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Tort Raffaello

6 oua mari. 

putina sare

250 g zahar

150 g migdale

125 g faina

esenta de migdale

1 plic praf de copt

Pentru blat

     la temperatura camerei

INGREDIENTE

Tort Raffaello un desert foarte usor de realizat, plin de aroma, delicios si cu un design elegant. Acest tort de

migdale și nucă de cocos este unul dintre cele mai bune prăjituri pe care le-am făcut în ultima vreme. Este inspirat

de trufele Raffaello, care sunt o combinație excelentă de cremă de lapt, migdale, acoperită cu napolitană crocantă

și nucă de cocos mărunțită.

2

200 g ciocolata alba

3 linguri lapte de cocos condensat

de la conserva

250 g mascarpone, la temperatura

camerei

500 ml smantana lichida de gatit

30 g zahar pudra

40 g fulgi de cocos

1 esenta de cocos

Pentru crema de umplut

240 ml lapte de cocos 

fulgi de nuca de cocos

migdale tocate

bomboane raffaello

fasii de ciocolata alba

Pentru asamblat si decorat

      condensat de la conserva



Tort Raffaello

Incinge cuptorul la 170 de grade Celsius. Pregateste tava pentru tort, unge-o cu putin unt topit la
interior.
Separa albusurile de galbenusuri.
Bate spuma albusurile cu putina sare si adauga treptat zaharul. Continua sa bati pana cand acestea
se intaresc si formeaza varfuri.
Freaca putin si galbenusurile, cu esenta de migdale, apoi toarnale usor peste galbenusuri.
Rasneste migalele si amesteca-le cu faina si praful de copt.
Pune acest mix, putin cate putin, peste oua pana cand se incorporeaza in totalitate.
Puneti aluatul in tava pentru copt si dati-o la cuptor pentru 40-45 de minute sau pana cand blatul
este facut in interior si la exterior se bronzeaza usor.
Cand este gata, se scoate din cuptor si se lasa la racit in tava pentru 10-15 minute. Se scoate din tava
si se lasa la racit complet inainte de umplere.
Intre timp facem si crema pentru umplere. Intr-un castron puneti ciocolata taiata bucati si laptele de
cocos. Topiti la aburi fierbinti.
Intr-un castron mare bateti branza mascarpone. Adaugati ciocolata topita si amestecati.
In alt castron bateti smantana lichida pana cand se inatareste si formeaza varfuri. Adauga zaharul
pudra si esenta de cocos.
Peste ciocolata si mascarpone pune smantana batuta, putin cate putin, pana cand o incorporezi
integral.
Adauga si fulgii de cocos, amesteca, apoi acopera cu o folie de bucatarie si pastrati castronul la
frigider pana cand asamblati tortul.
Taie blatul in 3 parti egale.
Pe fiecare parte pune cateva linguri la lapte de cocos condensat si intinde.
Pune acum si crema si intinde pe toata suprafata, inclusiv pe exterior.
Imbraca tortul cu fulgi de cocos, presara cateva migdale tocate desupra si orneaza cu fasii de
ciocolata alba si bomboane raffaello.
Lasati-l la odihnit, la frigider, cca 30 de minute inainte de servire.

MOD DE PREPARARE
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Prajitura Alba ca Zapada
sau Lamaita

4 galbenusuri

350 g zahar

50 g amidon alimentar

500 ml lapte rece

2 plicuri zahar vanilat

susucl de la 2 lamai

coaja rasa de lamaie

putina sare

350 g unt gras, la temperatura

camerei.

Pentru crema

INGREDIENTE

Prajitura Alba ca Zapada sau Lamaita, reteta clasica de prajitura din foi umplute cu crema de lamaie si unt.

Se prepara usor si rapid si are un gust placut. Alba ca zapada face parte din categoria „prajiturilor populare”,

foarte indragite de gospodine.

4

800 g faina

2 oua intregi

200 g unt gras

200 g zahar pudra

200 g smantana

1½ plic de amoniu ptprajituri (10 g)

dizolvat in 3 linguri de lapte rece

coaja rasa de la o lamaie

1 eseta vanilie

Pentru foi

zahar pudra

Pentru decor



Prajitura Alba ca Zapada
sau Lamaita

In bolul robotului de bucatarie am asezat untul, zaharul pudra, vanilia, coaja rasa de lamaie si le-
am mixat bine. Am adaugat si cele 2 oua intregi si smantana (la galetusa) si am mai amestecat
putin.
Intr-un mic castron am dizolvat amoniul in putin lapte rece si l-am turnat peste compozitia din
bolul mixerului. Tot atunci am pus si faina.
Am mixat scurt compozitia si am obtinut o bila de aluat neted. L-am infoliat in plastic si l-am lasat
20 de minute la odihna pe masa de bucatarie (nu la rece).
Am impartit aluatul in 4 bile egale (eu folosesc mereu cantarul) si am intins 4 foi de 33 x 42 cm
(cat tavile mele).
Am infainat usor masa de lucru si sucitorul. Aluatul este unul elastic, usor de manevrat. Fiecare
foaie am mutat-o pe cate o hartie de copt de dimensiunile tavii s apoi am tras-o cu tot cu ea in
tava. 
Le-am si intepat pe alocuri ca sa nu faca basici la copt. Puteti folosi o furculita sau un instrument
pentru fragezirea carnii.
Am incins cuptorul la 180 C (treapta medie spre inalta la cele cu gaz) si am copt foile 8 minute
(cate 2 deodata, pe 2 nivele). Daca le coaceti pe rand sunt suficiente 6 minute pentru fiecare
foaie. Foile trebuie sa ramana oarecum albe, cu margini rumenite. Nu le lasati nici prea crude
pentru ca amoniacul nu are timp sa iasa din ele! Foile coapte le-am lasat la racorit in tavi. Le
puteti scoate pe gratare dar sunt destul de fragile siriscati sa le rupeti.
Intr-o oala am asezat galbenusurile impreuna cu zaharul tos, sarea, vanilia si coaja de lamaie. Le-
am mixat putin si am adaugat si amidonul. Am diluat treptat cu lapte rece, desfacand bine
cocoloasele de amidon care se formeaza.
Am asezat oala pe foc mediu si am amestecat continuu pana ce a ajuns la fierbere. Am lasat-o sa
clocoteasca 1 minut si sa se ingroase bine de tot. Gata!
Crema de vanilie cu lamaie trebuie sa se racoreasca pana ajunge la temperatura camerei. Am
acoperit-o cu folie de plastic direct lipita de suprafata ei (ca sa nu faca pojghita) si am pus-o pe
pervaz la racorit.

MOD DE PREPARARE
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Prajitura Alba ca Zapada
sau Lamaita

Dupa ce s-a racorit am batut-o putin cu mixerul si i-am adaugat zeama stoarsa de la 2 lamai.

Crema devine mai fluida si are un gust foarte placut, acrisor. Am inceput sa pun in ea bucatele de

unt moale si sa mixez dupa fiecare transa. Nu mixati prea mult pentru ca exista riscul taierii

cremei! Puteti proceda si ca la cremele clasice prin spumarea mai intai a untului moale si

adaugarea treptata a cremei de lamaie in el. Rezultatul e acelasi.

