
 

Revista presei 

(intermediara) 

-Rezumat- 

 

Campania a cuprins urmatoarele materiale: 

 Reteta Piroste 

 Fotografii preparare produs 

 Film preparare produs 

 Prezentare Gold Maya 

 Prezentare Kotanyi 

 Mentionarea celor 2 pensiuni maramuresene care au 

oferit retetele lunii ianuarie 

 

Rezultate campanie: 

 35 articole aparute pana in prezent 

 44 mentionari ale partenerului principal Gold Maya 

 38 mentionari ale partenerului Kotanyi 

 55 de fotografii publicate 

 4 mentionari Pensiune Ideal 

 20 mentionari Complex Lostrita drept una dintre 

pensiunile care a oferit retete maramuresene din 

ianuarie 

 2 videoclipuri prezentare reteta publicate 

 



1. Satmareanul 

Publicare: 13 Ianuarie 2014 
 

Circulatie: Regionala 

Descriere: publicatie regional Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 video 

Titlu: Cum pregatesti Piroste ca in Maramures? (video Vizualizari:  

 

http://www.satmareanul.net/2014/01/13/cum-pregatesti-piroste-ca-in-maramures-video/ 

Titlu articol: Cum pregatesti Piroste ca in Maramures? (video) 

 

http://www.satmareanul.net/2014/01/13/cum-pregatesti-piroste-ca-in-maramures-video/


 

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 ”Piroste” a fost oferita si preparata de Complex Lostrita, din Blidari, 

Maramures, in cadrul Caravanei ”Descopera traditiile culinare romanesti!”. 

 

Ingrediente: 
 500 g faina alba Gold Maya 

 1 lingurita de sare Kotanyi 

 ½ cana de apa 

 200 g branza de burduf 

Pentru servire : 

 1 ceapa 

 100 g slanina 

Mod de preparare: 
Intr-un bol se toarna faina Gold Maya, se adauga apa si sare Kotanyi iar apoi se 

amesteca si se framanta compozitia pana se obtine o coca groasa. Aluatul obtinut se 

imparte in 4 bucati egale, iar fiecare bucata se intinde pana se obtine o foaie subtire. 

Foaia astfel obtinuta se imparte in 4 bucati, iar pe fiecare bucata de aluat se adauga 

cate o lingurita de branza; apoi se impaturesc bucatile de aluat, iar marginile se 

incrusteaza. Se pun la fiert in apa cu sare. 

 

Mod de servire : 
Separat se pune slanina la calit intr-o tigaie cu ulei, dupa care se adauga ceapa 

taiatamarunt si se lasa pe foc pana devine aurie. Dupa ce s-au fiert pirostele, se adauga 

peste acestea slanina calita si ceapa, iar la sfarsit se rasieste cascaval deasupra. 

 

Despre programul de educatie culinara : 

http://www.russenart.ro/
http://www.goldmaya.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.complexlostrita.ro/
http://www.goldmaya.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/


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

educatie culinara derulat de agentiaRussenart Comunications in parteneriat cu brandul 

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

In 2014 programul educational este sprijinit de 62 de parteneri media (televiziuni, 

publicatii tiparite si online, bloguri): 121, 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,  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, Gastro 

Media,gustos.ro, Horeca Romania, HRB 

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

Online, metropotam.ro, Mujer, Monitorul de Galati, Orasul Suceava, Papa bun, Pap 

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

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

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

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

 

In 2014, vor fi vizitate 40 de pensiuni din diferite zone ale tarii in cadrul Caravanei 

”Descopera Traditiile culinare romanesti” pentru a descoperi si promova inca 40 de 

retete traditionale romanesti. 

 

Retetele traditionale maramuresene promovate in ianuarie 2014 sunt oferite si 

preparate de Complex Lostrita si Pensiunea Ideal, din Maramures. 

 

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 . 
 

Link video: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YAHifBv9lxU 

 

 

 

 

http://www.russenart.ro/
http://www.121.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.cefacemimi.ro/
http://www.constantablog.net/
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.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.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.lugojonline.ro/
http://www.lugojonline.ro/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.orasulsuceava.ro/
http://www.papabun.com/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.satmareanul.net/
http://www.sensotv.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://www.viatabuzaului.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.worldwideromania.com/
http://www.ziarulactualitatea.ro/
http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://www.traditiiculinareromanesti.ro/
http://traditiiculinareromanesti.wordpress.com/retete-2014/retete-maramuresene-2/www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YAHifBv9lxU


2. Romania libera 

Publicare: 17 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor: Andra Dumitru 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 10 

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş: Piroşte Vizualizari: 4208, 1 like 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-traditionala-din-maramures-

piroste-323302.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-323302.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-323302.html


 

Continut articol: 

Reţeta de piroşte este tradiţională din Maramureş 
şi este foarte gustoasă. 

Ingrediente: 
500 g făină albă 

200 g brânză de burduf 

½ cană de apă 

1 linguriţă de sare 

 
Pentru servire : 
100 g slănină 

1 ceapă 

Mod de preparare: 
Într-un bol se toarnă făina, se adaugă apă şi sare, iar apoi se amestecă şi se framântă 
compoziţia până se obţine o cocă groasă. 

Aluatul obţinut se împarte în 4 bucăţi egale, iar fiecare bucată se întinde până se obţine 
o foaie subţire. Foaia astfel obţinută se împarte în 4 bucăţi, iar pe fiecare bucată de 
aluat se adaugă câte o linguriţă de brânză; apoi se împăturesc bucăţile de aluat, iar 
marginile se încrustează. 

Piroştele se pun la fiert în apă cu sare. 

Mod de servire: 
Între timp se pune slănina la călit într-o tigaie cu ulei, dupa care se adaugă ceapa tăiată 
mărunt şi se lasă pe foc până devine aurie. 

După ce s-au fiert piroştele, se adaugă peste acestea slanina şi ceapa, iar la sfârşit se 
rade caşcaval deasupra. 

Tradiţii culinare: 
Reţeta de piroşte a fost oferită şi preparată de Complex Lostriţa, din Blidari, Maramureş, 
în cadrul Caravanei ”Descoperă tradiţiile culinare româneşti!”. Programul, derulat de 
agenţia de relaţii publice Russenart Communications în parteneriat cu brandul de 
morărit Gold Maya şi brandul de condimente Kotanyi Romania, îşi propune să 
promoveze în perioada februarie-noiembrie reţetele culinare româneşti din diferite 
regiuni istorice în restaurantele din Bucureşti. 



