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Oricine poate fi bucătar la el acasă. Chiar unul iscusit, indiferent că
este vorba de re4ete tradi4ionale românești sau de re4ete inspirate din
alte bucătării ale lumii. Aceasta este ideea de la care am pornit Re4ete
Haplea, în aprilie 2010. Șase ani mai târziu avem postate peste 850 de
re4ete fotografiate pas cu pas, astfel încât voi, cei care ne urmări4i, să le
pute4i prepara și savura chiar dacă sunte4i abia la început într-ale
bucătăriei. 

Avem multe re4ete pentru sărbători, dar nu am creat o sec4iune
separată, așa că am considerat oportun să vă oferim o colec4ie de căr4i
electronice tematice, pe care o inaugurăm cu cea dedicată re4etelor
tradi4ionale de Paște.  Am selectat zece re4ete reprezentative, pe care vi
le recomandăm cu drag. Cu ele, nu ave4i cum să da4i greș în a vă 
impresiona familia și invita4ii pe care îi ve4i avea de sărbători.

Când spui Paște, spui ouă roșii. Mai întâi, ouăle se spală cu 
detergent, se clătesc, se lasă la uscat și apoi se fierb în vopseaua 
pregatită potrivit instruc4iunilor de pe plic. În tradi4ia populară de la noi,
oul roșu de Paști simbolizează sângele Domnului și ar avea puteri 
miraculoase, de vindecare, de îndepartare a răului, fiind purtător de
sănătate, frumuse4e, vigoare și spor, a scris crestinortodox.ro. Ouăle 
colorate în alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria
primăverii. Cele colorate în negru simbolizează chinul și durerea pe care
le-a suferit Hristos pe cruce. Interesant este că, potrivit cercetătorilor,
chinezii aveau obiceiul vopsirii oului cu două mii de ani înaintea lui 
Hristos! Acest obicei a fost preluat, apoi, de creștini.

Conform tradi4iei, în prima zi de Paște, ouăle se ciocnesc numai
cap cu cap, a doua zi se pot ciocni cap cu dos, iar în zilele următoare
dos cu dos. Primul care ciocnește este cel mai vârstnic bărbat de la
masă. În timpul ciocnirii se pronun4ă formula „Hristos a Inviat!”, la care
se răspunde cu: „Adevărat a Înviat!”.

Re4ete Haplea va urează
SĂRBĂTORI FERICITE!



1. se prepară mai întâi maiaua. Într-un
ibric, se freacă cele 100 gr de drojdie cu
o linguriţă de zahăr. Peste amestec se
pune apoi puţin lapte călduţ şi nişte
făină. Se omogenizează şi se lasă la
crescut, lângă un ochi de aragaz
deschis.

2. în timp ce creşte drojdia, începem să
preparăm coca: separăm albuşurile de
gălbenuşuri. Gălbenuşurile se freacă cu
o lingură de sare 

3. restul de lapte îl încălzim puţin.
Turnăm zahărul în el şi amestecăm până se topeşte.

4. adăugăm apoi coaja rasă de portocală şi lămâie,
plus esenţa de rom . Amestecăm.

5. punem într-un castron mai mare făina. Peste ea
turnăm laptele. Frământăm vârtos până se formează
un amestec omogen, după care adaugăm
gălbenuşurile 

6. frământăm bine până se încorporează

7. din când în când ne uităm la drojdie. Când aceasta
a crescut, o turnăm peste cocă. Frământăm până nu
mai rămâne niciun cocoloş.

8. turnăm şi uleiul peste cocă. Frământăm până ce

acesta este “înghiţit” complet. (E ceva de frământat...
dar vă asigurăm că merită!)

9. lăsăm coca la crescut, cam o oră şi jumătate –
trebuie să fie foarte cald în încăpere. După ce a
crescut, o împărNim în două şi o întindem cu un
făcăleţ. Pe deasupra punem umplutura

10. distribuim cozonacii în forme şi lasăm din nou la
crescut, cam o jumătate de oră. Îi băgăm apoi la
cuptor, unde îi lăsăm aproximativ o jumătate de oră,
până se rumenesc. 

