
Revista presei 

(intermediara) 

-Rezumat- 

 

Campania a cuprins urmatoarele materiale: 

 Reteta Hremze/Hremzli 

 Fotografii preparare produs 

 Film preparare produs 

 Prezentare Gold Maya 

 Prezentare Kotanyi 

 Mentionarea celor 2 pensiuni maramuresene care au oferit 

retetele lunii ianuarie 

 

Rezultate  campanie: 

 38 articole aparute pana in present 

 84 de fotografii publicate 

 9 videoclipuri online ale retetei 

 96 mentionari ale partenerului  principal Gold Maya 

 95 mentionari ale partenerului Kotanyi 

 69 mentionari Bucatarescu/ Bucătărescu/ Boerescu 

 32 mentionari suplimentare ale partenerului Point Studio 

 27 mentionari Pensiunea Ideal drept una dintre pensiunile care a 

oferit retete maramuresene din ianuarie 

 9 mentionari ale numelui Complex Lostrita 



 

1.De Banat.ro 

Publicare: 1Februarie 2014 
 

Circulatie: regionala 

Descriere: publicatie on-line Autor: Silvia Suciu 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 11 + video 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Hremzli / 
FOTO + VIDEO 

Vizualizari: 6 like-uri  

 

http://www.debanat.ro/2014/02/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-foto-video/ 

 

 

 

http://www.debanat.ro/2014/02/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-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. În această săptămână, încă o 

rețetă din Maramureș: hremzli sau hermze. 

 

Ingrediente: 

•10 cartofi 

•3 ouă 

•4 linguri de făină GoldMaya 

•Sare Kotanyi (după gust) 

•Piper Kotanyi (după gust) 

 
Mod de preparare: 

Se curăță cartofii și se dau prin răzătoare.  

Peste cartofi se adaugă ouăle, făină Gold Maya, sare și piper Kotanyi.  

Se amestecă toate ingredientele. În uleiul încins se adaugă treptat câte o lingură din 

compoziție și se lasă la prăjit până devin aurii. 

 

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 Pensiunea Ideal, din Baia Mare, și a 

fost preparată de Dan-Silviu Boerescu a.k.a. Bucătărescu, în cadrul Campaniei 

„Descoperă tradițiile culinare românești!”. Mai multe detalii despre campanie găsiți pe  

http://traditiiculinareromanesti.wordpress.com/  

 



 

      

     
 

     
 

   
 
 
Link video:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1TegYCp4PA 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1TegYCp4PA


2.Gustos.ro  

Publicare: 3 Februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: portal online Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 11 

Titlu: Hremzli ca in Maramures Vizualizari:  

 

http://www.gustos.ro/retete-culinare/hremzli-ca-in-maramures-1.html 

Titlu articol: Hremzli ca in Maramures 

 

http://www.gustos.ro/retete-culinare/hremzli-ca-in-maramures-1.html


 

Continut articol:  

 
Ingrediente: 
 

 10 cartofi 
 3 oua 
 4 linguri de faina 
 Sare (dupa gust) 
 Piper (dupa gust) 

 

 

 

 

             

       

 
Mod de preparare: 
 
Se curata cartofii si se dau prin razatoare.  

Peste cartofi se adauga ouale, faina, sare si piper. amesteca toate ingredientele. 

 

In uleiul incins se adauga treptat cate o lingura din compozitie si se lasa la prajit pana 

devin aurii. 

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 ”Hremzli” (in Sighetul Marmatiei) sau ”Hermze” (in 

Baia Mare) a fost oferita de Pensiunea Ideal, din Baia Mare, 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. 

http://www.gustos.ro/articole/sa-mancam-sanatos/sarea-si-importanta-ei-in-viata-noastra.html
http://www.gustos.ro/articole/sfaturi-practice/piperul-cel-mai-popular-condiment-din-lume.html


 

3. WorldWideRomania.com 

Publicare: 3 Februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie on-line Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 1 

Titlu: Rețeta zilei: Hremzli Vizualizari: 2Twitter 

 

http://www.worldwideromania.com/2014/02/03/reteta-zilei-hremzli/ 

 

 

http://www.worldwideromania.com/2014/02/03/reteta-zilei-hremzli/


 

Continut articol:  

Ingrediente: 

 10 cartofi 
 3 ouă 
 4 linguri de făină Gold Maya 
 sare Kotanyi (după gust) 
 piper Kotanyi (după gust) 

Mod de preparare 

1. Se curăță cartofii și se dau prin răzătoare. 
2. Peste cartofi se adaugă ouăle, făină Gold Maya, 

sare și piper Kotanyi. Se amestecă toate 
ingredientele. 

3. În uleiul încins se adaugă treptat câte o lingură 
din compoziție și se lasă la prăjit până devin aurii. 

Poftă bună! 

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 șiKotanyi Romania. 
 
Rețeta tradițională din Maramureș „Hremzli” (în Sighetul Marmației) sau „Hermze” (în 
Baia Mare) a fost oferită de Pensiunea Ideal, din Baia Mare, județul Maramureș și a fost 
preparată de Dan-Silviu Boerescu a.k.a. 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 

 

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


 

4.Satmareanul  

Publicare: 24 Februarie 2014 
 

Circulatie: Regionala 

Descriere: publicatie on-line Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 video 

Titlu: Rețetă tradițională din Maramureș: Hremzli (Hermze) 
(video) 

Vizualizari: 5 like 

 

http://www.satmareanul.net/2014/02/01/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-

hermze-video/ 

 

 

http://www.satmareanul.net/2014/02/01/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze-video/
http://www.satmareanul.net/2014/02/01/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze-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 ”Hremzli” (in Sighetul Marmației) sau ”Hermze” (in 

Baia Mare) a fost oferită de Pensiunea Ideal, din Baia Mare, județul Maramureș și a fost 

preparată de Dan-Silviu Boerescu a.k.a.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: 

 
 10 cartofi 
 3 ouă 
 4 linguri de făină Gold Maya 
 Sare Kotanyi (dupa gust) 
 Piper Kotanyi (dupa gust) 

 

Mod de preparare: 

 

Se curăță cartofii și se dau prin răzătoare. 

