concurs pentru restaurante: “Si eu sustin 

traditia culinara romaneasca!” 

Vizualizari:  

 

http://www.jurnaldebucuresti.com/2013/04/15/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-

traditia-culinara-romaneasca-15-20-aprilie-2013/ 

 

http://www.jurnaldebucuresti.com/2013/04/15/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca-15-20-aprilie-2013/
http://www.jurnaldebucuresti.com/2013/04/15/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca-15-20-aprilie-2013/


 
 

 

Continut articol 

Concurs pentru restaurante: Si eu sustin traditia culinara romaneasca! / 15-20 

aprilie 2013 

JurnalB, on April 15th, 2013 

Russenart Communications organizeaza un Concurs pentru restaurante: “Si eu 
sustin traditia culinara romaneasca!”, in cadrul proiectului “Descopera traditiile 
culinare romanesti!” 

Promoveaza-ti restaurantul gratuit, timp de o luna, in cadrul proiectului 
“Descopera traditiile culinare romanesti!”! 

 Reprezinti un restaurant cu specific romanesc (sau ai cel putin 50% produse 
romanesti)? 

 Iti plac produsele traditionale, pregatite ―ca la mama acasa‖ si doresti sa le 
promovezi? 

 Doresti promovare gratuita in toate materialele proiectului, acoperire media 
ampla (peste 200 articole/ luna) si sprijinul celor 47 de parteneri media ai 
proiectului? 

 Esti pregatit sa gazduiesti un eveniment traditional care sa-ti aduca vizibilitate si 
clienti? 

Inscrie-te la concursul “Si eu sustin traditia culinara romaneasca!” si poti castiga 
o luna de promovare gratuita, prin intermediul proiectului “Descopera traditiile 
culinare romanesti!”, derulat de agentia de comunicare Russenart 
Communications, in perioada februarie – decembrie 2013! 

Conditii de participare: 

 Local situat in Bucuresti 
 Spatiu suficient de mare pentru a gazdui un eveniment la care sa participe minim 

40 de persoane 
 Personal calificat care sa poata prepara retete traditionale in fata camerei de luat 

vederi 
 Disponibilitatea de a include in meniu (o parte dintre) retetele traditionale 

promovate in cadrul proiectului 

Inscriere: in perioada 15 – 20 aprilie 2013 

In urma concursului, 8 restaurante vor fi selectate pentru a fi promovate in cadrul 
proiectului ―Descopera traditiile culinare romanesti!‖ si pentru a gazdui activitati si 
evenimente care sa le aduca vizibilitate si clienti! Lunar, bucatarii restaurantelor 



 
 

selectate vor fi filmati si fotografiati in timp ce prepara retetele traditionale ale lunii 
respective, in timp ce siglele restaurantelor vor aparea pe toate materialele proiectului. 

 Pentru inscriere, trimiteti un mesaj cu titlul “Si eu sustin traditia culinara 
romaneasca!” la adresa de e-mail larisa.toader@russenart.ro pana pe 20 
aprilie 2013, ora 18:00 si explicati de ce considerati ca restaurantul 
dumneavoastra este potrivit pentru a fi promovat in cadrul proiectului. 

Despre proiect 

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, 
bloguri): 121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria 
Culinara, Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica 
Practica, Cefacemimi?, Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic 
Cool, ele.ro, eurocadouri.com, eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de 
lapte, Food & Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB 
Expert, InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap 
Tot, ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania 
libera, Romania pozitiva, Senso TV, SMA 
Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, MTWebArt, Woman TV. 

*** 

Mai multe detalii despre proiect pe: 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com 
www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanest 

Contact 
Larisa Toader 
Managing Director 
Russenart Communications 
E-mail: office@russenart.ro 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
https://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
mailto:office@russenart.ro
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traditia culinara romaneasca!” 
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http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/04/16/concurs-pentru-restaurante-si-eu-
sustin-traditia-culinara-romaneasca/ 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/04/16/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/04/16/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca/


 
 

 

Continut articol 

Promoveaza-ti restaurantul gratuit, timp de o luna, in cadrul proiectului 
“Descopera traditiile culinare romanesti!”! 
• Reprezinti un restaurant cu specific romanesc (sau ai cel putin 50% produse 
romanesti)? 
• Iti plac produsele traditionale, pregatite ―ca la mama acasa‖ si doresti sa le promovezi? 
• Doresti promovare gratuita in toate materialele proiectului, acoperire media ampla 
(peste 200 articole/ luna) si sprijinul celor 47 de parteneri media ai proiectului? 
• Esti pregatit sa gazduiesti un eveniment traditional care sa-ti aduca vizibilitate si 
clienti? 
Inscrie-te la concursul ―Si eu sustin traditia culinara romaneasca!‖ si poti castiga o luna 
de promovare gratuita, prin intermediul proiectului ―Descopera traditiile culinare 
romanesti!‖, derulat de agentia de comunicare Russenart Communications, in perioada 
februarie – decembrie 2013! 
Conditii de participare 
• Local situat in Bucuresti 
• Spatiu suficient de mare pentru a gazdui un eveniment la care sa participe minim 40 
de persoane 
• Personal calificat care sa poata prepara retete traditionale in fata camerei de luat 
vederi 
• Disponibilitatea de a include in meniu (o parte dintre) retetele traditionale promovate in 
cadrul proiectului 
Inscriere: in perioada 15 – 20 aprilie 2013 
 
In urma concursului, 8 restaurante vor fi selectate pentru a fi promovate in cadrul 
proiectului “Descopera traditiile culinare romanesti!” si pentru a gazdui activitati 
si evenimente care sa le aduca vizibilitate si clienti! Lunar, bucatarii 
restaurantelor selectate vor fi filmati si fotografiati in timp ce prepara retetele 
traditionale ale lunii respective, in timp ce siglele restaurantelor vor aparea pe 
toate materialele proiectului. 
Pentru inscriere, trimiteti un mesaj cu titlul “Si eu sustin traditia culinara 
romaneasca!” la adresa de email larisa.toader@russenart.ro pana pe 20 aprilie 
2013, ora 18, si explicati de ce considerati ca restaurantul dumneavoastra este 
potrivit pentru a fi promovat in cadrul proiectului. 

Despre proiect 
Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 



 
 

Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 
Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 
Contact 
Larisa Toader 
Managing Director 
Russenart Communications 
office@russenart.ro 

http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
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http://www.autenticpromotion.ro/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-

culinara-romaneasca-15-20-aprilie-2013/ 

 

http://www.autenticpromotion.ro/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca-15-20-aprilie-2013/
http://www.autenticpromotion.ro/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca-15-20-aprilie-2013/


 
 

 

Continut articol 

Concurs pentru restaurante: Si eu sustin traditia culinara romaneasca! / 15-20 

aprilie 2013 

Russenart Communications organizeaza un Concurs pentru restaurante: “Si eu 
sustin traditia culinara romaneasca!”, in cadrul proiectului “Descopera traditiile 
culinare romanesti!” 

Promoveaza-ti restaurantul gratuit, timp de o luna, in cadrul proiectului 
“Descopera traditiile culinare romanesti!”! 

 Reprezinti un restaurant cu specific romanesc (sau ai cel putin 50% produse 
romanesti)? 

 Iti plac produsele traditionale, pregatite ―ca la mama acasa‖ si doresti sa le 
promovezi? 

 Doresti promovare gratuita in toate materialele proiectului, acoperire media 
ampla (peste 200 articole/ luna) si sprijinul celor 47 de parteneri media ai 
proiectului? 

 Esti pregatit sa gazduiesti un eveniment traditional care sa-ti aduca vizibilitate si 
clienti? 

Inscrie-te la concursul “Si eu sustin traditia culinara romaneasca!” si poti castiga 
o luna de promovare gratuita, prin intermediul proiectului “Descopera traditiile 
culinare romanesti!”, derulat de agentia de comunicare Russenart 
Communications, in perioada februarie – decembrie 2013! 

Conditii de participare: 

 Local situat in Bucuresti 
 Spatiu suficient de mare pentru a gazdui un eveniment la care sa participe minim 

40 de persoane 
 Personal calificat care sa poata prepara retete traditionale in fata camerei de luat 

vederi 
 Disponibilitatea de a include in meniu (o parte dintre) retetele traditionale 

promovate in cadrul proiectului 

Inscriere: in perioada 15 – 20 aprilie 2013 

In urma concursului, 8 restaurante vor fi selectate pentru a fi promovate in cadrul 
proiectului ―Descopera traditiile culinare romanesti!‖ si pentru a gazdui activitati si 
evenimente care sa le aduca vizibilitate si clienti! Lunar, bucatarii restaurantelor 



 
 

selectate vor fi filmati si fotografiati in timp ce prepara retetele traditionale ale lunii 
respective, in timp ce siglele restaurantelor vor aparea pe toate materialele proiectului. 

 Pentru inscriere, trimiteti un mesaj cu titlul “Si eu sustin traditia culinara 
romaneasca!” la adresa de e-mail larisa.toader@russenart.ro pana pe 20 
aprilie 2013, ora 18:00 si explicati de ce considerati ca restaurantul 
dumneavoastra este potrivit pentru a fi promovat in cadrul proiectului. 

Despre proiect 

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

*** 

Mai multe detalii despre proiect pe: 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com 
www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanest 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
https://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
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http://www.eurocadouri.com/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca-15-20-aprilie-2013/
http://www.eurocadouri.com/concurs-pentru-restaurante-si-eu-sustin-traditia-culinara-romaneasca-15-20-aprilie-2013/
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Concurs pentru restaurante:Si eu sustin traditia culinara romaneasca! 

/ 15-20 aprilie 2013 

Russenart Communications organizeaza un Concurs pentru restaurante: “Si eu 
sustin traditia culinara romaneasca!”,in cadrul proiectului “Descopera traditiile 
culinare romanesti!” 

Promoveaza-ti restaurantul gratuit,timp de o luna,in cadrul proiectului 
“Descopera traditiile culinare romanesti!”! 

 Reprezinti un restaurant cu specific romanesc (sau ai cel putin 50% produse 
romanesti)? 

 Iti plac produsele traditionale,pregatite ―ca la mama acasa‖ si doresti sa le promovezi? 
 Doresti promovare gratuita in toate materialele proiectului,acoperire media ampla (peste 

200 articole/ luna) si sprijinul celor 47 de parteneri media ai proiectului? 
 Esti pregatit sa gazduiesti un eveniment traditional care sa-ti aduca vizibilitate si clienti? 

Inscrie-te la concursul “Si eu sustin traditia culinara romaneasca!” si poti castiga 
o luna de promovare gratuita,prin intermediul proiectului “Descopera traditiile 
culinare romanesti!”,derulat de agentia de comunicare Russenart 
Communications,in perioada februarie – decembrie 2013! 

Conditii de participare: 

 Local situat in Bucuresti 
 Spatiu suficient de mare pentru a gazdui un eveniment la care sa participe minim 40 de 

persoane 
 Personal calificat care sa poata prepara retete traditionale in fata camerei de luat vederi 
 Disponibilitatea de a include in meniu (o parte dintre) retetele traditionale promovate in 

cadrul proiectului 

Inscriere:in perioada 15 – 20 aprilie 2013 

In urma concursului,8 restaurante vor fi selectate pentru a fi promovate in cadrul 
proiectului ―Descopera traditiile culinare romanesti!‖ si pentru a gazdui activitati si 
evenimente care sa le aduca vizibilitate si clienti! Lunar,bucatarii restaurantelor 
selectate vor fi filmati si fotografiati in timp ce prepara retetele traditionale ale lunii 
respective,in timp ce siglele restaurantelor vor aparea pe toate materialele proiectului. 

 Pentru inscriere,trimiteti un mesaj cu titlul “Si eu sustin traditia culinara 
romaneasca!” la adresa de e-mail larisa.toader@russenart.ro pana pe 20 aprilie 



 
 

2013,ora 18:00 si explicati de ce considerati ca restaurantul dumneavoastra este 
potrivit pentru a fi promovat in cadrul proiectului. 

Despre proiect 

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis,in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni,publicatii tiparite si 
online,bloguri): 121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria 
Culinara, Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica 
Practica, Cefacemimi?, Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic 
Cool, ele.ro, eurocadouri.com, eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de 
lapte, Food &Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB 
Expert, InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap 
Tot, ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania 
libera, Romania pozitiva, Senso TV, SMA 
Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, MTWebArt, Woman TV. 

*** 

Mai multe detalii despre proiect pe: 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com 
www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanest 

 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
https://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

Materiale de presa 

Campanie Reteta Banateana: “Sos de rosii cu smantana” 

 

Au fost trimise catre presa urmatoarele materiale: 

 Reteta banateana: “Sos de rosii cu smantana” 

 Fotografii preparare reteta “Sos de rosii cu smantana” 

 Pliant reteta “Sos de rosii cu smantana” 

 Afis proiect 

 Prezentare pensiune 

 Mentionarea furnizorilor retetelor banatene 

 

Rezultate intermediare Campanie 

 28 articole  

 76 mentionari Arpis 

 6 mentionari Chef Buzu si www.chefbuzu.com 

 5 mentionari Adrian Buzoianu  

 41 mentionari Altringen 

 4 mentionari Laura Laurenţiu (www.retetecalamama.ro) 

 4 Mentionari  Pensiunea Select 

 4 Mentionari Hotel Senator  



 
 

 

1. Romania libera  

Publicare: 18 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Ziar Autor: Andra Dumitru 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 6 

Titlu: Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă 

cremă de roşii ca în Banat) 

Vizualizari: 1571 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-

crema-de-rosii-ca-in-banat-299614-main_pic1.html 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-299614-main_pic1.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-299614-main_pic1.html


 
 

 

Continut articol 

 

de ANDRA DUMITRU  

1571 VIZUALIZARI | COMENTARII   0  

Reţeta de sos de roşii cu smântână este specifică din Banat şi este foarte delicioasă. În 
plus, timpul de preparare este de doar 30 de minute. 

Ingrediente (4 porţii): 

Supa de legume 

1 ceapă mare 

2 linguri de ulei 

2 linguri de faina alba 

8 rosii mari 

2 linguri de pasta de rosii 

sare 

http://www.romanialibera.ro/usr/thumbs/thumb_800_x_600/2013/04/18/294605-ingrediente.jpg
http://www.romanialibera.ro/autor/andra-dumitru-869.html


 
 

piper 

1/2 de lingura de miere 

1 dl de smântână 

busuioc proaspat 

Mod de preparare: 

Vizulizaţi galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregătire ale reţetei. 

Se toacă ceapa şi se dinstuie în ulei după care se adaugă făina. Se toarnă supa de 
legume (sau apa şi cubul de concentrat). 

Se curaţă şi se toacă roşiile şi se adaugă în supă împreună cu pasta de roşii. 

Totul se fierbe sub capac 10-15 minute. Se adaugă smântâna (dacă nu este post). 