Am impartit in 3 cantitatea de crema obtinuta si am uns cu ea primele 3 foi (ultima ramane

neunsa si urmeaza a fi pudrata cu zahar). Cam 5-6 linguri de crema au intrat pe fiecare foaie. Am

suprapus pe rand foile si am incheiat cu cea neunsa.

Am apasat usor prajitura cu palma si am pus-o „la presa” pana a doua zi. Adica am acoperit-o cu

o hartie curata de copt si am asezat peste ea o tava cu greutati (2 carti), distribuite egal pe

suprafata prajiturii.

Se stie ca prajitura Alba ca zapada are nevoie de 24-36 de ore de fragezire inainte de a o putea

taia. In acest rastimp crema fragezeste blaturile. In mod traditional prajitura Alba ca zapada se

presara cu zahar pudra vanilat si se taie in dreptunghiuri de 2 x 5 cm sau in romburi.

Pofta buna!

MOD DE PREPARARE
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Tort de caramel
cu nuci pecan

4 oua mari

230 g dulce de leche - crema de

caramel (se gaseste in supermarket)

1 lingurita esenta de vanilie

240 ml smantana lichida

180 ml ulei

4 g nes solubil

25 ml apa fierbinte

250 ml faina

2 plicuri praf de copt

putina sare

Pentru blat

INGREDIENTE

Tort de caramel cu nuci pecan, un desert elegant si delicios. Nivelul de dificultate este mediu, iar daca vei

urmari pasii nostri, nu vei da gres.

7

75 g dulce de leche

120 ml lapte condensat

125 g nuci pecan pisate

Pentru umplutura

455 g mascarpone, 

300 g dulce de leche

120 ml lapte condensat

1 lingurita esenta de vanilie

1 lingurita cafea solubila

10 ml apa fiarta

710 ml smantana lichida

125 g nuci pecan zdrobite 

Crema pentru ornat

      la temperatura camerei

      pentru ornat



Tort de caramel
cu nuci pecan

Incinge cuptorul la 175 grade Celsius. Pregateste tava pentru blat cu hartie de copt si unge marginea, la

interior, cu putin ulei sau unt topit.

Pregatim aluatul pentru blat. Intr-un castron epntru mixer, pune ouale, dulce de leche, vanilie si zahar.

Mixeaza la viteza medie 2-3 minute.

Pune smantana lichida si ulei.

Intr-un pahar amesteca nesul cu apa fierbinte. Cand s-a topit, toarna-l in aluat.

Mai mixeaza 1 minut sau pana cand ingredientele sunt incorporate bine.

Intr-un castron amesteca faina, praful de copt si putina sare.

Toarna in 2-3 transe mixul de faina peste mixul de oua. Mixeaza incet pana obti un aluat cremos.

Daca aveti posibilitatea, pregatiti 3 tavi pentru blat. Astfel veti reduce considerabil timpul de coacere.

Impartiti aluatul in mod egal intre cele 3 tavi.

Dati blaturile la copt pentru 24 de minute, sau pana cand acestea s-au copt bine la interior. Se

incearca in mijloc cu scobitoarea.

Cand sunt gata se scot din tava si se lasa la racit complet.

MOD DE PREPARARE
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Tort de caramel
cu nuci pecan

Pregatim umplutura pentru tort. Intr-un castron amesteca laptele condensat si dulcele de leches. Bateti

cu telul pana cand acesta devine cremos.

Puneti nucile pisate si amesteca usor cu o spatula de cauciuc. Lasa deoparte pana la folosire.

Pune mascarpone si dulce de leche in castronul mixerului. Mixeaza la viteza medie pentru 2 minute.

Adauga laptele condensat si vanilia.

Intr-un pahar amesteca nesul cu apa fierbinde pana cand se dizolva si toarna-l in castronul cu crema.

Mixeaza 1 minut pana cand crema devine pufoasa si uniforma.

In alt castron pune smantana lichida si mixeaza cca 4 minute sau pana cand aceasta se intareste si

formeaza varfuri.

Adauga peste smantana mixul de mascarpone si dulce leche. Mixeaza la viteza mare 15-20 de secunde.

Nu mixa foarte mult, altfel crema se va taia. Daca cele 2 mixuri nu s-au incorporat, cu o spatula de

cauciuc amesteca usor.

Dati crema la frigider 1 ora inainte de folosire.

Incepeti asamblarea tortului. Taiati blaturile cu un cutit bine ascutit pentru a le nivela.

Puneti crema pentru umplut, cea cu nuci pecan, pe 2 blaturi.

Pune peste crema de nuci si crema de mascarpone.

Aseaza cele 3 blaturi unul peste altul. Imbraca tortul peste tot la exterior, in crema de mascarpone.

Dati la frigider 15-30 de minute, apoi mai puneti un strat si ornati-l frumos cu un pos.

Presara nuci pecan peste crema.

Dati tortul la frigider cateva ore pana la servire.

Enjoy!

MOD DE PREPARARE
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Turta dulce reteta
pentru Craciun

450 g faina
3 lingurite praf de copt
1 lingura ghimbir macinat
2 lingurite scortisoara macinata
1 lingurita mix de cuisoare, nucsoara
85 g unt moale, nesarat.
150 g zahar brun
1 ou mare, la temperatura camerei
2 lingurite esenta de vanilie
180 g miere

INGREDIENTE

Turta dulce un desert pentru Craciun. Un fursec aromat, pufos care ne aduce aminte de copilarie si de Fratii Grimm.
Se taie in forme frumoase de stea, ingerasi, omuleti etc. pentru masa de Craciun.

1 0

https://atlasculinar.ro/categorie/desert-2/


Turta dulce reteta
pentru Craciun

Intr-un castron incapator, amesteca toate ingredientele uscate.
In alt castron, bateti cu mixerul, untul cu zahar pana devine pufos
Puneti oul si esenta de vanilie in unt, si mai mixati 30 de secunde.
Adaugati mierea si mixati la viteza mica inca 1 minut.
Incepeti sa puneti mixul de ingrediente uscate, putin cate putin, peste unt si miere. Se mixeaza incet
apoi se mareste putin viteza pentru inca 15 secunde sau pana cand toate ingredientele s-au
incorporat bine.
Aluatul trebuie sa devina pufos si usor lipicios.
Aluatul se inveleste in folie de bucatarie si se da la frigider pentru cel putin 2 ore.
Incingeti cuptorul la 190 de grade Celsius. Pregatiti tava pentru cuptor cu hartie de copt.
Scoateti aluatul de la frigider , impartiti-l in doua. Pana cand veti crea biscuitii din jumatate de aluat,
celalat trebuie sa ramana in continuare la frigider.
Intindeti pe masa de lucru o bucata de hartie de copt si pudrati-o usor cu faina. Asezati aluatul pe
foaie. Pudrati-l si pe acesta cu faina si mai asezati o bucata de hartie deasupra.
Se intinde acum bine cu un sucitor. Grosimea aluatului nu trebuie sa ramana mai mare de 4 mm.
Formele de biscuiti se dau mai intai prin faina, apoi se taie aluatul cu ele.
Folositi o paleta pentru a transfera biscuitii in tava pentru copt.
Se dau la cuptor intre 12 si 14 minute, depinde de cat de pufoasa sau crocant a vrei turta ta.
Cand sunt gata, se aseaza pe o farfurie si se repeta procesul cu cea de-a doua parte de aluat, din
frigider.
Se lasa la racit inainte de a se orna cu glazura si bomboane.