Peste cartofi se adaugă ouăle, făină Gold Maya, sare și piper Kotanyi. Se amestecă 

toate ingredientele. 

În uleiul încins se adaugă treptat câte o lingură din compoziție și se lasă la prăjit până 

devin aurii. 

 

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 

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


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 72 de parteneri media (televiziuni, 

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

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

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

Practica, Cefacemimi?,CityBest, 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, Gatitul.ro, 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 

a.k.a. 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=s1TegYCp4PA 
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5.Romania pozitiva 

Publicare: 31 Martie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie online Autor: Florin Ghinda 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 + 1 video 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Hremzli 
(Hermze) 

Vizualizari: 2 Twitter 

 

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

hermze/ 

 

 

 

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


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 brandulGold Maya si Kotanyi Romania. 

Reteta traditionala din Maramures ”Hremzli” (in Sighetul Marmatiei) sau ”Hermze” (in 

Baia Mare) a fost oferita de Pensiunea 

Ideal, din Baia Mare, 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: 

 10 cartofi 

 3 oua 

 4 linguri de faina Gold Maya 

 Sare Kotanyi (dupa gust) 

 Piper Kotanyi (dupa gust) 

 

Mod de preparare: 

Se curata cartofii si se dau prin razatoare. 

Peste cartofi se adauga ouale, faina Gold Maya, sare si piper Kotanyi. Se amesteca 

toate ingredientele. 

In uleiul incins se adauga treptat cate o lingura din compozitie si se lasa la prajit pana 

devin aurii. 

 

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. 

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


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 72 de parteneri media (televiziuni, 

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

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

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

Practica, Cefacemimi?, CityBest, 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, Gatitul.ro, 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-ul www.traditiiculinareromanesti.ro, 

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

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

 Link video:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1TegYCp4PA 
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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.traditiiculinareromanesti.ro/
file:///C:/Users/Toci/www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1TegYCp4PA


6. Bucatarescu 

Publicare: 1 Februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: CHIFTELUTE  din  CARTOFI – “Hremzli” Vizualizari:  

 

http://www.bucatarescu.ro/2014/02/chiftelute-din-cartofi-hremzli/ 

 

 

 

http://www.bucatarescu.ro/2014/02/chiftelute-din-cartofi-hremzli/


 

Continut  articot  

HREMZLI sunt vechile chiftelute din cartofi, 

facute de evreii din Sighet (alta denumire – 

“latkes”) si preluate de romanii maramureseni. 

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 ”Hremzli” (in Sighetul Marmatiei) sau ”Hermze” (in 

Baia Mare) a fost oferita de Pensiunea Ideal, din Baia Mare, 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 : 

   10 buc cartofi 

   3 buc oua de tara 

   4 linguri faina 

   dupa gust sare, piper 

  100 ml ulei pentru prajit 

 
Preparare: 
1.Cartofii se spală, se curăță și se dau prin răzătoare, recomandabil cât mai mic posibil. 

(Altă variantă încercată de Bucătărescu presupune folosirea de cartofi copți, dați și ei 

prin răzătoarea mică.) 

http://www.bucatarescu.ro/


2.La fel ca la, de pildă, chifteluțele de dovlecei, răzătura de cartofi se stoarce temeinic 

de zeamă, altfel mixtura ulterioară ar risca să se dezmembreze. 

3.Peste cartofii rași, se adaugă ouăle, făina, sarea și piperul (după gust, și alte 

condimente, posibil un pic de boia sau verdețuri – pătrunjel sau mărar) și se amestecă , 

obținându-se un amestec omogen. 

 

4.Amestecul pentru chifteluțele de cartofi se lasă să se ”odihnească” timp de 30-40 

minute, apoi se mai amestecă încă o dată, pentru frăgezire. 

5.Se alege uleiul pentru prăjit (floarea soarelui sau porumb), apoi, când se încinge, se 

adaugă pe rând câte o lingură din compoziție și se lasă la prăjit până ce devine aurie. 

6.După ce s-au prăjit, hremzli se lasă câteva minute pe hârtie absorbantă, pentru a 

elimina excesul de ulei, apoi se servesc ca atare sau cu o garnitură minimalistă – salată 

verde, ridichi, poate un pic de smântână… 

 

 



7. eCuisinie.ro  

Publicare: 14 Martie 2013 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie on-line Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 5 

Titlu: Rețetă tradițională din Maramureș: Hremzli 
(Hermze) 

Vizualizari: 4 like-uri  

 

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

maramures-hremzli-hermze 

 

 

Continut articol:  

http://www.ecuisine.ro/retete/gustari-garnituri/legume/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze
http://www.ecuisine.ro/retete/gustari-garnituri/legume/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze


Ingrediente :                                               

10 cartofi 
3 ouă 
4 linguri de făină Gold Maya 
Sare Kotanyi (dupa gust) 
Piper Kotanyi (dupa gust) 
 

Mod de preparare : 

Se curăță cartofii și se dau prin răzătoare. 
  
Peste cartofi se adaugă ouăle, făină Gold Maya, sare și piper Kotanyi.  
  
Se amestecă toate ingredientele. 
  
În uleiul încins se adaugă treptat câte o lingură 
din compoziție și se lasă la prăjit până devin 
aurii. 
  
  
Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe 
site-ul www.traditiiculinareromanesti.ro, pe 
blogulwww.traditiiculinareromanesti.wordpress.c
om și pe pagina de Facebook. 

