
Revista presei 

(intermediara) 

-Rezumat- 

 

Campania a cuprins urmatoarele materiale: 

 Reteta Cocurei 

 Fotografii preparare produs 

 Film preparare produs 

 Prezentare Gold Maya 

 Prezentare Kotanyi Romania 

 Mentionarea celor 2 pensiuni maramuresene care au 

oferit retetele lunii ianuarie 

 

Rezultate  campanie: 

 42 articole aparute pana in prezent 

 89 de fotografii publicate 

 132 mentionari ale partenerului principal Gold Maya 

 83 mentionari ale partenerului Kotanyi Romania 

 81 mentionari Bucatarescu/ Bucătărescu/ Dan-Silviu 

Boerescu 

 31 mentionari ale partenerului Point Studio 

 7 mentionari Pensiunea Ideal 

 16 mentionari Complex Lostrita  

 5 videoclipuri prezentare reteta 

 



1.Satmareanul 

 

Publicare: 24 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Regionala 

Descriere: publicatie regional Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 2+ video 

Titlu: Rețetă tradițională din Maramureș: Cocurei (video) Vizualizari: 1 like  

 

http://www.satmareanul.net/2014/01/24/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei-video/ 

 

 

 

http://www.satmareanul.net/2014/01/24/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei-video/


Continut articol:  

Reţeta face parte din a doua ediție a programului de educație culinară “Descoperă 

tradiţiile culinare româneşti” derulat de agenţia de relaţii publice,Russenart 

Communications în parteneriat cu brandul Gold Maya și Kotanyi Romania. 

Rețeta tradițională din Maramureș ”Cocurei” a fost oferită de Complex Lostrița, din 

Blidari, județul Maramureș și a fost preparată de Dan Silviu Boerescu aka Bucătărescu, 

în cadrul Campaniei ”Descoperă tradițiile culinare românești!”. 

Fotografiile rețetei au fost realizate de Point Studio iar filmul de preparare a fost produs 

de New Multimedia Solutions. 

 

Ingrediente: 

 500 g făină de mălai Gold Maya 

 1 lingură făină albă Gold Maya 

 1 lingură zahar Mărgăritar 

 ½ linguriță sare Kotanyi 

 ½ linguriță bicarbonat Dr. Oetker 

 1 cutie lapte bătut Tradiții din România (490 ml) 

 

 

Mod de preparare: 

Mălaiul Gold Maya se pune într-un bol, după 

care se adaugă restul ingredientelor. Se 

amestecă până se obține o cocă groasă. Se 

unge tigaia cu ulei apoi se ia câte o ligură de 

compoziție și se pune la prăjit. 

 

 

 

 

 

 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.goldmaya.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.complexlostrita.ro/
http://www.bucatarescu.ro/
http://www.poinstudio.ro/
http://www.nms.ro/


Despre parteneri 

Din ianuarie 2014, derularea activităților din cadrul Caravanei “Descoperă tradiţiile 

culinare româneşti!”  se realizează cu sprijinul brandului de morărit Gold Maya și al 

brandului de condimente Kotanyi Romania. 

Prezent pe piața din România din anul 2000, brandul Gold Maya înglobează toate 

calitățile și valorile unui brand de morărit premium sub o etichetă tradițională. Folosind 

cereale atent selecționate și procesate la cele mai înalte standarde de calitate, Gold 

Maya oferă făină de mălai grișat precum și făină de grâu BL 00, BL 55 și BL 65.  Cu 

făina Gold Maya se pot pregăti retete tradiționale, produse de panificație, patiserie etc. 

Înființată în 1881, compania Kotanyi oferă peste 4.500 de produse către clienți din mai 

mult de 20 de țări diferite.  Din 1981, compania este condusă de Erwin Kotanyi. 

Întotdeauna preocupat de cea mai buna calitate a produselor, Kotányi își testează 

regulat produsele: în Mai 2003 Kotányi implementeaza sistemul de certificare a calității 

ISO, o înaltă apreciere pe piața produselor alimentare. 

 

 Despre programul de educație culinară 

 
Caravana “Descoperă tradițiile culinare românești” este a doua ediție a programului de 

educație culinară derulat de agenția Russenart Comunications în parteneriat cu brandul 

Gold Maya și Kotanyi Romania, în perioada ianuarie – decembrie 2014. 

În 2014 programul educațional este sprijinit de 70 de parteneri media (televiziuni, 

publicații tipărite și online, bloguri): 121, Agro TV, Amelie.ro,Autentic 

Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria pentru toti,Calendar 

Evenimente, Campus TV, Casa mea, Culinar.ro, Carticica 

Practica,Cefacemimi?, Coolinaria, Constanta Blog, deBanat.ro, ecuisine.ro, Descopera 

Romania, Dacic Cool, De savurat, ele.ro, eurocadouri.com, eva.ro, Euforia TV,Fabrica 

de Carne, Fabrica de lapte, Fapt divers, Food & 

Bar, Foodblog, Garbo.ro,Gastromag, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB 

Expert, iasifun.ro,Infoest,  InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, La 

Bucatarie, Lugoj Online, Monitorul de Botosani, metropotam.ro, Mujer, Monitorul de 

Galati,Online Sudent, Orasul Suceava, Papa bun, Pap Tot, Radio Fix 

Botosani,ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, Retetele 

http://www.russenart.ro/
http://www.121.ro/
http://www.agro-tv.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.bpt.ro/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.campustv.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.constantablog.net/
http://www.debanat.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.desavurat.blogspot.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.faptdivers.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromag.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.iasifun.ro/
http://www.infoest.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.lugojonline.ro/
http://www.monitorulbt.ro/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.onlinestudent.ro/
http://www.orasulsuceava.ro/
http://www.papabun.com/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.radiofix.ro/
http://www.radiofix.ro/
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/


Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, Satmareanul.net, Senso TV, Somes 

TV, stiuunloc.ro,Timisoara Express, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, Viata 

Buzaului,MTWebArt, Woman TV, WorldWide Romania, Ziarul Actualitatea, Ziarul de 

Iasi. 

Rețetele tradiționale maramureșene au fost preparate de Dan Silviu Boerescu 

aka Bucatarescu la Point Studio. 

Filmul de preparare a rețetei este produs de New Multimedia Solutions iar fotografiile au 

fost realizate de Point Studio. 

Rețetele tradiționale maramureșene promovate în ianuarie 2014 sunt oferite de 

Complex Lostrița și Pensiunea Ideal, din Maramureș. 

 

Link video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Mhg9-Yl6hA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.satmareanul.net/
http://www.sensotv.ro/
http://www.somestv.ro/
http://www.somestv.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://www.viatabuzaului.ro/
http://www.viatabuzaului.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.worldwideromania.com/
http://www.ziarulactualitatea.ro/
http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://www.bucatarescu.ro/
http://www.nms.ro/
http://www.poinstudio.ro/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Mhg9-Yl6hA


1. Ecuisine.ro 

Publicare:  
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Rețetă tradițională din Maramureș: Cocurei Vizualizari: 3 like  

 

http://www.ecuisine.ro/retete/gustari-garnituri/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei 

 

 

 

 

http://www.ecuisine.ro/retete/gustari-garnituri/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei


Continut articol:  

Timp de preparare:  

Rapid 

Numar de portii:  

4-6 

Complexitate:  

usor 

 

Ingrediente principale:  

malai, faina, zahar, lapte batut, bicarbonate 

Ingrediente 

500 g făină de mălai Gold Maya 

1 lingură făină albă Gold Maya 

1 lingură zahar Mărgăritar 

½ linguriță sare Kotanyi 

½ linguriță bicarbonat Dr. Oetker 

1 cutie lapte bătut Tradiții din România (490 ml) 

Mod de preparare 

1. Mălaiul Gold Maya se pune într-un bol, după care se adaugă restul ingredientelor. 

2. Se amestecă până se obține o cocă groasă. 

3. Se unge tigaia cu ulei apoi se ia câte o ligură de compoziție și se pun acesti cocurei la 

prăjit. 

  

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe site-ulwww.traditiiculinareromanesti.ro, 

pe blogulwww.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook. 

 

 

  

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


3.Gustos.ro 

Publicare: 24 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 8 

Titlu: Cocurei ca in Maramures Vizualizari: 1 comentariu 

 

http://www.gustos.ro/retete-culinare/cocurei-ca-in-maramures.html 

 

 

 

http://www.gustos.ro/retete-culinare/cocurei-ca-in-maramures.html


Continut articol:  
Ingrediente: 

 500 g faina de malai 

 1 lingura faina alba 

 1 lingura zahar 

 ½ lingurita sare 

 ½ lingurita bicarbonat 

 1 cutie lapte bătut (490 ml) 

 
 

 

     

    

 
 

Mod de preparare: 

Malaiul se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul ingredientelor. 

Se amesteca pana se obtine o coca groasa. 

Se unge tigaia cu ulei apoi se ia cate o ligura de compozitie si se pune la prajit. 

Reteta face parte din a doua editie a programului de educatie culinara “Descopera 

traditiile culinare romanesti” derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi Romania. 

 

Reteta traditionala din Maramures ”Cocurei” a fost oferita de Complex Lostrita, din 

Blidari, judetul Maramures si a fost preparata de Dan Silviu Boerescu de la 

Bucatarescu.ro, in cadrul Campaniei ”Descopera traditiile culinare romanesti!”. 

Fotografiile retetei au fost realizate de Point Studio.  

http://www.gustos.ro/articole/sa-mancam-sanatos/sarea-si-importanta-ei-in-viata-noastra.html
http://www.gustos.ro/articole/newsletter-gustos-ro/10-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-despre-lapte.html


 

4. Bucatarescu 

Publicare: 27 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: blog culinary Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: COCUREI – Reteta  de  mamaliguta  dulce  prajita!  Traditii  culinare  

romanesti – Maramures 
Vizualizari:  

 

http://www.bucatarescu.ro/2014/01/cocurei-reteta-mamaliguta-dulce-prajita/ 

 

 
 

 

 

http://www.bucatarescu.ro/2014/01/cocurei-reteta-mamaliguta-dulce-prajita/


Continut articol:  

O reteta dulce inedita din Maramures – COCUREI, adica un fel de mamaliguta dulce 

prajita! 

Reteta face parte din a doua editie a programului de educatie culinara “Descopera 

traditiile culinare romanesti” derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi Romania. 