Atenţie! Nu scoateţi cozonacii din cuptor până când
nu sunteţi convinşi că sunt copNi. Înţepaţi-i adânc cu o
scobitoare. Dacă pe scobitoare nu se ia cocă,
înseamnă că procesul coacerii s-a încheiat.

CCoozzoonnaacc

http://retete-haplea.roColecNia 10 re$ete pentru Paște

IngredienteIngrediente
● 1 kg. făină Titan
● ½ l. lapte
● 300 gr. zahăr
● 4 ouă
● 2 plicuri zahăr vanilat
● 100 gr drojdie proaspătă
● coajă rasă de la o portocală şi o lămâie, esenţă de rom
● 150 ml ulei
● nucă pisată, stafide pentru umplutură (mai pot folosi și rahat și/sau ciocolată)

Plan de lucruPlan de lucru



1. Punem la fiert organele de pui. Separat fierbem 
ficatul si rinichiul, iar în altă cratiNă fierbem limba
(aceasta fierbe un pic mai greu).

2. Când avem toate organele fierte, le scurgem bine
și apoi le lăsăm să se răcească.

3. Între timp, tocăm verdeaNa. Organele de porc le
tocăm fie mărunt cu cuNitul, fie le dăm prin mașina de
tocat sau apelăm la robotul de bucătărie.

4. Într-un bol mai mare amestecăm organele
mărunNite cu verdeaNa tocată, cu 5 ouă bătute și cu

sare și piper după gust. Noi am
mai adăugat și 2 linguriNe de
cimbru uscat.

5. Pregătim aluatul pentru foaie.
Amestecăm toate ingredintele și
obNinem o cocă. 

6. Aluatul îl întindem într-o
singură foaie de două ori
dimensiunea tăvii pe care o
folosim (35 x20 cm) .

7. Ungem tava cu ulei și întindem
foaia. Adăugăm amestecul de
organe. Acoperim cu restul de
foaie.

8. Ungem cu un ou bătut.

9. Lăsăm la cuptorul preîncălzit
(la 180 grade) pentru aproximativ
30 - 40 minute, până se
rumenește frumos deasupra.
Servim fie cald , fie rece.

DDrroobb  ddiinn  ppuuii  ssii  ppoorrcc
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IngredienteIngrediente
Pt aluat:
● 150 ml ulei
● 150 ml apă
● 350 gr faină
● 1 plic praf de copt
● 1 praf de sare

Pt umplutură:

● 1kg organe (am folosit inimi, pipote de pui,

limbă, rinichi și ficat de porc)
● 6 ouă
● 2 legături ceapă verde
●1 legătură usturoi verde
●1 legătură mărar
●1 legătură pătrunjel
●1 praf de sare
●1 praf piper

Plan de lucruPlan de lucru
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1. Separăm albușurile de gălbenușuri. 

2. Batem albușurile spumă

3. În alt bol mixăm gălbenușurile cu zahărul și untul la
temperatura camerei 

4. Adăugăm brânza dulce și grisul și încorporăm cu o
spatulă

5. Adăugam spuma de albușuri și încorporăm

6. Încorporăm treptat făina amestecată cu praful de
copt. Adăugam și fulgii de ciocolată

7. CompoziNia obNinută o turnăm în formă cu pereNii
detașabili, tapetată cu foaie de copt

8. Băgăm pasca în cuptor pentru aproximativ 40
minute, la 180 grade, până când se rumenește frumos

9. Pentru glazură, topim ciocolata cu frișca lichidă pe
bain-marie, apoi ornăm pasca fără aluat deja racită.

PPaassccaa  ffaarraa  aalluuaatt  ccuu  cciiooccoollaattaa
IngredienteIngrediente
● 1000 grame brânză de vaci
● 7 ouă
● 200 gr unt
● 4 linguri făină
● 4 linguri gris
● 200 gr zahăr

● 100 gr fulgi de ciocolată
● 1 plic praf de copt

Pt. topping

● 100 gr ciocolată
● 80 ml smântână dulce

Plan de lucruPlan de lucru
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1. amestecăm condimentele solide pentru macerat 
într-un bol. 