 

 

    

 

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


 

8. Retetele Marianei 

Publicare: 31 Ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: blog culinary Autor: Mariana Robescu 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 4 

Titlu: Hremzli ( Hermze ) – reteta traditionala din 
Maramures 

Vizualizari: 4 like-uri 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/tag/hremzli/ 

 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/tag/hremzli/


 

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 

”Hremzli” (in Sighetul Marmatiei) sau 

”Hermze” (in Baia Mare) a fost oferita 

de Pensiunea Ideal, din Baia Mare, 

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 : 

10 cartofi 

3 oua 

4 linguri de faina Gold Maya 

Sare Kotanyi (dupa gust) 

Piper Kotanyi (dupa gust) 

 

Cum prepari : 

Se curata cartofii si se dau prin razatoarea 

mare. Ii storci de zeama si ii pui intr-un 

castron. 

Peste cartofi se adauga ouale, faina Gold 

Maya, sare si piper Kotanyi, dupa gust.  

Se amesteca toate ingredientele. 

 



In uleiul incins se adauga treptat cate o lingura 

din compozitie si se lasa la prajit pana devin aurii. 

 

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 72 de parteneri media (televiziuni, 

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

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

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

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, 

Gatitul.ro, 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 

 

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


9.Timisoara Expres 

Publicare: 1Februarie 2014 
 

Circulatie: Regionala 

Descriere: publicatie online Autor: Gabriela Stegarescu 

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 1+ video 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Hremzli 
(Hermze) 

Vizualizari: 19 like-uri 
2 Tweeter, 1 linkedIN, 2 G+ 

 

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

hermze_12471 

 

 

 

http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze_12471
http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze_12471


Continut articol:  

Reţeta tradiţionala din 

Maramureş ”Hremzli” (in Sighetul 

Marmaţiei) sau ”Hermze” (in Baia 

Mare) a fost oferita de Pensiunea 

Ideal, din Baia Mare, judeţul 

Maramureş, şi a fost preparata 

de Dan-Silviu Boerescu a.k.a. 

Bucatarescu, in cadrul Campaniei 

”Descopera tradiţiile culinare 

romaneşti!”.  

 

 

Ingrediente: 

10 cartofi 

3 oua 

4 linguri de faina Gold Maya 

Sare Kotanyi (dupa gust) 

Piper Kotanyi (dupa gust) 

 

Mod de preparare: 

Se curaţa cartofii şi se dau prin razatoare. 

Peste cartofi se adauga ouale, faina Gold Maya, sare şi piper Kotanyi. Se amesteca 

toate ingredientele. 

In uleiul incins se adauga treptat cate o lingura din compoziţie şi se lasa la prajit pana 

devin aurii. 

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=s1TegYCp4PA 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1TegYCp4PA


 

10. Ce face Mimi? 

Publicare: 7 februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie online si tiparita Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 3 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Hremzli 
(Hermze) 
 

Vizualizari: 2 like 

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze/ 

 

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze/


 

Continut articol:  

O reteta extrem de simpla care poate fi 

preparata din doar cateva ingrediente. 

Hremzli este de-a dreptul delicioasa! 

Seamana cu niste chiftelute din cartofi pe 

care le poti degusta inclusiv ca aperitiv. Iar 

daca vrei sa incerci o mancare traditionala 

cum numai in Maramures se mai gateste, 

Mimi iti spune ce ai de facut! Ascult-o pe 

Mimi! 

 

 

 

Ingrediente: 

10 cartofi 

3 oua 

4 linguri de faina Gold Maya 

Sare Kotanyi (dupa gust) 

Piper Kotanyi (dupa gust) 

 

Mod de preparare: 

 

Se curaţa cartofii şi se dau prin razatoare. 

Peste cartofi se adauga ouale, faina Gold Maya, sare 

şi piper Kotanyi. Se amesteca toate ingredientele. 

In uleiul incins se adauga treptat cate o lingura din 

compoziţie şi se lasa la prajit pana devin aurii. 

Rețetele tradiționale din Maramureș au fost 

preparate de Dan-Silviu Boerescu la Point Studio. 

Fotografiile au fost realizate de Point Studio. 

Rețetele tradiționale maramureșene promovate în 

ianuarie 2014 sunt oferite de Complex Lostrița și Pensiunea Ideal, din Maramureș. 
 

http://www.poinstudio.ro/


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. 

 

 

 

 

 

 

 



11.Calendar Evenimente 

Publicare: 12 februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: REŢETĂ TRADIŢIONALĂ DIN MARAMUREŞ: 
HREMZLI (HERMZE) 

Vizualizari: 31 

 

http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=127161 

 

http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=127161


 

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 România. 

    
Reţeta tradiţională din Maramureş 

”Hremzli” (in Sighetul Marmaţiei) sau 

”Hermze” (in Baia Mare) a fost oferită de 

Pensiunea Ideal, din Baia Mare, judeţul 

Maramureş şi a fost preparată de Dan-

Silviu Boerescu a.k.a. 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 : 

 

• 10 cartofi 

• 3 ouă 

• 4 linguri de făină Gold Maya 

• Sare Kotanyi (dupa gust) 

• Piper Kotanyi (dupa gust) 

 

Mod de preparare : 

 

Se curăţă cartofii şi se dau prin răzătoare. 

Peste cartofi se adaugă ouăle, făină Gold Maya, sare şi piper Kotanyi. Se amestecă 

toate ingredientele. 

În uleiul încins se adaugă treptat câte o lingură din compoziţie şi se lasă la prăjit până 

devin aurii. 

 

 

 



 

Despre programul de educatie culinara : 

 

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. 

 

În 2014 programul educaţional este sprijinit de 72 de parteneri media (televiziuni, 

publicaţii tipărite şi online, bloguri): Agro TV, Amelie.ro, Autentic Promotion, 

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

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

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, 

Gatitul.ro, 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. 