 

3. Bucatarescu 

Publicare: 13 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 1 

Titlu: PIROSTE – reteta traditionala din Maramures Vizualizari:  

 

http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/


 

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 ”Piroste” a fost oferita si 

preparata de Complex Lostrita, din Blidari, Maramures, in 

cadrul Caravanei ”Descopera traditiile culinare romanesti!”. 

 

Ingrediente: 

• 500 g faina alba Gold Maya 

• 1 lingurita de sare Kotanyi 

• ½ cana de apa 

• 200 g branza de burduf 

 
Pentru servire : 
• 1 ceapa 
• 100 g slanina 
 
Mod de preparare: 
Intr-un bol se toarna faina, se adauga apa si sare, iar apoi se amesteca si se framanta 
compozitia pana se obtine o coca groasa. 
Aluatul obtinut se imparte in 4 bucati egale, iar fiecare bucata se intinde pana se obtine 
o foaie subtire. Foaia astfel obtinuta se imparte in 4 bucati, iar pe fiecare bucata de 
aluat se adauga cate o lingurita de branza; apoi se impaturesc bucatile de aluat, iar 
marginile se incrusteaza. 
Se pun la fiert in apa cu sare. 
 
Mod de servire 
Separat se pune slanina la calit intr-o tigaie cu ulei, dupa care se adauga ceapa taiata 
marunt si se lasa pe foc pana devine aurie. 
Dupa ce s-au fiert pirostele, se adauga peste acestea slanina calita si ceapa, iar la 
sfarsit se razuieste cascaval deasupra. 

 

 

 



4. Actualitatea 

Publicare: 13 ianuarie 2014 Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 13+ video 

Titlu: Reteta saptamanii: Piroste, o reteta traditionala 
din Maramures, oferita de Complex Lostrita 

Vizualizari: 155, 1 like 

 

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

din-maramures-oferita-de-complex-lostrita/ 

 

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


 

Continut articol: 

Reţeta face parte din programul 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 albă Gold Maya 

 1 linguriţă de sare Kotanyi 

 ½ cană de apă 

 200 g brânză de burduf 

 

Pentru servire : 

 1 ceapă 

 100 g slănină 

 

Mod de preparare: 
Într-un bol se toarnă făina, se adaugă apă şi sare, iar apoi se amestecă şi se framântă 

compoziţia până se obţine o cocă groasă. Aluatul obţinut se împarte în 4 bucăţi egale, 

iar fiecare bucată se întinde până se obţine o foaie subţire. Foaia astfel obţinută se 

împarte în 4 bucăţi, iar pe fiecare bucată de aluat se adaugă câte o linguriţă de brânză; 

apoi se împăturesc bucăţile de aluat, iar marginile se încrustează. Se pun la fiert în apă 

cu sare. 

Mod de servire 

Separat se pune slănina la călit într-o tigaie cu ulei, dupa care se adaugă ceapa tăiată 

mărunt şi se lasă pe foc până devine aurie. După ce s-au fiert piroştele, se adaugă 

peste acestea slanina calita si ceapa, iar la sfârşit se răzuieşte caşcaval deasupra. 

Reţeta tradiţională din Maramureş ”Piroşte” a fost oferită şi preparată de Complex 

Lostriţa, din Blidari, Maramureş, în cadrul Caravanei ”Descoperă tradiţiile culinare 

româneşti!” 

http://www.russenart.ro/
http://www.goldmaya.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.complexlostrita.ro/
http://www.complexlostrita.ro/


 

 

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. 

 

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. 

 

În 2014 programul educaţional este sprijinit de 62 de parteneri media (televiziuni, 

publicaţii tipărite şi online, bloguri): Ziarul Actualitatea, 121, 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,  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, Gastro 

Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB 

http://www.russenart.ro/
http://www.ziarulactualitatea.ro/
http://www.121.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.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.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/


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

Online,metropotam.ro, Mujer, Monitorul de Galati, Orasul Suceava, Papa bun, Pap 

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

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

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

TV, WorldWide Romania, Ziarul de Iasi. 

În 2014, vor fi vizitate 40 de pensiuni din diferite zone ale ţării în cadrul Caravanei 

”Descoperă Tradiţiile culinare româneşti” pentru a descoperi şi promova încă 40 

de reţete tradiţionale româneşti. 

Reţetele tradiţionale maramureşene promovate în ianuarie 2014 sunt oferite şi 

preparate de Complex Lostriţa şi Pensiunea Ideal, din Maramureş. 

A. PRESS 

 
Link video: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YAHifBv9lxU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.lugojonline.ro/
http://www.lugojonline.ro/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.orasulsuceava.ro/
http://www.papabun.com/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.satmareanul.net/
http://www.sensotv.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://www.viatabuzaului.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.worldwideromania.com/
http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YAHifBv9lxU


5. Fapt divers 

Publicare: 13 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Piroste Vizualizari:  

 

http://www.faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8363-reteta-traditionala-din-

maramures-piroste.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8363-reteta-traditionala-din-maramures-piroste.html
http://www.faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8363-reteta-traditionala-din-maramures-piroste.html


 

Continut articol: 

Reţeta face parte din programul 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 ”Piroște” a fost oferită și preparată de Complex 
Lostrița, din Blidari, Maramureș, în cadrul Caravanei 
”Descoperă tradițiile culinare românești!”. 

Ingrediente: 

• 500 g făină albă Gold Maya 

• 1 linguriță de sare Kotanyi 

• ½ cană de apă 

• 200 g brânză de burduf 

Pentru servire : 

• 1 ceapă 

• 100 g slănină 

Mod de preparare: 

Într-un bol se toarnă făina, se adaugă apă și sare, iar apoi se amestecă și se framântă 
compoziția până se obține o cocă groasă. Aluatul obținut se împarte în 4 bucăți egale, 
iar fiecare bucată se întinde până se obține o foaie subțire. Foaia astfel obținută se 
împarte în 4 bucăți, iar pe fiecare bucată de aluat se adaugă câte o linguriță de brânză; 
apoi se împăturesc bucățile de aluat, iar marginile se încrustează. Se pun la fiert în apă 
cu sare. 