MOD DE PREPARARE
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Salam de biscuiti
cu ciocolata

Mai întâi se bat ouăle spumă împreună cu zahărul cam 3-4

minute, până s-au umflat și deschis la culoare, apoi se pun

deoparte.

Separat, într-o crăticioară se topesc la foc foarte mic ciocolata

cu untul, apoi se adaugă ouăle bătute și se continuă gătirea pe

foc mic amestecând constant timp de 1 minut. Se înlătură de pe

foc și se pune în congelator pentru câteva minute

Între timp se rup biscuiții în bucățele, fără să se sfărâme complet,

pentru a se putea vedea atunci când se feliază salamul.

Se scoate crema de ciocolată din congelator, care trebuie să fie

moale dar nu lichidă și nici înghețată;

Se adaugă apoi treptat lichiorul rece și se amestecă bine cu un

tel. Se adaugă biscuiții și se amestecă tot cu o spatulă de silicon

sau o lingură.

Se varsă compoziția pe o hârtie de copt și cu ajutorul foii se

strânge și rulează compoziția până când arată ca un salam. Se

răsucesc capetele pentru a ține totul sigilat înăuntru.

Se pune salamul de ciocolată 3-4 ore la frigider sau cam 40 de

minute la congelator.

Odată solid, salamul de ciocolată se poate pudra cu cacao

neagră sau zahar pudră, apoi se feliază și se servește.

MOD DE PREPARARE

200 gr biscuiți populari

250 gr ciocolată neagră (sau 150

gr ciocolată neagră și 100 gr

ciocolată cu lapte)

100 gr zahăr

20 gr unt

40-50 ml rom brun foarte rece

Zahar pudră și pudră de cacao

neagră

INGREDIENTE

Salam de biscuiti cu ciocolata.
Atmosfera de sărbătoare merge cel
mai bine cu un desert specific
acestei perioade speciale din an.

1 2



Babka - cozonac
european evreiesc
Portii 12

Timp de preparare: 20 min

Timp de gatire: 1h 50

380 ml lapte caldut

14 g drojdie uscata

2 oua intregi

2 galbenusuri

150 g zahar

800-850 g faina

1 lingurita sare

coaja rasa de la o lamaie

240 g unt, la temperatura camerei

Pentru aluat

INGREDIENTE

Babka – cozonac european evreiesc, mai usor de preparat decat cozonacul nostru traditional, dar la fel de gustos
si delicios

1 3

180 g ciocolata topita 

150 g unt, la temperatura camerei

70 g zahar

40 g cacao pudra

250 g nuci pisat/tocate

Pentru umplutura

      (fara crema, la alegere)

3 linguri zahar

50 ml apa

zeama de la o 

Pentru sirop

      jumatate de lamaie
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Turnati in laptele caldut drojdia uscata si 1-2 linguri de zahar. Amestecati si lasati 5 minute pentru a
se dizvolva.
Intr-un alt castron puneti restul de zahar, ouale si galbenusurile, coaja rasa de la o lamaie, si turnati
laptele cu drojdia dizolvata. Amestecati cu un tel.
In bolul mixerului sau robotului de bucatarie puneti jumatate din cantitatea de faina si sare.
Dati drumul robotului la viteza mica apoi medie si turnati incet, mixul de oua, lapte si drojdie. Mixati
cca 5 minute
Puneti si restul de faina. Continuati sa mixati la viteza mica inca 10 minute pana cand veti obtine un
aluat elastic care se va dezlipi de pe fundul bolului.
Taiati untul cubulete si puneti-le in aluat. Mixati pana cand se va incorpora in totalitate.
Transferati aluatul intr-un castron mare si lasati la dospit, la temperatura camerei, o ora.
Intre timp preparam umplutura. Intr-o oala medie taie untul cubulete, pune zaharul, ciocolata taiata
cubulete si cerneti 40 de grame de cacao.
Dati oala la foc mic si amestecati pana cand toate ingredientele s-au topit si obtineti o crema. Lasati
crema la racit si dati-o cateva minute la frigider pentru a se inchega usor.

MOD DE PREPARARE

Babka - cozonac
european evreiesc
Portii 4

Timp de preparare: 20 min

Timp de gatire: 1h 50
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Pregatiti blatul de lucru cu putina faina.
Scoateti aluatul din bol si impartiti-l in doua parti egale.
Puneti o bucata deoparte, in castron, iar cealalta bucata intindeti-o bine cu un sucitor si formati o
foaie cat mai subtire. (mai subtire decat cea de la cozonacul nostru traditional.
Inindeti crema peste foaia de aluat si presarati un strat de nuci pisate.
Rulati aluatul si sigilati la margine.
Taiati acum aluatul in doua, pe lung si impletiti-le ca pe un cozonac traditional, dar aveti grija ca
umplutura sa ramana in sus.
Asezati cozonacul in tava si repetati porocesul si cu aluatul ramas in castron.
Acoperiti tavile si mai lasati cozonacul la crescut inca 30-40 de minute.
Incingeti cuptorul la 170 de grade, fara ventilatie.
Dati cozonacii la cuptor pentru 45-50 de minute.
Cat timp se coc, preparati un sirop simplu, din ingredientele de mai sus.
Scoateti cozonacii de la cuptor si cat sunt inca fierbinti, ungeti-i deasupra cu sirop.
Cand se mai racesc si sunt usor de manevrat, scoateti-i din tava, iar cand s-au racit complet ii puteti
felia si servi.

MOD DE PREPARARE

Babka - cozonac
european evreiesc
Portii 4

Timp de preparare: 20 min

Timp de gatire: 1h 50
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Crema de patiserie cu
aroma de vanilie

 Crema de patiserie cu aroma de vanilie, perfecta pentru orice umplutura a prajiturilor, rulourilor sau torturilor. Este o

crema frantuzeasca care se face de secole si constituie baza mai multor creme. Crema de vanilie este cunoscuta ca

si creme patissiere sau crema pasticcera. Toate denumesc acelasi lucru. Este o crema ieftina, rapida si usor de

preparat. La noi se mai numeste (impropriu) si budinca de vanilie – desi nu are nimic de-a face cu o budinca.

INGREDIENTE

450 g lapte gras

1 pastaie de vanilie, scobita la interior

115 g zahar

30 g amidon de porumb

un praf de sare

4 galbenusuri de ou, reci de la frigider

30 g unt nesarat, taiat cubulete



Intr-o oala fierbe laptele, la foc mediu, cu pastaia de vanilie si semintele ei. Acopera si lasa la racit

30 de minute.

In alt castron mare, pune 10-15 cuburi de gheata cu apa rece si lasa deoparte.

Intr-un castron mediu pune zaharul, amidonul, sarea si galbenusurile. Mixeaza pana cand obti o

textura pufoasa ca de maioneza, cca1 minut.