Se pune sare, piper, miere şi busuioc proaspăt. 

Citeşte şi Reţetă bucovineană: Tocinei 

Această reţetă a fost inclusă în proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ 
derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu 
brandul Arpis. Proiectul îşi propune să promoveze în perioada februarie-noiembrie 
reţetele culinare româneşti din diferite regiuni istorice în restaurantele din Bucureşti. 

Reţeta ‖Sos de rosii cu smantana‖ a fost primită de la Casa Altringen, din Banat şi a fost 
preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului. 

Citeşte şi Reţeta dobrogeană: Plachie ca în Delta Dunării 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-bucovineana-tocinei-294367.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-dobrogeana-plachie-ca-in-delta-dunarii-296103.html


 
 

 

2. Calendar evenimente  

Publicare: 19 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de evenimente si stiri Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: pliant 

Titlu: Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă 

cremă de roşii ca în Banat) 

Vizualizari: 60 

 

http://calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=109777 

 

http://calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=109777


 
 

 

Continut articol 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ derulat de 

agenţia de relaţii publice Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis. 

     

Reţeta ‖Sos de roşii cu smântână‖ a fost primită de la Casa Altringen din Banat şi a fost 

preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului.  

 

Din luna martie, derularea activităţilor din cadrul proiectului de responsabilitate socială 

se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conţine făină de mălai, făină din grâu, griş, 

oţet, ulei etc. 

 

Ingrediente Sos de roşii cu smântână  

(Produsul se mai numeşte şi Supă cremă de roşii şi se prepară fără smântână, în 

perioadele de post): 

4 porţii 

 

Timp de preparare: 30 minute 

 

• Supă de legume (în varianta modernă se foloseşte 3/4 de litru de apă +1 cub de 

concentrat de legume) 

• 1 ceapă mare 

• 2 linguri de ulei Arpis 

• 2 linguri de făină albă Arpis 

• 8 roşii mari 

• 2 linguri de pastă de roşii 

• sare, piper 

• 1/2 de lingură de miere 

• 1 dl de smântână  

• busuioc proaspăt 

 

Se toacă ceapa şi se distribuie în ulei Arpis, după care se adaugă făină albă Arpis. Se 

toarnă supa de legume (sau apa şi cubul de concentrat).  

Se curăţă şi se toacă roşiile şi se adaugă în supă împreună cu pasta de roşii.  

 

Totul se fierbe sub capac 10-15 minute. Se adaugă smântâna (dacă nu este post). 

Se pune sare, piper, miere şi busuioc proaspăt. 

 



 
 

 

Despre Casa Altringen 

 

Casa Altringen este situată la 45 km de oraşul Timişoara, în satul Altringen, comuna 

Bogda, Judetul Timis (Banat). Pensiunea găzduieşte până la 20 de musafiri, în camere 

pentru una sau două persoane (9 camere duble şi un apartament). 

 

Micul dejun este de tip bufet suedez, prânzul şi cina sunt pregătite cu grijă de cele două 

bucătărese, originare din sat, care gătesc ca şvabii de odinioară, după reţete specifice 

zonei Banatului. Pot lua masa până la 70 persoane. 

 

 

Despre proiect 

 

Proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ este derulat de agenţia Russenart 

Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie – noiembrie 2013 

şi este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicaţii tipărite şi online, bloguri): 

121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 

Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 

Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 

eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 

Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 

inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 

Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 

Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 

MTWebArt, Woman TV. 

 

Reţetele tradiţionale din Banat au fost puse la dispoziţia proiectului de: Adrian Buzoianu 

(www.chefbuzu.com), Laura Laurenţiu (www.retetecalamama.ro), Pensiunea Select, 

Hotel Senator şi Casa Altringen.  

 

Eveniment publicat in data de: 19-04-2013  

de către Calendar Evenimente  

Vizualizat de: 60 ori  

Website: http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com  

http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/


 
 

 

3. Punctul pe stiri  

Publicare: 19 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă 

cremă de roşii ca în Banat) 

Vizualizari:  

 

http://www.punctulpestiri.ro/viata/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-

crema-de-rosii-ca-in-banat/ 

 

http://www.punctulpestiri.ro/viata/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat/
http://www.punctulpestiri.ro/viata/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat/


 
 

 

Continut articol 

Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă cremă de 

roşii ca în Banat). 
 

Reteta de sos de rosii cu smantana este specifica din Banat si este foarte delicioasa. In plus, 

timpul de preparare este de doar 30 de minute. 

Ingrediente (4 portii): Supa de legume 1 ceapa 

mare 2 linguri de ulei 2 linguri de faina alba 8 rosii 

mari 2 linguri de pasta de rosii sare piper 1/2 de 

lingura de miere 1 dl de smantana busuioc 

proaspat Mod de preparare: Vizulizati galeria foto 

de mai sus pentru a vedea etapele de pregatire 

ale retetei. Se toaca ceapa si se dinstuie in ... 

Link pe sursa 

http://www.punctulpestiri.ro/viata/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat/
http://www.punctulpestiri.ro/viata/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat/
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-299614.html


 
 

 

4. Retetele Marianei  

Publicare: 19 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 6 + pliant 

Titlu: Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă 

cremă de roşii ca în Banat) 

Vizualizari:  

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/04/19/sos-de-rosii-cu-smantana-reteta-

banateana/#comment-1848 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/04/19/sos-de-rosii-cu-smantana-reteta-banateana/#comment-1848
http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/04/19/sos-de-rosii-cu-smantana-reteta-banateana/#comment-1848


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare romanesti” derulat 
de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul 
Arpis. 

Reteta ”Sos de rosii cu smantana” a fost primita de la Casa Altringen, din Banat 
si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate 
sociala se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul 
premium Arpis, lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de 
malai, faina din grau, gris, otet, ulei etc. 

Ce ai nevoie 
750 ml supa de legume (in varianta moderna se foloseste 750 ml de apa +1 cub de 
concentrat de legume) 
1 ceapa mare 
2 linguri ulei Arpis 
2 linguri faina alba Arpis 
8 rosii mari 
2 linguri pasta de rosii 
sare 
piper 
1/2 lingura miere 
100 ml smantana 
busuioc proaspat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Cum prepari 
1. Se toaca ceapa si se dinstuie (caleste) in ulei Arpis, dupa care se adauga faina alba 
Arpis. Se toarna supa de legume (sau apa si cubul de concentrat). 

2. Se spala rosiile, se toaca marunt si se adauga in supa impreuna cu pasta de rosii. 

 
3. Se fierbe totul, acoperit cu un capac, 10-15 minute. Se adauga smantana, iar daca 
este post, se renunta la smantana. Se pune sare si piper, dupa gust, mierea si busuioc 
proaspat si la final se introduce blenderul in ea si se mixeaza pana devine o crema. 

Despre Casa Altringen 
Casa Altringen este situata la 45 km de orasul Timisoara, in satul Altringen, comuna 
Bogda, Judetul Timis (Banat). Pensiunea gazduieste pana la 20 de musafiri, in camere 
pentru una sau doua persoane (9 camere duble si un apartament). 

Micul dejun este de tip bufet suedez, pranzul si cina sunt pregatite cu grija de cele doua 
bucatarese, originare din sat, care gatesc ca svabii de odinioara, dupa retete specifice 
zonei Banatului. Pot lua masa pana la 70 persoane. 

Despre proiect 
Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

Retetele traditionale din Banat au fost puse la dispozitia proiectului de: Adrian Buzoianu 
(www.chefbuzu.com), Laura Laurentiu (www.retetecalamama.ro), Pensiunea Select, 
Hotel Senator si Casa Altringen. 
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

5. Diacaf  

Publicare: 18 Aprilie 2013, 15.46 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă 

cremă de roşii ca în Banat) 

Vizualizari:  

 

http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-

supa-crema-de-rosii-ca-in-banat/sectiune/id=377995 

 

http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat/sectiune/id=377995
http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat/sectiune/id=377995


 
 

 

Continut articol 

Reteta de sos de rosii cu smantana este specifica din Banat si este foarte delicioasa. In 

plus, timpul de preparare este de doar 30 de minute. 

 

Ingrediente (4 portii): 

 

Supa de legume 

 

1 ceapa mare 

 

2 linguri de ulei 

 

2 linguri de faina alba 

 

8 rosii mari 

 

2 linguri de pasta de rosii 

 

sare 

 

piper 

 

1/2 de lingura de miere 

 

1 dl de smantana 

 

busuioc proaspat 

 

Mod de preparare: 

 

Vizulizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregatire ale retetei. 

 

Se toaca ceapa si se dinstuie in ... 

 



 
 

 

6. Coolinaria 

Publicare: 18 Aprilie 2013, 15.46 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista culinara Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Traditii romanesti: Sos de roşii cu smântână  Vizualizari: 257 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2294/Sos-de-rosii-cu-smantana.html 

http://www.coolinaria.ro/r/2294/Sos-de-rosii-cu-smantana.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta "Sos de rosii cu smantana" (Supa crema de rosii ca in Banat) face parte din 

proiectul "Descopera traditiile culinare romanesti", derulat de agentia de relatii publice 

Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si este primita de la Casa 

Altringen din Banat. 

 

Ingrediente  

 Pentru 4 portii:  
 supa de legume (in varianta moderna se foloseste 3/4 litru de apa + 1 cub de 

concentrat de legume)  
 1 ceapa mare  
 2 linguri ulei  
 2 linguri faina alba  
 8 rosii mari  
 2 linguri pasta de rosii  
 sare, piper  
 1/2 lingura de miere  
 100 ml smantana  
 busuioc proaspat  

Mod de preparare 

Se toaca ceapa si se dinstuie in ulei, dupa care se adauga faina alba. 

Se toarna supa de legume (sau apa si cubul de concentrat).  

 

Se curata si se toaca rosiile si se adauga in supa impreuna cu pasta de rosii.  

Totul se fierbe sub capac 10-15 minute.  

 

Se adauga smantana (daca nu este post). 

Se pune sare, piper, miere si busuioc proaspat. 

 

Pofta buna!  

Postat de Casa Altringen pe data de 2013-04-19  

http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
http://www.coolinaria.ro/cont/Casa-Altringen/10/1


 
 

 

7. Ziare 

Publicare: 18 Aprilie 2013, 15.46 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Sursa: Romania libera  

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă 

cremă de roşii ca în Banat) 

Vizualizari:  

 

http://ziare.www.ro/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-

banat.html 

 

http://ziare.www.ro/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat.html
http://ziare.www.ro/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat.html


 
 

 

8. Eva 

Publicare: 18 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista pentru femei Autor  

Suprafata articol: Mare Fotografii: pliant 

Titlu: Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă 

cremă de roşii ca în Banat) 

Vizualizari:  

 

http://www.eva.ro/divertisment/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-

supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-articol-50756.html 

 

http://www.eva.ro/divertisment/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-articol-50756.html
http://www.eva.ro/divertisment/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-articol-50756.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ derulat de 

agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul 

Arpis.Reteta ‖Sos de rosii cu smantana‖ a fost primita de la Casa Altringen, din Banat si 

a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. Din luna 

martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala se 

realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, lansat 

in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, otet, 

ulei etc. 

 (Produsul se mai numeste si Supa crema de rosii si se prepara fara smantana, in 
perioadele de post): 4 portii;  timp de preparare: 30 minute 
 
Ingrediente Sos de rosii cu smantana: supa de legume (in varianta moderna se 
foloseste 3/4 de litru de apa +1 cub de concentrat de legume); 1 ceapa mare; 2 linguri 
de ulei Arpis; 2 linguri de faina alba Arpis; 8 rosii mari; 2 linguri de pasta de rosii; sare, 
piper; 1/2 de lingura de miere; 1 dl de smantana ; busuioc proaspat. 
 
Se toaca ceapa si se distribuie in ulei Arpis dupa care se adauga faina alba Arpis. Se 
toarna supa de legume (sau apa si cubul de concentrat). Se curata si se toaca rosiile si 
se adauga in supa impreuna cu pasta de rosii. Totul se fierbe sub capac 10-15 minute. 
Se adauga smantana (daca nu este post). Se pune sare, piper, miere si busuioc 
proaspat.    
 
Casa Altringen este situata la 45 km de orasul Timisoara, in satul Altringen, comuna 
Bogda, Judetul Timis (Banat). Pensiunea gazduieste pana la 20 de musafiri, in camere 
pentru una sau doua persoane (9 camere duble si un apartament). Micul dejun este de 
tip bufet suedez, pranzul si cina sunt pregatite cu grija de cele doua bucatarese, 
originare din sat, care gatesc ca svabii de odinioara, dupa retete specifice zonei 
Banatului. Pot lua masa pana la 70 persoane.  

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): 
 

  

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

 

9. Ziare live 

Publicare: 18 Aprilie 2013, 16.06 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Sursa: Romania libera 

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă 

cremă de roşii ca în Banat) 

Vizualizari:  

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-

in-banat.html 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat.html


 
 

 

Continut articol 

Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă cremă de roşii ca în 

Banat). 

Publicat: Joi, 18 Aprilie 2013, 16:06 

Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă cremă de roşii ca în 

Banat). 

 

Reteta de sos de rosii cu smantana este specifica din Banat si este foarte 

delicioasa. In plus, timpul de preparare este de doar 30 de minute. 

Ingrediente (4 portii): Supa de legume 1 ceapa mare 2 linguri de ulei 2 

linguri de faina alba 8 rosii mari 2 linguri de pasta de rosii sare piper 1/2 de 

lingura de miere 1 dl de smantana busuioc proaspat Mod de preparare: 

Vizulizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregatire ale 

retetei. Se toaca ceapa si se dinstuie in ... 

 



 
 

 

10. Woman TV 

Publicare: 18 Aprilie 2013, 16.06 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Televiziune online Autor: Flavia Apostol 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 2 

Titlu: Reţetă supa crema de rosii Vizualizari: 115 

 

http://www.womantv.ro/story/item/104-reteta-supa-crema-de-rosii.html 

 

http://www.womantv.ro/story/item/104-reteta-supa-crema-de-rosii.html


 
 

 

Continut articol 

Cateodata ni se face asa dor de cate o supa buna, ca cea facuta de bunica atunci cand 

veneam de la scoala insotite de o foame de lup. Pentru ca cea mai sanatoasa si 

hranitoare mancare este cea preparata de noi, dupa retetele traditionale (am invatat 

asta din toate emisiunile de Nutritie la Woman TV), iti propun astazi sa invatam sa gatim 

o supa crema de rosii, delicioasa, de o sa te lingi pe degete. Dar, te rog, fa acest gest 

totusi cu delicatete, nu uita ca manierele nu se uita nici in bucatarie! Nu o sa-ti rapeasca 

mult timp din programul tau acest preparat, o jumatate de ora fiind suficienta pentru ca 

mai apoi sa te bucuri si sa-ti aminteste de supa bunicii. Hai sa vedem de ce avem 

nevoie si sa ne surprindem apropiatii cu un preparat specific din Banat! 