 

Mod de servire : 

Separat se pune slănina la călit într-o tigaie cu ulei, dupa care se adaugă ceapa tăiată 
mărunt și se lasă pe foc până devine aurie. Dupa ce s-au fiert piroștele, se adaugă 
peste acestea slanina calita si ceapa, iar la sfarsit se rade cașcaval deasupra. 

 

 

 

 

 



 

6.Coolinaria.ro 

Publicare: 15 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Traditii romanesti: Piroste din Maramures Vizualizari: 443  

 

http://www.coolinaria.ro/retete-sfaturi/Piroste/15/1 

 
 

http://www.coolinaria.ro/retete-sfaturi/Piroste/15/1


 

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 Gold Maya si Kotanyi. 
Aceasta reteta traditionala a fost oferita si preparata de Complex Lostrita, din Blidari, 
Maramures. 
 
Ingrediente 

 500 g faina alba 

 1 lingurita sare 

 1/2 cana apa 

 200 g branza de burduf 

 

Pentru servire : 

 1 ceapa 

 100 g slanina 

 

Mod de preparare 

Intr-un bol se toarna faina, se adauga apa si sare, iar apoi se amesteca si se framanta 

compozitia pana se obtine o coca groasa. 

Aluatul obtinut se imparte in 4 bucati egale, iar fiecare bucata se intinde pana se obtine 

o foaie subtire. 

Foaia astfel obtinuta se imparte in 4 bucati, iar pe fiecare bucata de aluat se adauga 

cate o lingurita de branza; apoi se impaturesc bucatile de aluat, iar marginile se 

incrusteaza. 

Se pun la fiert in apa cu sare.  

 

Separat se pune slanina la calit intr-o tigaie cu ulei, dupa care se adauga ceapa taiata 

marunt si se lasa pe foc pana devine aurie. 

Dupa ce s-au fiert pirostele, se adauga peste acestea slanina calita si ceapa, iar la 

sfarsit se razuieste cascaval deasupra. 

Pofta buna!  



7. Romania pozitiva.ro 

Publicare: 14 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor: Florin Ghinda 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Rețetă tradițională din Maramureș: Piroște Vizualizari: 2 Tweet  

 

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

 

 

 

Continut articol: 

Reţeta face parte din programul 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 ”Piroște” a fost oferită și preparată de Complex 

Lostrița, din Blidari, Maramureș, în cadrul Caravanei ”Descoperă tradițiile culinare 

românești!”. 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/reteta-traditionala-din-maramures-piroste/
http://www.russenart.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.goldmaya.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.complexlostrita.ro/
http://www.complexlostrita.ro/


Ingrediente: 

 500 g făină albă Gold Maya 

 1 linguriță de sare Kotanyi 

 ½ cană de apă 

 200 g brânză de burduf 

 

Pentru servire : 

 1 ceapă 

 100 g slănină 

 

Mod de preparare: 

Într-un bol se toarnă făina, se adaugă apă și sare, iar apoi se 

amestecă și se framântă compoziția până se obține o cocă 

groasă. 

Aluatul obținut se împarte în 4 bucăți egale, iar fiecare bucată 

se întinde până se obține o foaie subțire. Foaia astfel 

obținută se împarte în 4 bucăți, iar pe fiecare bucată de aluat 

se adaugă câte o linguriță de brânză; apoi se împăturesc 

bucățile de aluat, iar marginile se încrustează. 

Se pun la fiert în apă cu sare. 

Mod de servire : 

Separat se pune slănina la călit într-o tigaie cu ulei, dupa care se adaugă ceapa tăiată 

mărunt și se lasă pe foc până devine aurie. 

Dupa ce s-au fiert piroștele, se adaugă peste acestea slanina calita si ceapa, iar la 

sfarsit se rășiește cașcaval deasupra. 

 

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 62 de parteneri media (televiziuni, 

publicații tipărite și online, bloguri): 121, 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,  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, Gastro 

Media, gustos.ro,Horeca Romania, HRB 

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

Online, metropotam.ro, Mujer, Monitorul de Galati, Orasul Suceava, Papa bun, Pap 

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

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

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

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

 

În 2014, vor fi vizitate 40 de pensiuni din diferite zone ale țării în cadrul Caravanei 

”Descoperă Tradițiile culinare românești” pentru a descoperi și promova încă 40 

de rețete tradiționale românești. 

 

Rețetele tradiționale maramureșene promovate în ianuarie 2014 sunt oferite și 

preparate 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.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.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.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.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.lugojonline.ro/
http://www.lugojonline.ro/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.orasulsuceava.ro/
http://www.papabun.com/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.facebook.com/paptot
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.satmareanul.net/
http://www.sensotv.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://www.viatabuzaului.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.worldwideromania.com/
http://www.ziarulactualitatea.ro/
http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://www.traditiiculinareromanesti.ro/
file:///C:/Users/Toci/www.traditiiculinareromanesti.wordpress.com
http://www.facebook.com/TraditiiCulinareRomanesti


8. Live Arad 

Publicare: 24 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Regionala 

Descriere: publicatie regionala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Rețetă tradițională din Maramureș: Piroște Vizualizari:  

 

http://www.livearad.ro/tag/piroste/ 

 

 

Continut articol: 

Reţeta face parte din programul 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 ”Piroște” a fost oferită și preparată de Complex 

Lostrița, din Blidari, Maramureș, în cadrul Caravanei ”Descoperă tradițiile culinare 

românești!”. 

 

Ingrediente: 

http://www.livearad.ro/reteta-traditionala-din-maramures-piroste/
http://www.livearad.ro/tag/piroste/
http://www.russenart.ro/
http://www.goldmaya.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.complexlostrita.ro/
http://www.complexlostrita.ro/


 500 g făină albă Gold Maya 

 1 linguriță de sare Kotanyi 

 ½ cană de apă 

 200 g brânză de burduf 

 

Pentru servire : 

 1 ceapă 

 100 g slănină 

 

Mod de preparare: 

Într-un bol se toarnă făina, se adaugă apă și sare, iar apoi se amestecă și se framântă 

compoziția până se obține o cocă groasă. 