 

Reţetele tradiţionale maramureşene au fost preparate de Dan-Silviu Boerescu a.k.a. 

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 . 



 

12.Actualitatea 

Publicare: 31 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 3+1 video 

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş: Hremzli 

(Hermze) 

Vizualizari: 583 

 

http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze/ 

 

 

http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze/
http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze/
http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze/


 

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: 

 10 cartofi 

 3 ouă 

 4 linguri de făină Gold Maya 

 Sare Kotanyi (dupa gust) 

 Piper Kotanyi (dupa gust) 

 

Mod de preparare: 

Se curăţă cartofii şi se dau prin răzătoare. Peste cartofi se adaugă ouăle, făină Gold 

Maya, sare şi piper Kotanyi. Se amestecă toate ingredientele. În uleiul încins se adaugă 

treptat câte o lingură din compoziţie şi se lasă la prăjit până devin aurii. 

Reţeta tradiţională din Maramureş ”Hremzli” (in Sighetul Marmaţiei) sau ”Hermze” (in 

Baia Mare) a fost oferită de Pensiunea Ideal, din Baia Mare, judeţul Maramureş şi a fost 

preparată de Dan-Silviu Boerescu a.k.a. 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 

 

Despre parteneri : 

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


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. 

În 2014 programul educaţional este sprijinit de 72 de parteneri media (televiziuni, 

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

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

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

Practica, Cefacemimi?, CityBest, 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,Gatitul.ro, 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.ziarulactualitatea.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.citybest.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.constantablog.net/
http://www.constantablog.net/
http://www.debanat.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.desavurat.blogspot.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.fabricadelapte.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.faptdivers.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromag.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gatitul.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 de Iasi. 

Reţetele tradiţionale maramureşene promovate în ianuarie 2014 sunt oferite de 

Complex Lostriţa şi Pensiunea Ideal, din Maramureş. 

 
 Link video: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1TegYCp4PA 

 

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.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1TegYCp4PA


 

13.Info EST 

Publicare: 1 februarie 2014 Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor: Alexandrina Iordache 

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 1 

Titlu: Hremzli (Hermze) - Reteta traditionala din 
Maramures 

Vizualizari:   

 

http://infoest.ro/index.php?pn=2&idn=386475397 

 

 

 

http://infoest.ro/index.php?pn=2&idn=386475397


 

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. 

 

Ingrediente: 

10 cartofi 

3 oua 

4 linguri de faina Gold Maya 

Sare Kotanyi (dupa gust) 

Piper Kotanyi (dupa gust) 

 

Mod de preparare: 

Se curata cartofii si se dau prin razatoare. 

Peste cartofi se adauga ouale, faina Gold Maya, sare si piper Kotanyi. Se amesteca 

toate ingredientele. 

 

In uleiul incins se adauga treptat cate o lingura din compozitie si se lasa la prajit pana 

devin aurii. 

... 

 

Reteta traditionala din Maramures ”Hremzli” (in Sighetul Marmatiei) sau ”Hermze” (in 

Baia Mare) a fost oferita de Pensiunea Ideal, din Baia Mare, 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. 

 

 

 



14. Coolinaria.ro 

Publicare: 3 februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Traditii romanesti: Hremzli (Maramures) Vizualizari: 618 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2644/Hremzli-Maramures.html 

 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2644/Hremzli-Maramures.html


 

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 ”Hremzli” (in 
Sighetul Marmatiei) sau ”Hermze” (in Baia Mare) a 
fost oferita de Pensiunea Ideal, din Baia Mare, 
judetul Maramures si a fost preparata de Dan-Silviu 
Boerescu a.k.a. Bucatarescu. 
 
Ingrediente: 

 10 cartofi 
 3 oua 
 4 linguri de faina 
 Sare si piper, dupa gust 

 
Mod de preparare: 
Se curata cartofii si se dau prin razatoare. 
Peste cartofi se adauga ouale, faina, sare si piper. 
Se amesteca toate ingredientele. 
In uleiul incins se adauga treptat cate o lingura din compozitie si se lasa la prajit pana 
devin aurii. 
 
Pofta buna! 

 

 

 

 



 

15. La bucatarie.ro 

Publicare: 1 februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 1+ video 

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş: Hremzli 
(Hermze) 

Vizualizari:  

 

http://www.labucatarie.ro/?p=2896 

 

 

 

http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze/
http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze/
http://www.labucatarie.ro/?p=2896


 

Continut articol:  

 

Ingrediente: 

- 10 cartofi; 

- 3 oua; 

- 4 linguri de faina Gold Maya; 

- sare Kotany (dupa gust); 

- piper Kotany (dupa gust). 

Mod de preparare: 

Se curata cartofii si se dau prin razatoare. Peste cartofi se adauga ouale, faina Gold 

Maya, sare si piper Kotany. Se amesteca toate ingredientele. In uleiul incins se adauga 

treptat cate o lingura din compozitie si se lasa la prajit pana devin aurii. 

Reteta traditionala din Maramures ”Hremzli” a fost oferita de Complex Lostrita si 

Pensiunea Ideal, din Maramures si a fost preparata de Dan Silviu Boerescu a.k.a. 

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

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. 

www.labucatarie.ro va ureaza Pofta Buna ! 

Link video: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1TegYCp4PA 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1TegYCp4PA


 

16.Presa online.com 

Publicare: 3 februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii: 1 

Titlu: Hremzli ca in Maramures Vizualizari: 22  

 

http://www.presaonline.com/stiri/retete-culinare/hremzli-ca-in-maramures-

2711921.html 

 

 

http://www.presaonline.com/stiri/retete-culinare/hremzli-ca-in-maramures-2711921.html
http://www.presaonline.com/stiri/retete-culinare/hremzli-ca-in-maramures-2711921.html


 

Continut articol:  

Se curata cartofii si se dau prin razatoare. Peste cartofi se adauga ouale, faina, sare si 

piper. Se amesteca toate ingredientele. In uleiul incins se adauga treptat cate o lingura 

din compozitie si ... 