  

Mai mult, daca nu-i adaugi smantana, ai parte si de un veritabil meniu de post. Asa ca, 

sa ne apucam de treaba! 

  

Ingrediente pentru supa crema de rosii:  

4 porţii 

Timp de preparare: 30 minute 

• Supa de legume (in varianta moderna se foloseste 3/4 de litru de apă +1 cub de 

concentrat de legume) 

• 1 ceapă mare                                              

• 2 linguri de ulei Arpis 

• 2 linguri de faina alba Arpis 

• 8 rosii mari 

• 2 linguri de pasta de rosii 

• sare, piper 

• 1/2 de lingura de miere 

• 1 dl de smântână  

• busuioc proaspat 



 
 

  

Se toacă ceapa şi se dinstuie în ulei Arpis dupa care se adaugă faină albă Arpis. Se 

toarnă supa de legume (sau apa și cubul de concentrat).  

Se curață și se toacă roșiile și se adaugă în supă împreună cu pasta de roșii.  

  

Totul se fierbe sub capac 10-15 minute. Se adauga smântâna (dacă nu este post). 

Se pune sare, piper, miere și busuioc proaspăt. 

  

Rețeta ‖Sos de rosii cu smantana‖ a fost primită de la Casa Altringen, din Banat și a fost 

preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului.Reteta face parte 

din proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ derulat de agentia de relatii 

publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com şi pe pagina de Facebook 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti. 

  

Sper ca ti-a placut reteta de astazi! Nu uita, da LIKE www.facebook.com/womantv 

pentru a fi la curent cu toate emisiunile si pentru a castiga premii frumoase! 

  

Sa aveti pofta, dragele mele! 

  

Mult succes la gatit, 

  

Flavia Apostol 

www.womantv.ro 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti.


 
 

 

11. Astazi.ro 

Publicare: 18 Aprilie 2013, 16.16 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Sursa: Romania libera  

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana (Supa 

crema de rosii ca in Banat). 

Vizualizari:  

 

http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-

banat--255172910.html 

 

http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat--255172910.html
http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat--255172910.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana (Supa crema de rosii ca in Banat). 

publicat 2013-04-18 16:16:17 (Romania Libera) 

 

Reteta de sos de rosii cu smantana este specifica din Banat si este foarte delicioasa. In 

plus, timpul de preparare este de doar 30 de minute.Ingrediente (4 portii):Supa de 

legume1 ceapa mare2 linguri de ulei2 linguri de faina alba8 rosii mari2 linguri de pasta 

de rosiisarepiper1/2 de lingura de miere1 dl de smantanabusuioc proaspatMod de 

preparare:Se toaca ceapa si se dinstuie in ulei dupa care se adauga faina. Se toarna 

supa de legume (sau apa si cubul de concentrat).Se curata si se toaca rosiile si se 

adauga in supa impreuna cu pasta de rosii.  

Citeste stirea originala 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-299614.html
http://stiri.astazi.ro/source/Romania%20Libera
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-299614.html


 
 

 

12. Bucataria culinara 

Publicare: 18 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista culinara Autor  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana Vizualizari: 71 

 

http://www.bucatariaculinara.net/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana.html 

 

http://www.bucatariaculinara.net/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana.html


 
 

 

Continut articol 

Prepara o reteta banateana ce consta in sos de rosii cu smantana sau supa de 
crema de rosii ca in Banat. 

 

Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana 

Reteta ‖Sos de rosii cu smantana‖ a fost primita de la Casa Altringen, din Banat si a fost 
preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului.  

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 
se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 
otet, ulei etc. 

Produsul se mai numeste si Supa crema de rosii si se prepara fara smantana, in 
perioadele de post. 

4 portii 
Timp de preparare: 30 minute 

 
Ingrediente Sos de rosii cu smantana 
-Supa de legume (in varianta moderna se foloseste 3/4 de litru de apa +1 cub de 
concentrat de legume) 
-1 ceapa mare 
-2 linguri de ulei Arpis 
-2 linguri de faina alba Arpis 

http://www.bucatariaculinara.net/crema-de-rosii.html
http://www.bucatariaculinara.net/wp-content/uploads/ingrediente.jpg
http://www.bucatariaculinara.net/supa-legume.html


 
 

-8 rosii mari 
-2 linguri de pasta de rosii 
-sare, piper 
-1/2 de lingura de miere 
-1 dl de smantana 
-busuioc proaspat 
 

Metoda de preparare 
Se toaca ceapa si se dinstuie in ulei Arpis dupa care se adauga faina alba Arpis. Se 
toarna supa de legume (sau apa si cubul de concentrat). 
 
Se curata si se toaca rosiile si se adauga in supa impreuna cu pasta de rosii. 
Totul se fierbe sub capac 10-15 minute. Se adauga smantana (daca nu este post). 
Se pune sare, piper, miere si busuioc proaspat. 
 

Despre Casa Altringen 
Casa Altringen este situata la 45 km de orasul Timisoara, in satul Altringen, comuna 
Bogda, Judetul Timis (Banat). Pensiunea gazduieste pana la 20 de musafiri, in camere 
pentru una sau doua persoane (9 camere duble si un apartament). 

Micul dejun este de tip bufet suedez, pranzul si cina sunt pregatite cu grija de cele doua 
bucatarese, originare din sat, care gatesc ca svabii de odinioara, dupa retete specifice 
zonei Banatului. Pot lua masa pana la 70 persoane. 

Retetele traditionale din Banat au fost puse la dispozitia proiectului de: Adrian Buzoianu 
(www.chefbuzu.com) 

Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

 



 
 

 

13. Realitatea.net 

Publicare: 18 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Realitatea TV - site Sursa: Romania libera 

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana Vizualizari:  

 

http://ziare.realitatea.net/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-

banat-_915496.html 

 

http://ziare.realitatea.net/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-_915496.html
http://ziare.realitatea.net/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-_915496.html


 
 

 

14. Twitter Romania libera 

Publicare: 19 Aprilie 2013, 3.50 p.m. 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: pagina de Twitter a Romania libera Sursa: Romania libera 

Suprafata articol: Mica Fotografii:  

Titlu: Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana Vizualizari: 3468 

 

https://twitter.com/romanialibera/status/325229910358622209 

 

 

https://twitter.com/romanialibera/status/325229910358622209


 
 

 

15. ele.ro 

Publicare: 19 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista pentru femei Autor 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana Vizualizari: 230 

http://gastronomie.ele.ro/retete/Supe_--d2/Reteta-banateana-de-Sos-de-rosii-cu-smantana-_--

r3889.html 

http://gastronomie.ele.ro/retete/Supe_--d2/Reteta-banateana-de-Sos-de-rosii-cu-smantana-_--r3889.html
http://gastronomie.ele.ro/retete/Supe_--d2/Reteta-banateana-de-Sos-de-rosii-cu-smantana-_--r3889.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul Descopera traditiile culinare romanesti derulat de 

Russenart Communications. 

   

Specific :romanesc 

Timp de preparare :rapid 

Status :testat 

Numar portii :4 persoane 

Evenimente:zile de nastere, Single, paste, onomastica 

Ingrediente: 

supa de zarzavat1 lceapa alba1 bucataulei de floarea-soarelui2 lingurifaina2 

lingurirosie8 bucatipasta de tomate2 lingurimiere1 linguritasmantana100 

mlbusuiocsarepiper 

Preparare: 

Reteta "Sos de rosii cu smantana" a fost primita de la Casa Altringen din Banat si a fost 

preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului.  

 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 

otet, ulei etc. 

 

MOD DE PREPARARE 

 

Se toaca ceapa si se dinstuie in ulei Arpis dupa care se adauga faina alba Arpis.  

Se toarna supa de legume (sau apa si cubul de concentrat). 

Se curata si se toaca rosiile si se adauga in supa impreuna cu pasta de rosii.  

 

Totul se fierbe sub capac 10-15 minute. Se adauga smantana (daca nu este post). 

 

Se pune sare, piper, miere si busuioc proaspat. 

Tips:  

http://gastronomie.ele.ro/sfaturi/Periplu-si-Savoare_--d6/Cultura-si-retete_--s11/Testeaza-retetele-bucovinene-ale-lunii-februarie-_--a631.html
http://gastronomie.ele.ro/specific/romanesc_--s4.html
http://gastronomie.ele.ro/retete/cauta-retete.html?tp=1
http://gastronomie.ele.ro/retete/cauta-retete.html?st=3
http://gastronomie.ele.ro/retete/cauta-retete.html?po=4
http://gastronomie.ele.ro/evenimente/zile-de-nastere_--ev3.html
http://gastronomie.ele.ro/evenimente/Single_--ev5.html
http://gastronomie.ele.ro/evenimente/paste_--ev6.html
http://gastronomie.ele.ro/evenimente/onomastica_--ev17.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
http://www.arpis.ro/


 
 

Produsul se mai numeste si `Supa crema de rosii` si se prepara fara smantana, in 

perioadele de post.



 
 

 

16. eDelicios 

Publicare: 19 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri culinare Sursa: Bucataria culinara 

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana Vizualizari:  

 

http://www.edelicios.ro/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana/ 

 

 

http://www.edelicios.ro/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana/


 
 

 

17. Sursa de stiri 

Publicare: 18 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri culinare Sursa: Romania libera 

Suprafata articol: Mica Fotografii:  

Titlu: Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana Vizualizari:  

 

http://www.sursadestiri.ro/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-

rosii-ca-in-banat-s2698127165.html 

 

http://www.sursadestiri.ro/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-s2698127165.html
http://www.sursadestiri.ro/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-s2698127165.html


 
 

 

18. Romania pozitiva 

Publicare: 21 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista Autor: Florin Ghinda 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana Vizualizari:  

 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-

crema-de-rosii-ca-in-banat/ 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat/
http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat/


 
 

 

Continut articol 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ derulat de 
agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis. 

Rețeta ‖Sos de rosii cu smantana‖ a fost primită de la Casa Altringen, din Banat și a 
fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului. 

Din luna martie, derularea activităților din cadrul proiectului de responsabilitate socială 
se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină de mălai, făină din grâu, gris, 
oțet, ulei etc. 

Ingrediente Sos de roșii cu smântână  

(Produsul se mai numește și Supă cremă de roșii și se prepară fără smântână, în 
perioadele de post): 

4 porţii 

Timp de preparare: 30 minute 

 Supa de legume (in varianta moderna se foloseste 3/4 de litru de apă +1 cub de 
concentrat de legume) 

 1 ceapă mare 
 2 linguri de ulei Arpis 
 2 linguri de faina alba Arpis 
 8 rosii mari 
 2 linguri de pasta de rosii 
 sare, piper 
 1/2 de lingura de miere 
 1 dl de smântână 
 busuioc proaspat 

  

Se toacă ceapa şi se dinstuie în ulei Arpis dupa care se adaugă faină albă Arpis. Se 
toarnă supa de legume (sau apa și cubul de concentrat). 

Se curață și se toacă roșiile și se adaugă în supă împreună cu pasta de roșii. 

Totul se fierbe sub capac 10-15 minute. Se adauga smântâna (dacă nu este post). 

Se pune sare, piper, miere și busuioc proaspăt. 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
http://www.arpis.ro/


 
 

  

Despre Casa Altringen 

Casa Altringen este situata la 45 km de oraşul Timişoara, în satul Altringen, comuna 
Bogda, Judetul Timis (Banat). Pensiunea găzduieşte până la 20 de musafiri, în camere 
pentru una sau două persoane (9 camere duble şi un apartament). 

  

Micul dejun este de tip bufet suedez, prânzul şi cina sunt pregătite cu grijă de cele două 
bucătărese, originare din sat, care gătesc ca şvabii de odinioară, după rețete specifice 
zonei Banatului. Pot lua masa până la 70 persoane. 

  

Despre proiect 

Proiectul ―Descoperă tradițiile culinare românești‖ este derulat de agenția Russenart 
Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie – noiembrie 2013 
și este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

  

Rețetele tradiționale din Banat au fost puse la dispoziția proiectului de: Adrian 
Buzoianu (www.chefbuzu.com), Laura Laurențiu (www.retetecalamama.ro), 
Pensiunea Select, Hotel Senator și Casa Altringen.  

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/Users/Toci/Desktop/www.chefbuzu.com
http://www.retetecalamama.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/38/Pensiunea-SELECT-Baile-Herculane-Caras-Severin-BANAT.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/36/Hotel-SENATOR-Timisoara-Banat.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
http://www.romaniapozitiva.ro/Users/Toci/Desktop/www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

19. 9AM 

Publicare: 18 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Sursa: Romania libera 

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana Vizualizari:  

 

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Incredibil/232879/sucul-de-rosii-accelereaza-

metabolizarea-alcoolului.html 

 

 

  

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Incredibil/232879/sucul-de-rosii-accelereaza-metabolizarea-alcoolului.html
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Incredibil/232879/sucul-de-rosii-accelereaza-metabolizarea-alcoolului.html


 
 

 

20. 121 

Publicare: 19 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista pentru femei Autor 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 6+ pliant 

Titlu: Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana Vizualizari:  

 

http://www.121.ro/articole/art_new9761-reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-

smantana.html 

 

http://www.121.ro/articole/art_new9761-reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana.html
http://www.121.ro/articole/art_new9761-reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta de azi face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare romanesti”, a fost 

primita de la Casa Altringen, din Banat si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food 

Manager in cadrul proiectului.  

 

de Russenart Comunications in parteneriat cu Arpis  

 

Sos de rosii cu smantana  

 

(Produsul se mai numeste si Supa crema de rosii si se prepara fara smantana in 

perioadele de post):  

 

4 portii  

Timp de preparare: 30 minute  

 

Ingrediente:  

- Supa de legume (in varianta moderna se foloseste 3/4 de litru de apa +1 cub de 

concentrat de legume)  

- 1 ceapa mare  

- 2 linguri de ulei Arpis  

- 2 linguri de faina alba Arpis  

- 8 rosii mari  

- 2 linguri de pasta de rosii  

- sare, piper  

- 1/2 de lingura de miere  

- 1 dl de smantana  

- busuioc proaspat  

 

Mod de preparare:  

- Se toaca ceapa si se dinstuie in ulei dupa care se adauga faina alba. Se toarna supa 

de legume (sau apa si cubul de concentrat).  

- Se curata si se toaca rosiile si se adauga in supa impreuna cu pasta de rosii.  

- Totul se fierbe sub capac 10-15 minute. Se adauga smantana (daca nu este post).  

- Se pune sare, piper, miere si busuioc proaspat. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 
se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 
otet, ulei etc.  

http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

 
Despre Casa Altringen  
 
Casa Altringen este situata la 45 km de orasul Timisoara, in satul Altringen, comuna 
Bogda, Judetul Timis (Banat). Pensiunea gazduieste pana la 20 de musafiri, in camere 
pentru una sau doua persoane (9 camere duble si un apartament).  
 