Aluatul obținut se împarte în 4 bucăți egale, iar fiecare 

bucată se întinde până se obține o foaie subțire. Foaia astfel 

obținută se împarte în 4 bucăți, iar pe fiecare bucată de aluat 

se adaugă câte o linguriță de brânză; apoi se împăturesc 

bucățile de aluat, iar marginile se încrustează. 

Se pun la fiert în apă cu sare. 

Mod de servire 

Separat se pune slănina la călit într-o tigaie cu ulei, dupa 

care se adaugă ceapa tăiată mărunt și se lasă pe foc până 

devine aurie. 

Dupa ce s-au fiert piroștele, se adaugă peste acestea slanina calita si ceapa, iar la 

sfarsit se rășiește cașcaval deasupra. 

 

 

 

 



9. Anuntul video 

Publicare: 12 februarie 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii:  

Titlu: Piroste in Caravana-reteta traditionala din 
Maramures 
 

Vizualizari: 20 

 

http://www.anuntulvideo.ro/filme/102150-piroste-in-caravana-reteta-traditionala-

din-maramures 

 
 

http://www.anuntulvideo.ro/filme/102150-piroste-in-caravana-reteta-traditionala-din-maramures
http://www.anuntulvideo.ro/filme/102150-piroste-in-caravana-reteta-traditionala-din-maramures


 

Continut articol: 

Ingrediente : 

 

◾500 g faina alba  

◾1 lingurita de sare  

◾½ cana de apa 

◾200 g branza de burduf 

 

Pentru servire : 

◾1 ceapa 

◾100 g slanina 

 

Intr-un bol se toarna faina se adauga apa si sare iar apoi se amesteca si se framanta 

compozitia pana se obtine o coca groasa. 

Aluatul obtinut se imparte in 4 bucati egale, iar fiecare bucata se intinde pana se obtine 

o foaie subtire. Foaia astfel obtinuta se imparte in 4 bucati, iar pe fiecare bucata de 

aluat se adauga cate o lingurita de branza; apoi se impaturesc bucatile de aluat, iar 

marginile se incrusteaza. 

Separat se pune slanina la calit intr-o tigaie cu ulei, dupa care se adauga ceapa taiata 

10marunt si se lasa pe foc pana devine aurie. 

Dupa ce s-au fiert pirostele, se adauga peste acestea slanina calita si ceapa, iar la 

sfarsit se rasieste cascaval deasupra. 

 

Link video: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rDLM8zIxiR8 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rDLM8zIxiR8


10. Factific.ro 

Publicare: 17 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor: Andra Dumitru 

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş: Piroşte. Vizualizari: 318 like 

 

http://www.factific.com/Reet-tradiional-din-Maramure-Pirote-news-

34799&edition=ro 

 
 

 

Continut articol:  

Reteta de piroste este traditionala din Maramures si este foarte gustoasa. Ingrediente: 

500 g faina alba 200 g branza de burduf ½ cana de apa 1 lingurita de sare Citeste si: 

Reteta traditionala din Muntenia: Musaca de cartofi cu carne tocata Pentru servire : 100 

g slanina 1 ceapa Mod de preparare: Vizualizati galeria foto de mai sus pentru a vedea 

etapele de pregatire ale retetei. Intr-un bol se toarna faina, se adauga apa si sare, iar 

apoi se amesteca si se framanta ... 

 

http://www.factific.com/Reet-tradiional-din-Maramure-Pirote-news-34799&edition=ro
http://www.factific.com/Reet-tradiional-din-Maramure-Pirote-news-34799&edition=ro


11. Stiri pe scurt 

Publicare: 17 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii:  

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Piroste Vizualizari:  

 

http://www.stiripescurt.ro/reteta-traditionala-din-maramures-piroste/1261174.html 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stiripescurt.ro/reteta-traditionala-din-maramures-piroste/1261174.html


 

 

Continut articol: 

Reteta de piroste este traditionala din Maramures si este foarte gustoasa. 

Ingrediente: 

500 g faina alba  

200 g branza de burduf 

½ cana de apa 

1 lingurita de sare 

Citeste si: Reteta traditionala din Muntenia: Musaca de cartofi cu carne tocataPentru ...: 

Piroste 

 



12. Sursa de stiri. Net 

Publicare: 17 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş: Piroşte Vizualizari:  

 

http://www.sursadestiri.net/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-

s3990170259.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sursadestiri.net/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-s3990170259.html
http://www.sursadestiri.net/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-s3990170259.html


Continut articol: 

Reţeta de piroşte este tradiţională din Maramureş şi este foarte gustoasă 

Ingrediente: 

500 g făină albă 

200 g brânză de burduf 

½ cană de apă 

1 linguriţă de sare 

Pentru servire : 

100 g slănină 

1 ceapă 

Mod de preparare: 

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

Într-un bol se toarnă făina, se adaugă apă şi sare, iar apoi se amestecă şi se framântă 

compoziţia până se obţine o cocă... continuare 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-323302.html


 

13. News20.ro 

Publicare:  Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii:  

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Piroste Vizualizari: 50 vizualizari  

 

http://www.news20.ro/articol_Reteta-traditionala-din-Maramures_-

Piroste__66519.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.news20.ro/articol_Reteta-traditionala-din-Maramures_-Piroste__66519.html
http://www.news20.ro/articol_Reteta-traditionala-din-Maramures_-Piroste__66519.html


 

Continut articol: 

Reteta de piroste este traditionala din Maramures si este foarte gustoasa. 

 

Ingrediente: 

500 g faina alba 

200 g branza de burduf 

½ cana de apa 

1 lingurita de sare 

Citeste si: Reteta traditionala din Muntenia: Musaca de cartofi cu carne tocata 

Pentru servire : 

100 g slanina 

1 ceapa 

 

Mod de preparare: 

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

Intr-un bol se toarna faina, se adauga apa si sare, iar apoi se amesteca si se framanta 

compozitia pana se obtine o coca groasa. 

 

Aluatul obtinut se imparte in 4 bucati egale, iar fiecare bucata se intinde pana se obtine 

o foaie subtire. Foaia astfel obtinuta se imparte in 4 bucati, iar pe fiecare bucata de 

aluat se adauga cate o lingurita de branza; apoi se impaturesc bucatile de aluat, iar 

marginile se incrusteaza. 