Citeste articolul integral pe: Gustos.ro 

http://www.gustos.ro/retete-culinare/hremzli-ca-in-maramures-1.html


 

17.Frequency 

Publicare: 14 Martie 2013 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 video 

Titlu: DESCOPERA TRADITIILE CULINARE 
ROMANESTI - RETETA MARAMURESEANA: 
HREMZLI 

Vizualizari:  

 

http://www.frequency.com/video/descopera-traditiile-culinare-romanesti/147065180/-

/5-644 

 

http://www.frequency.com/video/descopera-traditiile-culinare-romanesti/147065180/-/5-644
http://www.frequency.com/video/descopera-traditiile-culinare-romanesti/147065180/-/5-644


Link video: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1TegYCp4PA 

18.Stirea de Braila 

Publicare: 1 februarie 2014 Circulatie: regional 

Descriere: publicatie regional Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii:  

Titlu: Hremzli (Hermze) – Reteta traditionala din 
Maramures 

Vizualizari:  

 

http://www.stireadebraila.ro/hremzli-hermze-reteta-traditionala-din-

maramures/#.Uwe5B2J_uzU 

 

 

 

 

 

 

Conţinut articol: 

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

a€ œDescopera traditiile culinare romanestia€ • derulat de agentia de relatii 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1TegYCp4PA
http://www.stireadebraila.ro/hremzli-hermze-reteta-traditionala-din-maramures/#.Uwe5B2J_uzU
http://www.stireadebraila.ro/hremzli-hermze-reteta-traditionala-din-maramures/#.Uwe5B2J_uzU


publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul Gold Maya si 

Kotanyi Romania. 

 

19. Bucataria pentru toti 

Publicare:  Circulatie: regional 

Descriere: publicatie regional Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii: 1 

Titlu: Hremzli (Hermze) – Reteta traditionala din 
Maramures 

Vizualizari:  

 

http://www.bpt.ro/retete/hremzli-chiftele-cartofi-traditii-culinare-romanesti 

 

 

 
 

http://www.bpt.ro/retete/hremzli-chiftele-cartofi-traditii-culinare-romanesti


 

Continut articol: 

HREMZLI sunt vechile chiftelute din cartofi, facute de evreii 

din Sighet (alta denumire – “latkes”) si preluate de romanii 

maramureseni. 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 ”Hremzli” (in Sighetul Marmatiei) sau ”Hermze” (in 

Baia Mare) a fost oferita de Pensiunea Ideal, din Baia Mare, 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 : 

10 buc cartofi 
3 buc oua de tara 
4 linguri faina 
dupa gust sare, piper 
100 ml ulei pentru prajit 

Preparare: 

1.Cartofii se spală, se curăță și se dau prin răzătoare, recomandabil cât mai mic posibil. 
(Altă variantă încercată de Bucătărescu presupune folosirea de cartofi copți, dați și ei 
prin răzătoarea mică.) 

2.La fel ca la, de pildă, chifteluțele de dovlecei, răzătura de cartofi se stoarce temeinic 
de zeamă, altfel mixtura ulterioară ar risca să se dezmembreze. 

3.Peste cartofii rași, se adaugă ouăle, făina, sarea și piperul (după gust, și alte 
condimente, posibil un pic de boia sau verdețuri – pătrunjel sau mărar) și se amestecă , 
obținându-se un amestec omogen. 

4.Amestecul pentru chifteluțele de cartofi se lasă să se ”odihnească” timp de 30-40 
minute, apoi se mai amestecă încă o dată, pentru frăgezire. 

5.Se alege uleiul pentru prăjit (floarea soarelui sau porumb), apoi, când se încinge, se 
adaugă pe rând câte o lingură din compoziție și se lasă la prăjit până ce devine aurie. 

6.După ce s-au prăjit, hremzli se lasă câteva minute pe hârtie absorbantă, pentru a 
elimina excesul de ulei, apoi se servesc ca atare sau cu o garnitură minimalistă – salată 
verde, ridichi, poate un pic de smântână… 



20. Tabu Fanpage– Contul de Facebook 

Publicare: 01.02.2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicaţie online pentru femei Autor: Dan Boerescu 

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: Chiftelute din cartofi – “Hremzli” 
Vizualizari:  

 

https://www.facebook.com/fanpagetabu 

 

 

Continut articol : 

HREMZLI  sunt vechile chiftelute din cartofi facute din evreii din 

Sighet (alta denumire – latkes ) si preluate de romanii 

maramureseni. Retea face parte din a doua editie a programului 

de educatie culinara …. 

 

 

https://www.facebook.com/fanpagetabu


21. Ziare live 

Publicare: 1 februarie 2014 Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii: 1 

Titlu: Rețetă tradițională din Maramureș: Hremzli 
(Hermze) (video) 

Vizualizari:  

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze-

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... ---- 

Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…   

  

Sursa articol si foto: satmareanul.net 

 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze-video.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze-video.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze-video.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze-video.html
http://www.ziarelive.ro/despre/russenart_communications.html
http://feedproxy.google.com/~r/Satmareanu/~3/R0B1Hx_TW14/
http://www.ziarelive.ro/presa/satmareanul.net.html


22. Ziar.com 

Publicare: 1februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii:  

Titlu: Hremzli (Hermze) - Reteta traditionala din 
Maramures 

Vizualizari:  

 

http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6333074 

 

 
 

 

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. 