Reteta traditionala din Maramures ”Cocurei” a fost oferita de Complex Lostrita, din 

Blidari, judetul Maramures si a fost preparata de Dan-Silviu Boerescu 

a.k.a. Bucatarescu, in cadrul Campaniei ”Descopera traditiile culinare romanesti!”. 

 

Ingrediente: 

500 gr malai 

1 lingura faina alba 

500 ml lapte batut 

1 lingura zahar sau miere 

1 lingurita sare 

1 lingurita bicarbonat 

1 lingura ulei pentru prajit 

 

MOD DE PREPARARE:  

Malaiul se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul ingredientelor. 

Se amesteca pana se obtine o coca groasa. 

Se unge tigaia cu ulei, apoi se ia cate o ligura de compozitie si se pune la prajit. 

Fotografiile retetei au fost realizate de Point Studio iar filmul de preparare a fost produs 

de New Multimedia Solutions. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe site-ul www.traditiiculinareromanesti.ro, 

pe blogulwww.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de 

Facebookhttp://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

 

 

 

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


5. Timisoara Express 

Publicare: 25 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Regionala 

Descriere: publicatie regional Autor: Gabriela Stegarescu 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1+video 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Cocurei Vizualizari: 10 like, 2 Tweet,  
2G+, 1 share linkedIN 

 

http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei_12405 

 

 
 

 

 

http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei_12405


Continut articol:  

 

Reţeta tradiţionala din Maramureş ”Cocurei” a fost 

oferita de Complex Lostriţa, din Blidari, judeţul 

Maramureş şi a fost preparata de Dan Silviu 

Boerescu aka Bucatarescu, in cadrul Campaniei 

”Descopera tradiţiile culinare romaneşti!”.  

Ingrediente: 

500gfainademalaiGoldMaya 

1 lingura faina alba Gold Maya 

1 lingura zahar Margaritar 

½ linguriţa sare Kotanyi 

½ linguriţa bicarbonat Dr. Oetker 

1 cutie lapte batut Tradiţii din Romania (490 ml) 

Mod de preparare: 

Malaiul Gold Maya se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul ingredientelor. 

Se amesteca pana se obţine o coca groasa. 

Se unge tigaia cu ulei apoi se ia cate o ligura de compoziţie şi se pune la prajit. 

 

Reteta face parte din a doua ediţie a programului de educaţie culinara “Descopera 

traditiile culinare romanesti”, derulat de agentia de relatii publice Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya şi Kotanyi Romania. 

Fotografiile reţetei au fost realizate de Point Studio iar filmul de preparare a fost produs 

de New Multimedia Solutions. 

Link video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Mhg9-

Yl6hA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Mhg9-Yl6hA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Mhg9-Yl6hA


 

 

6. Retetele Marianei 

Publicare: 24 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: blog culinary Autor: Mariana Robescu 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 4 

Titlu: Cocurei- reteta traditional din Maramures Vizualizari: 3 comentarii 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/24/cocurei-reteta-traditionala-din-

maramures/ 

 
 

 

 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/24/cocurei-reteta-traditionala-din-maramures/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/24/cocurei-reteta-traditionala-din-maramures/


 

 

Continut articol: 

Reteta face parte din a doua editie a programului de educatie culinara “Descopera 

traditiile culinare romanesti” derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi Romania. 

Reteta traditionala din Maramures ”Cocurei” a fost oferita de Complex Lostrita, din 

Blidari, judetul Maramures si a fost preparata de Dan Silviu Boerescu a.k.a. 

Bucatarescu, in cadrul Campaniei ”Descopera traditiile culinare romanesti!”. 

Fotografiile retetei au fost realizate de Point Studio iar 

filmul de preparare a fost produs de New Multimedia 

Solutions 

 

 

 

Ce ai nevoie 

500 g faina de malai Gold Maya 

1 lingura faina alba Gold Maya 

1 lingura zahar Margaritar 

½ lingurita sare Kotanyi 

½ lingurita bicarbonat Dr. Oetker 

1 cutie lapte bătut Tradiții din România (490 ml) 

ulei pentru prajit 

Cum prepari 

Malaiul Gold Maya se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul ingredientelor. 

Se amesteca pana se obtine o coca groasa. 

 

 



Se unge tigaia cu ulei apoi se ia cate o ligura de compozitie si se pune la prajit. 

Se rumenesc cocureii pe ambele parti. 

 
 

 

Despre parteneri 

Din ianuarie 2014, derularea activitatilor 

din cadrul Caravanei “Descopera traditiile 

culinare romanesti!” se realizeaza cu 

sprijinul brandului de morarit Gold Maya si 

al brandului de condimente Kotanyi 

Romania. 

Prezent pe piata din Romania din anul 

2000, brandul Gold Maya inglobeaza toate calitatile si valorile unui brand de morarit 

premium sub o eticheta traditionala. Folosind cereale atent selectionate si procesate la 

cele mai inalte standarde de calitate, Gold Maya ofera faina de malai grisat precum si 

faina de grau BL 00, BL 55 si BL 65. Cu faina Gold Maya se pot pregati retete 

traditionale, produse de panificatie, patiserie etc. 

Infiintata in 1881, compania Kotanyi ofera peste 4.500 de produse catre clienti din mai 

mult de 20 de tari diferite. Din 1981, compania este condusa de Erwin Kotanyi. 

Intotdeauna preocupat de cea mai buna calitate a produselor, Kotányi isi testeaza 

regulat produsele: in Mai 2003 Kotányi implementeaza sistemul de certificare a calitatii 

ISO, o inalta apreciere pe piata produselor alimentare. 

Despre programul de educatie culinara 

Caravana “Descopera traditiile culinare romanesti” este a doua editie a programului de 

educatie culinara derulat de agentia Russenart Comunications in parteneriat cu brandul 

Gold Maya si Kotanyi Romania, in perioada ianuarie – decembrie 2014. 



In 2014 programul educational este sprijinit de 70 de parteneri media (televiziuni, 

publicatii tiparite si online, bloguri): 121, Agro TV, Amelie.ro, Autentic Promotion, 

Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria pentru toti, Calendar Evenimente, 

Campus TV, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, Coolinaria, 

Constanta Blog, deBanat.ro, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, De savurat, 

ele.ro, eurocadouri.com, eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Fapt 

divers, Food & Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastromag, Gastro Media, gustos.ro, Horeca 

Romania, HRB Expert, iasifun.ro, Infoest, InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, 

La Bucatarie, Lugoj Online, Monitorul de Botosani, metropotam.ro, Mujer, Monitorul de 

Galati, Online Sudent, Orasul Suceava, Papa bun, Pap Tot, Radio Fix Botosani, 

ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, 

Romania pozitiva, Satmareanul.net, Senso TV, Somes TV, stiuunloc.ro, Timisoara 

Express, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, Viata Buzaului, MTWebArt, Woman 

TV, WorldWide Romania, Ziarul Actualitatea, Ziarul de Iasi. 

Retetele traditionale maramuresene au fost preparate de Dan Silviu Boerescu a.k.a. 

Bucatarescu la Point Studio. 

Filmul de preparare a retetei este produs de New Multimedia Solutions iar fotografiile au 

fost realizate de Point Studio. 

Retetele traditionale maramuresene promovate in ianuarie 2014 sunt oferite de Complex 

Lostrita si Pensiunea Ideal, din Maramures. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe site-

ulhttp://www.traditiiculinareromanesti.ro, pe 

blogulhttp://www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de 

Facebookhttp://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

Contact 

Larisa Toader 

Managing Director 

Russenart Communications 

contact@traditiiculinareromanesti.ro 

0730 799 251 
 

 

3 Răspunsuri to “Cocurei – reteta traditionala 

din Maramures” 

1.  

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


danaszocs24 ianuarie 2014 la 10:29 # 

interesanta reteta ,simpla si gustoasa! 

te pup! 

RĂSPUNDE 

o  

retetelemarianei24 ianuarie 2014 la 12:32 # 

Pup si eu Danuta. 

RĂSPUNDE 

2.  

nicoleta began25 ianuarie 2014 la 06:15 # 

Mary esti grozava si multumim pentru toate retetele cu care ne rasfeti! Esti cea mai tare! pupici! 

RĂSPUNDE 

  

http://papabundetot.wordpress.com/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/24/cocurei-reteta-traditionala-din-maramures/#comment-2176
http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/24/cocurei-reteta-traditionala-din-maramures/?replytocom=2176#respond
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/24/cocurei-reteta-traditionala-din-maramures/#comment-2177
http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/24/cocurei-reteta-traditionala-din-maramures/?replytocom=2177#respond
http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/24/cocurei-reteta-traditionala-din-maramures/#comment-2178
http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/24/cocurei-reteta-traditionala-din-maramures/?replytocom=2178#respond


 

7. Realitatea.net 

Publicare: 24 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala online Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii:  

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Cocurei Vizualizari:  

 

http://www.realitatea.net/reteta-traditionala-din-maramures--cocurei_1365230.html 

 

 

 

http://www.realitatea.net/reteta-traditionala-din-maramures--cocurei_1365230.html


Continut articol:  

 
Reteta face parte din a doua editie a programului de educatie culinara ldquo;Descopera 

traditiile culinare romanestirdquo; derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi Romania.Reteta 

traditionala din Maramures rdquo;Cocureirdquo; a fost oferita de Complex Lostrita, din 

Blidari, judetul Maramures si a fost preparata de Dan Silviu Boerescu aka Bucatarescu, 

in cadrul Campaniei rdquo;Descopera traditiile culinare romanesti rdquo;.Foto ... Citește 

mai departe... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/institutii-mass-media-comunicate/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei-482626.html
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/institutii-mass-media-comunicate/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei-482626.html


8. Campus tv 

Publicare:  
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5+ afis+pliant 

Titlu: REŢETA TRADIŢIONALĂ DIN MARAMUREŞ: 
COCUREI 

Vizualizari: 7+1 video 

 

http://www.campusbuzau.ro/reteta-traditionala-din-maramures/ 

 

 

 

http://www.campusbuzau.ro/reteta-traditionala-din-maramures/


Continut articol: 

Reţeta face parte din a doua ediție a 

programului de educație culinară “Descoperă 

tradiţiile culinare româneşti” derulat de agenţia 

de relaţii publice, Russenart Communications 

în parteneriat cu brandul Gold Maya și Kotanyi 

Romania. 