Micul dejun este de tip bufet suedez, pranzul si cina sunt pregatite cu grija de cele doua 
bucatarese, originare din sat, care gatesc ca svabii de odinioara, dupa retete specifice 
zonei Banatului. Pot lua masa pana la 70 persoane.  
 
Despre proiect  
 
Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 si 
este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri).  
 
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook. 

http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
http://traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

21. News20 

Publicare: 19 Aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Sursa: Romania libera 

Suprafata articol: Medie Fotografii:  

Titlu: Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana Vizualizari: 42 

 

http://www.news20.ro/articol_Reteta-banateana_-Sos-de-rosii-cu-smantana-%28Supa-

crema-de-rosii-ca-in-Banat%29__51274.html 

 

http://www.news20.ro/articol_Reteta-banateana_-Sos-de-rosii-cu-smantana-%28Supa-crema-de-rosii-ca-in-Banat%29__51274.html
http://www.news20.ro/articol_Reteta-banateana_-Sos-de-rosii-cu-smantana-%28Supa-crema-de-rosii-ca-in-Banat%29__51274.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta de sos de rosii cu smantana este specifica din Banat si este foarte delicioasa. In 

plus, timpul de preparare este de doar 30 de minute. 

 

Ingrediente (4 portii): 

 

Supa de legume 

 

1 ceapa mare 

2 linguri de ulei 

2 linguri de faina alba 

8 rosii mari 

2 linguri de pasta de rosii 

sare 

piper 

1/2 de lingura de miere 

1 dl de smantana 

busuioc proaspat 

 

Mod de preparare: 

 

Vizulizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregatire ale retetei. 

 

Se toaca ceapa si se dinstuie in ulei dupa care se adauga faina. Se toarna supa de 

legume (sau apa si cubul de concentrat). 

 

Se curata si se toaca rosiile si se adauga in supa impreuna cu pasta de rosii. 

 

Totul se fierbe sub capac 10-15 minute. Se adauga smantana (daca nu este post). 

 

Se pune sare, piper, miere si busuioc proaspat. 

 

Aceasta reteta a fost inclusa in proiectul a"Descopera ...  

 

Cuvinte cheie pentru aceasta stire: Reteta | Banat |  

http://www.news20.ro/newstag_reteta.html
http://www.news20.ro/newstag_banat.html


 
 

Citeste intreaga stire: Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana (Supa crema de rosii 

ca in Banat).  

 

22. Stiri azi 

Publicare: 22 aprilie 2013 00:00 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Sursa: 121 

Suprafata articol: Medie Fotografii:  

Titlu: Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana Vizualizari:  

 

http://www.stiri-azi.ro/ziare/articol/articol/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-

smantana/sumar-articol/122884375/ 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-299614.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-299614.html
http://www.stiri-azi.ro/ziare/articol/articol/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana/sumar-articol/122884375/
http://www.stiri-azi.ro/ziare/articol/articol/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana/sumar-articol/122884375/


 
 

 

Continut articol 

Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana 

Sursa: 121.ro / Luni, 22 aprilie 2013 00:00 

Reteta de azi face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖, a fost 

primita de la Casa Altringen, din Banat si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food 

Manager in cadrul proiectului. 

de Russenart Comunications in parteneriat cu Arpis 

 

Sos de rosii cu smantana 

(Produsul se mai numeste si Supa crema de rosii si se prepara fara smantana in 

perioadele de post): 

4 portii 

Timp de preparare: 30 minute 

Ingrediente: 

- Supa de legume (in varianta moderna se foloseste 3/4 de litru de apa +1 cub de 

concentrat de legume) 

- 1 ceapa mare 

- 2 linguri de ulei Arpis 

- 2 linguri de faina alba Arpis 

- 8 rosii mari 

- 2 linguri de pasta de rosii 

- sare, piper 

- 1/2 de lingura de miere 

- 1 dl de smantana 

- busuioc citeste mai departe 

TAG: smantana 



 
 

Link pe siteul sursa: 121.ro 

23. Stiri pe scurt 

Publicare: 22 aprilie 2013 00:00 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Sursa: Romania libera 

Suprafata articol: Mica Fotografii:  

Titlu: Sos de rosii cu smantana Vizualizari:  

 

http://www.stiripescurt.ro/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-

rosii-ca-in-banat/1176552.html 

 

 

 

http://www.stiripescurt.ro/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat/1176552.html
http://www.stiripescurt.ro/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat/1176552.html


 
 

 

 

24. Newsletter Coolinaria 

Publicare: 22 aprilie 2013  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Newsletter culinar  Sursa:  

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: Sos de rosii cu smantana Vizualizari: 8000 

 

http://nl.coolinaria.ro/v/37307/35257952/062830ef78adee85352466f6dacb922b 

 

http://nl.coolinaria.ro/v/37307/35257952/062830ef78adee85352466f6dacb922b


 
 

 

Continut articol 

Sos de rosii cu smantana  

 

Reteta "Sos de rosii cu smantana" (Supa crema de rosii ca in 

Banat) face parte din proiectul "Descopera traditiile culinare 

romanesti", derulat de agentia de relatii publice Russenart 

Communications si Arpis» citeste mai mult 

 

25. Info ziare 

Publicare: 22 aprilie 2013  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri  Sursa:  

Suprafata articol: Mica Fotografii:  

Titlu: Sos de rosii cu smantana Vizualizari:  

 

http://www.infoziare.ro/stire/231119/Re%C5%A3et%C4%83+b%C4%83n%C4%83%C5

%A3ean%C4%83:+Sos+de+ro%C5%9Fii+cu+sm%C3%A2nt%C3%A2n%C4%83+%28

Sup%C4%83+crem%C4%83+de+ro%C5%9Fii+ca+%C3%AEn+Banat%29+ 

 

http://nl.coolinaria.ro/clk/37307/35257952/770898/ea99aea010d617968b68e25b84f2f482
http://nl.coolinaria.ro/clk/37307/35257952/770898/ea99aea010d617968b68e25b84f2f482
http://nl.coolinaria.ro/clk/37307/35257952/770898/ea99aea010d617968b68e25b84f2f482
http://www.infoziare.ro/stire/231119/Re%C5%A3et%C4%83+b%C4%83n%C4%83%C5%A3ean%C4%83:+Sos+de+ro%C5%9Fii+cu+sm%C3%A2nt%C3%A2n%C4%83+%28Sup%C4%83+crem%C4%83+de+ro%C5%9Fii+ca+%C3%AEn+Banat%29
http://www.infoziare.ro/stire/231119/Re%C5%A3et%C4%83+b%C4%83n%C4%83%C5%A3ean%C4%83:+Sos+de+ro%C5%9Fii+cu+sm%C3%A2nt%C3%A2n%C4%83+%28Sup%C4%83+crem%C4%83+de+ro%C5%9Fii+ca+%C3%AEn+Banat%29
http://www.infoziare.ro/stire/231119/Re%C5%A3et%C4%83+b%C4%83n%C4%83%C5%A3ean%C4%83:+Sos+de+ro%C5%9Fii+cu+sm%C3%A2nt%C3%A2n%C4%83+%28Sup%C4%83+crem%C4%83+de+ro%C5%9Fii+ca+%C3%AEn+Banat%29


 
 

 

26. Centrul de presa 

Publicare: 16 mai 2013  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Stire transmisa din ora in ora, timp de o zi  Sursa: Calendar evenimente 

Suprafata articol: Mica Fotografii:  

Titlu: Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână 

(Supă cremă de roşii ca în Banat) 

Vizualizari: 18 

 

http://www.centruldepresa.ro/node/1258377 

 

 

Continut stire 

Reteta face parte din proiectul "Descopera traditiile culinare romanesti" derulat de 

agentia de relatii publice Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis.  

Mergi la sursa 

http://www.centruldepresa.ro/node/1258377
http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=109785


 
 

 

27. In oras 

Publicare: aprilie 2013  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de evenimente si timp liber  Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 6 + pliant 

Titlu: Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână  Vizualizari: 32 

 

http://timisoara.inoras.ro/articol/reteta-banateana-de-sos-de-rosii-cu-smantana-2545/1/ 

 

 

http://timisoara.inoras.ro/articol/reteta-banateana-de-sos-de-rosii-cu-smantana-2545/1/


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul „Descopera traditiile culinare romanesti” derulat de 
agentia de relatii publice Russenart Communications, in parteneriat cu brandul Arpis. 
Reteta „Sos de rosii cu smantana‖ a fost primita de la Casa Altringen, din Banat si a 
fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului.   

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 
se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 
otet, ulei etc.   

Ingrediente pentru 4 portii  

 

Timp de preparare: 30 minute  

 Supa de legume (in varianta moderna se foloseste 3/4 de litru de apa +1 cub de 
concentrat de legume) 

 1 ceapa mare 
 2 linguri de ulei Arpis 
 2 linguri de faina alba Arpis 
 8 rosii mari 
 2 linguri de pasta de rosii 
 sare, piper 
 1/2 de lingura de miere 
 1 dl de smantana 
 busuioc proaspat 

Se toaca ceapa si se dinstuie in ulei Arpis dupa care se adauga faina alba Arpis. Se 
toarna supa de legume (sau apa si cubul de concentrat). Se curata si se toaca rosiile si 
se adauga in supa impreuna cu pasta de rosii. Totul se fierbe sub capac 10-15 minute. 
Se adauga smantana (daca nu este post). Se pune sare, piper, miere si busuioc 
proaspat. 

  

Despre Casa Altringen 

Casa Altringen este situata la 45 km de orasul Timisoara, in satul Altringen, comuna 
Bogda, Judetul Timis (Banat). Pensiunea gazduieste pana la 20 de musafiri, in camere 
pentru una sau doua persoane (9 camere duble si un apartament).   

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html


 
 

Micul dejun este de tip bufet suedez, pranzul si cina sunt pregatite cu grija de cele doua 
bucatarese, originare din sat, care gatesc ca svabii de odinioara, dupa retete specifice 
zonei Banatului. Pot lua masa pana la 70 persoane. 

  

Despre proiect 

Proiectul „Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 
si este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri). 
Partenerul special al proiectului este site-ul de turism culinar,  www.chefbuzu.com.   

Retetele traditionale din Banat au fost puse la dispozitia proiectului de: Adrian Buzoianu 
(www.chefbuzu.com), Laura Laurentiu (www.retetecalamama.ro), Pensiunea Select, 
Hotel Senator si Casa Altringen.   

Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe pagina de Facebook . 

http://www.chefbuzu.com/
http://www.inoras.ro/MARTIE2013/29%20martie/www.chefbuzu.com
http://www.retetecalamama.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/38/Pensiunea-SELECT-Baile-Herculane-Caras-Severin-BANAT.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/36/Hotel-SENATOR-Timisoara-Banat.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

28. Ce face Mimi? 

Publicare: aprilie 2013  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: revista pentru femei  Autor: Laura Macavei 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână  Vizualizari:  

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana/ 

 

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana/


 
 

 

Continut articol: 

Reteta face parte din proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ derulat de 
agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis. 
 
Reteta ‖Sos de rosii cu smantana‖ a fost primita de la Casa Altringen, din Banat si a 
fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului.  
 
Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 

otet, ulei etc. 

 

Ingrediente Sos de rosii cu smantana  

(Produsul se mai numeste si Supa crema de rosii si se prepara fara smantana, in 
perioadele de post): 

4 portii 

Timp de preparare: 30 minute 

 Supa de legume (in varianta moderna se foloseste 3/4 de litru de apa +1 cub de 
concentrat de legume) 

 1 ceapa mare 

 2 linguri de ulei Arpis 

 2 linguri de faina alba Arpis 

 8 rosii mari 

 2 linguri de pasta de rosii 

 sare, piper 

 1/2 de lingura de miere 

 1 dl de smantana  

 busuioc proaspat 

 

Se toaca ceapa si se dinstuie in ulei Arpis dupa care se adauga faina alba Arpis. Se 
toarna supa de legume (sau apa si cubul de concentrat).  

Se curata si se toaca rosiile si se adauga in supa impreuna cu pasta de rosii.  

Totul se fierbe sub capac 10-15 minute. Se adauga smantana (daca nu este post). 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
http://www.arpis.ro/


 
 

Se pune sare, piper, miere si busuioc proaspat. 

 
 
 
Despre Casa Altringen 
Casa Altringen este situata la 45 km de orasul Timisoara, in satul Altringen, comuna 
Bogda, Judetul Timis (Banat). Pensiunea gazduieste pana la 20 de musafiri, in camere 
pentru una sau doua persoane (9 camere duble si un apartament). 
 
Micul dejun este de tip bufet suedez, pranzul si cina sunt pregatite cu grija de cele doua 
bucatarese, originare din sat, care gatesc ca svabii de odinioara, dupa retete specifice 
zonei Banatului. Pot lua masa pana la 70 persoane. 
 

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 

Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 

 

http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

Materiale de presa 

Campanie Reteta Banateana: “Stufat de miel la tigaie” 

 

Au fost trimise catre presa urmatoarele materiale: 

 Reteta banateana: “Stufat de miel la tigaie” 

 Fotografii preparare reteta “Stufat de miel la tigaie” 

 Pliant reteta “Stufat de miel la tigaie” 

 Afis proiect 

 Prezentare pensiune 

 Mentionarea furnizorilor retetelor banatene 

 

Rezultate Campanie 

 40 articole  

 39 mentionari Arpis 

 43 Mentionari  Pensiunea Select 

 8 mentionari Chef Buzu si www.chefbuzu.com 

 9 mentionari Adrian Buzoianu  

 8 mentionari Altringen 

 8 mentionari Laura Laurenţiu (www.retetecalamama.ro) 

 8 Mentionari Hotel Senator  



 
 

 

1. Vacante la tara 

Publicare: 30 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista tiparita si online Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 2 

Titlu: Stufat de miel la tigaie Vizualizari:  

 

http://www.vacantelatara.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1263:stufat-de-miel-la-

tigaie&catid=65:bunatati-din-pensiuni&Itemid=66 

 

http://www.vacantelatara.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1263:stufat-de-miel-la-tigaie&catid=65:bunatati-din-pensiuni&Itemid=66
http://www.vacantelatara.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1263:stufat-de-miel-la-tigaie&catid=65:bunatati-din-pensiuni&Itemid=66


 
 

 

Continut articol 

Stufat de miel la tigaie  

Share  

Ingrediente  

 Un miel gras 
 Ceapă verde  
 Usturoi verde, piper  
 Ceapă uscată 
 Roșii in bulion 
 Vin alb 
 Sare,verdeață 

Carnea se taie in bucăți. 

  

Ceapa se curată, se spală și se taie marunt. Ceapa și usturoiul verde se taie in bucăți mai mari . 