[cititi articolul complet în InfoEst] 

 

http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6333074
http://www.ziar.com/link-articol?id_syndic_article=6333074


23. Ziare pe net 

Publicare: 1februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Hremzli (Hermze) - Reteta traditionala din 
Maramures 

Vizualizari: 19 

 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/hremzli-hermze-reteta-traditionala-din-maramures-

3217142.html 

 

 

 
 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/hremzli-hermze-reteta-traditionala-din-maramures-3217142.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/hremzli-hermze-reteta-traditionala-din-maramures-3217142.html


 

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. 

Ingrediente: 

10 cartofi 

3 oua 

4 linguri de faina Gold Maya 

Sare Kotanyi (dupa gust) 

Piper Kotanyi (dupa gust) 

Mod de preparare: 

Se curata cartofii si se dau prin razatoare. 

Peste cartofi se adauga ouale, faina Gold Maya, sare si piper Kotanyi. Se amesteca 

toate ingredientele. 

In uleiul incins se adauga treptat cate o lingura din compozitie si se lasa la prajit pana 

devin aurii. 

... 

Reteta traditionala din Maramures "Hremzli"... citeste mai mult 

 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/romania/
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/maramures/
http://www.infoest.ro/index.php?pn=2&idn=386475397


 

24. Ziare AZ.ro 

Publicare: 1 februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii:  

Titlu: Hremzli (Hermze) - Reteta traditionala din 

Maramures 

Vizualizari: 350;  

 

http://www.ziareaz.ro/ziare/articole/infoest-braila/hremzli-hermze---reteta-

traditionala-din-maramures.html 

 

 

 

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...Mai mult.. 

http://www.ziareaz.ro/ziare/articole/infoest-braila/hremzli-hermze---reteta-traditionala-din-maramures.html
http://www.ziareaz.ro/ziare/articole/infoest-braila/hremzli-hermze---reteta-traditionala-din-maramures.html
http://www.infoest.ro/?pn=2&idn=386475397


25. Newskeeper 

Publicare: 1 februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor: Alexandrina Iordache 

Suprafata articol: Mic Fotografii:  

Titlu: Hremzli (Hermze) - Reteta traditionala din 
Maramures 

Vizualizari:  

 

https://newskeeper.ro/articol?id=5D072584693CD3DFFC9DE7B5E684478F&dat

a=2014-02-01 

 

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. Ingrediente: 

10 cartofi 3 oua 4 linguri de faina Gold Maya Sare Kotanyi (dupa gust) Piper Kotanyi 

(dupa gust) Mod de preparare: Se curata cartofii si se dau prin razatoare. Pes... 

Citeste restul articolului pe Info Est 

https://newskeeper.ro/articol?id=5D072584693CD3DFFC9DE7B5E684478F&data=2014-02-01
https://newskeeper.ro/articol?id=5D072584693CD3DFFC9DE7B5E684478F&data=2014-02-01
http://www.infoest.ro/?pn=2&idn=386475397


26. Reteta 

Publicare: 5 februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor: Mariana F. 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Rețetă tradițională din Maramureș: Hremzli 
(Hermze) 

Vizualizari:  

 

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

hermze/ 

 

 
 
Continut articol: 
 
Reţeta face parte din a doua ediție a programului de 
educație culinară “Descoperă tradiţiile culinare 
româneşti”. 

Citiţi reţeta mai departe: 

eCuisine 

 

http://reteta.recipesq.com/2014/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze/
http://reteta.recipesq.com/2014/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze/
http://www.ecuisine.ro/retete/gustari-garnituri/legume/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze


27. IIS Stiri Timis 

Publicare: 31 ianuarie 2014 
 

Circulatie: regionala 

Descriere: publicatie regional Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş: Hremzli 
(Hermze) 

Vizualizari:  

 

http://timis.iis.ro/timisoara/66030-re%C5%A3et%C4%83-

tradi%C5%A3ional%C4%83-din-maramure%C5%9F-hremzli-(hermze) 

 

 
 

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: 10 cartofi 3 ouă 4 linguri de 

făină Gold Maya Sare Kotanyi (dupa gust) Piper Kotanyi 

(dupa gust) Mod de preparare: Se [...] 

Continuare.. 

http://timis.iis.ro/timisoara/66030-re%C5%A3et%C4%83-tradi%C5%A3ional%C4%83-din-maramure%C5%9F-hremzli-(hermze)
http://timis.iis.ro/timisoara/66030-re%C5%A3et%C4%83-tradi%C5%A3ional%C4%83-din-maramure%C5%9F-hremzli-(hermze)
http://timis.iis.ro/timisoara/66030-re%C5%A3et%C4%83-tradi%C5%A3ional%C4%83-din-maramure%C5%9F-hremzli-(hermze)
http://timis.iis.ro/timisoara/66030-re%C5%A3et%C4%83-tradi%C5%A3ional%C4%83-din-maramure%C5%9F-hremzli-(hermze)
http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze/


 

28. Ziarul de Iasi 

Publicare: 14 Martie 2013 
 

Circulatie: regionala 

Descriere: publicatie regionala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 7+video 

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

 

http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/reteta-traditionala-din-maramures-hermze/80230/ 

 
 

 
 

http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/reteta-traditionala-din-maramures-hermze/80230/


 

Continut articol: 

Reteta face parte din a doua editie a 

programului de educatie culinara 

“Descopera traditiile culinare 

romanesti”.  Reteta traditionala din 

Maramures ”Hremzli” (in Sighetul 

Marmatiei) sau ”Hermze” (in Baia Mare) 

a fost oferita de Pensiunea Ideal, din 

Baia Mare, 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: 

 10 cartofi 

 3 oua 

 4 linguri de faina Gold Maya 

 Sare Kotanyi (dupa gust) 

 Piper Kotanyi (dupa gust) 

 

Preparare: 

Se curata cartofii si se dau prin razatoare. Peste cartofi se adauga ouale, faina Gold 

Maya, sare si piper Kotanyi. Se amesteca toate ingredientele. In uleiul incins se adauga 

treptat cate o lingura din compozitie si se lasa la prajit pana devin aurii. 