Rețeta tradițională din Maramureș ”Cocurei” a 

fost oferită de Complex Lostrița, din Blidari, județul Maramureș și a fost preparată de 

Dan Silviu Boerescu aka Bucătărescu, în cadrul Campaniei ”Descoperă tradițiile culinare 

românești!”. 

Fotografiile rețetei au fost realizate de Point Studio iar filmul de preparare a fost produs 

de New Multimedia Solutions 

Ingrediente: 

• 500 g făină de mălai Gold Maya 

• 1 lingură făină albă Gold Maya 

• 1 lingură zahar Mărgăritar 

• ½ linguriță sare Kotanyi 

• ½ linguriță bicarbonat Dr. Oetker 

• 1 cutie lapte bătut Tradiții din România (490 ml) 

Mod de preparare: 

Mălaiul Gold Maya se pune într-un bol, după care se adaugă restul ingredientelor. 

Se amestecă până se obține o cocă groasă. 

Se unge tigaia cu ulei apoi se ia câte o ligură de compoziție și se pune la prăjit. 



 

 

 

 

 



Despre parteneri 

Din ianuarie 2014, derularea activităților din cadrul Caravanei “Descoperă tradiţiile 

culinare româneşti!” se realizează cu sprijinul brandului de morărit Gold Maya și al 

brandului de condimente Kotanyi Romania. 

Prezent pe piața din România din anul 2000, brandul Gold Maya înglobează toate 

calitățile și valorile unui brand de morărit premium sub o etichetă tradițională. Folosind 

cereale atent selecționate și procesate la cele mai înalte standarde de calitate, Gold 

Maya oferă făină de mălai grișat precum și făină de grâu BL 00, BL 55 și BL 65. Cu făina 

Gold Maya se pot pregăti retete tradiționale, produse de panificație, patiserie etc. 

Înființată în 1881, compania Kotanyi oferă peste 4.500 de produse către clienți din mai 

mult de 20 de țări diferite. Din 1981, compania este condusă de Erwin Kotanyi. 

Întotdeauna preocupat de cea mai buna calitate a produselor, Kotányi își testează 

regulat produsele: în Mai 2003 Kotányi implementeaza sistemul de certificare a calității 

ISO, o înaltă apreciere pe piața produselor alimentare. 

Despre programul de educație culinară 

Caravana “Descoperă tradițiile culinare românești” este a doua ediție a programului de 

educație culinară derulat de agenția Russenart Comunications în parteneriat cu brandul 

Gold Maya și Kotanyi Romania, în perioada ianuarie – decembrie 2014. 

În 2014 programul educațional este sprijinit de 70 de parteneri media (televiziuni, 

publicații tipărite și online, bloguri): 121, Agro TV, Amelie.ro, Autentic Promotion, 

Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria pentru toti, Calendar Evenimente, 

Campus TV, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, Coolinaria, 

Constanta Blog, deBanat.ro, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, De savurat, 

ele.ro, eurocadouri.com, eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Fapt 

divers, Food & Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastromag, Gastro Media, gustos.ro, Horeca 

Romania, HRB Expert, iasifun.ro, Infoest, InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, 

La Bucatarie, Lugoj Online, Monitorul de Botosani, metropotam.ro, Mujer, Monitorul de 

Galati, Online Sudent, Orasul Suceava, Papa bun, Pap Tot, Radio Fix Botosani, 

ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, 

Romania pozitiva, Satmareanul.net, Senso TV, Somes TV, stiuunloc.ro, Timisoara 



Express, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, Viata Buzaului, MTWebArt, Woman 

TV, WorldWide Romania, Ziarul Actualitatea, Ziarul de Iasi. 

Rețetele tradiționale maramureșene au fost preparate de Dan Silviu Boerescu aka 

Bucatarescu la Point Studio. 

Filmul de preparare a rețetei este produs de New Multimedia Solutions iar fotografiile au 

fost realizate de Point Studio. 

Rețetele tradiționale maramureșene promovate în ianuarie 2014 sunt oferite de Complex 

Lostrița și Pensiunea Ideal, din Maramureș. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe site-ul www.traditiiculinareromanesti.ro, 

pe blogul www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 

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

Contact 

Larisa Toader 

Managing Director 

Russenart Communications 

contact@traditiiculinareromanesti.ro 

0730 799 251 

 

Link video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Mhg9-Yl6hA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Mhg9-Yl6hA


9. Ziarul de Iasi 

Publicare: 14 Martie 2013 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 10+1video 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: 
Cocurei 

Vizualizari:  

 

http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei/79645/ 

 

 

 

http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei/79645/


Continut articol:  

Reteta face parte din a doua editie a programului de educatie culinara 

“Descopera traditiile culinare romanesti” derulat de agentia de relatii publice, 

Russenart Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi 

Romania. 

 

Reteta traditionala din Maramures 

”Cocurei” a fost oferita de Complex 

Lostrita, din Blidari, judetul Maramures si 

a fost preparata de Dan Silviu Boerescu 

a.k.a. Bucatarescu, in cadrul Campaniei 

”Descopera traditiile culinare romanesti!”. 

Fotografiile retetei au fost realizate de Point Studio iar filmul de preparare a fost produs 

de New Multimedia Solutions 

INGREDIENTE 

 500 g faina de malai Gold Maya 

 1 lingura faina alba Gold Maya 

 1 lingura zahar Margaritar 

 ½ lingurita sare Kotanyi 

 ½ lingurita bicarbonat Dr. Oetker 

 1 cutie lapte bătut Traditii din România (490 ml) 

PREPARARE 

Malaiul Gold Maya se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul ingredientelor. Se 

amesteca pana se obtine o coca groasa. Se unge tigaia cu ulei apoi se ia cate o ligura 

de compozitie si se pune la prajit. 



    

    

    

Despre parteneri:  

Din ianuarie 2014, derularea activitatilor din cadrul Caravanei “Descopera traditiile 

culinare romanesti!”  se realizeaza cu sprijinul brandului de morarit Gold Maya si al 

brandului de condimente Kotanyi Romania.  Prezent pe piata din Romania din anul 

2000, brandul Gold Maya inglobeaza toate calitatile si valorile unui brand de morarit 

premium sub o eticheta traditionala. Folosind cereale atent selectionate si procesate la 

cele mai inalte standarde de calitate, Gold Maya ofera faina de malai grisat precum si 

faina de grau BL 00, BL 55 si BL 65.  Cu faina Gold Maya se pot pregati retete 

traditionale, produse de panificatie, patiserie etc. 

Infiintata in 1881, compania Kotanyi ofera peste 4.500 de produse catre clienti din mai 

mult de 20 de tari diferite.  Din 1981, compania este condusa de Erwin Kotanyi. 

Intotdeauna preocupat de cea mai buna calitate a produselor, Kotányi isi testeaza 



regulat produsele: in Mai 2003 Kotányi implementeaza sistemul de certificare a calitatii 

ISO, o inalta apreciere pe piata produselor alimentare. 

Despre programul de educatie culinara:  

Caravana “Descopera traditiile culinare romanesti” este a doua editie a programului de 

educatie culinara derulat de agentia Russenart Comunications in parteneriat cu brandul 

Gold Maya si Kotanyi Romania, in perioada ianuarie – decembrie 2014. 

In 2014 programul educational este sprijinit de 70 de parteneri media (televiziuni, 

publicatii tiparite si online, bloguri): 121, Agro TV, Amelie.ro, Autentic Promotion, 

Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria pentru toti, Calendar Evenimente, 

Campus TV, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, Coolinaria, 

Constanta Blog, deBanat.ro, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, De savurat, 

ele.ro, eurocadouri.com, eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Fapt 

divers, Food & Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastromag, Gastro Media, gustos.ro, Horeca 

Romania, HRB Expert, iasifun.ro, Infoest,  InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, 

La Bucatarie, Lugoj Online, Monitorul de Botosani, metropotam.ro, Mujer, Monitorul de 

Galati, Online Sudent, Orasul Suceava, Papa bun, Pap Tot, Radio Fix Botosani, 

ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, 

Romania pozitiva, Satmareanul.net, Senso TV, Somes TV, stiuunloc.ro, Timisoara 

Express, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, Viata Buzaului, MTWebArt, Woman 

TV, WorldWide Romania, Ziarul Actualitatea, Ziarul de Iasi. 

Link video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Mhg9-Yl6hA 

 

 

 

 

 

http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Mhg9-Yl6hA


10. Gold Maya 

Publicare:  
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 9 

Titlu: Cocurei Vizualizari: 1like 

 

http://www.goldmaya.ro/retete/cocurei 

 

 

  

http://www.goldmaya.ro/retete/cocurei


Continut articol: 

Reteta face parte din a doua editie a programului de educatie culinara “Descopera 

traditiile culinare romanesti” derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi Romania. Reteta 

traditionala din Maramures ”Cocurei” a fost oferita de Complex Lostrita, din Blidari, 

judetul Maramures si a fost preparata de Dan Silviu Boerescu a.k.a. Bucatarescu, in 

cadrul Campaniei ”Descopera traditiile culinare romanesti!”.  

 

Ingrediente: 

  

·         500 g faina de malai Gold Maya 

·         1 lingura faina alba Gold Maya 

·         1 lingura zahar Margaritar 

·         ½ lingurita sare Kotanyi 

·         ½ lingurita bicarbonat Dr. Oetker 

·         1 cutie lapte batut Tradi?ii din România (490 ml) 

 

Mod de preparare: 

 

Malaiul Gold Maya se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul ingredientelor. 

  

Se amesteca pana se obtine o coca groasa. 

  

Se unge tigaia cu ulei apoi se ia cate o ligura de compozitie si se pune la prajit. 

 

Filmuletul de prezentare a retetei este disponibil aici : http://goo.gl/HHs76P  

 

 

 

http://www.goldmaya.ro/
http://goo.gl/HHs76P


11. World Wide Romania.com 

Publicare: 27 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Rețeta zilei: Cocurei ca în Maramureș Vizualizari:  

 

http://www.worldwideromania.com/2014/01/27/reteta-zilei-cocurei-ca-in-maramures/ 

 

 
 

 

 

 

Continut articol:  

http://www.worldwideromania.com/2014/01/27/reteta-zilei-cocurei-ca-in-maramures/


 

Ingrediente 

 500 g făină de mălai Gold Maya 

 1 lingură făină albă Gold Maya 

 1 lingură zahăr Mărgăritar 

 ½ linguriță sare Kotanyi 

 ½ linguriță bicarbonat Dr. Oetker 

 1 cutie lapte bătut Tradiții din România (490 ml) 

Mod de preparare 

1. Mălaiul Gold Maya se pune într-un bol, după care se adaugă restul 

ingredientelor. 