 

Pirostele se pun la fiert in apa cu sare. 

Citeste si: Reteta traditionala din Muntenia: Rulada de carne cu carnati 

 

Mod de servire: 

Intre timp se pune slanina la calit intr-o tigaie cu ulei, dupa care se adauga ceapa taiata 

marunt si se lasa pe foc pana devine aurie. 

 

Dupa ce s-au fiert pirostele, se adauga peste acestea ... 

 

 



4. Index-stiri.ro 

Publicare:  
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 1 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Piroste. 
 

Vizualizari:  

 

http://index-stiri.ro/140117/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-281996 

. 

 

 

 

 

 

 

 

http://index-stiri.ro/140117/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-281996


Continut articol: 

 

Reteta de piroste este traditionala din Maramures si este 

foarte gustoasa. Ingrediente: 500 g faina alba 200 g 

branza de burduf ½ cana de apa 1 lingurita de sare 

Citeste si: Reteta traditionala din Muntenia: Musaca de 

cartofi cu carne tocata Pentru servire : 100 g slanina 1 

ceapa Mod de preparare: Vizualizati galeria foto de mai 

sus pentru a vedea etapele de pregatire ale retetei. Intr-un 

bol se toarna faina, se adauga apa si sare, iar apoi se 

amesteca si se framanta ... 

Articol original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-323302.html


15. Stiri- presa online 

Publicare: 17 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş: Piroşte. Vizualizari:  

 

http://www.stiri-presa-online.ro/reteta-traditionala-din-maramures-piroste/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stiri-presa-online.ro/reteta-traditionala-din-maramures-piroste/


Continut articol: 

Reteta de piroste este traditionala din Maramures si este foarte gustoasa. 

 

Ingrediente: 

500 g faina alba 

200 g branza de burduf 

½ cana de apa 

1 lingurita de sare 

 

Pentru servire : 

100 g slanina 

1 ceapa 

 

Mod de preparare: 

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

Intr-un bol se toarna faina, se adauga apa si sare, iar apoi se amesteca si se framanta 

…. Citeste toata stirea Reţetă tradiţională din Maramureş: Piroşte. la romanialibera.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-323302.html


16. Info ziare 

Publicare:  
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii:  

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş: Piroşte. Vizualizari: 2  

 

http://www.infoziare.ro/stire/428036/Re%C5%A3et%C4%83+tradi%C5%A3ional

%C4%83+din+Maramure%C5%9F:+Piro%C5%9Fte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoziare.ro/stire/428036/Re%C5%A3et%C4%83+tradi%C5%A3ional%C4%83+din+Maramure%C5%9F:+Piro%C5%9Fte+
http://www.infoziare.ro/stire/428036/Re%C5%A3et%C4%83+tradi%C5%A3ional%C4%83+din+Maramure%C5%9F:+Piro%C5%9Fte
http://www.infoziare.ro/stire/428036/Re%C5%A3et%C4%83+tradi%C5%A3ional%C4%83+din+Maramure%C5%9F:+Piro%C5%9Fte


Continut articol: 

Reteta de piroste este traditionala din Maramures si este foarte gustoasa. 

 

 Ingrediente:  

500 g faina alba 

 200 g branza de burduf 

 ½ cana de apa 

 1 lingurita de sare  

 

Pentru servire :  

100 g slanina  

1 ceapa  

 

Mod de preparare:  

Vizualizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de pregatire ale retetei. Intr-
un bol se toarna faina, se adauga apa si sare, iar apoi se amesteca si se framanta 
... [citeste] 
 
Actualizata la:  
Ziarul:  
Link stire: http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-traditionala-din-
maramures-piroste-323302.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoziare.ro/


17. Frequency 

Publicare:  
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii:  

Titlu: RETETA TRADITIONALA DIN MARAMURES: 
PIROSTE - IN CARAVANA "DESCOPERA TRADITIILE 
CULINARE ROMANESTI!" 

Vizualizari:  

 

http://www.frequency.com/video/reteta-traditionala-din-maramures/144887597 

 

Link video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YAHifBv9lxU 

 

 

 

 

 

 

http://www.frequency.com/video/reteta-traditionala-din-maramures/144887597
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YAHifBv9lxU


18. Tabu – Pagina de Facebook 

Publicare: 13.01.2014 Circulatie: Nationala 

Descriere: pagina de Facebook Autor: Dan Boerescu 

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: PIROSTE – reteta traditionala din Maramures Vizualizari:  

 

https://www.facebook.com/pages/Bucatarescu/150327888357886?fref=ts 

 

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 ”Piroste” a fost 

oferita si preparata de Complex Lo... 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Bucatarescu/150327888357886?fref=ts
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/


 

 

19. WorldWide Romania.com 

Publicare: 14 Ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Rețeta zilei: Piroște ca în Maramureș Vizualizari:  

 

http://www.worldwideromania.com/2014/01/14/reteta-zilei-piroste-ca-in-

maramures/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldwideromania.com/2014/01/14/reteta-zilei-piroste-ca-in-maramures/
http://www.worldwideromania.com/2014/01/14/reteta-zilei-piroste-ca-in-maramures/


 

Continut articol: 

Ingrediente 

 500 g făină albă Gold Maya 
 1 linguriță de sare Kotanyi 
 ½ cană de apă 
 200 g brânză de burduf 

 

Pentru servire 

 1 ceapă 
 100 g slănină 

 

Mod de preparare 

1. Într-un bol se toarnă făina, se adaugă apă și sare, iar apoi se amestecă și se 
framântă compoziția până se obține o cocă groasă. 

2. Aluatul obținut se împarte în 4 bucăți egale, iar fiecare bucată se întinde până 
se obține o foaie subțire. Foaia astfel obținută se împarte în 4 bucăți, iar pe 
fiecare bucată de aluat se adaugă câte o linguriță de brânză; apoi se împăturesc 
bucățile de aluat, iar marginile se încrustează. 

3. Se pun la fiert în apă cu sare. 
 

Mod de servire 

1. Separat se pune slănina la călit într-o tigaie cu ulei, după care se adaugă ceapa 
tăiată mărunt și se lasă pe foc până devine aurie. 

2. După ce s-au fiert piroștele, se adaugă peste acestea slănina călită și ceapa, 
iar la sfârșit se rade cașcaval deasupra. 