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=s1TegYCp4PA 

 

 

 

http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1TegYCp4PA


 

29. Bucataria culinara 

Publicare: 1februarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Hremzli 

(Hermze) 

Vizualizari: 83, 2 like  

 

http://www.bucatariaculinara.net/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-

hermze.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bucatariaculinara.net/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze.html
http://www.bucatariaculinara.net/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze.html


 

 

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 ”Hremzli” (in Sighetul Marmatiei) sau ”Hermze” (in 
Baia Mare) a fost oferita de Pensiunea Ideal, din Baia Mare, 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 
 
Mod de preparare : 
 
Se curata cartofii si se dau prin razatoare. 
Peste cartofi se adauga ouale, faina Gold Maya, sare si piper Kotanyi. Se amesteca 
toate ingredientele. 
In uleiul incins se adauga treptat cate o lingura din compozitie si se lasa la prajit pana 
devin aurii. 
 
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 

http://www.goldmaya.ro/


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 72 de parteneri media (televiziuni, 
publicatii tiparite si online, bloguri): Agro TV, Amelie.ro, Autentic Promotion, 
Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria pentru toti, Calendar Evenimente, 
Campus TV, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, CityBest, 
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,Gatitul.ro, 
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-ulwww.traditiiculinareromanesti.ro, 
pe blogulwww.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de 
Facebookhttp://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


30.Newsletter Coolinaria 

Publicare:  
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: newsletter Coolinaria Autor: Coolinaria 

Suprafata articol: Mică Fotografii: 1 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Hremzli (Hermze) 
Vizualizari:  

 

http://nl.coolinaria.ro/v/75017/35257952/062830ef78adee85352466f6dacb922b 

 

 

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 brandu » citeste mai mult 

http://nl.coolinaria.ro/v/75017/35257952/062830ef78adee85352466f6dacb922b
http://nl.coolinaria.ro/clk/75017/35257952/4285762/7ee680c48b4e0e17df753aabf6af0e75


31. Dacic Cool 

Publicare: 04.02.2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş : Hremzli 
Vizualizari:  

 

http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara/6576-reteta-traditionala-din-

maramures-hremzli 

 

 

Conţinut articol : 

In cadrul proiectului Descopera traditiile culinare 

romanesti! a fost prezentata o reteta traditionala din 

Maramures: Hremzli.  

http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara/6576-reteta-traditionala-din-maramures-hremzli
http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara/6576-reteta-traditionala-din-maramures-hremzli


Reteta traditionala Hremzli a fost oferita de Pensiunea Ideal, din Baia Mare, judetul 

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

campaniei Descopera traditiile culinare romanesti! 

Va prezentam in cele ce urmeaza aceasta reteta,Hremzli, pe care va invitam sa o 

incercati si dumneavoastra! 

 

Ingrediente:  

10 cartofi,  

3 oua, 

 4 linguri de faina,  

sare (dupa gust),  

piper (dupa gust). 

 

Mod de preparare:  

Se curata cartofii si se dau prin razatoare. 

Peste cartofi se adauga ouale, faina, sare si piper, dupa gust.  

Se amesteca toate ingredientele. 

In uleiul incins se adauga treptat cate o lingura din compozitie si se lasa la prajit pana 

devin aurii. 

 

Proiectul Descopera traditiile culinare romanesti! este derulat de agentia Russenart 

Comunications, in parteneriat cu brandul de morarit Gold Maya si brandul de 

condimente Kotanyi Romania, 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/


32. Mujer.ro 

Publicare: 04.02.2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicaţie online pentru femei Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 11 + video 

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş : Hremzli 

(Hermze) 

Vizualizari:  

 

http://www.mujer.ro/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze 

 

http://www.mujer.ro/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-hermze


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 ”Hremzli” (in Sighetul Marmatiei) 
sau ”Hermze” (in Baia Mare) a fost oferita de 
Pensiunea Ideal, din Baia Mare, 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 
deNew Multimedia Solutions. 

  

Ingrediente: 

•    10 cartofi 

•    3 oua 

•    4 linguri de faina Gold Maya 

•    Sare Kotanyi (dupa gust) 

•    Piper Kotanyi (dupa gust) 

 

Mod de preparare: 

 

Se curata cartofii si se dau prin razatoare. 

Peste cartofi se adauga ouale, faina Gold Maya, sare si 

piper Kotanyi. Se amesteca toate ingredientele. 

In uleiul incins se adauga treptat cate o lingura din 

compozitie si se lasa la prajit pana devin aurii. 

 

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


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 75 de parteneri media (televiziuni, 

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

http://www.russenart.ro/
http://www.goldmaya.ro/
http://ro.kotanyi.com/
http://www.agro-tv.ro/
http://amelie.ro/
http://www.absoluttv.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/


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

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

Practica, Cefacemimi?, CityBest, 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, Gatitul.ro, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, iasifun.ro, Imaginea 

mea, Infoest, InfoAliment, inoras.ro,jurnaldebucuresti.com, La Bucatarie, Lugoj 

Online, Magazin Salajean, 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, Tabu, Timisoara Express,traditionalromanesc.ro, Vacante la 

tara, Viata Buzaului, Woman TV, WorldWide Romania, Ziarul Actualitatea, Ziarul de 

Iasi. 