2. Se amestecă până se obține o cocă groasă. 

3. Se unge tigaia cu ulei apoi se ia câte o ligură de compoziție și se pune la prăjit 

Poftă bună! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Ziarul de Vrancea 

Publicare: 31 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş: 
Cocurei 

Vizualizari: 483  

 

http://www.ziaruldevrancea.ro/jurnalism-cetatenesc/102394-reteta-traditionala-din-maramures-

cocurei.html 

 

 

 

http://www.ziaruldevrancea.ro/jurnalism-cetatenesc/102394-reteta-traditionala-din-maramures-cocurei.html
http://www.ziaruldevrancea.ro/jurnalism-cetatenesc/102394-reteta-traditionala-din-maramures-cocurei.html


 

Continut articol: 

Vă prezentăm astăzi o reţetă ieftină, la îndemană şi foarte uşor de preparat  

 

Ingrediente: 

 

•    500 g făină de mălai  

•    1 lingură făină albă 

•    1 lingură zahar  

•    ½ linguriţă sare  

•    ½ linguriţă bicarbonat  

•    1 cutie lapte bătut (490 ml) 

 

Mod de preparare: 

 

Mălaiul se pune într-un bol, după care se adaugă restul ingredientelor. 

Se amestecă până se obţine o cocă groasă. Se unge tigaia cu ulei apoi se ia câte o 

ligură de compoziţie şi se pune la prăjit. 

 

Reţeta face parte din a doua ediţie a programului de educaţie culinară “Descoperă 

tradiţiile culinare româneşti” derulat de agenţia de relaţii publice Russenart 

Communications în parteneriat cu brandul Gold Maya şi Kotanyi Romania. Reţeta a fost 

oferită de Complex Lostriţa, din Blidari, judeţul Maramureş şi a fost preparată de Dan 

Silviu Boerescu aka Bucătărescu. Fotografiile reţetei au fost realizate de Point Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.  De Banat.ro 

Publicare: 25 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor: Dana Popa 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 10+video 

Titlu: Traditii culinare romanesti: Cocurei / FOTO + 
VIDEO 

Vizualizari: 1comentariu 

 

http://www.debanat.ro/2014/01/traditii-culinare-romanesti-cocurei-foto-video/ 

 
 

 

 

 

http://www.debanat.ro/2014/01/traditii-culinare-romanesti-cocurei-foto-video/


Continut articol:  

Campania de educație culinară „Descoperă Tradițiile Culinare Românești” este 

la a doua ediție și se desfășoară în perioada ianuarie – decembrie 2014. În acest 

interval vor fi promovate 40 de rețete oferite de 40 de pensiuni din cele nouă 

zone istorice ale României. 

 

 

Ingrediente: 

• 500 g făină de mălai Gold Maya 

• 1 lingură făină albă Gold Maya 

• 1 lingură zahar Mărgăritar 

• ½ linguriță sare Kotanyi 

• ½ linguriță bicarbonat Dr. Oetker 

• 1 cutie lapte bătut Tradiții din România (490 ml) 

Mod de preparare: 

Mălaiul Gold Maya se pune într-un bol, după care se adaugă restul ingredientelor. Se 

amestecă până se obține o cocă groasă. Se unge tigaia cu ulei, apoi se ia câte o ligură 

de compoziție și se pune la prăjit. 

Programul „Descoperă Tradițiile Culinare Românești” este derulat de Russenart 

Communications, în parteneriat cu Gold Maya și Kotanyi Romania. Rețeta tradițională 

din Maramureș a fost oferită de Complex Lostrița, din Blidari, și a fost preparată de Dan 

Silviu Boerescu aka Bucătărescu. Mai multe detalii despre această campanie găsiți aici. 

 

      

       

Link video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Mhg9-Yl6hA 
 

http://traditiiculinareromanesti.wordpress.com/about/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Mhg9-Yl6hA


14.  Daciccool.ro 

Publicare: 30 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 1 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Cocurei Vizualizari:  

 

http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara/6514-reteta-traditionala-din-maramures-

cocurei 

 

 

 

 

http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara/6514-reteta-traditionala-din-maramures-cocurei
http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara/6514-reteta-traditionala-din-maramures-cocurei
http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara/6514-reteta-traditionala-din-maramures-cocurei


Continut articol:  

 

In cadrul proiectului Descopera traditiile culinare 

romanesti! a fost prezentata o reteta traditionala 

din Maramures: Cocurei. Reteta 

traditionala Cocurei a fost oferita de Complex 

Lostrita, din Blidari, judetul Maramures si a fost 

preparata de Dan Silviu Boerescu a.k.a. 

Bucatarescu, in cadrul campanieiDescopera traditiile culinare romanesti! Va prezentam 

in cele ce urmeaza aceasta reteta,Cocurei, pe care va invitam sa o incercati si 

dumneavoastra! 

Ingrediente: 500 g faina de malai, 1 lingura faina alba, 1 lingura zahar, ½ lingurita sare, 

½ lingurita bicarbonat, 1 cutie lapte bătut (490 ml). 

Mod de preparare: Malaiul se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul 

ingredientelor. 

Se amesteca pana se obtine o coca groasa. 

Se unge tigaia cu ulei, apoi se ia cate o lingura de compozitie si se pune la prajit. 

Proiectul Descopera traditiile culinare romanesti! este derulat de agentia Russenart 

Comunications, in parteneriat cu brandul Arpis, in perioada ianuarie - decembrie 2014. 

Printre partenerii media se numara si revista noastra online, Dacic Cool, care sustine si 

promoveaza traditiile romanesti. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daciccool.ro/


15. Actualitatea 

Publicare: 24 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 12+1 video 

Titlu: Reţeta săptămânii: Cocurei, o reţetă tradiţională 
din Maramureş, oferită de Complex Lostriţa 

Vizualizari: 613  

 

http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-saptamanii-cocurei-o-reteta-traditionala-din-

maramures-oferita-de-complex-lostrita/ 

 

 
 

 

 

http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-saptamanii-cocurei-o-reteta-traditionala-din-maramures-oferita-de-complex-lostrita/
http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-saptamanii-cocurei-o-reteta-traditionala-din-maramures-oferita-de-complex-lostrita/
http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-saptamanii-cocurei-o-reteta-traditionala-din-maramures-oferita-de-complex-lostrita/
http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-saptamanii-cocurei-o-reteta-traditionala-din-maramures-oferita-de-complex-lostrita/


Continut articol:  

 

Reţeta face parte din a doua ediţie a 

programului de educaţie culinară “Descoperă 

tradiţiile culinare româneşti” derulat de 

agenţia de relaţii publice, Russenart 

Communications în parteneriat cu 

brandul Gold Maya şi Kotanyi Romania. 

Ingrediente: 

 500 g făină de mălai Gold Maya 

 1 lingură făină albă Gold Maya 

 1 lingură zahar Mărgăritar 

 ½ linguriţă sare Kotanyi 

 ½ linguriţă bicarbonat Dr. Oetker 

 1 cutie lapte bătut Tradiţii din România (490 ml) 

 Mod de preparare: 

 Mălaiul Gold Maya se pune într-un bol, după care se adaugă restul ingredientelor. 

Se amestecă până se obţine o cocă groasă. Se unge tigaia cu ulei apoi se ia câte 

o ligură de compoziţie şi se pune la prăjit. 

 Reţeta tradiţională din Maramureş ”Cocurei” a fost oferită de Complex Lostriţa, 

din Blidari, judeţul Maramureş şi a fost preparată de Dan Silviu Boerescu 

aka Bucătărescu, în cadrul Campaniei ”Descoperă tradiţiile culinare româneşti!”. 

 Fotografiile reţetei au fost realizate de Point Studio iar filmul de preparare a fost 

produs de New Multimedia Solutions 

   

   

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.goldmaya.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.complexlostrita.ro/
http://www.bucatarescu.ro/
http://www.poinstudio.ro/
http://www.nms.ro/


   

    

Despre parteneri 

Din ianuarie 2014, derularea activităţilor din cadrul Caravanei “Descoperă tradiţiile 

culinare româneşti!”  se realizează cu sprijinul brandului de morărit Gold Maya şi al 

brandului de condimente Kotanyi Romania. 

 

Prezent pe piaţa din România din anul 2000, brandul Gold 

Maya înglobează toate calităţile şi valorile unui brand de 

morărit premium sub o etichetă tradiţională. Folosind cereale 

atent selecţionate şi procesate la cele mai înalte standarde de calitate, Gold Maya 

oferă făină de mălai grişat precum şi făină de grâu BL 00, BL 55 şi BL 65.  Cu făina 

Gold Maya se pot pregăti retete tradiţionale, produse de panificaţie, patiserie etc. 

Înfiinţată în 1881, compania Kotanyi oferă peste 4.500 de produse către clienţi din 

mai mult de 20 de ţări diferite.  Din 1981, compania este condusă de Erwin Kotanyi. 

Întotdeauna preocupat de cea mai buna calitate a produselor, 

Kotányi îşi testează regulat produsele: în Mai 2003 Kotányi 

implementeaza sistemul de certificare a calităţii ISO, o înaltă 

apreciere pe piaţa produselor alimentare. 

 

 

 

Despre programul de educaţie culinară 

Caravana “Descoperă tradiţiile culinare româneşti” este a doua ediţie a programului de 

educaţie culinară derulat de agenţia Russenart Comunications în parteneriat cu brandul 

Gold Maya şi Kotanyi Romania, în perioada ianuarie – decembrie 2014. 

http://www.russenart.ro/


În 2014 programul educaţional este sprijinit de 70 de parteneri media (televiziuni, 

publicaţii tipărite şi online, bloguri): Ziarul Actualitatea, 121, Agro TV, Amelie.ro, Autentic 

Promotion,Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria pentru toti, Calendar 

Evenimente, Campus TV, Casa mea, Culinar.ro, Carticica 

Practica, Cefacemimi?, Coolinaria, Constanta Blog, deBanat.ro,ecuisine.ro, Descopera 

Romania, Dacic Cool, De savurat, ele.ro, eurocadouri.com, eva.ro, Euforia TV, Fabrica 

de Carne, Fabrica de lapte, Fapt divers, Food & 

Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastromag,Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB 

Expert, iasifun.ro, Infoest,  InfoAliment, inoras.ro,jurnaldebucuresti.com, La 

Bucatarie, Lugoj Online, Monitorul de Botosani, metropotam.ro, Mujer,Monitorul de 

Galati, Online Sudent, Orasul Suceava, Papa bun, Pap Tot, Radio Fix 

Botosani,ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, Retetele 

Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, Satmareanul.net, Senso TV, Somes 

TV, stiuunloc.ro, Timisoara Express,traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, Viata 

Buzaului, MTWebArt, Woman TV, WorldWide Romania, Ziarul de Iasi. 