Cand laptele s-a racit complet, indeparteaza pastaia de vanilie si toarna laptele peste galbenusuri,

in firicel subtire, amestecand in continuu pana la incorporare.

Transfera mixul obtinut in oala in care a fiert laptele si da la foc mediu, amestecand in continuu, pana

cand crema incepe sa se ingroase usor. cca 5 minute

Cand a inceput sa se ingroase, amesteca la fiecare 10 secunde inca 1 minut. Acest proces este

important pentru neutralizarea proteinelor din galbenusuri.

Indepartati oala de pe aragaz, puneti cuburile de unt si continua sa amesteci pana cand acesta se

topeste si se incorporeaza bine.

Pentru un rezultat bine aerat si fara cocoloase, acum este momentul de a trece crema printr-o sita.

Puneti folie alimentara intr-un castron, lasand-o mai lunga pe margini, deoarece cu aceasta veti

impacheta crema pentru a nu prinde crusta.

Toarna crema in folie si impacheteaz-o.

Pune castronul in castronul cu apa si gheata, lasa la racit 30 de minute apoi transfera pachetul cu

crema la frigider, pentru o racire completa. (cca 2 ore)

Inainte de folosire se mai bate putin cu un tel.

Enjoy!

MOD DE PREPARARE

1 7

Crema de patiserie cu
aroma de vanilie



Cozonac simplu moldovenesc
cu aluat oparit

1 kg faina

450 ml lapte

8 galbenusuri

250 g zahar

100 ml ulei

100 ml unt topit

coaja rasa de la o lamaie

1 esenta de vanilie

putina sare

20 g drojdie uscata (40 g drojdie

proaspata)

Pentru aluat

INGREDIENTE

Cozonac simplu moldovenesc cu aluat oparit, o reteta noua de cozonac pentru masa festiva sau

pur si simplu pentru cand ai manca ceva dulce.

1 8

150 g zahar pudra

30 g cacao

200 g nuca tocata sau rasnita

4 albusuri

250 g rahat

Pentru umplutura

zahar brun

1 galbenus de ou batut

Pentru decor



1 9

Intr-un bol mare puneti 100 grame de faina si adaugati 200 ml lapte clocotit.
Amestecati cu o lingura apoi asteptati ca amestecul sa se raceasca pentru a putea fi atins cu
degetele.
Adauga apoi drojdia, o lingura de zahar si amesteca cu lingura.
Incalzeste laptele ramas si adauga in castron cam 50 de ml apoi amesteca. Lasati aluatul sa
creasca pentru aproximativ 15-20 de minute.
Cand maiaua a crescut, pune restul de zahar, galbenusurile la temperatura camerei si restul de
faina.
Adaugati coaja de lamaie, esenta si sarea.
Incepi sa framanti si toarna din laptee ramas, putin cate putin, pana cand se formeaza coca.
Cand aluatul s-a format, adauga uleiul si untul topit, pe rand, putin cate putin.
Framantati aproximativ o jumatate de ora pana cand aluatul devine elastic si foarte putin lipicios.
Dati o forma rotunda aluatului si acoperiti castronul cu folie. Lasati la crescut aproximativ o ora
sau pana cand acesta isi dubleaza volumul.
Intre timp faceti si umplutura. Intr-un castron mare amesteca bine zaharul pudra, cacao si nuca.
Adauga cele 4 albusuri, amesteca si lasa deoparte pana la folosire.

MOD DE PREPARARE

Cozonac simplu moldovenesc
cu aluat oparit



2 0

Cand timpu a trecut, unge cu putin ulei blatul de lucru.
Scoate aluatul si imparte-l in 4 bucati egale. Pentru un cozonac fei folosi 2 bucati de aluat.
Ia prima bucata de aluat si intinde-o usor cu mana sau cu un sucitor, pentru a forma un oval.
Pune un sfert de crema de nuca si intinde-o peste coca. Aseaza un sfert din cuburile de rahat
peste crema.
Ruleaza aluatul astfel incat crema sa ramana in interior.
Procedeaza la fel si cu a doua bucata de aluat.
Cand ai obtinut cele doua rulouri, impletiti-le intre ele. (rulati-le intre ele)
Asezati cozonacul in tava tava unsa cu putin ulei.
Procedati la fel si cel de-al doilea cozonac.
Ungeti cozonacii cu galbenus batut si presarati zahar brun deasupra.
Incingeti cuptorul la 160 de grade.
Dati cozonacii la cuptor pentru aproximativ 60-70 de minute.
Cand cozonacii s-au copt, lasati-i in tava la racit.
Se felieaza cu un cutit foarte bine ascutit si se servesc simplu sau cu un pahar cu lapte.
Pofta buna!

MOD DE PREPARARE

Cozonac simplu moldovenesc
cu aluat oparit



Fursecuri nuci umplute
cu crema

200 g unt cu 80% grasime

4 oua

4 linguri zahar

650 g faina

1 pliculet praf de copt

100 g zahar pudra

un praf de sare

Pentru cojile de nuci

INGREDIENTE

Fursecuri nuci umplute cu crema, ciocolata, gem, unt de arahide si ce-ti mai trece tie prin cap. O reteta veche si
extrem de iubita, nelipsita de pe masa de Craciun, Revelion sau a altor evenimente.

2 1

200 g biscuiti si marginile taiate de

la coji

300 g nuci macinate

1 esenta de rom

150 g zahar

20 g cacao

200 ml lapte

3 linguri ciocolata topita

Pentru umplere

http://naturavindecatoare.ro/retete/mancaruri/unt-de-arahide/
https://atlasculinar.ro/?s=craciun
https://atlasculinar.ro/?s=craciun


Fursecuri nuci umplute
cu crema

2 2

Mixati untul cu zaharul pana obtineti o crema pufoasa
Incorporati ouale pe rand.
Adaugati treptat faina amestecata cu praful de copt si un putina sare. In functie de marimea lor, veti
avea nevoie de mai multa sau mai putina faina.
Framantati usor aluatul pana devine omogen si se desprinde usor de pe marginea vasului.
Formati din aluat bilute mici de aprox. 5 g.
Pregatiti forma de nuci. Aceasta se pune la incins si se unge cu o pensula, cu ulei, doar o data. Pe
parcurs nu va fi necesar, deoarece coca contine unt gras.
Puneti cate o bila in fiecare gaura, inchideti aparatul si lasati pe foc 2 minute pe o parte, si inca 20-
30 de secunde pe partea cealalta. Timpul este orientativ. in functie de grosimea formei pe care o
folosesti, timpul de coacere va varia.
Continua sa coci cojile pana la terminarea aluatului.
Cu un cutit mic, indeparteaza marginile cojilor, pentru a da o forma frumoasa nucilor.
Incepeti acum crema pentru umplerea nucilor. Rupeti biscuitii in 4 si macinati-i. La ultima tura de
biscuiti, adaugati si marginile taiate de la coji.
Macinati si nuca.
Puneti biscuitii macinati intr-un castron incapator, adaugati nucile, zaharul, cacao si amestecati cu o
spatula de cauciuc.
Puneti ciocolata topita, esenta de rom si adaugati laptele fierbinte, putin cate putin. Veti obtine o
crema cu textura asemanatoare untului de arahide.
Incepeti sa umpleti cojile cu crema. Cel mai bine folositi o lingurita pentru acest proces.
Lipiti cate doua coji, si cu degetul, stergeti excesul de crema dintre ele.
Asezati pe o farfurie intinsa sau pe un platou.
Pudrati nucile cu zahar pudra si sunteti gata de servit.
Enjoy!