2. Adăugam vinul și uleiul de măsline. 

3. Acoperim carnea cu acest amestec de condimente.
Avem grijă să nu rămână nicio bucată în afară.

4. Sigilăm bolul cu o folie și îl lăsăm la frigider măcar
24 ore.

5. După timpul de macerare, așezăm carnea într-un vas
termorezistent, turnăm peste ea baiNul în care  a stat și
mai putem turna un pahar de vin și un pahar de apă.

6. Acoperim cu folie de aluminiu și lăsăm la cuptor
pentru circa 40 minute (la 180 de grade). 

7. Îndepărtăm folia și mai lăsăm la rumenit încă maxim
o oră. 
Carnea va fi fragedă de se va topi în gură.

PPuullppaa  ddee  mmiieell  mmaacceerraattaa
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IngredienteIngrediente
● o pulpă de miel

Pt macerat:

● 100 ml ulei de măsline
● 1 pahar vin roșu
● 2 linguriNe de cimbru uscat

● 2 linguriNe maghiran
● sare, piper
● 3-4 căNei de usturoi pisat
● 1 linguriNă miere
● boabe de piper rosu
● câteva foi de dafin

Plan de lucruPlan de lucru



1. Formăm maiaua într-un castron: dizolvăm drojdia în
laptele călduN, apoi amestecăm cu zahărul și 3 linguri
de  făină

2. Lăsăm la dospit la cald 10 minute (AtenNie! Trebuie
pus într-un castron mai mare, pentru că își dublează
volumul).

3. Amestecăm maiaua crescută cu făina, apa minerală,
oul (și, opNional, pentru mai multă aromă, cu coajă rasă
de lămâie și portocală) până obNinem o cocă, apoi
adăugăm treptat uleiul și frământăm până se
încorporează complet.

4. Lăsăm la crescut o oră, la căldură

5. Din această cocă folosim trei sferturi și întindem o

foaie nu foarte subNire, pe care presărăm fructele
confiate tăiate mărunt.

6. Rulăm foaia și apoi, cu un cuNit, tăiem în șase sulul.
ObNinem șase „melci”

7. Adăugăm cei 6 melci într-o formă rotundă (diametru
26 cm) acoperită cu foaie de copt, la distanNă unul de
altul (pentru că vor crește și se vor uni). 

8. Ungem deasupra cu gălbenuș de ou

9. Cu restul de aluat am procedat la fel, dar am obNinut
un cozonăcel (l-am pus în formă de chec)

10. Băgăm la cuptorul încins la 180 grade și lăsăm până
când cocăcelele se rumenesc frumos deasupra.

CCoozzoonnaacc  ccuu  ffrruuccttee  ccoonnffiiaattee
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IngredienteIngrediente
● 700 grame făină
● 25 gr. drojdie proaspată
● 1 ou
● 2 linguri de iaurt gras
● 200 ml lapte călduN
● 200 ml apă minerală

● 50 ml ulei
● 100 gr de zahar

pentru umplutură

● 200 gr fructe confiate (caise, curmale,
merișoare, coacăze, cireșe)

Plan de lucruPlan de lucru



1. Mai întâi preparăm maioneza: amestecăm
gălbenușurile crude cu cele fierte, apoi turnăm treptat
puNin ulei. Amestecăm până se omogenizează.

2. Răzuim pe partea fină ouăle

3. Adăugăm ceapa verde tocată marunt, sare, piper
(după gust), apoi maioneza. Încorporăm ușor și gata
salata!

Am servit cu lipii crocănNite la cuptor.