Reţetele tradiţionale maramureşene promovate în ianuarie 2014 sunt oferite de 

Complex Lostriţa şi Pensiunea Ideal, din Maramureş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Calendar Evenimente 

Publicare: 7 februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

http://www.ziarulactualitatea.ro/
http://www.121.ro/
http://www.agro-tv.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.bpt.ro/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.calendarevenimente.ro/
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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.constantablog.net/
http://www.debanat.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.desavurat.blogspot.ro/
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http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadecarne.ro/
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http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromag.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.iasifun.ro/
http://www.infoest.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.labucatarie.ro/
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http://www.monitorulbt.ro/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.onlinestudent.ro/
http://www.orasulsuceava.ro/
http://www.papabun.com/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.radiofix.ro/
http://www.radiofix.ro/
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.satmareanul.net/
http://www.sensotv.ro/
http://www.somestv.ro/
http://www.somestv.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://www.viatabuzaului.ro/
http://www.viatabuzaului.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.worldwideromania.com/
http://www.ziaruldeiasi.ro/


Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii:1 

Titlu: REŢETĂ TRADIŢIONALĂ DIN MARAMUREŞ: 
COCUREI 

Vizualizari: 34 

 

http://calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=126700 

 

 
 

 

 

 

 

 

Continut articol:  

 

http://calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=126700


 

Reţeta face parte din a doua ediţie a 

programului de educaţie culinară 

“Descoperă tradiţiile culinare româneşti”, 

derulat de agenţia de relaţii publice 

Russenart Communications în 

parteneriat cu brandul Gold Maya şi 

Kotanyi Romania. 

    

Reţeta tradiţională din Maramureş ”Cocurei” a fost oferită de Complex Lostriţa, din 

Blidari, judeţul Maramureş şi a fost preparată de Dan Silviu Boerescu aka 

Bucătărescu, în cadrul Campaniei ”Descoperă tradiţiile culinare româneşti!”.  

 

Fotografiile reţetei au fost realizate de Point Studio iar filmul de preparare a fost 

produs de New Multimedia Solutions. 

 

 

INGREDIENTE: 

 

• 500 g făină de mălai Gold Maya 

• 1 lingură făină albă Gold Maya 

• 1 lingură zahar Mărgăritar 

• ½ linguriţă sare Kotanyi 

• ½ linguriţă bicarbonat Dr. Oetker 

• 1 cutie lapte bătut Tradiţii din România (490 ml) 

 

 

MOD DE PREPARARE 

 

Mălaiul Gold Maya se pune într-un bol, după care se adaugă restul ingredientelor. 

 



Se amestecă până se obţine o cocă groasă. 

 

Se unge tigaia cu ulei apoi se ia câte o ligură de compoziţie şi se pune la prăjit. 

 

 

DESPRE PARTENERI 

 

Gold Maya 

 

Din ianuarie 2014, derularea activităţilor din cadrul Caravanei “Descoperă tradiţiile 

culinare româneşti!” se realizează cu sprijinul brandului de morărit Gold Maya şi al 

brandului de condimente Kotanyi Romania.  

 

Prezent pe piaţa din România din anul 2000, brandul Gold Maya înglobează toate 

calităţile şi valorile unui brand de morărit premium sub o etichetă tradiţională. 

Folosind cereale atent selecţionate şi procesate la cele mai înalte standarde de 

calitate, Gold Maya oferă făină de mălai grişat precum şi făină de grâu BL 00, BL 

55 şi BL 65. Cu făina Gold Maya se pot pregăti retete tradiţionale, produse de 

panificaţie, patiserie etc. 

 

Kotanyi 

 

Înfiinţată în 1881, compania Kotanyi oferă peste 4.500 de produse către clienţi din 

mai mult de 20 de ţări diferite. Din 1981, compania este condusă de Erwin Kotanyi. 

Întotdeauna preocupat de cea mai buna calitate a produselor, Kotányi îşi testează 

regulat produsele: în Mai 2003 Kotányi implementeaza sistemul de certificare a 

calităţii ISO, o înaltă apreciere pe piaţa produselor alimentare.  

 

 

DESPRE PROGRAMUL DE EDUCAŢIE CULINARĂ 

 



Caravana “Descoperă tradiţiile culinare româneşti” este a doua ediţie a programului 

de educaţie culinară derulat de agenţia Russenart Comunications în parteneriat cu 

brandul Gold Maya şi Kotanyi Romania, în perioada ianuarie – decembrie 2014. 

 

Reţetele tradiţionale maramureşene au fost preparate de Dan Silviu Boerescu aka 

Bucatarescu la Point Studio. 

 

Filmul de preparare a reţetei este produs de New Multimedia Solutions iar 

fotografiile au fost realizate de Point Studio. 

 

Reţetele tradiţionale maramureşene promovate în ianuarie 2014 sunt oferite de 

Complex Lostriţa şi Pensiunea Ideal, din Maramureş.  

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe site-ul 

www.traditiiculinareromanesti.ro, pe blogul 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Coolinaria. Ro 

Publicare: 27 ianuarie 2014 Circulatie: Nationala 



 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 
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http://www.coolinaria.ro/r/2636/Cocurei-din-Maramures.html 

 

 
 

 

 

 

 

Continut articol: 
 

http://www.coolinaria.ro/r/2636/Cocurei-din-Maramures.html


Reteta face parte din a doua editie a programului de educatie culinara “Descopera 

traditiile culinare romanesti” derulat de agentia de relatii publice Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi Romania.  

 

Reteta traditionala din Maramures ”Cocurei” a fost oferita de Complex Lostrita, din 

Blidari, judetul Maramures si a fost preparata de Dan Silviu Boerescu a.k.a. 

Bucatarescu. 

 

Ingrediente 

 500 g faina de malai 

 1 lingura faina alba 

 1 lingura zahar 

 1/2 lingurita sare 

 1/2 lingurita bicarbonat 

 500 ml lapte batut 

Mod de preparare 

Malaiul se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul ingredientelor. 

Se amesteca pana se obtine o coca groasa. 

Se unge tigaia cu ulei apoi se ia cate o lingura de compozitie si se pune la prajit. 

 

Pofta buna! 

 

 

 

 

  



18. Info EST 

Publicare: 28 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor: Alexandrina Iordache 

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 1 

Titlu: Cocurei - reteta traditionala din Maramures Vizualizari:  

 

http://www.infoest.ro/?pn=2&idn=386475364 

 

 

 

 

http://www.infoest.ro/?pn=2&idn=386475364


Continut articol: 

 

Reteta, traditionala din 

Maramures,  face parte din a doua 

editie a programului de educatie 

culinara “Descopera traditiile 

culinare romanesti”. Programul 

este derulat de agentia de relatii 

publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi Romania. 

 

Ingrediente: 

 

500 g faina de malai Gold Maya 

1 lingura faina alba Gold Maya 

1 lingura zahar Margaritar 

½ lingurita sare Kotanyi 

½ lingurita bicarbonat Dr. Oetker 

1 cutie lapte batut Tradi?ii din România (490 ml) 

 

Mod de preparare: 

Malaiul Gold Maya se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul ingredientelor. 

Se amesteca pana se obtine o coca groasa. 

Se unge tigaia cu ulei apoi se ia cate o ligura de compozitie si se pune la prajit. 

... 

Reteta a fost oferita de Complex Lostrita, din Blidari, judetul Maramures si a fost 

preparata de Dan Silviu Boerescu a.k.a. Bucatarescu, in cadrul Campaniei 

”Descopera traditiile culinare romanesti!”.  

 

Fotografia retetei a fost realizata de Point Studio. 

 



19. Presa. Ph 

Publicare: 6 februarie 2014 Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 
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http://www.presa.ph/index.php/component/k2/item/93064-reteta-traditionala-din-

maramures-cocurei 

 

 

 

Continut articol: 

http://www.presa.ph/index.php/component/k2/item/93064-reteta-traditionala-din-maramures-cocurei
http://www.presa.ph/index.php/component/k2/item/93064-reteta-traditionala-din-maramures-cocurei


 

Reţeta face parte din a doua ediție a 

programului de educație culinară 

“Descoperă tradiţiile culinare româneşti” 

derulat de agenţia de relaţii publice, 

Russenart Communications în parteneriat 

cu brandul Gold Maya și Kotanyi Romania. 

Rețeta tradițională din Maramureș 

”Cocurei” a fost oferită de Complex Lostrița, din Blidari, județul Maramureș și a fost 

preparată de Dan Silviu Boerescu aka Bucătărescu, în cadrul Campaniei ”Descoperă 

tradițiile culinare românești!”. 

Ingrediente: 

•           500 g făină de mălai Gold Maya 

•           1 lingură făină albă Gold Maya 

•           1 lingură zahar Mărgăritar 

•           ½ linguriță sare Kotanyi 

•           ½ linguriță bicarbonat Dr. Oetker 

•           1 cutie lapte bătut Tradiții din România (490 ml) 

Mod de preparare: 

Mălaiul Gold Maya se pune într-un bol, după care se adaugă restul ingredientelor. Se 

amestecă până se obține o cocă groasă. Se unge tigaia cu ulei apoi se ia câte o ligură 

de compoziție și se pune la prăjit. 