Poftă bună! 

Reţeta face parte din programul 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 „Piroște” a fost oferită și preparată de Complex 
Lostrița, din Blidari, Maramureș, în cadrul Caravanei ”Descoperă tradițiile culinare 
românești!”.  

 

 

 

 

 



 

20. News-line. Ro 

Publicare: 17 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş: Piroşte. Vizualizari:  

 

http://news-line.ro/stire.html?id=28022&Re%C5%A3et%C4%83-

tradi%C5%A3ional%C4%83-din-Maramure%C5%9F:-Piro%C5%9Fte. 

 

 

 

 

 

 

 

http://news-line.ro/go/?http://www.romanialibera.ro/stire-323302.html
http://news-line.ro/stire.html?id=28022&Re%C5%A3et%C4%83-tradi%C5%A3ional%C4%83-din-Maramure%C5%9F:-Piro%C5%9Fte
http://news-line.ro/stire.html?id=28022&Re%C5%A3et%C4%83-tradi%C5%A3ional%C4%83-din-Maramure%C5%9F:-Piro%C5%9Fte


 

Continut articol: 

Reteta de piroste este traditionala din 

Maramures si este foarte gustoasa. 

Ingrediente: 500 g faina alba 200 g branza 

de burduf ½ cana de apa 1 lingurita de sare 

Citeste si: Reteta traditionala din Muntenia: 

Musaca de cartofi cu carne tocata Pentru 

servire : 100 g slanina 1 ceapa Mod de 

preparare: Vizualizati galeria foto de mai sus 

pentru a vedea etapele de pregatire ale 

retetei. Intr-un bol se toarna faina, se 

adauga apa si sare, iar apoi se amesteca si se framanta ... 

 

  Detalii pe ROMANIALIBERA.RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news-line.ro/go/?http://www.romanialibera.ro/stire-323302.html
http://news-line.ro/go/?http://www.romanialibera.ro/stire-323302.html


21.Ziare live 

Publicare: 13 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii: 1 

Titlu: Cum pregatesti Piroste ca in Maramures? (video) Vizualizari:;  

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/cum-pregatesti-piroste-ca-in-maramures-video.html 

 

 

 

Continut articol: 

Reteta face parte din programul de educatie culinara “Descoperatraditiile 

culinare romanesti” derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Gold... ---- 

Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…   

  

Sursa articol si foto: satmareanul.net 

http://www.ziarelive.ro/stiri/cum-pregatesti-piroste-ca-in-maramures-video.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/cum-pregatesti-piroste-ca-in-maramures-video.html
http://www.ziarelive.ro/despre/russenart_communications.html
http://www.ziarelive.ro/despre/russenart_communications.html
http://feedproxy.google.com/~r/Satmareanu/~3/JsyXgBW_XBw/
http://www.ziarelive.ro/presa/satmareanul.net.html


22. Astazi.ro  

Publicare: 17 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie online Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 1 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Piroste. Vizualizari:  

 

http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-traditionala-din-maramures-piroste--

255578897.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-323302.html
http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-traditionala-din-maramures-piroste--255578897.html
http://stiri.astazi.ro/stire-reteta-traditionala-din-maramures-piroste--255578897.html


Continut articol:  

Reteta de piroste este traditionala din Maramures si este foarte gustoasa. 

Ingrediente: 

500 g faina alba 

200 g branza de burduf 

½ cana de apa 

1 lingurita de sare 

Pentru servire : 

100 g slanina 

1 ceapa 

Mod de preparare: 

Intr-un bol se toarna faina, se adauga apa si sare, iar 

apoi se amesteca si se framanta compozitia pana se 

obtine o coca groasa. 

Aluatul obtinut se imparte in 4 bucati egale, iar fiecare 

bucata se intinde pana se obtine o foaie subtire.  

Foaia astfel obtinuta se imparte in 4 bucati, iar pe fiecare bucata de aluat se adauga 

cate o lingurita de branza; apoi se impaturesc bucatile de aluat, iar marginile se 

incrusteaza. 

Citeste stirea originala 

 

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-323302.html


23. DIA CAF 

Publicare: 17 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mediu Fotografii: 1 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures: Piroste. Vizualizari:  

 

http://www.diacaf.com/lifestyle/reteta-traditionala-din-maramures-

piroste_2609959.html 

 
 

Continut articol: 

Într-un bol se toarnă făina, se adaugă apă şi sare, iar apoi se amestecă şi se framântă 

compoziţia până se obţine o cocă groasă. 

Aluatul obţinut se împarte în 4 bucăţi egale, iar fiecare bucată se întinde până se obţine 

o foaie subţire. Foaia astfel obţinută se împarte în 4 bucăţi, iar pe fiecare bucată de 

aluat se adaugă câte o linguriţă de brânză; apoi se împăturesc bucăţile de aluat, iar 

marginile se încrustează. 

Citeste mai mult pe RomaniaLibera.ro 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-323302.html
http://www.diacaf.com/lifestyle/reteta-traditionala-din-maramures-piroste_2609959.html
http://www.diacaf.com/lifestyle/reteta-traditionala-din-maramures-piroste_2609959.html
http://www.diacaf.com/out/?i=2609959


24. Press mania 

Publicare: 17 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş: Piroşte Vizualizari: 20 

 

http://www.press-mania.ro/stiri/life-style/retete-diete/reteta-traditionala-din-

maramures-piroste-258809.html 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.press-mania.ro/stiri/life-style/retete-diete/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-258809.html
http://www.press-mania.ro/stiri/life-style/retete-diete/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-258809.html


 

 

Continut articol: 

Reteta de piroste este traditionala din Maramures si este foarte gustoasa.  

Ingrediente:  

500 g faina alba 

 200 g branza de burduf 

 ½ cana de apa 

 1 lingurita de sare 

 Pentru servire :  

100 g slanina  

1 ceapa 

 Mod de preparare: 

 Vizualizati galeria foto de mai sus pentru a vedea 

etapele de pregatire ale retetei.  

Intr-un bol se toarna faina, se adauga apa si sare, 

iar apoi se amesteca si se framanta 

» Citeste stirea completa 

Sursa: Romania libera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-323302.html


 

25. Index-Stiri.ro 

Publicare:  Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii:  

Titlu: Piroste - reteta traditionala din Maramures Vizualizari:  

 

http://index-stiri.ro/140113/piroste-reteta-traditionala-din-maramures-253019 

 

 
 

 

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. 