MOD DE PREPARARE



2 3

Budinca de cozonac cu
caramel si nuci

Budinca de cozonac cu caramel si nuci,
o reteta simpla cu crema fina din
smantana. O idee excelenta de
refolosire a cozonacului invechit.

INGREDIENTE

400 g cozonac

300 g smantana

100 g unt

5 oua

100 g zahar

1 plic zahar vanilat

1 praf de sare

unt si pesmet pentru tapetat tava

caramel

nuci pecan

Topping

Intr-o tigaie incapatoare, topiti untul

Intre timp, taiati cozonacul cubulete.

Adaugati cozonacul in tigaia cu unt si rumeniti-l usor.

Ouale se bat spuma cu zahar si un praf de sare.

Adaugati smantana si zaharul vanilat.

Turnati bucatile de cozonac peste ouale spuma si 

Pregatiti vasul sau tava pentru cuptor. Se unge bine la 

Turnati compozitia in vas si dati la cuptor 20-25 de minute

 la 180 de grade. Reduceti temperatura in ultimele 

Scoateti-o de la cuptor si pudrati-o cu zahar daca vreti 

sa o serviti simpla, sau se lasa la odihnit 5 minute si 

Pofta buna!

       amestecati cu o spatula de cauciuc.

      interior cu unt si se tapeteaza cu pesmet.

       10 minute daca se rumeneste prea tare la suprafata.

      se serveste cu topping de caramel si nuci pecan pisate.

MOD DE PREPARARE

https://atlasculinar.ro/cozonac-cu-nuca-si-stafide/
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Cozonac rusesc sau
Kulich

Cozonac rusesc sau Kulich, un desert traditional rusesc, asemanator cu panettone sau cozonacul de la noi.

INGREDIENTE

240 ml lapte

6.5 g drojdie uscata

200 g zahar

2 oua mari

2 galbenusuri

85 g smantana grasa

170 g unt topit si racit

1 lingurita sare

700 g faina

150 g fructe uscate

coaja rasa de la o lamaie

1 esenta de vanilie

Pentru cozonac

3 albusuri mari de oua

450 g zahar pudra

3 forme de hartie inalte, ca pentru

panetttone sau tava de tort

bomboane decorative

Pentru glazura



Aveti grija ca toate ingredientele sa fie la temperatura camerei, doar laptele trebuie sa fie
caldut.
Puneti in castronul cu lapte drojdia uscata si 2 linguri de zahar. Amestecati si lasati deoparte.
In bolul mixerului puneti acum restul de zahar, smantana, ouale, galbenusurile, esenta de vanilie,
coaja de lamaie si amestecati foarte bine cu un tel .
Adaugati amestecul de drojdie, untul topit, faina si sarea.
Mixati aluatul 10 minute, cat sa devina elastic.
Adaugati si fructele uscate si mai muxati pana cand acestea se incorporeaza frumos in aluat.
Acoperiti bolul cu aluat cu folie alimetara si lasati-l la crescut pana cand acesta isi dubleaza
volumul, aprox. 1 ora.
Cand timpul a trecut, ungeti suprafata de lucru si mainile cu putin ulei.
Scoateti aluatul si impartiti-l in 3 parti egale.
Cu mana, dati o forma rotunda celor 3 parti de aluat.
Asezati aluatul in formele de hartie.
Asezati cele 3 forme cu aluat intr-o tava de cuptor si mai lasati la crescut inca 30 de minute.
Incingeti cuptorul la 175 de grade Celsius.
Dati cozonacii la cuptor pentru aproximativ 45 de minute.
Intre timp facem glazura simpla, sau bezeaua.
Puneti albusurile in castronul mixerului. Adauga 2 linguri de zahar si incepeti mixarea lor.
Adaugati treptat zaharul pana la incorporarea intregii cantitati. Vezi obtine o bezea bine
legata, iar daca este prea tare, o puteti subtia cu 2 picaturi de apa.
Lasati cozonacii la racit complet, in forma de hartie.
Acum ii puteti glazura si orna cu bombonele colorate.
Inainte de a-i taia si servi, lasati glazura sa se intareasca pentru cateva ore.
Pofta buna!

MOD DE PREPARARE

2 5

Cozonac rusesc sau
Kulich



Cozonac wool roll cu
migdale

30 g faina
120 ml lapte

Tang zhong

INGREDIENTE

Cozonac wool roll cu migdale, desertul foarte popular din ultima perioada, dupa ce un blogger malaezian a

postat un video pe Instagram. 

2 6

390 g faina
65 g zahar
8 g drojdie uscata
1 lingurita sare
1 ou
70 ml lapte cald
110 g unt nesarat si moale, la temperatura
camerei

Pentru aluat
70 g unt nesarat si moale, la temperatura
camerei
90 g zahar
1 ou
un praf de sare
100 g migdale macinate
30 g faina
1 esenta vanilie
1 lingurita scortisoara
ghimbir (optional)
nucsoara (optional)
tang zhong de mai sus

Pentru umplutura



Cozonac wool roll cu
migdale

Facem tang zhong. Intr-o oala mica puneti laptele si faina. Amestecati.
Puneti oala la foc mediu si amestecati in continuu pana cand veti obtine o crema ce are consistenta unei
budinci sau sos mai gros.
Se scoate din oala si se pune intr-un castron. Se lasa la racit complet inainte de a fi folosita.
Puneti toate ingredientele in castronul robotului de bucatarie si framantati cu acul de framantare, cca 10
minute la viteza medie. Daca nu aveti robot de bucatarie, framantati 20 de minute cu mana.
Acoperiti castronul cu aluat si lasati-l la crescut o ora sau pana cand acesta isi va dubla volumul.
Tot in bolul robotului de bucatarie pune toate ingredientele pentru umplutura si mixeaza-le.
Pregateste o tava pentru blat de tort si unge-o la interior cu unt.
Cand timpul a trecut, imparte aluatul in 5 parti egale.
Intinde fiecare parte cu un sucitor, pentru a forma un oval. (cca. 12 cm latime si 22 cm lungime)
Taiati franjuri cu cutitul, 1/4 din lungimea ovalului.
Umpleti jumatate din lungimea ovalului cu crema.
Rulati ovalul incepand cu partea nefranjurata catre partea franjurata.
Repetati procesul cu restul de aluat.
Rulourile se vor aseza pe marginea tavii, astfel incat centru tavii sa ramane gol.
Acoperiti tava si mai lasati la crescut 45-60 de minute.
Incingeti cuptorul la 180 de grade si dati cozonacul la copt pentru 30-40 de minute, sau pana cand acesta
se rumeneste frumos la exterior.
Scoateti tava din cuptor si lasati cozonacul in tava 10 minute, sa se raceasca, inainde de a-l scoate.
Inainte de servire se lasa la racit complet.
Pentru un aspect si mai sofisticat, il puteti pudra cu zahar.
Pofta buna!