Authors: www.faptdivers.ro-stiri online 



 

20.  Stiri – Presa Online 

Publicare: 24 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Traditii culinare romanesti: Cocurei / FOTO + 
VIDEO 

 

Vizualizari:  

 

http://www.stiri-presa-online.ro/traditii-culinare-romanesti-cocurei-foto-video/ 

 

 

http://www.stiri-presa-online.ro/traditii-culinare-romanesti-cocurei-foto-video/


Continut articol: 

Campania de educație culinară „Descoperă Tradițiile Culinare Românești” este la a 

doua ediție și se desfășoară în perioada ianuarie – decembrie 2014. În acest interval vor 

fi promovate 40 de rețete oferite de 40 de pensiuni din cele nouă zone istorice ale 

României. Azi vă propunem „cocurei”, o rețetă tradițională din Maramureș. 

Citeste toata stirea Traditii culinare romanesti: Cocurei / FOTO + VIDEO la debanat.ro. 

Nu rata celelalte stiri din presa locala si din judetul Timis. Vezi titlurile cele mai 

importante in sectiunea de mai jos. 

Urmareste site-ul nostru si pe Facebook la adresa de 

web http://facebook.com/StiriPresaOnline si pe Twitter la 

adresa http://twitter.com/StiriPresOnline. Daca ti-a placut aceasta stire, foloseste 

butoanele de socializare de mai jos pentru a raspandi stirea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.debanat.ro/2014/01/traditii-culinare-romanesti-cocurei-foto-video/
http://facebook.com/StiriPresaOnline
http://twitter.com/StiriPresOnline
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http://www.paprik.ro/reteta-75843/cocurei+ca+in+maramures/ 
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Continut articol: 

 

Ingrediente: 

500 g faina de malai Gold Maya 1 

lingura faina alba Gold Maya 1 lingura 

zahar Margaritar ½ lingurita sare 

Kotanyi ½ lingurita bicarbonat Dr. 

Oetker 1 cutie lapte bătut Tradiții din 

România (490 ml) 

Preparare: 

Malaiul se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul ingredientelor. Se amesteca 

pana se obtine o coca groasa. Se unge tigaia cu ulei apoi se ia cate o ligura de 

compozitie si se pune la prajit. Reteta face parte din a doua editie a programului de 

educatie culinara “Descopera traditiile culinare romanesti” derulat de agentia de relatii 

publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi 

Romania. Reteta traditionala din Maramures ”Cocurei” a fost oferita de Complex 

Lostrita, din Blidari, judetul Maramures si a fost preparata de Dan Silviu Boerescu de la 

Bucatarescu.ro, in cadrul Campaniei ”Descopera traditiile culinare romanesti!”. 

Fotografiile retetei au fost realizate de Point Studio. 
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Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Cocurei Vizualizari:  

 

http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/reteta-traditionala-din-

maramures-cocurei-2698499.html 
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Continut articol: 

Reteta face parte din a doua editie a programului de educatie culinara ldquo;Descopera 

traditiile culinare romanestirdquo; derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi Romania.Reteta 

traditionala din Maramures rdquo;Cocureirdquo; a fost oferita de Complex Lostrita, din 

Blidari, judetul Maramures si a fost preparata de Dan Silviu Boerescu aka Bucatarescu, 

in cadrul Campaniei rdquo;Descopera traditiile culinare romanesti rdquo;.Foto... 

Citeste articolul integral pe: Ziua De Constanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/institutii-mass-media-comunicate/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei-482626.html
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Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: REȚETĂ TRADIȚIONALĂ DIN MARAMUREȘ   
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Vizualizari:  

 

http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/institutii-mass-media-comunicate/reteta-traditionala-din-

maramures-cocurei-482626.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/institutii-mass-media-comunicate/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei-482626.html
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/institutii-mass-media-comunicate/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei-482626.html


Continut articol:  

Reţeta face parte din a doua ediție a programului de educație culinară “Descoperă 

tradiţiile culinare româneşti” derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart 

Communications în parteneriat cu brandul Gold Maya și Kotanyi Romania. 

 

Rețeta tradițională din Maramureș ”Cocurei” a fost oferită de Complex Lostrița, din 

Blidari, județul Maramureș și a fost preparată de Dan Silviu Boerescu aka Bucătărescu, 

în cadrul Campaniei ”Descoperă tradițiile culinare românești!”. 

 

Fotografiile rețetei au fost realizate de Point Studio iar filmul de preparare a fost produs 

de New Multimedia Solutions 

 

Ingrediente: 

 

- 500 g făină de mălai Gold Maya 

- 1 lingură făină albă Gold Maya 

- 1 lingură zahar Mărgăritar 

- ½ linguriță sare Kotanyi 

- ½ linguriță bicarbonat Dr. Oetker 

- 1 cutie lapte bătut Tradiții din România (490 ml) 

Mod de preparare: 

Mălaiul Gold Maya se pune într-un bol, după care se adaugă restul ingredientelor. 

 

Se amestecă până se obține o cocă groasă. 

 

Se unge tigaia cu ulei apoi se ia câte o ligură de compoziție și se pune la prăjit. 

 

Despre parteneri 

Din ianuarie 2014, derularea activităților din cadrul Caravanei “Descoperă tradiţiile 

culinare româneşti!” se realizează cu sprijinul brandului de morărit Gold Maya și al 

brandului de condimente Kotanyi Romania. 



 

Prezent pe piața din România din anul 2000, brandul Gold Maya înglobează toate 

calitățile și valorile unui brand de morărit premium sub o etichetă tradițională. Folosind 

cereale atent selecționate și procesate la cele mai înalte standarde de calitate, Gold 

Maya oferă făină de mălai grișat precum și făină de grâu BL 00, BL 55 și BL 65. Cu făina 

Gold Maya se pot pregăti retete tradiționale, produse de panificație, patiserie etc. 

 

 

Înființată în 1881, compania Kotanyi oferă peste 4.500 de produse către clienți din mai 

mult de 20 de țări diferite. Din 1981, compania este condusă de Erwin Kotanyi. 

Întotdeauna preocupat de cea mai buna calitate a produselor, Kotányi își testează 

regulat produsele: în Mai 2003 Kotányi implementeaza sistemul de certificare a calității 

ISO, o înaltă apreciere pe piața produselor alimentare. 

 

Despre programul de educație culinară 

Caravana “Descoperă tradițiile culinare românești” este a doua ediție a programului de 

educație culinară derulat de agenția Russenart Comunications în parteneriat cu brandul 

Gold Maya și Kotanyi Romania, în perioada ianuarie – decembrie 2014. 

 

În 2014 programul educațional este sprijinit de 70 de parteneri media (televiziuni, 

publicații tipărite și online, bloguri): 121, Agro TV, Amelie.ro, Autentic Promotion, 

Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria pentru toti, Calendar Evenimente, 

Campus TV, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, Coolinaria, 

Constanta Blog, deBanat.ro, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, De savurat, 

ele.ro, eurocadouri.com, eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Fapt 

divers, Food & Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastromag, Gastro Media, gustos.ro, Horeca 

Romania, HRB Expert, iasifun.ro, Infoest, InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, 

La Bucatarie, Lugoj Online, Monitorul de Botosani, metropotam.ro, Mujer, Monitorul de 

Galati, Online Sudent, Orasul Suceava, Papa bun, Pap Tot, Radio Fix Botosani, 

ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, Retetele Marianei, Romania libera, 

Romania pozitiva, Satmareanul.net, Senso TV, Somes TV, stiuunloc.ro, Timisoara 



Express, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, Viata Buzaului, MTWebArt, Woman 

TV, WorldWide Romania, Ziarul Actualitatea, Ziarul de Iasi. 

 

Rețetele tradiționale maramureșene au fost preparate de Dan Silviu Boerescu aka 

Bucatarescu la Point Studio. 

 

Filmul de preparare a rețetei este produs de New Multimedia Solutions iar fotografiile au 

fost realizate de Point Studio. 

 

Rețetele tradiționale maramureșene promovate în ianuarie 2014 sunt oferite de Complex 

Lostrița și Pensiunea Ideal, din Maramureș. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe site-ul www.traditiiculinareromanesti.ro, 

pe blogul www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de Facebook 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.  Ziare live 

Publicare: 24 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Rețetă tradițională din Maramureș: Cocurei 
(video) 

Vizualizari:  

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei-video.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei-video.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei-video.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei-video.html


Continut articol: 

  

Reteta face parte din a doua ediție a programului de educație culinara 

“Descopera traditiile culinare romanesti” derulat de agentia de relatii 

publice,Russenart Communications in parteneriat cu... ---- 

Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…   

 

Sursa articol si foto: satmareanul.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziarelive.ro/despre/russenart_communications.html
http://feedproxy.google.com/~r/Satmareanu/~3/ZulR0_ThBcI/
http://www.ziarelive.ro/presa/satmareanul.net.html


25. PcVirt.com 

Publicare: 19 februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: REŢETĂ TRADIŢIONALĂ DIN MARAMUREŞ: 
COCUREI 

Vizualizari: 11 
 

 

http://pcvirt.com/ro/topics/id:4067675/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pcvirt.com/ro/topics/id:4067675/


Continut articol: 

Reţeta face parte din a doua ediţie a programului de educaţie culinară “Descoperă 

tradiţiile culinare româneşti”, derulat de agenţia de relaţii publice Russenart 

Communications în parteneriat cu brandul Gold Maya şi Kotanyi Romania.Continuare... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=126711


26. Woman Tv 

Publicare: 24 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: televiziune online pentru femei Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 3 

Titlu: Desert de week-end usor de pregatit 

Vizualizari: 91, 2 like,   

 

http://www.womantv.ro/story/item/125-desert-de-week-end-usor-de-pregatit.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.womantv.ro/story/item/125-desert-de-week-end-usor-de-pregatit.html


Continut articol: 

Va este pofta de ceva dulce, dar totusi nu aveti multe ingrediente la dispozitie 

si nici suficient chef de stat in bucatarie? 

Woman TV aduce solutia ideala! 

  

Invatam sa pregatim cocurei, o reteta traditionala maramureseana. Improvizam cu ce 

avem in camara si in frigider, iar cu hotarare si determinare ne apucam de pregatit acest 

desert! 

 

 

Ingrediente: 

• 500 g făină de mălai Gold 

Maya 

• 1 lingură făină albă Gold 

Maya 

• 1 lingură zahar Mărgăritar 

• ½ linguriță sare Kotanyi 

• ½ linguriță bicarbonat Dr. Oetker 

• 1 cutie lapte bătut Tradiții din România (490 ml) 

  

Mod de preparare: 

Mălaiul Gold Maya se pune într-un bol, după care se adaugă restul ingredientelor. 