După ce s-a călit carnea în ulei și ceapă uscată,se adaugă 

apa cât să acopere carnea. 

Când carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa , 

usturoiul verde apoi și roșiile decojite. Se potrivește de 

sare iar la sfârșit se pune vinul alb. După ce a scăzut 

suficient se adaugă verdeata. 

Se servește cu mămaligă caldă. 

POFTA BUNA ! 

  

  

Reţeta banăţeană face parte din proiectul “Descoperă tradiţiile culinare româneşti” fiind oferită 

de Pensiunea Select din Băile Herculane. 

 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com 

 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.vacantelatara.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1263:stufat-de-miel-la-tigaie&catid=65:bunatati-din-pensiuni&Itemid=66&t=Stufat%20de%20miel%20la%20tigaie
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/


 
 

 

2. Romania libera 

Publicare: 3 Mai 2013  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Publicatie  tiparita si online Autor: ANDRA DUMITRU 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Stufat de miel la tigaie Vizualizari: 1979 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-

miel-la-tigaie-300994-main_pic1.html 

 

 

Conitnut articol 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie-300994-main_pic1.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie-300994-main_pic1.html


 
 

Reţeta de stufat de miel la tigaie este specifică din Banat şi este foarte gustoasă. În 
plus, este uşor de pregătit. 

Ingrediente: 

· Un miel gras 

· Ceapă verde 

· Usturoi verde, piper 

· Ceapă uscată 

· Roşii in bulion 

· Vin alb 

· Sare,verdeaţă 

Citeşte şi Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă cremă de roşii ca în 
Banat) 

Mod de preparare: 

Carnea de miel se taie in bucăţi mici. La fel şi ceapa şi usturoiul verde. 

Carnea şi ceapa uscată se călesc puţin în ulei, iar apoi se adaugă apă cât să acopere 
carnea. 

Când carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa, usturoiul verde şi roşiile decojite. 

La final se pune vinul alb şi se potriveşte de sare. 

După ce amestecul a scăzut suficient se adaugă verdeaţa. 

Vizulizaţi galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregătire ale reţetei. 

Tradiţii culinare 

Această reţetă a fost inclusă în proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ 
derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu 
brandul Arpis. Proiectul îşi propune să promoveze în perioada februarie-noiembrie 
reţetele culinare româneşti din diferite regiuni istorice în restaurantele din Bucureşti. 
Reţeta de stufat de miel la tigaie a fost primită de la Pensiunea Select din Băile 
Herculane (Banat) şi a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 
proiectului. 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-299614.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-sos-de-rosii-cu-smantana-supa-crema-de-rosii-ca-in-banat-299614.html


 
 



 
 

3. Ziare.ro afiliat Antena 3 

Publicare: 3 Mai 2013, 19:21 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri afiliat Antena 3 Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Stufat de miel la tigaie Vizualizari: 374 

 

http://ziarero.antena3.ro/article/view/id/59781 

 

 

  

http://ziarero.antena3.ro/article/view/id/59781


 
 

 

4. ecuisine 

Publicare: 3 Mai 2013, 19:21 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista culinara online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Stufat de miel la tigaie Vizualizari:  

 

http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/reteta-banateana-stufat-de-

miel-la-tigaie#reteta 

 

http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie#reteta
http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie#reteta


 
 

 

Continut articol 

 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖. 

 

Timp de preparare: Mediu 

Numar de portii: 8 

Complexitate: mediu 

Ingrediente principale:  

miel, ceapa verde, usturoi verde, roșii în bulion, vin alb, ceapă uscată 

Ingrediente 

 1 miel gras 

 ceapă verde 

 usturoi verde 

 ceapă uscată 

 roșii in bulion 

 vin alb 

 verdeață 

 Ulei Arpis 

 sare 

 piper 

 

Mod de preparare 

Carnea se taie in bucăți. Ceapa uscată se curată, se spală și se taie marunt. Ceapa și 

usturoiul verde se taie in bucăți mai mari . 

 

După ce s-a călit împreună carnea și ceapa uscată în ulei, se adaugă apa cât să 

acopere carnea. 

 



 
 

Când carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa , usturoiul verde apoi și roșiile 

decojite. Se potrivește de sare iar la sfârșit se pune vinul alb.  

După ce a scăzut suficient se adaugă verdeata. Se servește cu mămaligă caldă. 

 

Rețeta ‖Stufat de miel la tigaie‖ a fost primită de la Pensiunea Select, Băile Herculane, 

(Banat) și a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului.  

Rețetele tradiționale din Banat au fost puse la dispoziția proiectului de: Adrian 
Buzoianu, Laura Laurențiu, Pensiunea Select, Hotel Senator și Casa Altringen.  

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook. 

 

5. Ziua de Constanta 

Publicare: 02 May, 2013 09:14 

 

Circulatie: Nationala si locala 

Descriere: Publicatie tiparita si online Autor: ecuisine 

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: Stufat de miel la tigaie Vizualizari: 138 

 

http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/retete-culinare-de-pasti/reteta-banateana-stufat-

de-miel-la-tigaie-456227.html 

 

Continut articol 

Rețetă bănățeană Stufat de miel la tigaie 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖. 

 

Ingrediente 

 

1 miel gras 

http://www.chefbuzu.com/
http://www.chefbuzu.com/
http://www.retetecalamama.ro/
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/retete-culinare-de-pasti/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie-456227.html
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/retete-culinare-de-pasti/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie-456227.html


 
 

ceapă verde 

usturoi verde 

ceapă uscată 

roșii in bulion 

vin alb 

verdeață 

sare 

piper 

 

Rețeta completă aici: ecuisine.ro  

Articol disponibil la adresa: http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/retete-culinare-de-
pasti/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie-456227.html 

 

http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie


 
 

 

6. Retetele Marianei 

Publicare: 30 Aprilie 2013,  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Blog culinar Autor: Mariana Robescu 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 4 

Titlu: Stufat de miel la tigaie Vizualizari:  

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/04/30/stufat-de-miel-la-tigaie-reteta-

banateana/ 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/04/30/stufat-de-miel-la-tigaie-reteta-banateana/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2013/04/30/stufat-de-miel-la-tigaie-reteta-banateana/


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare romaneşti” derulat 
de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul 
Arpis. 

Reteta ”Stufat de miel la tigaie” a fost primita de la Pensiunea Select, Baile 
Herculane, (Banat) și a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in 
cadrul proiectului. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate 
sociala se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul 
premium Arpis, lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de 
malai, faina din grau, gris, otet, ulei etc. 

 

Ce ai nevoie 
1 kg carne de miel 
1 legatura ceapa verde 
1 legatura usturoi verde 
piper 
2 cepe uscate 
4 linguri ulei 
400 g roșii in bulion 

http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/04/7-web.jpg


 
 

1 pahar vin alb 
sare 
verdeata 
 
Cum prepari 

Carnea se taie in bucati potrivite. Ceapa uscata se curata, se spala și se taie marunt. 
Ceapa și usturoiul verde se curata si se taie in bucati mai mari. 

 

Incingi uleiul intr-o tigaie mai mare, pui bucatile de carne si le prajesti. Adaugi ceapa 
uscata tocata marunt si acoperi totul cu apa. 

http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/04/0ingrediente.jpg


 
 

 

Cand carnea este aproape fiarta, pui ceapa si usturoiul verde taiate, apoi și roșiile 
decojite si tocate. Se potrivește gustul de sare si piper, iar la sfarșit se pune vinul alb. 
Se lasa sa scada bine sosul, iar la final se pune verdeata tocata marunt. 
Se servește cu mamaliga calda. 

 

http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/04/4-web-1.jpg
http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2013/04/6-web1.jpg


 
 

Despre Pensiunea Select 
Situata un centrul statiunii Baile Herculane, Pensiunea SELECT se remarca prin 
confortul locatiei, amabilitatea personalului si a proprietarilor, dar si prin preparatele 
culinare deosebite. 
Toate camerele dispun de baie proprie dotata cu uscator de par si halate, au aer 
conditionat, minibar, seif, televizor LCD, internet, telefon si fax. 

Despre proiect 
Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanești‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – decembrie 2013 
și este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite și online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

Retetele traditionale din Banat au fost puse la dispozitia proiectului de: Adrian Buzoianu 
(www.chefbuzu.com), Laura Laurentiu (www.retetecalamama.ro), Pensiunea Select, 
Hotel Senator și Casa Altringen. 
Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

7. Weekend de weekend prin România 

Publicare: 11 May 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Blog de promovare a Romaniei Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Stufat de miel la tigaie Vizualizari:  

 

 

 



 
 

 

Continut articol 

Timp de preparare: mediu. 

Număr de porții: 8. 

Complexitate: mediu. 

Ingrediente 

 1 miel gras 
 ceapă verde 
 usturoi verde 
 ceapă uscată 
 roșii în bulion 
 vin alb 
 verdeață ƒ  
 sare 
 piper 

Mod de preparare 

1. Carnea se taie în bucăți. Ceapa uscată se curăță, se spală și se taie mărunt. Ceapa 
și usturoiul verde se taie în bucăți mai mari . 

2. După ce s-a călit împreună carnea și ceapa uscată în ulei, se adaugă apă cât să 
acopere carnea. 

3. Când carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa, usturoiul verde apoi și roșiile 
decojite. Se potrivește de sare, iar la sfârșit se pune vinul alb. 

4. După ce a scăzut suficient se adaugă verdeață. Se servește cu mămăligă caldă. 

Poftă bună! 

Această rețetă face parte din proiectul „Descoperă tradițiile culinare românești‖. 

Mai multe detalii despre proiect găsiți aici: 
http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
(www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti). 

http://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com/


 
 

 

8. In oras 

Publicare: 11 May 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de evenimente si timp liber Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 6 

Titlu: Reteta banateana: Stufat de miel la tigaie Vizualizari: 147 

 

http://iasi.inoras.ro/articol/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie-2603/1/ 

 

 

http://iasi.inoras.ro/articol/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie-2603/1/


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul „Descopera traditiile culinare romanesti” derulat de 
agentia de relatii publice Russenart Communications, in parteneriat cu brandul Arpis. 
Reteta „Stufat de miel la tigaie‖ a fost primita de la Pensiunea Select, Baile 
Herculane, (Banat) si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul 
proiectului   

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 
se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 
otet, ulei etc.     

Ingrediente  

 Un miel gras 
 Ceapa verde  
 Usturoi verde, piper  
 Ceapa uscata 
 Rosii in bulion 
 Vin alb 
 Sare,verdeata 

Modul de preparare 

Carnea se taie in bucati. Ceapa se curata, se spala si se taie marunt. Ceapa si usturoiul 
verde se taie in bucati mai mari. Dupa ce s-a calit carnea in ulei si ceapa uscata, se 
adauga apa cat sa acopere carnea.   

Cand carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa, usturoiul verde apoi si rosiile 
decojite. Se potriveste de sare, iar la sfarsit se pune vinul alb. Dupa ce a scazut 
suficient se adauga verdeata. Se serveste cu mamaliga calda. 

 

Despre Pensiunea Select 

Situata un centrul statiunii Baile Herculane, Pensiunea SELECT se remarca prin 
confortul locatiei, amabilitatea personalului si a proprietarilor, dar si prin preparatele 
culinare deosebite. 

Toate camerele dispun de baie proprie dotata cu uscator de par si halate, au aer 
conditionat, minibar, seif, televizor LCD, internet, telefon si fax. 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/38/Pensiunea-SELECT-Baile-Herculane-Caras-Severin-BANAT.html


 
 

 

Despre proiect 

Proiectul „Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 
Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – noiembrie 2013 
si este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri). 
Partenerul special al proiectului este site-ul de turism culinar,  www.chefbuzu.com.   

Retetele traditionale din Banat au fost puse la dispozitia proiectului de: Adrian 
Buzoianu (www.chefbuzu.com), Laura Laurentiu (www.retetecalamama.ro), 
Pensiunea Select, Hotel Senator si Casa Altringen.  

Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe pagina de Facebook . 

http://www.chefbuzu.com/
http://www.inoras.ro/admin/articles/www.chefbuzu.com
http://www.retetecalamama.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/38/Pensiunea-SELECT-Baile-Herculane-Caras-Severin-BANAT.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/36/Hotel-SENATOR-Timisoara-Banat.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

9. Worldwide Romania 

Publicare: 11 May 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Blog de promovare a Romaniei Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Reteta banateana: Stufat de miel la tigaie Vizualizari:  

 

http://www.worldwideromania.com/2013/05/11/reteta-zilei-stufat-de-miel-la-tigaie/ 

 

 

http://www.worldwideromania.com/2013/05/11/reteta-zilei-stufat-de-miel-la-tigaie/


 
 

 

Continut articol 

Timp de preparare: mediu. 

Număr de porții: 8. 

Complexitate: mediu. 

Ingrediente 

 1 miel gras 
 ceapă verde 
 usturoi verde 
 ceapă uscată 
 roșii în bulion 
 vin alb 
 verdeață ƒ  
 sare 
 piper 

Mod de preparare 

1. Carnea se taie în bucăți. Ceapa uscată se curăță, se spală și se taie mărunt. Ceapa 
și usturoiul verde se taie în bucăți mai mari . 

2. După ce s-a călit împreună carnea și ceapa uscată în ulei, se adaugă apă cât să 
acopere carnea. 

3. Când carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa, usturoiul verde apoi și roșiile 
decojite. Se potrivește de sare, iar la sfârșit se pune vinul alb. 

4. După ce a scăzut suficient se adaugă verdeață. Se servește cu mămăligă caldă. 

Poftă bună! 

Această rețetă face parte din proiectul „Descoperă tradițiile culinare românești‖. 

Mai multe detalii despre proiect găsiți aici: www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com 
și pe pagina de Facebook (www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti). 



 
 

 

10. Woman TV 

Publicare: 01 Mai 2013 07:34 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Televiziune online Autor: Flavia Apostol 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 3 

Titlu: Reteta de Paste: Stufat de miel la tigaie dupa 

reteta banateana 

Vizualizari: 93 

 

http://www.womantv.ro/story/item/108-reteta-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie-dupa-reteta-

banateana.html 

 

http://www.womantv.ro/story/item/108-reteta-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie-dupa-reteta-banateana.html
http://www.womantv.ro/story/item/108-reteta-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie-dupa-reteta-banateana.html


 
 

 

Continut articol 

Doar cateva zile au mai ramas pana la Paste, iar 
gospodinele au intrat pe ultima 100 m cu 
pregatirile. Curatenie, gatit, cumparat cadouri... 
cata treaba!  
  
Cei dragi au pretentia sa-i surprinzi cu cele mai 
delicioase preparate traditionale, mielul nu mai 
ajunge animal in toata regula, iar tu trebuie sa 
apelezi la retetarul tau magic.  
  