MOD DE PREPARARE
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Cozonac cu nuca si
stafide

500 g faina
3 galbenusuri de ou
15 g drojdie proaspata
50 g unt
1/3 lingurita sare
3 linguri zahar
200-250 ml lapte
1 lingura ulei

Pentru aluat

INGREDIENTE

Cozonac cu nuca si stafide , desertul romanesc traditional. Perfect pentru orice ocazie , fie pentru Pasti, Craciun,

sau pur si simplu DUMINCA 

2 8

300 g nuca
40 g cacao
150 g zahar
3 albusuri
1 plic zahar vanilat
1 lingura esenta de rom
lapte

Pentru umplutura

https://atlasculinar.ro/cozonac-cu-nutella/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cozonac


Pregatim ingredientele pentru cozonac cu 2 ore inainte de a ne apuca de treaba. Punem 100 ml lapte
pe foc impreuna cu zaharul. Cand laptele e caldut oprim focul si adaugam drojdia. Lasam amestecul la
odihnit 10 minute.
Cernem faina impreuna cu sarea iar in mijloc facem o adancitura. Turnam maiaua in mijloc apoi
galbenusurile si inca 100 ml de lapte.
Incepem sa framantam aluatul. Daca mai este nevoie mai adaugam lapte pana cand obtinem un aluat
moale, nelipicios dar usor de framantat. Continuam framantarea pentru 10 minute apoi adaugam untul
moale si uleiul. Mai framantam cateva minute pana cand untule complet incorporat. Acoperim aluatul
cu folie alimentara si-l lasam la dospit pentru o ora. 
Nucile macinate le amestecam cu zaharul, zaharul vanilat si cacao. Batem usor albusurile si le turnam
peste nuci. Adaugam si lingura de rom si amestecam. Daca mai este nevoie completam cu lapte pana
cand obtinem o compozitie umeda insa nu lichida. Trebuie sa obtinem o crema mai ferma.
Rasturnam aluatul pe masa de lucru bine infainata. Il impartim in doua bucati egale. Luam o bucata si
o intindem intr-o foaie dretunghiulara groasa de 0.5 cm. Distribuim uniform jumatate din umplutura pe
tot aluatul apoi incepem sa-l rulam dinspre latura mai lunga. Procedam la fel si cu restul de aluat. Cele
doua rulouri le impletim si lipim bine capetele. Punem impletitura in tava de copt bine unsa cu ulei.
Ungem cozonacul cu galbenus de ou diluat cu o lingura de lapte. Forma de cozonac folosita de mine
are dimensiunile de 35×10 cm.
Preincalzim cuptorul la 190 de grade Celsius. Cand acesta e incins introducem tava in cuptor si
coacem cozonacul timp de 45-50 de minute. Dupa 10 minute reducem focul la 180 degrade. 
Scoatem cu grija tava din cuptor si mai lasam cozonacul in tava timp de 10 minute pentru a se racori.
Dupa aceea il transferam pe un gratar si il acoperim cu un prosop curat. Il feliem in momentul in care
s-a racit complet.
Pofta buna:)

MOD DE PREPARARE
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Cozonac cu nuca si
stafide



Cozonac japonez cu
lapte

25 g faina

150 g lapte

Pentru Tangzhong

INGREDIENTE

Cozonac japonez cu lapte, foarte pufos, perfect pentru orice mic dejun sau pentru cand ai gusta ceva dulce.

3 0

550 g faina

10 g sare

30 g zahar

7 g drojdie uscata

1 ou mare

220 g lapte gras

50 g unt sarat, topit

Pentru cozonac

1 ou batut cu o lingura de apa

25 g unt nesarat, topit

Pentru uns



Cozonac japonez cu
lapte

Incepeti mai intai cu Tangzhong. Intr-o oala amesteca laptele si faina, si da la fiert pana cad se creeaza
o budinca moale, cu temperatura de 65 grade Celsius.
Intr-un castron mare amesteca toate ingredientele solide.
In alt castron amesteca toate ingredientele lichide. (tangzhong, laptele rece, untul topit)
Combina cele doua categorii de ingrediente, adauga oul si incepi sa amesteci usor cu mana pentru a le
lega.
Cand coca aproape s-a format, se transfera pe blatul de lucru pudrat cu putina faina.
Mai pudreaza faina, putin cate putin, pana cand coca nu se mai lipeste de maini.
Nu exagera cu faina, altfel nu veti mai obtine un cozonac pufos. Tine minte, aluatul nu trebuie sa se mai
lipeasca de maini.
Imparte aluatul in 4-5 parti egale (in functie de tava pe care o veti folosi - una de chec de exemplu).
Da forma unei mingii fiecarei bucati de aluat.
Intinde cu un sucitor aluatul, intr-o forma ovala.
Ruleaza aluatul ca pe cornulete.
Intinde din nou ruloul intr-o forma ovala.
Ruleaza pentru ultima oara ovalul.
Aseaza ruloul in tava de cozonac si acopera tava cu folie de plastic.
Repeta procesul cu restul de mingiute de aluat.
Lasa la crescut, la cald, cam 30 de minute. Tava trebuie sa ramana acoperita cu folie de plastic.
Incinge cuptorul la 180 de grade Celsius.
Cu o pesnsula unge suprafata cozonacului cu ou.
Dati cozonacul la cuptor pentru 35 de minute sau pana cand interiorul acestuia ajunge la o temperatura
de 95 de grade Celsius.
Scoate cozonacul de la cuptor si pune-l la racit pe un gratar.
Unge cozonacul cat inca este cald cu unt topit, pe toate partile.
Lasa-l la racit apoi serviti.
Pofta buna!

MOD DE PREPARARE

3 1



Panetone cu stafide si
fructe confiate

500 gr făină
100 gr zahă
150 ml apă
100 gr unt

2 gr sare

15 gr drojdie proaspătă
2 ouă
1 gălbenuș
Coaja rasă de la 1 lămâie

Coaja rasă de la 1 portocală
1 păstaie de vanilie (miezul)

100 gr stafide aurii

60 gr fructe confiate cubulețe
40 gr unt

INGREDIENTE

Panetone cu stafide si fructe confiate. Cozonacul este nelipsit în zilele de sărbătoare, când ne adunăm cu toții în
jurul mesei. Dar ce-ar fi ca de data aceasta să facem o mică excepție și să alegem ceva dulce care ne facem să
ne simțim ca într-un city-break în Italia? Da, este vorba chiar de Panettone!