SSaallaattaa  ddee  oouuaa
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IngredienteIngrediente
● 6 ouă fierte
● 3 fire ceapă verde
● sare, piper

Pt maioneză

● 2 gălbenușuri crude
● 2 gălbenușuri fierte
● ulei de floarea soarelui

Plan de lucruPlan de lucru

O întrebare de 10 puncte: ce facem cu ouăle fierte
rămase după Paște? Și un răspuns pe măsură:



1. Măcinăm biscuiNii cu mixerul și topim untul.

2. Turnăm untul peste biscuiNi și amestecăm bine. Ce
obNinem întindem pe fundul unei tăvi cu pereNi
detașabili (diametru 25 cm).

3. Punem pe foc frișca lichidă. O încălzim fără să dea
în fiert, apoi luăm de pe foc și adăugăm ciocolata
ruptă în bucăNi. Dizolvăm ciocolata amestecând.

4. Mixăm brânza dulce amestecată cu crema de
brânză și zahărul pudră. Adăugăm cele 2 ouă întregi
pe rând, mixăm ,apoi adăugam treptat ciocolata
topită. Omogenizăm

5. Întindem crema peste blatul de biscuiNi, apoi băgăm
pentru aproximativ 30 minute la cuptorul încins  la 180
grade, până se rumenește frumos. ATEN#IE! După
cele 30 minute nu scoatem cheesecake-ul din cuptor.
Îl lăsăm să se răcească înăuntru (pentru că alftel se
lasă și crapă).

6. Pentru caramel, caramelizăm zahărul, apoi
adăugăm smântâna lichidă. Lăsăm pe foc până se
dizolvă complet zahărul, apoi adăugăm untul,
amestecăm până se topește complet și gata
caramelul. 
Trebuie lăsat la rece până capătă consistenNa dorită,
pentru a putea orna.

CChheeeesseeccaakkee  ccuu  ccaarraammeell
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IngredienteIngrediente
Pt blat

250 gr biscuiNi
200 gr de unt

Pt cremă

200gr ciocolată albă
400 gr cremă de brânză
600 gr brânză dulce

150 gr zahăr pudră
150 ml smântână pt frișcă
3 ouă

Pt caramel

100 ml smântână pt frișcă
6 linguri de zahăr
100 gr untmerișoare, coacăze, cireșe)

Plan de lucruPlan de lucru



1. Amestecăm carnea cu condimentele, cu oul și cu
ceapa tocată mărunt

2. Pe o foaie de aluminiu așezăm feliile de jambon

3. Peste ele întindem un strat uniform din amestecul
de carne tocată

4. Presărăm cașcavalul răzuit, apoi întindem stratul
de verdeaNă (pătrunjel și chives). Adăugam fâșiile de

ardei roșu

5. Rulăm cu ajutorul foii de aluminiu

6. Rulada învelită în folia de aluminiu e băgată în
cuptorul încins la 180 grade și lăsată 30 de minute,
după care scoatem din cuptor și înlăturăm folia. Mai
lăsam la cuptor aproximativ 20 minute, până când se
rumenește. 
Se poate servi cu garnitură de legume.

RRuullaaddaa  ddiinn  ccaarrnnee  ttooccaattaa

http://retete-haplea.roColecNia 10 re$ete pentru Paște

IngredienteIngrediente
● 500 gr carne tocată (porc + vită)
● 1 ardei roșu (kapia) tăiat fâșii
● 1 ceapă tocată mărunt
● câteva fire chives (cepșoară)
● 200 gr cașcaval răzuit

● sare, piper, paprika, oregano, amestec
condimente
● 1 ou
● 1 legatură pătrunjel tocat
● 10-12 felii jambon

Plan de lucruPlan de lucru



1. Diluăm drojdia în câteva linguri de lapte călduN. 

2. Laptele rămas îl încălzim puNin (trebuie să fie doar
călduN). Dizolvăm zahărul în el, apoi adăugăm pe rând
coaja de portocală și coaja de lămâie.