M-am gandit la efortul tau si-ti propun sa invatam 
impreuna sa gatim stufat de miel la tigaie dupa o 
reteta banateana!  
  
In primul rand, haide sa vedem care sunt 
alimentele de care avem nevoie, iar mai apoi, sa 
prindem curaj sa punem reteta in practica! Toti 
musafirii o sa se linga pe degete!  
  
Ingrediente Stufat de miel 
  
• Un miel gras 
• Ceapă verde  
• Usturoi verde, piper  
• Ceapă uscată 
• Roșii in bulion 
• Vin alb 
• Sare,verdeață 
  
Carnea se taie in bucăți. 
  

Ceapa se curată, se 
spală și se taie marunt. Ceapa și usturoiul verde se taie in bucăți mai mari . 
  
După ce s-a călit carnea în ulei și ceapă uscată,se adaugă apa cât să acopere carnea. 



 
 

  
Când carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa , usturoiul verde apoi și roșiile 
decojite. Se potrivește de sare iar la sfârșit se pune vinul alb. După ce a scăzut suficient 
se adaugă verdeata. 
  
Se servește cu mămaligă caldă.             
  
Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare 
româneşti‖ derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart 
Communications în parteneriat cu brandul Arpis. 
Rețeta ‖Stufat de miel la tigaie‖ a fost primită de la 
Pensiunea Select, Băile Herculane, (Banat) și a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, 
Food Manager în cadrul proiectului.  
  
Nu uita, da LIKE www.facebook.com/womantv pentru a fi la curent cu toate emisiunile si 
pentru a castiga premii frumoase! 
  
Iti doresc ,,pofta buna" si un Paste fericit, cu lumina in casa si in suflet! 
  
Te imbratisez cu drag, 
Flavia Apostol 
www.womantv.ro 
 



 
 

 

11. Ziar.com 

Publicare: 3 Mai 2013  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Autor:  

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă bănăţeană de Paşte: Stufat de miel la 

tigaie. 

Vizualizari:  

 

http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=5648235 

 

http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=5648235


 
 

 

Continut articol 

Reţetă bănăţeană de Paşte: Stufat de miel la tigaie. 
 
Romania Libera [3/05/2013]  
 
Reteta de stufat de miel la tigaie este specifica din Banat si este foarte gustoasa. In 
plus, este usor de pregatit. Ingrediente: · Un miel gras · Ceapa verde · Usturoi verde, 
piper · Ceapa uscata · Rosii in bulion · Vin alb · Sare,verdeata Citeste si Reteta 
banateana: Sos de rosii cu smantana (Supa crema de rosii ca in Banat) Mod de 
preparare: Carnea de miel se taie in bucati mici. La fel si ceapa si usturoiul verde. 
Carnea si ceapa ...  

cititi articolul complet în Romania Libera  

 

http://www.ziar.com/link?url=http://www.romanialibera.ro/stire-300994.html


 
 

 

12. eva.ro 

Publicare: 30 Aprilie 2013  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista pentru femei Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: pliant 

Titlu: Reţetă bănăţeană de Paşte: Stufat de miel la 

tigaie. 

Vizualizari:  

 

http://www.eva.ro/actualitate/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie-articol-51083.html 

 

http://www.eva.ro/actualitate/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie-articol-51083.html


 
 

 

Continut articol 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ derulat de 

agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis. 

Rețeta ‖Stufat de miel la tigaie‖ a fost primită de la Pensiunea Select, Băile Herculane, 

(Banat) și a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului. 

Din luna martie, derularea activităților din cadrul proiectului de responsabilitate socială 
se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină de mălai, făină din grâu, gris, 
oțet, ulei etc. 
 
 
Ingrediente Stufat de miel 
 
·         Un miel gras 
 
·         Ceapă verde  
 
·         Usturoi verde, piper  
 
·         Ceapă uscată 
 
·         Roșii in bulion 
 
·         Vin alb 
 
·         Sare,verdeață 
 
  
Carnea se taie in bucăți. Ceapa se curată, se spală și se taie marunt. Ceapa și usturoiul 
verde se taie in bucăți mai mari. După ce s-a călit carnea în ulei și ceapă uscată,se 
adaugă apa cât să acopere carnea. Când carnea s-a fiert aproape de tot se pune 
ceapa, usturoiul verde apoi și roșiile decojite. Se potrivește de sare iar la sfârșit se pune 
vinul alb. După ce a scăzut suficient se adaugă verdeata. Se servește cu mămaligă 
caldă.  

Proiectul ―Descoperă tradițiile culinare românești‖ este derulat de agenția Russenart 
Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie  – decembrie 2013 
și este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri). 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/


 
 

 

13. Realitatea.net 

Publicare: 30 Aprilie 2013  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Realitatea TV - site Sursa: Ziua de Constanta 

Suprafata articol: Mica Fotografii:  

Titlu: Reţetă bănăţeană de Paşte: Stufat de miel la 

tigaie. 

Vizualizari:  

 

http://www.realitatea.net/reteta-banateana--stufat-de-miel-la-tigaie_1172549.html 

 

 

http://www.realitatea.net/reteta-banateana--stufat-de-miel-la-tigaie_1172549.html


 
 

 

14. Ele.ro 

Publicare: 30 Aprilie 2013  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: revista pentru femei Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Reteta banateana: Stufat de miel la tigaie Vizualizari: 595 

 

http://gastronomie.ele.ro/retete/Mancaruri_--d5/Mancare-gatita_--s32/Reteta-

banateana-Stufat-de-miel-la-tigaie_--r3901.html 

 

http://gastronomie.ele.ro/retete/Mancaruri_--d5/Mancare-gatita_--s32/Reteta-banateana-Stufat-de-miel-la-tigaie_--r3901.html
http://gastronomie.ele.ro/retete/Mancaruri_--d5/Mancare-gatita_--s32/Reteta-banateana-Stufat-de-miel-la-tigaie_--r3901.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul Descopera traditiile culinare romanesti derulat de agentia 

de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis. Reteta 

Stufat de miel la tigaie a fost primita de la Pensiunea Select, Baile Herculane, (Banat). 

   

Specific :romanesc 

Timp de preparare :mediu 

Status :consacrat 

Numar portii :4 persoane 

Evenimente: paste 

Ingrediente: 

 carne de miel1 bucata 

 ceapa verde 

 usturoi verde 

 piper 

 ceapa alba 

 vin alb 

 verdeata 

 rosii in bulion 

Preparare: 

Ceapa se curata, se spala si se taie marunt. Ceapa si usturoiul verde se taie in bucati 

mai mari. 

 

Dupa ce s-a calit carnea in ulei si ceapa uscata,se adauga apa cat sa acopere carnea. 

 

Cand carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa , usturoiul verde apoi si rosiile 

decojite. Se potriveste de sare iar la sfarsit se pune vinul alb. Dupa ce a scazut suficient 

se adauga verdeata. 

 

Se serveste cu mamaliga calda. 

Tips:  

Reteta a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. 

http://gastronomie.ele.ro/specific/romanesc_--s4.html
http://gastronomie.ele.ro/retete/cauta-retete.html?tp=2
http://gastronomie.ele.ro/retete/cauta-retete.html?st=2
http://gastronomie.ele.ro/retete/cauta-retete.html?po=4
http://gastronomie.ele.ro/evenimente/paste_--ev6.html


 
 

 

15. Yahoo News Romania 

Publicare: 10 mai 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: stiri pe platforma Yahoo Sursa: ecuisine 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reteta banateana: Stufat de miel la tigaie Vizualizari:  

 

http://ro.stiri.yahoo.com/reteta-banateana-stufat-miel-la-tigaie-120005628.html 

 

 

http://ro.stiri.yahoo.com/reteta-banateana-stufat-miel-la-tigaie-120005628.html


 
 

 

 

Continut articol 

Vizualizare foto 

Reteta banateana: Stufat de miel la tigaie 

Aceasta reteta face parte din proiectul "Descopera 
traditiile culinare romanesti".  

Timp de preparare: mediu. 

Numar de portii: 8. 

Complexitate: mediu. 

Ingrediente 

 1 miel gras 
 ceapa verde 
 usturoi verde 

 ceapa uscata 
 rosii in bulion 
 vin alb 
 verdeata ƒ 
 sare 
 piper 

Mod de preparare 
1. Carnea se taie in bucati. Ceapa uscata se curata, se spala si se taie marunt. Ceapa 
si usturoiul verde se taie in bucati mai mari . 

2. Dupa ce s-a calit impreuna carnea si ceapa uscata in ulei, se adauga apa cat sa 
acopere carnea. 

3. Cand carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa , usturoiul verde apoi si rosiile 
decojite. Se potriveste de sare, iar la sfarsit se pune vinul alb. 

4. Dupa ce a scazut suficient se adauga verdeata. Se serveste cu mamaliga calda. 

Reteta a fost primita de la Pensiunea Select, Baile Herculane, (Banat) si a fost 
preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului "Descopera 

http://ro.stiri.yahoo.com/photos/reteta-banateana-stufat-miel-la-tigaie-photo-120005434.html


 
 

traditiile culinare romanesti". Retetele traditionale din Banat au fost puse la dispozitia 
proiectului de Adrian Buzoianu (www.chefbuzu.com), Laura Laurentiu 
(www.retetecalamama.ro), Pensiunea Select, Hotel Senator si Casa Altringen. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 
(www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti).  

 

16. Punctul pe stiri 

Publicare: 10 mai 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri Sursa: Romania libera 

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: Reteta banateana: Stufat de miel la tigaie Vizualizari:  

 

http://www.punctulpestiri.ro/viata/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie/ 

http://www.punctulpestiri.ro/viata/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie/


 
 

 

Continut articol 

, Acum 23 zile 

4 

Reţetă bănăţeană de Paşte: Stufat de miel la tigaie. 

 

Reteta de stufat de miel la tigaie este specifica din Banat si este foarte gustoasa. In 

plus, este usor de pregatit. Ingrediente: · Un miel gras · Ceapa verde · Usturoi verde, 

piper · Ceapa uscata · Rosii in bulion · Vin alb · Sare,verdeata Link pe sursa 

http://www.punctulpestiri.ro/viata/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie/
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie-300994.html


 
 

 

17. Romania pozitiva 

Publicare: 4 mai 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista Sursa:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reteta banateana: Stufat de miel la tigaie Vizualizari:  

 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie/ 

 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie/


 
 

 

Continut articol 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ derulat de 
agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis. 

 

Rețeta ‖Stufat de miel la tigaie‖ a fost primită de la Pensiunea Select, Băile 
Herculane,(Banat) și a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 
proiectului. 

Din luna martie, derularea activităților din cadrul proiectului de responsabilitate socială 
se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină de mălai, făină din grâu, gris, 
oțet, ulei etc. 

Ingrediente Stufat de miel 

 Un miel gras 
 Ceapă verde 
 Usturoi verde, piper 
 Ceapă uscată 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/wp-content/uploads/2013/04/7-web1.jpg
http://www.chefbuzu.com/locatie/38/Pensiunea-SELECT-Baile-Herculane-Caras-Severin-BANAT.html
http://www.arpis.ro/


 
 

 Roșii in bulion 
 Vin alb 
 Sare,verdeață 

Carnea se taie in bucăți. 
Ceapa se curată, se spală și se taie marunt. Ceapa și usturoiul verde se taie in bucăți 
mai mari . 

După ce s-a călit carnea în ulei și ceapă uscată,se adaugă apa cât să acopere carnea. 

Când carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa , usturoiul verde apoi și roșiile 
decojite. Se potrivește de sare iar la sfârșit se pune vinul alb. După ce a scăzut suficient 
se adaugă verdeata. 

Se servește cu mămaligă caldă. 

Despre Pensiunea Select 

Situata un centrul statiunii Baile Herculane, Pensiunea SELECT se remarca prin 
confortul locatiei, amabilitatea personalului si a proprietarilor, dar si prin preparatele 
culinare deosebite. 

Toate camerele dispun de baie proprie dotata cu uscator de par si halate, au aer 
conditionat, minibar, seif, televizor LCD, internet, telefon si fax. 

Despre proiect 

Proiectul ―Descoperă tradițiile culinare românești‖ este derulat de agenția Russenart 
Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie  – decembrie 2013 
și este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

Rețetele tradiționale din Banat au fost puse la dispoziția proiectului de: Adrian 
Buzoianu (www.chefbuzu.com), Laura Laurențiu (www.retetecalamama.ro), 
Pensiunea Select, Hotel Senator și Casa Altringen.  

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/Users/Toci/Desktop/www.chefbuzu.com
http://www.retetecalamama.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/38/Pensiunea-SELECT-Baile-Herculane-Caras-Severin-BANAT.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/36/Hotel-SENATOR-Timisoara-Banat.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html


 
 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

18. Calendar evenimente 

Publicare: 30 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri si evenimente Sursa:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: pliant 

Titlu: Reteta banateana: Stufat de miel la tigaie Vizualizari: 32 

 

http://calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=110652 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/Users/Toci/Desktop/www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
http://calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=110652


 
 

 

Continut articol 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖, derulat de 

agenţia de relaţii publice Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis. 

     

Reţeta ‖Stufat de miel la tigaie‖ a fost primită de la Pensiunea Select, Băile Herculane, 

(Banat) şi a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului.  

 

Din luna martie, derularea activităţilor din cadrul proiectului de responsabilitate socială 

se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conţine făină de mălai, făină din grâu, gris, 

oţet, ulei etc. 

 

 

Ingrediente Stufat de miel 

 

• Un miel gras 

• Ceapă verde  

• Usturoi verde, piper  

• Ceapă uscată 

• Roşii in bulion 

• Vin alb 

• Sare, verdeaţă 

 

 

Carnea se taie în bucăţi. 

 

Ceapa se curăţă, se spală şi se taie mărunt. Ceapa şi usturoiul verde se taie în bucăţi 

mai mari. 

 

După ce s-a călit carnea în ulei şi ceapă uscată, se adaugă apa cât să acopere carnea. 

 

Când carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa, usturoiul verde, apoi şi roşiile 

decojite. Se potriveşte de sare, iar la sfârşit se pune vinul alb. După ce a scăzut 

suficient se adaugă verdeaţa. 

 

Se serveşte cu mămăligă caldă. 

 

 



 
 

Despre Pensiunea Select 

 

Situată în centrul staţiunii Băile Herculane, Pensiunea SELECT se remarcă prin 

confortul locaţiei, amabilitatea personalului şi a proprietarilor, dar şi prin preparatele 

culinare deosebite. 

 

Toate camerele dispun de baie proprie dotată cu uscător de păr şi halate, au aer 

condiţionat, minibar, seif, televizor LCD, internet, telefon şi fax. 

 

 

Despre proiect 

 

Proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ este derulat de agenţia Russenart 

Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie – decembrie 2013 

şi este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicaţii tipărite şi online, bloguri): 

121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 

Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 

Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 

eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 

Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 

inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 

Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 

Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 

MTWebArt, Woman TV. 