3 2



Panetone cu stafide si
fructe confiate

Se varsă făina, drojdia sfărâmată, zahărul, untul moale tăiat cubulețe, ouăle, gălbenușul, coaja de
citrice, miezul batonului de vanilie și 80 ml de apă în bolul mixerului și se începe frământarea, la
viteză mică. După ce s-au amestecat și îmbinat ingredientele, se adaugă treptat restul de apă în care
s-a dizolvat sarea și se continuă frământarea.
Se frământă aluatul până când este bine omogenizat și suficient de elastic pentru a se dezlipi de
pereții vasului. Se scoate aluatul de pe cârligul mixerului și se lovește de blatul de lucru de câteva ori,
împăturindu-l ca pe un plic și apoi se pune iar în bolul mixerului.
Se adaugă stafidele și fructele confiate și se continuă frământarea la viteză mică, până sunt
încorporate
Se unge un bol încăpător cu puțin unt și tot cu mâinile unse se ia aluatul, i se dă o formă rotundă de
bilă și se pune la dospit în bol, acoperit cu o folie alimentară, timp de 2 ore. 
După cele două ore, se apasă aluatul cu ambele mâini pentru a-l dezumfla și apoi se formează din
nou o bilă strânsă care se transferă în forma specială pentru Panettone. Se lasă la dospit până
ajunge la două degete sub marginea de sus. Între timp se încinge cuptorul la 200°C.
Când a dospit suficient, se ia un cuțit foarte ascuțit, se crestează o cruce pe partea superioară, unde
se pun bucățele de unt moale.
Se pune Panettone în cuptor, în partea de mijloc și se coace la 200°C, timp de 15 minute, apoi se
adaugă o crăticioară cu apă fierbinte în cuptor sub el și se continuă coacerea la 190°C, alte 15
minute. După acest timp se acoperă cu o folie de aluminiu, dacă a început să se rumenească prea
tare și se termină coacerea în alte 30 de minute, la 180°C.
Odată copt, Panettone se lasă la răcit, se pudrează cu zahăr și se servește.
Pofta buna!

MOD DE PREPARARE

3 3



Kugelhopf sau guguluf -
chec cu portocala, stafide
si migdale.

250 g faina
150 g oua
30 g zahar
10 g drojdie proaspata
esenta de portocale, dupa gust
5 g sare
coaja rasa de la o portocala
100 g stafide
125 g unt gras, 80%
fulgi de migdale

Pentru aluat

INGREDIENTE

Kugelhopf sau guguluf – chec cu portocala, stafide si migdale. Este o reteta de origine austriaca, asemanatoare

ca si textura cu checul de la noi. 

3 4

120 g zahar
80 g apa
esenta de portocale

zahar pudra

60 g unt topit
 

Pentru sirop

Pentru ornat

Extra

https://www.google.com/search?q=cobbler&rlz=1C1CAFB_enRO696RO696&sxsrf=ALeKk00aUsB1hqcPMqTTnH96-AimDeVw8g:1596734983808&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigi4qsjYfrAhVB_SoKHRh7CtIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=cobbler&rlz=1C1CAFB_enRO696RO696&sxsrf=ALeKk00aUsB1hqcPMqTTnH96-AimDeVw8g:1596734983808&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigi4qsjYfrAhVB_SoKHRh7CtIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1366&bih=657


Kugelhopf sau guguluf -
chec cu portocala, stafide
si migdale.

3 5

In vasul robotului de bucatarie, puneti zaharul, faina, esenta de portocale si coaja, ouale si sarea.
Practic toate ingredientele cu exceptia untului, stafidelor si fulgilor de migdale.
Atasati carligul la robotul de bucatarie si framantati usor timp de 8-10 minute.
Lasati robotul sa mearga in continuare si puneti in 3-4 transe si untul.
Cand untul s-a incorporat, varsati si stafidele.
Ungeti un castron mare cu putin ulei, la interior. Transferati aluatul cu o spatula de cauciuc.
Acoperiti castronul cu o folie si dati la frigider 8 ore sau peste noapte. Aluatul trebuie sa se
raceasca foarte bine pentru a putea fi modelat.
Pregatiti forma pentru guguluf. Se unge la interior cu ulei si se pun fulgii de migdale. Invartiti tava
pentru a imprastia fulgii pe toata suprafata interioara a acesteia.
Presarati faina pe suprafata de lucru. Asezati aluatul si cu mainile faceti o gaura in interior pentru
a forma un covrig mare. Acest covrig ul veti aseza in tava pentru guguluf. Aveti grija ca grosimea
covrigului sa fie aceiasi de jur imprejur.
Acoperiti tava cu o folie de plastic si mai lasati aluatul la crescut pana cand isi dubleaza volumul.
cca 2 ore
Cand timpul s-a scurs, se da la cuptor pentru 35-40 de minute, la 170 de grade.
Intre timp pregatim siropul. Intr-o oala puneti apa si zaharul si dati la fiert. Amestecati cu o
spatula, pana cand zaharul se topeste integral.
Se lasa acum la racit, apoi se adauga esenta de portocale.
Scoateti guguluful din tava si cu o pensula, ungeti-l bine cu untul topit, pe toata suprafata.
Ungeti-l acum si cu siropul pregatit, la fel, pe toata suprafata, inclusiv in gaura din mijloc.
Pudrati cu zahar si sunteti gata de servit.

MOD DE PREPARARE



Cornulete fragede cu
nuca si gem

3 6

Cornulete fragede cu nuca si gem, din aluat fraged cu unt si smantana, care se fragezesc pe zi ce trece.

Un desert romanesc gustos si usor de preparat.

500 g faina

200 g unt rece

100 g smantana

4 galbenusuri

2 pliculete zahar vanilat

un praf de sare

10 g drojdie

50 ml lapte caldut

1 lingura zahar

Pentru aluat

INGREDIENTE

2 albusuri

2 linguri zahar

100 g nuca macinata

1 lingurita esenta de rom

100 g crema de ciocolata, magiun,

rahat (ce umplutura va place)

100 g zahar pudra

Pentru umplutura

decor

http://naturavindecatoare.ro/sanatate/seminte/nuci/
https://atlasculinar.ro/categorie/desert-2/
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Intr-un bol punem laptele caldut, drojdia si zaharul, amestecam si lasam cam 5 minute pana se umfla
putin drojdia. 
In acest timp, punem intr-un vas faina si untul taiat cubulete si incepem sa integram untul in faina
pana are textura nisipului ud.
Adaugam amestecul de lapte, drojdie si zahar, galbenusurile, zaharul vanilat si smantana, in bolul cu
faina si unt.
Incepem sa framantam putin, acum adaugam si praful de sare.
Framantam doar pana sunt omogenizate toate ingredientele, formand o bila de aluat. Lasam aluatul
la odihnit pentru 20-30 de minute.
In acest timp ne ocupam de umplutura. Albusurile le batem spuma impreuna cu zaharul. 
Cand spuma devine tare si lucioasa, adaugam nuca macinata si esenta de rom, incorporandu-le cu
spatula.
Incalzim cuptorul la 180 de grade, caldura sus-jos+ventilatie.
Rasturnam aluatul pe masa de lucru presarata cu putina faina. 
Luam o bucata din aluat, o intindem bine cu sucitorul. 
Pentru forma aluatului, se pune peste aluatul intins, o farfurie cu fata in jos, peste aluat. Taiem cu
cutitul margimile ce depasesc farfuria. Indepartam farfuria si taiem cercul in 12 parti egale. Astfel
veti obtine 12 triunghiuri.
La marginea fiecarui triunghi, punem cate o lingurita plina de umplutura (albus cu nuca si esenta de
rom sau crema de ciocolata, magiun, rahat etc.) si incepem sa rulam spre interior, formand
cornuletele.
Le asezam in tava tapetata cu hartie de copt si le dam la cuptor pentru 10-15 minute sau pana cand
se rumenesc usor.
Dupa ce le scoatem din coptor, le trecem prin zahar pudra .
Pofta buna!