  

Se amestecă până se obține o cocă groasă. 

  

Se unge tigaia cu ulei apoi se ia câte o ligură de compoziție și se pune la prăjit. 

 

  

Reţeta face parte din a doua ediție a programului de 

educație culinară “Descoperă tradiţiile culinare 



româneşti” derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în 

parteneriat cu brandul Gold Maya și Kotanyi Romania. 

Rețeta tradițională din Maramureș ”Cocurei” a fost oferită de Complex Lostrița, din 

Blidari, județul Maramureș și a fost preparată de Dan Silviu Boerescu aka Bucătărescu, 

în cadrul Campaniei ”Descoperă tradițiile culinare 

românești!”.   

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe site-

ul www.traditiiculinareromanesti.ro, pe blogul 

www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe 

pagina de Facebook 

http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti

 . 

 

 

  

Pofta buna! 

Cu drag,  

Flavia Apostol 

www.womantv.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


27. Ziare pe net 

Publicare: 28 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Cocurei - reteta traditionala din Maramures Vizualizari: 14  

 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/cocurei-reteta-traditionala-din-

maramures-3211540.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/cocurei-reteta-traditionala-din-maramures-3211540.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/cocurei-reteta-traditionala-din-maramures-3211540.html


Continut articol: 

Reteta, traditionala din Maramures, face parte din a doua editie a programului de 

educatie culinara “Descopera traditiile culinare romanesti". Programul este derulat de 

agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Gold 

Maya si Kotanyi Romania. 

 

Ingrediente: 

500 g faina de malai Gold Maya 

1 lingura faina alba Gold Maya 

1 lingura zahar Margaritar 

½ lingurita sare Kotanyi 

½ lingurita bicarbonat Dr. Oetker 

1 cutie lapte batut Tradi?ii din România (490 ml) 

 

Mod de preparare: 

Malaiul Gold Maya se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul ingredientelor. 

Se amesteca pana se obtine o coca groasa. 

Se unge tigaia cu ulei apoi se ia cate o ligura de... citeste mai mult 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/maramures/
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/romania/
http://www.infoest.ro/index.php?pn=2&idn=386475364


28. Bucataria pentru toti 

Publicare:  Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: COCUREI – Mamaliguta dulce prajita din 
Maramures 

Vizualizari: 3 like, 1 comentariu 

 

http://www.bpt.ro/retete/cocurei-mamaliguta-dulce-prajita 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bpt.ro/retete/cocurei-mamaliguta-dulce-prajita


Continut articol:  

O reteta dulce inedita din Maramures –COCUREI, adica un fel de mamaliguta 

dulce prajita! 

 

Reteta face parte din a doua editie a programului de educatie culinara “Descopera 

traditiile culinare romanesti” derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi Romania. 

Reteta traditionala din Maramures ”Cocurei” a fost oferita de Complex Lostrita, 

din Blidari, judetul Maramures si a fost preparata de Dan-Silviu Boerescu 

a.k.a. Bucatarescu, in cadrul Campaniei ”Descopera traditiile culinare romanesti!”. 

 

Fotografiile retetei au fost realizate de Point Studio iar filmul de preparare a fost 

produs de New Multimedia Solutions. 

 

Mai multe detalii despre proiect pot fi gasite pe site-

ul www.traditiiculinareromanesti.ro, pe 

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

Facebookhttp://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

Ingrediente 

500 gr malai 

1 lingura faina alba 

1 lingura zahar sau miere 

1 lingurita sare 

1 lingurita bicarbonat 

500 ml lapte batut 

Preparare 

Malaiul se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul ingredientelor. 

Se amesteca pana se obtine o coca groasa. 

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


Se unge tigaia cu ulei, apoi se ia cate o ligura de compozitie si se pune la prajit. 

Un comentariu pentru COCUREI – Mamaliguta dulce prajita din 

Maramures 

1. Maria: 

27 January 2014 at 19:44 

Ce usor se fac bunatatile astea ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agendautila.ro/
http://www.bpt.ro/retete/cocurei-mamaliguta-dulce-prajita#comment-3911


 

29. Anuntul video 

Publicare: 10 februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii: video 

Titlu: Cocurei - reteta maramureseana Vizualizari: 16  

 

http://www.anuntulvideo.ro/filme/101991-cocurei-reteta-
maramureseana 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anuntulvideo.ro/filme/101991-cocurei-reteta-maramureseana
http://www.anuntulvideo.ro/filme/101991-cocurei-reteta-maramureseana


 

 

Continut articol: 

Reteta face parte din programul de educatie culinara "Descopera traditiile culinare 

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

parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi Romania. 

 

Reteta traditionala din Maramures "Cocurei" a fost oferita de Complex Lostrita, din 

Blidari, judetul Maramures si a fost preparata de Dan Silviu Boerescu a.k.a. 

Bucatarescu, in cadrul Campaniei "Descopera traditiile culinare romanesti!".  

 

Fotografiile retetei au fost realizate de Point Studio iar filmul de preparare a fost 

produs de New Multimedia Solutions 

 

Ingrediente: 

• 500 g faina de malai Gold Maya 

• 1 lingura faina alba Gold Maya 

• 1 lingura zahar Margaritar 

• ½ lingurita sare Kotanyi 

• ½ lingurita bicarbonat Dr. Oetker 

• 200 g lapte batut Traditii din Romania 

 

Mod de preparare: 

Malaiul Gold Maya se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul ingredientelor. 

 

Se amesteca pana se obtine o coca groasa. 

Se unge tigaia cu ulei apoi se ia cate o ligura de compozitie si se pune la prajit. 

Link video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Mhg9-Yl6hA 
 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Mhg9-Yl6hA


 

 

30. NewsKeeper 

Publicare: 24 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii:  

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Cocurei Vizualizari:  

 

https://newskeeper.ro/articol?id=DDCED2FF8115B73EFEDC3DD
9D43A5012&data=2014-01-24 

 

 

 

 

 

 

 

https://newskeeper.ro/articol?id=DDCED2FF8115B73EFEDC3DD9D43A5012&data=2014-01-24
https://newskeeper.ro/articol?id=DDCED2FF8115B73EFEDC3DD9D43A5012&data=2014-01-24


 

 

Continut articol:  

Reţeta face parte din a doua ediție a programului de educație culinară “Descoperă 

tradiţiile culinare româneşti” derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart 

Communications în parteneriat cu brandul Gold Maya și Kotanyi Romania. Rețeta 

tradițională din Maramureș ”Cocurei” a fost oferită de Complex Lostrița, din Blidari, 

județul Maramureș și a fost preparată de Dan Silviu Boerescu aka Bucătărescu, în ca... 

Citeste restul articolului pe Ziua Constanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/institutii-mass-media-comunicate/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei-482626.html


31. Actualitati 

Publicare: 24 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii:  

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Cocurei Vizualizari: 7 

 

http://www.actualitati.net/local-constanta/reteta-traditionala-maramures-cocurei-1366949 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.actualitati.net/local-constanta/reteta-traditionala-maramures-cocurei-1366949


Continut articol: 

Reteta face parte din a doua editie a programului de educatie culinara 

ldquo;Descopera traditiile culinare romanestirdquo; derulat de agentia de relatii 

publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi 

Romania.Reteta traditionala din Maramures rdquo;Cocureirdquo; a fost oferita de 

Complex Lostrita, din Blidari, judetul Maramures si a fost preparata de Dan Silviu 

Boerescu aka Bucatarescu, in cadrul Campaniei rdquo;Descopera traditiile culinare 

romanesti rdquo;.Foto ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. Stirea de Braila 

Publicare: 29 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii:  

Titlu: Cocurei – reteta traditionala din Maramures Vizualizari:  

 

http://www.stireadebraila.ro/cocurei-reteta-traditionala-din-maramures/#.Uwc1xGJ_uzU 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stireadebraila.ro/cocurei-reteta-traditionala-din-maramures/#.Uwc1xGJ_uzU


Continut articol: 

Reteta, traditionala din Maramures,  face parte din a doua editie a 

programului de educatie culinara a€ œDescopera traditiile culinare 

romanestia€ •. Programul este derulat de agentia de relatii publice, 

Russenart Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si Kotanyi 

Romania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. Reteta 

Publicare:  
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Rețetă tradițională din Maramureș: Cocurei Vizualizari:  

 

http://reteta.recipesq.com/2014/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reteta.recipesq.com/2014/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei/


 

Continut articol: 

Reţeta face parte din a doua ediție a programului de 

educație culinară “Descoperă tradiţiile culinare 

româneşti” 

 

Citiţi reţeta mai departe: 

eCuisine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecuisine.ro/retete/gustari-garnituri/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei


34.Romania Pozitiva 

Publicare: 24.01.2014 Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor: Andra Calenic 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş: Cocurei Promovare: 2 tweet-uri 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei/ 

 

 

 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-traditionala-din-maramures-cocurei/


Conţinut articol: 

Reţeta face parte din a doua ediție a programului de educație culinară “Descoperă 

tradiţiile culinare româneşti” derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart 

Communications în parteneriat cu brandul Gold Maya și Kotanyi Romania. 

Rețeta tradițională din Maramureș ”Cocurei” a fost oferită de Complex Lostrița, 

din Blidari, județul Maramureș și a fost preparată de Dan Silviu Boerescu 

aka Bucătărescu, în cadrul Campaniei ”Descoperă tradițiile culinare românești!”. 

Fotografiile rețetei au fost realizate de Point Studio iar filmul de preparare a fost produs 

de New Multimedia Solutions 

 

Ingrediente: 
 500 g făină de mălai Gold Maya 

 1 lingură făină albă Gold Maya 

 1 lingură zahar Mărgăritar 

 ½ linguriță sare Kotanyi 

 ½ linguriță bicarbonat Dr. Oetker 

 1 cutie lapte bătut Tradiții din România (490 ml) 

  

Mod de preparare: 
 

Mălaiul Gold Maya se pune într-un bol, 

după care se adaugă restul ingredientelor. 

Se amestecă până se obține o cocă 

groasă. 

Se unge tigaia cu ulei apoi se ia câte o 

ligură de compoziție și se pune la prăjit. 

 

 

 

Despre parteneri: 

Din ianuarie 2014, derularea activităților din cadrul Caravanei “Descoperă tradiţiile 

culinare româneşti!”  se realizează cu sprijinul brandului de morărit Gold Maya și al 

brandului de condimente Kotanyi Romania. 