 

Reţetele tradiţionale din Banat au fost puse la dispoziţia proiectului de: Adrian Buzoianu 

(www.chefbuzu.com), Laura Laurenţiu (www.retetecalamama.ro), Pensiunea Select, 

Hotel Senator şi Casa Altringen.  

 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com şi pe pagina de Facebook 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti  

 

Eveniment publicat in data de: 30-04-2013  

de către Calendar Evenimente  

Vizualizat de: 32 ori  

Website: http://traditiiculinareromanesti.wordpress.com/  

http://traditiiculinareromanesti.wordpress.com/


 
 

 

19. Ziare 

Publicare: 30 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri  Sursa: Romania libera 

Suprafata articol: Mica Fotografii:  

Titlu: Reţetă bănăţeană de Paşte: Stufat de miel la 

tigaie. 

Vizualizari:  

 

http://ziare.www.ro/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie.html 

 

http://ziare.www.ro/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie.html


 
 

 

Continut articol 

Reţetă bănăţeană de Paşte: Stufat de miel la tigaie. 

Reţetă bănăţeană de Paşte: Stufat de miel la tigaie. - Reteta de stufat de miel la tigaie 
este specifica din Banat si este foarte gustoasa. In plus, este usor de pregatit. 
Ingrediente: · Un miel gras · Ceapa verde · Usturoi verde, piper · Ceapa uscata · Rosii 
in bulion · Vin alb · Sare,verdeata Citeste si Reteta banateana: Sos de rosii cu 
smantana (Supa crema de rosii ca in Banat) Mod de preparare: Carnea de miel se taie 
in bucati mici. La fel si ceapa si usturoiul verde. Carnea si ceapa ... 

Reţetă bănăţeană de Paşte: Stufat de miel la tigaie. 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie-300994.html


 
 

 

20. 121 

Publicare: 1 mai 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista pentru femei  Sursa: Russenart 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 + pliant 

Titlu: Reteta banateana: Stufat de miel la tigaie Vizualizari:  

 

http://www.121.ro/articole/art_new15844-reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie.html 

 

 

http://www.121.ro/articole/art_new15844-reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul “Descopera traditiile culinare romanesti”, a fost 

primita de la Pensiunea Select, Baile Herculane, (Banat) si a fost preparata de 

Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului.  

 

de Russenart Comunications in parteneriat cu Arpis  

 

Ingrediente Stufat de miel  

 

- Un miel gras  

- Ceapa verde   

- Usturoi verde, piper   

- Ceapa uscata  

- Rosii in bulion  

- Vin alb  

- Sare, verdeata  

 

Mod de preparare:  

 

- Carnea se taie in bucati.  

 

- Ceapa se curata, se spala si se taie marunt. Ceapa si usturoiul verde se taie in bucati 

mai mari.  

 

- Dupa ce s-a calit carnea in ulei si ceapa uscata, se adauga apa cat sa acopere 

carnea.  

 

- Cand carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa, usturoiul verde si apoi rosiile 

decojite. Se potriveste de sare, iar la sfarsit se pune vinul alb. Dupa ce a scazut 

suficient se adauga verdeata.  

 

- Se serveste cu mamaliga calda. 

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 

se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 

lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 

otet, ulei etc.  

 

Despre Pensiunea Select  

http://www.chefbuzu.com/locatie/38/Pensiunea-SELECT-Baile-Herculane-Caras-Severin-BANAT.html
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/38/Pensiunea-SELECT-Baile-Herculane-Caras-Severin-BANAT.html


 
 

 

Situata un centrul statiunii Baile Herculane, Pensiunea SELECT se remarca prin 

confortul locatiei, amabilitatea personalului si a proprietarilor, dar si prin preparatele 

culinare deosebite.  

 

Toate camerele dispun de baie proprie dotata cu uscator de par si halate, au aer 

conditionat, minibar, seif, televizor LCD, internet, telefon si fax.  

 

Despre proiect  

 

Proiectul ―Descopera traditiile culinare romanesti‖ este derulat de agentia Russenart 

Comunications in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada februarie – decembrie 2013 

si este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri.  

 

Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 

TraditiiCulinareRomanesti. 

 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://traditiiculinareromanesti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


 
 

 

21. Presa online 

Publicare: 02 Mai 2013, Ora 09:14 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri  Sursa: Ziua de Constanta 

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Reteta banateana: Stufat de miel la tigaie Vizualizari: 37 

 

http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie-

2314859.html 

 

http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie-2314859.html
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie-2314859.html


 
 

 

22. Bucataria culinara 

Publicare: 30 aprilie 2013 

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: revista culinara  Sursa:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Reteta banateana: Stufat de miel la tigaie Vizualizari: 104 

 

http://www.bucatariaculinara.net/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie.html 

 

http://www.bucatariaculinara.net/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta Stufat de miel la tigaie face parte din proiectul “Descopera traditiile 
culinare romanesti”. 

 

Stufat de miel la tigaie 

Reteta ‖Stufat de miel la tigaie‖ a fost primita de la Pensiunea Select, Baile Herculane, 
(Banat) și a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului.  

Din luna martie, derularea activitatilor din cadrul proiectului de responsabilitate sociala 
se realizeaza cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine faina de malai, faina din grau, gris, 
otet, ulei etc. 

Ingrediente Stufat de miel 
-Un miel gras 
-Ceapa verde 
-Usturoi verde, piper 
-Ceapa uscata 
-Rosii in bulion 
-Vin alb 
-Sare, verdeata 

http://www.bucatariaculinara.net/wp-content/uploads/stufat1.jpg


 
 

 
Metoda de preparare Stufat de miel la tigaie 
Carnea se taie in bucati. 

Ceapa se curata, se spala și se taie marunt. Ceapa și usturoiul verde se taie in bucati 
mai mari. 

Dupa ce s-a calit carnea in ulei și ceapa uscata,se adauga apa cat sa acopere carnea. 

Cand carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa, usturoiul verde apoi și roșiile 
decojite. Se potriveste de sare iar la sfarsit se pune vinul alb. Dupa ce a scazut suficient 
se adauga verdeata. 

Se serveste cu mamaliga calda. 

Retetele traditionale din Banat au fost puse la dispozitia proiectului de: Adrian Buzoianu 
(www.chefbuzu.com). Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti .  

http://www.bucatariaculinara.net/wp-content/uploads/stufat2.jpg


 
 

 

23. Stiri azi 

Publicare: 2013-05-03 17:15:20  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri  Sursa: Romania libera 

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: Reteta banateana de Paste: Stufat de miel la 

tigaie. 

Vizualizari:  

 

http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie--

255198772.html 

 

http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie--255198772.html
http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie--255198772.html


 
 

 

Continut articol 

Reteta banateana de Paste: Stufat de miel la tigaie. 

publicat 2013-05-03 17:15:20 (Romania Libera) 

 

Reteta de stufat de miel la 

tigaie este specifica din Banat si este foarte gustoasa. In plus, este usor de 

pregatit.Ingrediente:· Un miel gras· Ceapa verde· Usturoi verde, piper· Ceapa uscata· Rosii in 

bulion· Vin alb· Sare,verdeataCiteste si Mod de preparare:Carnea de miel se taie in bucati mici. 

La fel si ceapa si usturoiul verde.Carnea si ceapa uscata se calesc putin in ulei, iar apoi se 

adauga apa cat sa acopere carnea.Cand carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa, 

usturoiul verde si rosiile decojite.  

Citeste stirea originala 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie-300994.html
http://stiri.astazi.ro/source/Romania%20Libera
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie-300994.html


 
 

 

24. Coolinaria 

Publicare: 1 mai 2013  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista culinara  Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Traditii romanesti: Stufat de miel la tigaie Vizualizari: 441 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2310/Stufat-de-miel-la-tigaie.html 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2310/Stufat-de-miel-la-tigaie.html


 
 

 

Continut articol 

Dificultate: usor  

Reteta "Stufat de miel la tigaie" face parte din proiectul "Descopera traditiile culinare 

romanesti", derulat de agentia de relatii publice Russenart Communications in 

parteneriat cu brandul Arpis si este primita de la Pensiunea Select din Baile Herculane 

(Banat). 

 

Ingrediente  

 1 miel gras  
 ceapa verde  
 usturoi verde  
 ceapa uscata  
 rosii in bulion  
 vin alb  
 verdeata  
 sare si piper  

Mod de preparare 

Carnea de miel se taie in bucati. 

Ceapa se curata, se spala si se taie marunt. 

Ceapa si usturoiul verde se taie in bucati mai mari.  

 

Dupa ce s-a calit carnea in ulei si ceapa uscata, se adauga apa cat sa acopere carnea. 

Cand carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa verde, usturoiul verde apoi si rosiile 

decojite. 

Se potriveste de sare iar la sfarsit se pune vinul alb. 

Dupa ce a scazut suficient se adauga verdeata.  

 

Se serveste cu mamaliga calda. 

 

Pofta buna!  

Postat de Pensiunea Select pe data de 2013-05-01 Nota: 4,33 din 3 voturi.  

http://www.chefbuzu.com/locatie/38/Pensiunea-SELECT-Baile-Herculane-Caras-Severin-BANAT.html
http://www.coolinaria.ro/cont/Pensiunea-Select/10/1


 
 

 

25. Diacaf 

Publicare: 03 mai. la ora 16:35   

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri  Sursa: Romania libera 

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Traditii romanesti: Stufat de miel la tigaie Vizualizari:  

 

http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-banateana-de-paste-stufat-de-

miel-la-tigaie/sectiune/id=463600 

 

http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie/sectiune/id=463600
http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie/sectiune/id=463600


 
 

 

Continut articol 

Reţetă bănăţeană de Paşte: Stufat de miel la tigaie. 
 

 

 

 

 

 

  

Reteta de stufat de miel la tigaie este specifica din Banat si este foarte gustoasa. In 

plus, este usor de pregatit. 

 

Ingrediente: 

· Un miel gras 

 Ceapa verde 

· Usturoi verde, piper 

· Ceapa uscata 

· Rosii in bulion 

· Vin alb 

· Sare,verdeata 

 

 

Mod de preparare: 

Carnea de miel se taie in bucati mici. La fel si ceapa si usturoiul verde. 

Carnea si ceapa ...  

Citeste mai mult pe RomaniaLibera.ro  

https://plus.google.com/share?hl=ro&url=http%3A%2F%2Fwww.diacaf.com%2Fstiri_public%2Fsearch%2Fstire%3DRe%C5%A3et%C4%83-b%C4%83n%C4%83%C5%A3ean%C4%83-de-Pa%C5%9Fte-Stufat-de-miel-la-tigaie%2Fsectiune%2Fid%3D463600
https://plus.google.com/share?hl=ro&url=http%3A%2F%2Fwww.diacaf.com%2Fstiri_public%2Fsearch%2Fstire%3DRe%C5%A3et%C4%83-b%C4%83n%C4%83%C5%A3ean%C4%83-de-Pa%C5%9Fte-Stufat-de-miel-la-tigaie%2Fsectiune%2Fid%3D463600
http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie/sectiune/id=463600
http://www.diacaf.com/stiri_public/search/stire=reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie/sectiune/id=463600
http://twitter.com/home?status=Re%C5%A3et%C4%83+b%C4%83n%C4%83%C5%A3ean%C4%83+de+Pa%C5%9Fte%3A+Stufat+de+miel+la+tigaie.
http://twitter.com/home?status=Re%C5%A3et%C4%83+b%C4%83n%C4%83%C5%A3ean%C4%83+de+Pa%C5%9Fte%3A+Stufat+de+miel+la+tigaie.
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie-300994.html


 
 

 

26. Ce face Mimi? 

Publicare: 25 mai 2013   

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de stiri  Autor: Laura Macavei  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 2 

Titlu: Traditii romanesti: Stufat de miel la tigaie Vizualizari:  

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie/ 

 

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie/


 
 

 

Continut articol 

Reteta face parte din proiectul "Descopera traditiile culinare romanesti" si a fost primita 

de la Pensiunea Select din Baile Herculane (Banat). Stufatul de miel la tigaie a fost 

preparat de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul proiectului. Vrei sa savurezi o 

mancare traditional romaneasca pregatita ca la mama acasa? Mimi iti spune ce trebuie 

sa faci. Ascult-o pe Mimi! 

 

Ingrediente  

 1 miel gras  
 ceapa verde  
 usturoi verde  
 ceapa uscata  
 rosii in bulion  
 vin alb  
 verdeata  
 sare si piper  

Mod de preparare 

Carnea de miel se taie in bucati. 

Ceapa se curata, se spala si se taie marunt. 

Ceapa si usturoiul verde se taie in bucati mai mari.  

 

Dupa ce s-a calit carnea in ulei si ceapa uscata, se adauga apa cat sa acopere carnea. 

Cand carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa verde, usturoiul verde apoi si rosiile 

decojite. 

Se potriveste de sare iar la sfarsit se pune vinul alb. 

Dupa ce a scazut suficient se adauga verdeata.  

 

Se serveste cu mamaliga calda. 

Despre Pensiunea Select 
Situata un centrul statiunii Baile Herculane, Pensiunea SELECT se remarca prin 
confortul locatiei, amabilitatea personalului si a proprietarilor, dar si prin preparatele 
culinare deosebite. 
Toate camerele dispun de baie proprie dotata cu uscator de par si halate, au aer 
conditionat, minibar, seif, televizor LCD, internet, telefon si fax. 

 

http://www.chefbuzu.com/locatie/38/Pensiunea-SELECT-Baile-Herculane-Caras-Severin-BANAT.html


 
 

 

27. Ziarul Toate Blogurile 

Publicare: 25 mai 2013, 10.12   

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Portal de bloguri Sursa: Laura Macavei 

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Traditii romanesti: Stufat de miel la tigaie Vizualizari:  

 

http://www.ztb.ro/articol/re-et-b-n-ean-stufat-de-miel-la-tigaie_1369465957/ 

http://www.ztb.ro/articol/re-et-b-n-ean-stufat-de-miel-la-tigaie_1369465957/


 
 

 

Continut articol 

Reţetă bănăţeană: Stufat de miel la tigaie 

Sat May 25, 2013 10:12 am 

 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ şi a fost primită 
de la pensiunea Select, Băile Herculane, din Banat. Stufatul de miel la tigaie a fost 
preparat de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului. Vrei să savurezi o 
mâncare [...] 