Articol original 

http://index-stiri.ro/140113/piroste-reteta-traditionala-din-maramures-253019
http://www.infoest.ro/?pn=2&idn=386475249


 

 

26. Info EST 

Publicare: 13 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor: Alexandrina Iordache 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Piroște - rețetă tradițională din Maramureș Vizualizari:  

 

http://www.infoest.ro/?pn=2&idn=386475249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoest.ro/?pn=2&idn=386475249


 

 

 

 

Continut articol: 

Reţeta face parte din programul 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 ”Piroște” a fost oferită și preparată de Complex 

Lostrița, din Blidari, Maramureș, în cadrul Caravanei ”Descoperă tradițiile culinare 

românești!”.  

Ingrediente: 

500 g făină albă Gold Maya 

1 linguriță de sare Kotanyi 

½ cană de apă 

200 g brânză de burduf 

 

Pentru servire : 

1 ceapă 

100 g slănină 

 

Mod de preparare: 

Într-un bol se toarnă făina, se adaugă apă și sare, iar apoi se amestecă și se framântă 

compoziția până se obține o cocă groasă. 

Aluatul obținut se împarte în 4 bucăți egale, iar fiecare bucată se 

întinde până se obține o foaie subțire. Foaia astfel obținută se 

împarte în 4 bucăți, iar pe fiecare bucată de aluat se adaugă câte o 

linguriță de brânză; apoi se împăturesc bucățile de aluat, iar 

marginile se încrustează. 

Se pun la fiert în apă cu sare. 



 

Mod de servire 

Separat se pune slănina la călit într-o tigaie cu ulei, dupa care se adaugă ceapa tăiată 

mărunt și se lasă pe foc până devine aurie. 

 

Dupa ce s-au fiert piroștele, se adaugă peste acestea slanina calita si ceapa, iar la 

sfarsit se rășiește cașcaval deasupra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27. Retetele Marianei 

Publicare: 13 ianuarie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: blog culinar Autor: Mariana Robescu 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Piroste-reteta traditionala din Maramures Vizualizari:  

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/13/piroste-reteta-traditionala-din-

maramures/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/13/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/13/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/


 

 

 

 

 

 

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 ”Piroste” a fost 

oferita si preparata de Complex Lostrita, din 

Blidari, Maramures, in cadrul Caravanei 

”Descopera traditiile culinare romanesti!”. 

 

 

Ce ai nevoie : 

500 g faina alba Gold Maya 

1 lingurita de sare Kotanyi 

½ cana de apa 

200 g branza de burduf 

Pentru servire 

1 ceapa 

100 g slanina 

50 g cascaval 

 

Cum prepari : 

Se toarna faina intr-un bol, se adauga apa si sarea, iar apoi se 

amesteca si se framanta compozitia pana se obtine o coca 

groasa. 

Aluatul obtinut se imparte in 4 bucati egale, iar fiecare bucata se 

intinde pana se obtine o foaie subtire. Foaia astfel obtinuta se 

imparte in 4 bucati, iar pe fiecare bucata de aluat se adauga cate 

o lingurita de branza de burduf, apoi se impaturesc bucatile de 

aluat, iar marginile se incrusteaza. 



 

 

 
 

 

 

 

Separat se pune slanina la calit intr-o tigaie cu foarte putin ulei, dupa care se adauga 

ceapa taiata marunt si se lasa pe foc pana devine aurie. 

Dupa ce s-au fiert pirostele, se adauga peste acestea slanina calita cu ceapa, iar la 

sfarsit se presara cascaval ras deasupra. 

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. 

http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2014/01/unnamed.jpg
http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2014/01/unnamed.jpg
http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2014/01/la-servit.jpg
http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2014/01/la-servit.jpg


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 62 de parteneri media (televiziuni, 

publicatii tiparite si online, bloguri): 121, 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, 

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, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, iasifun.ro, 

Infoest, InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, Lugoj Online, metropotam.ro, 

Mujer, Monitorul de Galati, Orasul Suceava, Papa bun, Pap Tot, ReplicaVedetelor.ro, 

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

Satmareanul.net, Senso TV, stiuunloc.ro, Timisoara Express, traditionalromanesc.ro, 

Vacante la tara, Viata Buzaului, MTWebArt, Woman TV, WorldWide Romania, Ziarul 

Actualitatea, Ziarul de Iasi. 

In 2014, vor fi vizitate 40 de pensiuni din diferite zone ale tarii in cadrul Caravanei 

”Descopera Traditiile culinare romanesti” pentru a descoperi si promova inca 40 de 

retete traditionale romanesti. 

Retetele traditionale maramuresene promovate in ianuarie 2014 sunt oferite si 

preparate 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 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


28. News start 

Publicare: 13 ianuarrie 2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Mic Fotografii:  

Titlu: Cum pregatesti Piroste ca in Maramures? (video) Vizualizari: 12  

 

http://news.portal-start.com/postlocal/cum-pregatesti-piroste-ca-in-maramures-

video/ 

 
 

 

 

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... ---- 

mai multe 

sursa foto si articol: Satmareanu – 

 

http://news.portal-start.com/postlocal/cum-pregatesti-piroste-ca-in-maramures-video/
http://news.portal-start.com/postlocal/cum-pregatesti-piroste-ca-in-maramures-video/
http://feedproxy.google.com/~r/Satmareanu/~3/JsyXgBW_XBw/
http://feedproxy.google.com/~r/Satmareanu/~3/JsyXgBW_XBw/


29. Dacic Cool 

Publicare: 14.01.2014 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie nationala Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Reteta traditional din Maramures: Prioste Vizualizari:  

 

http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara/6467-reteta-traditionala-din-

maramures-piroste 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara/6467-reteta-traditionala-din-maramures-piroste
http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara/6467-reteta-traditionala-din-maramures-piroste


Continut articol : 

In cadrul proiectului Descopera traditiile culinare romanesti! a fost prezentata o reteta 

traditionala din Maramures: Piroste.  