3. Punem făina în bolul în care frământăm coca: În
mijloc turnăm drojdia diluată, apoi amestecul de lapte,
zahăr și coajă de lămâie și portocală. Frământăm
bine. Adăugăm între timp și cele 2 ouă și, spre final,
încorporăm în cocă și uleiul. Frământăm bine până
obNinem un aluat omogen, pe care îl lăsăm la crescut
aproximativ 1 oră (într- un mediu cald)

4. CompoziNia pentru umplutură se obNine prin
amestecarea brânzei cu ouăle, stafidele și zahărul.

5. ÎmpărNim aluatul în două. Dintr-o jumătate formăm
trei mingiuNe, pe care le rulăm, obNinând trei suluri
subNiri de lungime egală (suficient cât să acopere
circumferinNa vasului). Apoi le împletim.

6. Cealaltă jumătate de aluat se întinde într-un vas cu
pereNii detașabili (diametru 25 cm) acoperit cu foaie
de copt. ÎnNepăm aluatul cu o furculiNă pentru a nu se
umfla.

7. Așezam în cerc, pe margine, aluatul împletit. În
mijloc adăugăm amestecul de brânză. Ungem pe
deasupra cu gălbenușul de ou.

8. Lăsăm aproximativ 40 de minute în cuptorul încins
la 180 grade, până se rumenește.

PPaassccaa  ddiinn  aalluuaatt  ddee  ccoozzoonnaacc
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IngredienteIngrediente
500 gr. făină
50 ml ulei
200 ml lapte
25 gr drojdie
3 linguri de zahăr
coaja de la o lămâie
coaja de la portocală
2 ouă

pt umplutură

400 gr brânză dulce
150 gr zahăr
stafide
2 pliculeNe zahăr vanilat
2 ouă

Plan de lucruPlan de lucru



1. Preparăm blatul: separăm
albușurile de gălbenușuri. Mixăm
spumă albușurike cu un praf de
sare,  apoi adăugăm treptat
zaharul și mixăm până obNinem o
spumă fermă. Adăugăm făina
treptat și omogenizăm cu o
paletă de silicon. Adăugăm și
nuca, rahatul și ciocolata.
Omogenizăm.

2. Întindem compoziNia albă într-o
tavă (dimensiune 40×35 cm)
tapetată cu hârtie de copt.
Băgăm la cuptorul încins la 190
grade pentru apoximativ 20 de
minute, până se rumenește.
Verificăm cu scobitoarea dacă
este făcut blatul.

3. Pentru cremă: Amestecăm cu
telul galbenușurile împreună cu zahărul. Turnăm 50
ml lapte și omogenizăm. Adăugăm și făina cu
amidonul. Amestecam cu telul (pt. a nu se forma
cocoloașe), apoi turnăm înca 50 ml lapte
și omogenizăm.

4. Restul de lapte (900 ml lapte) îl punem la fiert
împreună cu coaja de portocală. Când laptele a

început să fiarbă, adăugăm amestecul de gălbenușuri
și amestecăm continuu cu telul. Minem pe foc 
mic până când obNinem o budincă pe care o lăsăm la
răcit.

5. Mixăm untul, apoi adăugăm treptat din budincă și
mixăm până obNinem crema finală. Adăugăm crema
peste blat, apoi presărăm ciocolata răzuită.

PPrraajjiittuurraa  iimmppeerriiaall
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IngredienteIngrediente
● 10 albușuri
● 250 gr făină
● 300 gr zahăr
● 100 gr ciocolată (tăiată bucăNele)
● 100 gr nuci (tăiate mărunt)
● 100 gr rahat (tocat mărunt)
● 1 plic praf de copt
● 1 praf sare (pt bătut albușurile)

pt cremă

● 10 galbenușuri
● 1 litru lapte
● 5 linguri făină
● 5 linguri amidon
● 300 gr zahăr
● 200 gr unt (la temperatura camerei)
● coajă de la o portocală
● pentru presărat deasupra
● 100 gr ciocolată răzuită

Plan de lucruPlan de lucru