 Macavei Laura Sursa: Ce face Mimi?  
 Categorie: Univers feminin 
 Taguri: Descopera Traditiile Culinare Romanesti Culinare Romanesti Stufat Miel 

Traditii  

http://www.cefacemimi.ro/reteta-banateana-stufat-de-miel-la-tigaie/
http://www.toateblogurile.ro/bloggeri/LauraMacavei/
http://www.toateblogurile.ro/blog/16058/ce-face-mimi
http://www.ztb.ro/categorie/life/univers-feminin/
http://www.ztb.ro/tag/descopera-traditiile-culinare-romanesti/
http://www.ztb.ro/tag/culinare/
http://www.ztb.ro/tag/romanesti/
http://www.ztb.ro/tag/stufat-miel/
http://www.ztb.ro/tag/traditii/


 
 

 

28. Consumator online 

Publicare: 4 mai 2013   

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Publicatie online Sursa: Romania libera 

Suprafata articol: Medie Fotografii:  

Titlu: Reteta banateana de Paste: Stufat de miel la 

tigaie 

Vizualizari:  

 

http://www.consumatoronline.ro/Reteta_banateana_de_Paste_Stufat_de_miel_la_tigaie

-5-58013 

 

http://www.consumatoronline.ro/Reteta_banateana_de_Paste_Stufat_de_miel_la_tigaie-5-58013
http://www.consumatoronline.ro/Reteta_banateana_de_Paste_Stufat_de_miel_la_tigaie-5-58013


 
 

 

Continut articol 

Sâmbătă 04 mai 2013  

Reteta banateana de Paste: Stufat de miel la tigaie 
 
Reteta de stufat de miel la tigaie este specifica din Banat si este foarte gustoasa  
Reteta banateana de Paste: Stufat de miel la tigaie 
 
Reteta de stufat de miel la tigaie este specifica din Banat si este foarte gustoasa. In 
plus, este usor de pregatit.Ingrediente:· Un miel gras· Ceapa verde· Usturoi verde, 
piper· Ceapa uscata· Rosii in bulion· Vin alb· Sare,verdeataCiteste si Reteta 
banateana: Sos de rosii cu smantana (Supa crema de rosii ca in Banat) 
 
Mod de preparare:Carnea de miel se taie in bucati mici. La fel si ceapa si usturoiul 
verde.Carnea si ceapa uscata se calesc putin in ulei, iar apoi se adauga apa cat sa 
acopere carnea.Cand carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa, usturoiul verde si 
rosiile decojite.La final se pune vinul alb si se potriveste de sare.Dupa ce amestecul a 
scazut suficient se adauga verdeata. 
 
Vizulizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregatire ale retetei.Traditii 
culinare 
 
Aceasta reteta a fost inclusa in proiectul \'Descopera traditiile culinare romanesti\' 
derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu 
brandul Arpis.  
 
Proiectul isi propune sa promoveze in perioada februarie-noiembrie retetele culinare 
romanesti din diferite regiuni istorice in restaurantele din Bucuresti.  
 
Reteta de stufat de miel la tigaie a fost primita de la Pensiunea Select din Baile 
Herculane (Banat) si a fost preparata de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager in cadrul 
proiectului.Citeste si Reteta banateana: Ceapa umpluta ca la Caransebes /* 
(c)AdOcean 2003-2013, rl_ro.Romania_Libera.Stil de Viata.Textlink */ 2013-05-04 

 



 
 

 

29. Fabrica de carne 

Publicare: marți, 30 aprilie  2013  

 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Revista tiparita si online Autor: Ilie Stoian 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 3 

Titlu: Reteta banateana de Paste: Stufat de miel la 

tigaie 

Vizualizari:  

 

http://www.fabricadecarne.ro/proiectul-descopera-traditiile-culinare-romanesti-va-

propune-stufatul-de-miel 

 

http://www.fabricadecarne.ro/proiectul-descopera-traditiile-culinare-romanesti-va-propune-stufatul-de-miel
http://www.fabricadecarne.ro/proiectul-descopera-traditiile-culinare-romanesti-va-propune-stufatul-de-miel


 
 

 

Continut articol 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖ derulat de 
agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu brandul Arpis. 

Rețeta ‖Stufat de miel la tigaie‖ a fost primită de la Pensiunea Select, Băile 
Herculane, (Banat) și a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 
proiectului. 

Din luna martie, derularea activităților din cadrul proiectului de responsabilitate socială 
se realizează cu sprijinul partenerului principal al proiectului, brandul premium Arpis, 
lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține făină de mălai, făină din grâu, gris, 
oțet, ulei etc. 

Ingrediente Stufat de miel 

  

 Un miel gras 
 Ceapă verde 
 Usturoi verde, piper 
 Ceapă uscată 
 Roșii in bulion 
 Vin alb 
 Sare,verdeață 

Carnea se taie in bucăți. 
Ceapa se curată, se spală și se taie 
marunt. Ceapa și usturoiul verde se taie in 
bucăți mai mari . 

După ce s-a călit carnea în ulei și ceapă uscată,se adaugă apa cât să acopere carnea. 

Când carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa , usturoiul verde apoi și roșiile 
decojite. Se potrivește de sare iar la sfârșit se pune vinul alb. După ce a scăzut suficient 
se adaugă verdeata. 
Se servește cu mămaligă caldă. 
 

Despre Pensiunea Select 

Situata un centrul statiunii Baile Herculane, Pensiunea SELECT se remarca prin 
confortul locatiei, amabilitatea personalului si a proprietarilor, dar si prin preparatele 
culinare deosebite. 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/38/Pensiunea-SELECT-Baile-Herculane-Caras-Severin-BANAT.html
http://www.arpis.ro/


 
 

Toate camerele dispun de baie proprie dotata cu uscator de par si halate, au aer 
conditionat, minibar, seif, televizor LCD, internet, telefon si fax. 

Despre proiect 

Proiectul ―Descoperă tradițiile culinare românești‖ este derulat de agenția Russenart 
Comunications în parteneriat cu brandul Arpis, în perioada februarie  – decembrie 2013 
și este sprijinit de 47 de parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): 
121, Antena 2, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, 
Calendar Evenimente, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, ele.ro, eurocadouri.com, 
eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 
Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, 
Senso TV, SMA Studio, stiuunloc.ro, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, 
MTWebArt, Woman TV. 

Rețetele tradiționale din Banat au fost puse la dispoziția proiectului de: Adrian 
Buzoianu (www.chefbuzu.com), Laura Laurențiu (www.retetecalamama.ro), 
Pensiunea Select, Hotel Senator și Casa Altringen.  

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 
www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

Taguri: carne, ferma, Meat & Milk, miel, procesatori  

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.121.ro/
http://www.antena2.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.squid.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
file:///C:/Users/Ilie%20Stoian/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FRCJ7YBL/www.chefbuzu.com
http://www.retetecalamama.ro/
http://www.chefbuzu.com/locatie/38/Pensiunea-SELECT-Baile-Herculane-Caras-Severin-BANAT.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/36/Hotel-SENATOR-Timisoara-Banat.html
http://www.chefbuzu.com/locatie/37/Casa-ALTRINGEN-Sat-Altringen-Jud-Timis-Banat.html
file:///C:/Users/Ilie%20Stoian/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FRCJ7YBL/www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
http://www.fabricadecarne.ro/tag/carne
http://www.fabricadecarne.ro/tag/ferma-2
http://www.fabricadecarne.ro/tag/meat-milk
http://www.fabricadecarne.ro/tag/miel
http://www.fabricadecarne.ro/tag/procesatori
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http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=31270759&titlu=Reteta-banateana-de-Paste-Stufat-de-miel-la-tigaie&sub=&cat
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=31270759&titlu=Reteta-banateana-de-Paste-Stufat-de-miel-la-tigaie&sub=&cat


 
 

 

Continut articol 

Reteta banateana de Paste: Stufat de miel la tigaie.  

Reteta de stufat de miel la tigaie este specifica din Banat si este foarte gustoasa. 

 

 

 In plus, este 

usor de 

pregatit. 

Ingrediente: 

· Un miel 

gras · 

Ceapa 

verde · 

Usturoi 

verde, piper 

· Ceapa 

uscata · 

Rosii in 

bulion · Vin 

alb · 

Sare,verdea

ta Citeste si 

Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana (Supa crema de rosii ca in Banat) Mod de 

preparare: Carnea de miel se taie in bucati mici. La fel si ceapa si usturoiul verde. 

Carnea si ceapa ...  
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Continut articol 

Reţetă bănăţeană de Paşte: Stufat de miel la tigaie  

 

 

03 mai 2013 

Reţeta de stufat de miel la tigaie este specifică din Banat şi este foarte gustoasă. În 
plus, este uşor de pregătit. 

Ingrediente: 

· Un miel gras 

· Ceapă verde 

· Usturoi verde, piper 

· Ceapă uscată 

· Roşii in bulion 

· Vin alb 

· Sare,verdeaţă 

Citeşte şi Reţetă bănăţeană: Sos de roşii cu smântână (Supă cremă de roşii ca în 
Banat) 

Mod de preparare: 

http://www.newspad.ro/Reteta-banateana-de-Paste-Stufat-de-miel-la-tigaie,615833.html


 
 

Carnea de miel se taie in bucăţi mici. La fel şi ceapa şi usturoiul verde. 

Carnea şi ceapa uscată se călesc puţin în ulei, iar apoi se adaugă apă cât să acopere 
carnea. 

Când carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa, usturoiul verde şi roşiile decojite. 

La final se pune vinul alb şi se potriveşte de sare. 

După ce amestecul a scăzut suficient se adaugă verdeaţa. 

Vizulizaţi galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregătire ale reţetei. 

Tradiţii culinare 

Această reţetă a fost inclusă în proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti" 
derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu 
brandul Arpis. Proiectul îşi propune să promoveze în perioada februarie-noiembrie 
reţetele culinare româneşti din diferite regiuni istorice în restaurantele din Bucureşti. 
Reţeta de stufat de miel la tigaie a fost primită de la Pensiunea Select din Băile 
Herculane (Banat) şi a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul 
proiectului. 

Citeşte şi Reţetă bănăţeană: Ceapă umplută ca la Caransebeş 

Arcade cu flori pentru gradini romantice Astfel, daca iti doresti o arcada sau mai multe in 

gradina ta, trebuie sa tii cont de spatiul pe... De ce sa alegem o insula de bucatarie 

„curbata‖? Singurul inconvenient ar putea fi lipsa spatiului dintr-o bucatarie, in rest, nu 

exista niciun... Ce este exudatul faringian? Exudatul faringian reprezinta una dintre cele 

mai importante analize pentru ca medicii sa isi poata... Sarcina si acizii grasi omega 3 

Acizii grasi omega 3 sunt esentiali pentru o femeie insarcinata. Am aflat de la colegi de 

la... E un copil introvertit Copilul tau introvertit: e cam retras la gradinita si-i place sa se 

joace mai mult singur. Esti... 

http://www.decorix.ro/gradina.html?utm_source=newspad&utm_campaign=NewspadGradina
http://www.coolinaria.ro/
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http://nl.coolinaria.ro/v/38798/35257952/062830ef78adee85352466f6dacb922b
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Traditii romanesti: Stufat de miel la tigaie  

 

Reteta "Stufat de miel la tigaie" face parte din proiectul 

"Descopera traditiile culinare romanesti", derulat de agentia de 

relatii publice Russenart Communications in parteneriat cu 

brandul Arpis si » citeste mai mult 
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http://nl.coolinaria.ro/clk/38798/35257952/802229/2dc44328ea84c675299a94c0389462d6
http://nl.coolinaria.ro/clk/38798/35257952/802229/2dc44328ea84c675299a94c0389462d6
http://nl.coolinaria.ro/clk/38798/35257952/802229/2dc44328ea84c675299a94c0389462d6
http://www.infoziare.ro/stire/243073/Re%C5%A3et%C4%83+b%C4%83n%C4%83%C5%A3ean%C4%83+de+Pa%C5%9Fte:+Stufat+de+miel+la+tigaie
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http://www.news20.ro/articol_Reteta-banateana-de-Paste_-Stufat-de-miel-la-tigaie__52119.html
http://www.news20.ro/articol_Reteta-banateana-de-Paste_-Stufat-de-miel-la-tigaie__52119.html
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Reteta de stufat de miel la tigaie este specifica din Banat si este foarte gustoasa. In 

plus, este usor de pregatit. 

 

Ingrediente: 

 

· Un miel gras 

 

· Ceapa verde 

 

· Usturoi verde, piper 

 

· Ceapa uscata 

 

· Rosii in bulion 

 

· Vin alb 

 

· Sare,verdeata 

 

Citeste si Reteta banateana: Sos de rosii cu smantana (Supa crema de rosii ca in 

Banat) 

 

Mod de preparare: 

Carnea de miel se taie in bucati mici. La fel si ceapa si usturoiul verde. 

 

Carnea si ceapa uscata se calesc putin in ulei, iar apoi se adauga apa cat sa acopere 

carnea. 

 

Cand carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa, usturoiul verde si rosiile decojite. 

 

La final se pune vinul alb si se potriveste de sare. 

 

Dupa ce amestecul a scazut suficient se adauga verdeata. 

 

Traditii culinare 

 

Aceasta reteta a fost inclusa in proiectul a"Descopera traditiile culinare ...  



 
 

Citeste intreaga stire: Reteta banateana de Paste: Stufat de miel la tigaie.  
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Traditii romanesti: Stufat de miel la tigaie  

Reteta "Stufat de miel la tigaie" face parte din proiectul "Descopera 

traditiile culinare romanesti", derulat de agentia de relatii publice 

Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis si ... 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-banateana-de-paste-stufat-de-miel-la-tigaie-300994.html
http://www.egustos.com/romanesti/
http://www.egustos.com/out.php?id=89618
http://www.egustos.com/out.php?id=89618
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Rețetă bănățeană: Stufat de miel la tigaie 

Reţeta face parte din proiectul ―Descoperă tradiţiile culinare româneşti‖. 

Ingrediente 

1 miel gras 

ceapă verde 

usturoi verde 

ceapă uscată 

roșii in bulion 

vin alb 

verdeață 

sare 

piper 

Mod de preparare 

Carnea se taie in bucăți. Ceapa uscată se curată, se spală și se taie marunt. Ceapa și 

usturoiul verde se taie in bucăți mai mari . 

După ce s-a călit împreună carnea și ceapa uscată în ulei, se adaugă apa cât să 

acopere carnea. 

Când carnea s-a fiert aproape de tot se pune ceapa , usturoiul verde apoi și roșiile 

decojite. Se potrivește de sare iar la sfârșit se pune vinul alb.  

După ce a scăzut suficient se adaugă verdeata. Se servește cu mămaligă caldă. 

Rețeta ‖Stufat de miel la tigaie‖ a fost primită de la Pensiunea Select, Băile Herculane, 

(Banat) și a fost preparată de Gelu-Marian Jilavu, Food Manager în cadrul proiectului.  

Rețetele tradiționale din Banat au fost puse la dispoziția proiectului de: Adrian 

Buzoianu, Laura Laurențiu, Pensiunea Select, Hotel Senator și Casa Altringen.  

 



 
 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook. 

 

 

 