 

Reteta traditionala Piroste a fost oferita si preparata de Complex 

Lostrita, din Blidari, Maramures, in cadrul programului de educatie 

culinaraDescopera traditiile culinare romanesti! Va prezentam in 

cele ce urmeaza aceasta reteta, Piroste, pe care va invitam sa o 

incercati si dumneavoastra! 

 
Ingrediente: 
 
 500 g faina alba,  

1 lingurita de sare,  

½ cana de apa,  

200 g branza de burduf,  

1 ceapa,  

100 g slanina. 

 
Mod de preparare:  
 
Intr-un bol se toarna faina, se adauga apa si sare, iar apoi se amesteca si se framanta 

compozitia pana se obtine o coca groasa. 

Aluatul obtinut se imparte in 4 bucati egale, iar fiecare bucata se intinde pana se obtine 

o foaie subtire. 

 

 Foaia astfel obtinuta se imparte in 4 bucati, iar pe fiecare bucata de aluat se adauga 

cate o lingurita de branza; apoi se impaturesc bucatile de aluat, iar marginile se 

incrusteaza. 

 

 Se pun la fiert in apa cu sare. 

Separat se pune slanina la calit intr-o tigaie cu ulei, dupa care se adauga ceapa taiata 

marunt si se lasa pe foc pana devine aurie. 



 

Dupa ce s-au fiert pirostele, se adauga peste acestea slanina calita si ceapa, iar la 

sfarsit se razuieste cascaval deasupra. 

 

Proiectul Descopera traditiile culinare romanesti! este derulat de agentia Russenart 

Comunications, in parteneriat cu brandul Gold Maya, in perioada februarie - decembrie 

2013. Printre partenerii media se numara si revista noastra online, Dacic Cool, care 

sustine si promoveaza traditiile romanesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daciccool.ro/
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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 

Gold Maya si Kotanyi » citeste mai mult 

 

http://nl.coolinaria.ro/v/70639/35257952/062830ef78adee85352466f6dacb922b
http://nl.coolinaria.ro/clk/70639/35257952/3326910/72f5b89bf420db8a26a248d85d9f139e


31. Bucatarescu – Pagina de Facebook 

Publicare: 13.01.2014 Circulatie: Nationala 

Descriere: pagina de Facebook Autor: Coolinaria 

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: PIROSTE – reteta traditionala din Maramures Vizualizari:  

 

https://www.facebook.com/pages/Bucatarescu/150327888357886?fref=ts 

 

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 ”Piroste” a fost 

oferita si preparata de Complex Lo... 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Bucatarescu/150327888357886?fref=ts
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/piroste-reteta-traditionala-din-maramures/


32. Punctul pe stiri 

Publicare: 17.01.2014 Circulatie: Nationala 

Descriere: portal de stiri Autor: Romania libera 

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: Reteta traditionala din Maramures - Piroste Vizualizari:  

 

http://www.punctulpestiri.ro/viata/reteta-traditionala-din-maramures-piroste/ 

 

Continut articol 

Reteta de piroste este traditionala din Maramures si este foarte gustoasa. Ingrediente: 500 g faina alba 

200 g branza de burduf &frac12; cana de apa 1 lingurita de sare

http://www.punctulpestiri.ro/viata/reteta-traditionala-din-maramures-piroste/


 

33. Revista presei 

Publicare: 17.01.2014 Circulatie: Nationala 
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Titlu: Reteta traditionala din Maramures - Piroste Vizualizari:  

 

http://www.revista-presei.com/stire-Reteta-traditionala-din-Maramures--Piroste--

255578897.html 

 

Continut articol : 

 

Reteta de piroste este traditionala din Maramures si este foarte gustoasa.Ingrediente:500 g faina 

alba200 g branza de burduf½ cana de apa1 lingurita de sareCiteste si: Pentru servire :100 g 

slanina1 ceapaMod de preparare:Intr-un bol se toarna faina, se adauga apa si sare, iar apoi se 

amesteca si se framanta compozitia pana se obtine o coca groasa.Aluatul obtinut se imparte in 4 

bucati egale, iar fiecare bucata se intinde pana se obtine o foaie subtire. Foaia astfel obtinuta se 

imparte in 4 bucati, iar pe fiecare bucata de aluat se adauga cate o lingurita de branza; apoi se 

impaturesc bucatile de aluat, iar marginile se incrusteaza.  

http://www.revista-presei.com/stire-Reteta-traditionala-din-Maramures--Piroste--255578897.html
http://www.revista-presei.com/stire-Reteta-traditionala-din-Maramures--Piroste--255578897.html


 

citeste mai mult... 
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http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6299243 

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-323302.html
http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6299243


 

Continut articol 

Reţetă tradiţională din Maramureş: 

Piroşte. 

Romania Libera [17/01/2014] 

Reteta de piroste este traditionala din 

Maramures si este foarte gustoasa. Ingrediente: 

500 g faina alba 200 g branza de burduf 1/2 

cana de apa 1 lingurita de sare Citeste si: 

Reteta traditionala din Muntenia: Musaca de 

cartofi cu carne tocata Pentru servire : 100 g slanina 1 ceapa Mod de 

preparare: Vizualizati galeria foto de mai sus pentru a vedea etapele de 

pregatire ale retetei. Intr-un bol se toarna faina, se adauga apa si sare, 

iar apoi se amesteca si se framanta ... 

[cititi articolul complet în Romania Libera] 

  

 

 

 

http://www.ziar.com/link-articol?id_syndic_article=6299243
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Titlu: Reţetă tradiţională din Maramureş: Piroşte. Vizualizari:  

 

http://news-ro.yam.md/ro/story/1765414 

 

 

 

Continut articol 

Reteta de piroste este traditionala din Maramures si este foarte gustoasa. Ingrediente: 

500 g faina alba 200 g branza de burduf cana de apa 1 lingurita de sare Citeste si: 

Reteta traditionala din Muntenia: Musaca de cartofi cu carne tocata Pentru servire : 100 

g slanina 1 ceapa Mod de preparare: Vizualizati galeria foto de mai sus pentru a vedea 

etapele de pregatire ale retetei. Intr-un bol se toarna faina, se adauga apa si sare, iar 

apoi se amesteca si se framanta ... 

Citeşte toată ştirea 

http://news-ro.yam.md/ro/story/1765414
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-traditionala-din-maramures-piroste-323302.html


 