MOD DE PREPARARE

Cornulete fragede cu
nuca si gem



Bomboane oreo cu invelis
de ciocolata

3 8

Bomboane oreo cu invelis de ciocolata perfecte pentru un cadou dulce sau pentru a da un plus de eleganta

meselor festive.

36 biscuiti oreo
225 g crema de branza grasa
450 g ciocolata alba sau neagra
conffeti alimentar pentru ornat

INGREDIENTE

Puneti biscuitii oreo, rupti in bucati, in mixer, si sfaramati-i

bine.

Transferati biscuitii intr-un castron si adaugati crema de

branza.

Amestecati bine cu o spatula.

Formati bomboanele cu palmele si asezati-le intr-o tava cu

hartie alimentara.

Dati tava la frigider pentru 20 de minute sau pana cand

bomboanele s-au intarit.

Topiti ciocolata la microunde sau in baie de aburi fierbinti.

Luati fiecare bomboana in parte, puneti-o pe o furculita

deasupra bolului cu ciocolata, si cu o lingura turnati ciocolat

topita peste ea.

Asezati bomboanele invelite in ciocolata din nou, in tava,

presarati confetti alimentar, si dati-o la frigider pana cand

ciocolata s-a intarit.

Bomboanele se pastreaza la frigider, pana la 2 saptamani.

Enjoy

MOD DE PREPARARE
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Scoate untul din frigider ca sa se inmoaie. Cand este la
temperatura camerei, pune-l intr-un bol incapator si cu ajutorul
unui mixer, bate-l bine cu zaharul pudra pana cand se dizolva
zaharul iar amestecul este cremos.
In compozitie, adauga oul intreg, coaja de lamaie si amesteca.
Aluatul trebuie sa fie moale.
Pune faina cernuta impreuna cu bicarbonatul si sarea.
Framanta cu mana pana cand se leaga un aluat omogen si ferm
insa nu exagera cu framantatul.
Formeaza o bila de aluat, inveleste intr-o folie alimentara si pune
la frigider pentru 2 ore.
Preincalzeste cuptorul la 180 grade C sau mediu.
Intinde aluatul intr-o foaie mai groasa, de un centimetru, cat mai
uniform pe masa de lucru presarata cu putina faina. Taie cu
forma de stea biscuitii de casa, pune-i intr-o tava intinsa
tapetata cu hartie de copt
Daca doriti biscuitii spirala, montati forma la masina de tocat.
Cu mana se ajuta usor „la iesire” pentru a fi de aceeasi grosime
si sa nu se intinda. Se aseaza in tava cu hartie de copt
Pune tava la cuptor pentru 10-12 minute sau pana cand se
rumenesc usor.
Cand sunt gata, se orneaza cu zahar pudra, fulgi de nuca de
cocos, bomboane colorate, etc.

MOD DE PREPARARE

Biscuiti de casa fragezi,
traditionali, cu unt sau untura.

Biscuiti de casa fragezi, traditionali,
cu unt sau untura. Folositi diferite
forme pentru a crea o farfurie
spectaculoasa pentru masa de
Craciun.

3 oua
600 g faina
150 g zahar pudra
coaja de la o lamaie
putina sare
200 g unt gras sau 130 g untura
1 lingurita bicarbonat de sodiu
3 plicuri zahar vanilat
zahar pudra pentru ornat

INGREDIENTE
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Bomboane cu rom si
ciocolata

Bomboane cu rom si ciocolata, pregatite in bucataria de acasa. Invelite cu sprinkles multicolore pentru un design
festiv, vor infrumuseta masa ta de Craciun. Puteti oferi acest desert celor dragi, in cutii cadou 

INGREDIENTE

130 g fulgi de ciocolata semi dulce,

sau ciocolata tableta

65 g zahar pudra

3 linguri miere

1 esenta de vanilie

115 ml rom

400 g biscuiti de vanilie, sfaramati

(fara crema, biscuiti simpli)

130 g nuci pecan, rasnite

putina sare

65 g spinkles (bomboane mici pentru

decor)

Topitit ciocolata la microunde sau in baie de aburi fierbinti.

Puneti zaharul pudra peste ciocolata topita si amestecati.

Acum puneti romul, mierea si vanilia. Amestecati bine cu o

spatula de cauciuc.

Intr-un alt castron amestecati nucile rasnite cu biscuitii bine

rasniti si putina sare.

Adaugati putin cate putin din mixul de biscuiti peste ciocolata.

Amestecati bine pana cand toate ingredientele sunt

incorporate.

Acoperim castronul cu ciocolata pentru 20-30 de minute,

pentru a permite ingredientelor sa se combine. Se lasa la

frigider

Cand timpul a trecut, ne apucam sa formam bomboanele.

Luati cu lingura aluat din castron si formati mingiutele cu

palmele.

Puneti intr-un castron bomboanele decorative.

Treceti fiecare mingiuta de ciocolata prin bomboane

decorative si asezati-le in cutii festive.

Se pastreaza la frigider pana la servire.

MOD DE PREPARARE

http://naturavindecatoare.ro/stiati-ca/ciocolata-neagra/
https://atlasculinar.ro/categorie/desert-2/


Reteta utila

750 ml vin rosu sau alb

3 linguri zahar

3 mere mici

1 portocala

sirop de portocala

10 cuisoare

10 boabe de piper negru

1 baton scortisoara

1/2 lingurita coriandru

1 steluta anason

3 boabe cardamom

2 boabe nucsoara

miere

Ingrediente
Puneti vinul cu cele 3 linguri de zahar, la
incalzit, intr-o oala cu fundul gros. Focul nu
trebuie sa fie iute, astfel nu se va evapora tot
alcoolul din vin.
Intr-o oala mica, puneti contimentele la foc
mic. Acestea nu trebuie prajite, doar
incalzite. Cand simtiti mirosul lor, le puneti in
vin.
Taiati merele si portocala felii .
Cand vinul a inceput sa faca mici bule pe
margine, puneti feliile de fructe si mai lasati
la foc mic, inca 5 minute. Acoperiti cu un
capac.
Opriti focul si picurati cativa stropi de sirop
de portocala.
Se toarna printr-o strecuratoare in cani.
Se indulceste cu miere dupa placul fiecaruia.
Se orneaza cu felii de portocala, stelute de
anason, baton de scortisoara, dupa
preferinte. Se serveste cald sau fierbinte.

Mod de preparare

4 1

Vin fiert cu mirodenii



Reteta utila

500 ml apa fierbinte

2 lingurite miere

2 batoane scortisoara

100 g catina

Ingrediente
Fierbe 500 ml apa intr-o oala.
Piseaza boabele de catina si adauga-le in
apa.
Adauga si batoanele de scortisoara.
Acopera oala si lasa 5 minute.
Folosind o strecuratoare, toarna ceaiul in
cani.
Indulceste cu miere si serveste fierbinte.
Enjoy!

Mod de preparare
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Ceai de catina cu miere pentru intarirea sistemului
imunitar