Prezent pe piața din România din anul 2000, brandul Gold Maya înglobează toate 

calitățile și valorile unui brand de morărit premium sub o etichetă tradițională. Folosind 

cereale atent selecționate și procesate la cele mai înalte standarde de calitate, Gold 

http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.goldmaya.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.complexlostrita.ro/
http://www.bucatarescu.ro/
http://www.poinstudio.ro/
http://www.nms.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/wp-content/uploads/2014/01/cocurei.jpg


Maya oferă făină de mălai grișat precum și făină de grâu BL 00, BL 55 și BL 65.  Cu 

făina Gold Maya se pot pregăti retete tradiționale, produse de panificație, patiserie etc. 

Înființată în 1881, compania Kotanyi oferă peste 4.500 de produse către clienți din mai 

mult de 20 de țări diferite.  Din 1981, compania este condusă de Erwin Kotanyi. 

Întotdeauna preocupat de cea mai buna calitate a produselor, Kotányi își testează 

regulat produsele: în Mai 2003 Kotányi implementeaza sistemul de certificare a calității 

ISO, o înaltă apreciere pe piața produselor alimentare. 

 

Despre programul de educație culinară : 

 

Caravana “Descoperă tradițiile culinare românești” este a doua ediție a programului de 

educație culinară derulat de agenția Russenart Comunications în parteneriat cu brandul 

Gold Maya și Kotanyi Romania, în perioada ianuarie – decembrie 2014. 

 

În 2014 programul educațional este sprijinit de 70 de parteneri media (televiziuni, 

publicații tipărite și online, bloguri): 121, Agro TV, Amelie.ro, Autentic 

Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria pentru toti, Calendar 

Evenimente, Campus TV, Casa mea,Culinar.ro, Carticica 

Practica, Cefacemimi?, Coolinaria, Constanta Blog, deBanat.ro,ecuisine.ro, Descopera 

Romania, Dacic Cool, De savurat, ele.ro, eurocadouri.com,eva.ro, Euforia TV, Fabrica 

de Carne, Fabrica de lapte, Fapt divers, Food & 

Bar,Foodblog, Garbo.ro, Gastromag, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB 

Expert, iasifun.ro, Infoest,  InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, La 

Bucatarie, Lugoj Online, Monitorul de Botosani, metropotam.ro, Mujer, Monitorul de 

Galati, Online Sudent, Orasul Suceava, Papa bun, Pap Tot, Radio Fix 

Botosani,ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, Retetele 

Marianei, Romania libera,Romania pozitiva, Satmareanul.net, Senso TV, Somes 

TV, stiuunloc.ro, Timisoara Express, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, Viata 

Buzaului, MTWebArt, Woman TV, WorldWide Romania, Ziarul Actualitatea, Ziarul de 

Iasi. 

 

Rețetele tradiționale maramureșene au fost preparate de Dan Silviu Boerescu 

aka Bucatarescu la Point Studio. 

Filmul de preparare a rețetei este produs de New Multimedia Solutions iar fotografiile au 

fost realizate de Point Studio. 

Rețetele tradiționale maramureșene promovate în ianuarie 2014 sunt oferite de 

Complex Lostrița și Pensiunea Ideal, din Maramureș. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe site-ul www.traditiiculinareromanesti.ro, 

pe blogulwww.traditiiculinareromanesti.wordpress.com și pe pagina de 

Facebookhttp://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 
 

 

http://www.russenart.ro/
http://www.121.ro/
http://www.agro-tv.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.bpt.ro/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.campustv.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.constantablog.net/
http://www.debanat.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.desavurat.blogspot.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.faptdivers.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromag.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.iasifun.ro/
http://www.infoest.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.lugojonline.ro/
http://www.monitorulbt.ro/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
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Conţinut articol : 

Reteta face parte din programul de educatie 

culinara “Descopera traditiile culinare 

romanesti” derulat de agentia de relatii publice, 

Russenart Communications, in parteneriat cu 

brandul Gold Maya si Kotanyi Romania. 

Fotografiile retetei au fost realizate de Point 

Studio iar filmul de preparare a fost produs de 

New Multimedia Solutions.  

 

 Ingrediente: 

- 500 g faina de malai Gold Maya; 

- 1 lingura faina alba Gold Maya; 

- 1 lingura zahar Margaritar; 

- ½ lingurita sare Kotanyi; 

- ½ lingurita bicarbonat Dr. Oetker; 

- 1 cutie lapte batut Traditii din Romania (490 ml). 

 

Mod de preparare: 

Malaiul Gold Maya se pune intr-un bol, dupa care se adauga restul ingredientelor.Se 

amesteca pana se obtine o coca groasa. Se unge tigaia cu ulei apoi se ia cate o ligura 

de compozitie si se pune la prajit. 

Reteta traditionala din Maramures ”Cocurei” a fost oferita de Complex Lostrita, din 

Blidari, judetul Maramures si a fost preparata de Dan Silviu Boerescu a.k.a. 

Bucatarescu, in cadrul Campaniei ”Descopera traditiile culinare romanesti!”. 

www.labucatarie.ro va ureaza Pofta Buna ! 
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Conţinut articol : 

Detalii 

Creat la Sâmbătă, 25 Ianuarie 2014 00:00 

Scris de Timisoara Express  

in cadrul Campaniei Descopera tradițiile culinare romanești 

Citeste mai departe... http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-traditionala-din-

maramures-cocurei_12405 
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Conţinut articol: 

Reteta face parte din a doua editie a programului de 

educatie culinara “Descopera traditiile culinare 

romanesti” derulat de agentia de relatii publice 

Russenart Communications in parteneriat cu br 

» citeste mai mult 

  

http://nl.coolinaria.ro/v/73656/35257952/062830ef78adee85352466f6dacb922b
http://nl.coolinaria.ro/clk/73656/35257952/3991009/813aa9e714efcc9c8600eee902cab58d
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https://www.facebook.com/tabu.ro?fref=ts 

 

 

 

Continut articol : 

O reteta dulce indedita din Maramures – COCUREI, 

adica un fel de mamaliguta dulce prajita ! Reteta face 

parte din a doua editie a programului de educatie 

culinara …. 
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Continut articol : 

A doua reteta promovata in cadrul 

programului de educatie culinara "Traditii 

Culinare Romanesti " se numeste 

"Cocurei"... 

 

Reteta preparata de Dan Silviu Boerescu 

a.k.a. Bucatarescu cu sprijinul Gold 

Maya si Kotányi Romania 

Fotografii realizate de Point Studio (Vlad 

Chiran si Andrei Radu). 

 

Filmul de preparare a retetei a fost produs 

de New Multimedia Solutions (NMS) 

A doua reteta promovata in cadrul programului de educatie culinara "Descopera traditiile 

culinare romanesti! 2014" se numeste "Cocurei" 

 

Reteta preparata de Dan Silviu Boerescu a.k.a. Bucatarescu cu sprijinul Gold 

Maya si Kotányi Romania 

 

Fotografii realizate de Point Studio (Vlad Chiran si Andrei Radu). 

 

Filmul de preparare a retetei a fost produs de New Multimedia Solutions (NMS) 

 

  

https://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
https://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
https://www.facebook.com/pages/Bucatarescu/150327888357886?ref=stream
https://www.facebook.com/GoldMayaOfficial
https://www.facebook.com/GoldMayaOfficial
https://www.facebook.com/KotanyiRomania
https://www.facebook.com/pages/New-Multimedia-Solutions/134222293347014
https://www.facebook.com/pages/Bucatarescu/150327888357886?ref=stream
https://www.facebook.com/GoldMayaOfficial
https://www.facebook.com/GoldMayaOfficial
https://www.facebook.com/KotanyiRomania
https://www.facebook.com/pages/New-Multimedia-Solutions/134222293347014
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Continut articol 

Cocurei 4 porții 20 minute 

INGREDIENTE: 



✽✽500 g făină de mălai 

✽✽1 lingură făină albă de grâu 

✽✽1 lingură zahăr (sau miere) 

✽✽½ linguriță sare 

✽✽½ linguriță bicarbonat 

✽✽500 ml lapte bătut 

✽✽ulei pentru prăjit 

 

Un desert vechi românesc: mămăliguță dulce prăjită! Rețetă pregătită de Dan-Silviu 

Boerescu 

a.k.a. Bucătărescu în cadrul programului ”Descoperă tradițiile culinare românești” inițiat 

de 

Russenart Communications, în colaborare cu brandurile Gold Maya și Kotanyi. 

Foto: Point Studio. 

 

Într-un bol cuprinzător, se amestecă mălaiul cu puțină făină de grâu, în proporție de 

maximum 10 :1. În cazul în care crește ponderea făinii, amestecul e mai omogen, însă 

se pierde culoarea aurie. (În acest caz, se poate ajuta culoarea 

cu un ou de țară sau numai cu gălbenușul bătut bine.) 

 

În primul amestec se incorporează laptele bătut în proporție egală. 

 

Se omogenizează compoziția, adăugând și zahărul (sau, în spiritul tradiției, mierea), 

sarea și bicarbonatul. 

 

Se frământă bine amestecul de cocurei, folosind mâna și, eventual, o spatulă de lemn. 



Nu trebuie înmuiat excesiv mălaiul, poate rămâne cât mai insinuant zgrunțuros. 

Pentru prăjire, se folosește doar o cantitate mică de ulei, preferabil de porumb. Nu vrem 

ca bucățile de cocurei (aplatizate cu lingura și având formă rotundă sau pătrată, după 

preferințe) să se îmbibe cu unsoare ! 

Cocureii se prăjesc bine pe ambele părți, cu grijă, însă, să nu se ardă. Oricum, după 

răcire, culoarea se intensifică. 

 

După prăjire, se elimină excesul de ulei prin tamponare cu hârtie absorbantă și se 

servesc cocureii singuri sau, de pildă, in combinație cu ouă ochiuri și ceapă verde. 
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Continut articol : 

O reteta dulce indedita din Maramures – COCUREI, adica un fel de mamaliguta dulce 

prajita ! Reteta face parte din a doua editie a programului de educatie culinara …. 
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Continut articol : 

O reteta dulce inedita din Maramures – COCUREI, 

adica un fel de mamaliguta dulce prajita ! Reteta face 

parte din a doua editie a programului de educatie 

culinara …. 
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