 

Retetele traditionale ardelenesti 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-

http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.ro/
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.casino-magazine.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.citybest.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.constantablog.net/
http://www.constantablog.net/
http://www.debanat.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.desavurat.blogspot.ro/
http://www.desavurat.blogspot.ro/
http://www.ele.ro/
http://eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.faptdivers.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromag.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gatitul.ro/
http://www.gustos.ro/
http://horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/
http://www.imagineamea.info/
http://www.imagineamea.info/
http://www.infoest.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.lugojonline.ro/
http://www.lugojonline.ro/
http://www.magazinsalajean.ro/
http://www.monitorulbt.ro/
http://www.monitorulbt.ro/
http://metropotam.ro/
https://www.google.ro/#q=www.mujer.ro
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.onlinestudent.ro/
http://orasulsuceava.ro/
http://orasulsuceava.ro/
http://www.papabun.com/
https://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://stiuunloc.ro/
http://www.tabu.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://viatabuzaului.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.nms.ro/
http://pointstudio.ro/


ulwww.traditiiculinareromanesti.ro, pe 

blogulwww.traditiiculinareromanesti.wordpress.com si pe pagina de 

Facebookwww.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


33. Dan Boerescu – Contul de Facebook 

Publicare: 01.02.2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicaţie online pentru femei Autor: Dan Boerescu 
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https://www.facebook.com/dan.boerescu 

 

 

Continut articol : 

HREMZLI  sunt vechile chiftelute din cartofi facute din evreii din 

Sighet (alta denumire – latkes ) si preluate de romanii 

maramureseni. Retea face parte din a doua editie a programului 

de educatie culinara …. 

 

 

https://www.facebook.com/dan.boerescu
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Continut articol : 

Reteta acestei saptamani se numeste "Hremzli" sau 

"Hermze"; in Maramuresul istoric i se spune "Hrenze" 

sau "Piromente" - reteta descoperita in cadrul 

proiectului  Traditii Culinare Romanesti. 

Reteta a fost preparata de Dan-Silviu Boerescu 

a.k.a. Bucatarescu la Point Studio. 

Reteta acestei saptamani se numeste "Hremzli" sau 

"Hermze"; in Maramuresul istoric i se spune "Hrenze" sau "Piromente". 

 

Reteta descoperita si promovata in cadrul proiectului Traditii Culinare Romanestiderulat 

cu sprijinul Gold Maya si Kotányi Romania 

 

A fost preparata de Dan-Silviu Boerescu aka Bucatarescu la Point Studio. 

 

https://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
https://www.facebook.com/pages/Bucatarescu/150327888357886?ref=stream
https://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
https://www.facebook.com/GoldMayaOfficial
https://www.facebook.com/KotanyiRomania
https://www.facebook.com/pages/Bucatarescu/150327888357886?ref=stream
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http://www.ziaretimisoara.ro/ziare-din-timisoara/de-banat/18344-reteta-traditionala-din-

maramures-hremzli-foto-video 

 

Continut articol 

Reteta traditionala din Maramures: Hremzli / FOTO + VIDEO 

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. În această săptămână, încă o rețet 

Citeste mai departe... http://www.debanat.ro/2014/02/reteta-traditionala-din-

maramures-hremzli-foto-video/ 

http://www.ziaretimisoara.ro/ziare-din-timisoara/de-banat/18344-reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-foto-video
http://www.ziaretimisoara.ro/ziare-din-timisoara/de-banat/18344-reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-foto-video
http://www.ziaretimisoara.ro/ziare-din-timisoara/de-banat/18344-reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-foto-video
http://www.debanat.ro/2014/02/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-foto-video/
http://www.debanat.ro/2014/02/reteta-traditionala-din-maramures-hremzli-foto-video/
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HREMZLI  sunt vechile chiftelute din cartofi facute din evreii din 

Sighet (alta denumire – latkes ) si preluate de romanii 

maramureseni. Retea face parte din a doua editie a programului 

de educatie culinara …. 

 

 

https://www.facebook.com/tabu.ro


37.  Bucataria pentru toti – Facebook 

Publicare: 01.02.2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: Pagina de Facebook Autor: Dan Boerescu 

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: Chiftelute din cartofi – “Hremzli” 
Vizualizari:  
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Continut articol : 

HREMZLI  sunt vechile chiftelute din cartofi facute din evreii din 

Sighet (alta denumire – latkes) si preluate de romanii 

maramureseni. Retea face parte din a doua editie a programului 

de educatie culinara …. 

 

 

https://www.facebook.com/bpt.ro?fref=ts
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Continut articol 

 

La origine, rețetă de chifteluțe de cartofi a evreilor din Sighetul Marmației, hremzli a 

migrat peste 

munte, la Baia Mare, unde a devenit ”hermze”. 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. 

INGREDIENTE: 

✽✽10 cartofi 

✽✽3 ouă de țară 

✽✽4 linguri de făină 

✽✽sare (dupa gust) 

✽✽piper (dupa gust) 

✽✽ulei pentru prăjit 

 

Cartofii se spală, se curăță și se dau prin răzătoare, recomandabil cât mai mic posibil. 

(Altă variant  încercată de Bucătărescu presupune folosirea de cartofi copți, dați și ei 

prin răzătoarea mică.) 

La fel ca la, de pildă, chifteluțele  de dovlecei, răzătura de cartofi se stoarce temeinic de 

zeamă, altfel mixtura ulterioară ar risca să se dezmembreze. 

Peste cartofii rași, se adaugă ouăle, făina, sarea și piperul (după gust, și alte 

condimente, posibil un pic de boia sau verdețuri – pătrunjel sau mărar) și se amestecă , 

obținânduse un amestec omogen. 

Amestecul pentru chifteluțele de cartofi se lasă să se ”odihnească” timp de 30-40 

minute, apoi se mai amestecă încă o dată, pentru frăgezire. 



Se alege uleiul pentru prăjit (floarea soarelui sau porumb), apoi, când se încinge, se 

adaugă pe rând câte o lingură din compoziție și se lasă la prăjit până ce devine aurie. 

După ce s-au prăjit, hremzli se lasă câteva minute pe hârtie absorbantă, pentru a 

elimina excesul de ulei, apoi se servesc ca atare sau cu o garnitură minimalistă – salată 

verde, ridichi, poate un pic de smântână… 

 


