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Tradiţii culinare cu bun gust 
-broşură- 



De ce.... 

 Pentru că, pe noi, elevii din Clubul ,,Cireşarii”, ne-a dus 
gândul la vacaţa petrecută la bunici la ţară. Şi acolo, mâncarea 
parcă era mai bună, mai gustoasă. Pentru cei care nu au avut 
norocul unei astfel de experienţe, ne-am gândit să culegem câteva 
reţete de la bunici, vecini, rude de la ţară şi astfel a luat naştere 
broşura. 

 Prin realizarea acestei broşuri ne-am propus să aducem mai 
aproape de noi viaţa de la ţară, reflectată în tradiţiile culinare 
specifice zonelor din apropierea oraşului Cluj-Napoca. 

 Ne-am dorit să evidenţiem importanţa unei alimentaţii 
naturale şi sănătoase prin reţete culinare în care să fie folosite 
ingrediente prospete, din gospodăriile de la ţară, în detrimentul 
unei alimentaţii bogate în semipreparate sau a alimentelor care 
abundă în conservaţi şi potenţiatori de gust. 

 Şi promitem că nu ne vom opri aici, vom adăuga şi alte 
reţete gustoase... 

 



Cuprins  

• Aperitive 

• Supe/ciorbe 

• Fel principal 

• Desert  

• Murături/dulceaţă/zacuscă 

 



Aperitive 

• Ouă umplute cu pate şi maioneză 

• Chiftele de cartofi 

• Drob de miel 

• Salată de vinete cu maioneză 

 



Ouă umplute cu pate şi maioneză 
Ingrediente: 

• 6 ouă 

• 1 pate de porc sau pasăre 

• smântână 

• ulei pentru maioneză 

• 1 linguriță muștar 

• ceapă 

• sare, piper 

 

Mod de preparare 

       Se fierb ouăle bine. Se curăţă, se taie în două, se scoate gălbenușul și se pune într-un bol 

separat. 

Se amestecă apoi toate gălbenușurile cu pateul, se adaugă puţină maioneză, ceapa tocată mărunt, 

se adaugă sare şi piper după gust, apoi se umple jumătățile de ou cu aceasta pastă. Se face o 

maioneză în care se pune la început o linguriță de muștar pentru a nu se tăia și la final se amestecă 

cu smântâna.  Se poate adăuga în maioneză legume tăiate sau rase: morcov, ardei, ceapă verde, 

salată verde.  Se toarnă amestecul într-un vas întins și se aranjeă ouăle cu umplutura în sus. Se 

decorează cu pătrunjel verde, măsline, ridichi, etc. 



Chiftele de cartofi 

Ingrediente 
• 1 kg cartofi 
• 1 ceapă mare uscată sau 1 legătură ceapă verde 
• 4-5 căţei de usturoi uscat sau 1 legătura de usturoi verde 
• sare, piper după gust 
• 1-2 morcovi  
• mărar 
• pătrunjel 
• 2 ouă 
• 200 g făină sau pesmet pentru modelat 
• ulei pentru prăjit 
 
Mod de preparare  
          Se spală cartofii şi morcovii, se curăţă, se pun la fiert şi se adaugă 1 linguriţă de sare.  Când 
sunt fierte, se scot, se pasează îmreună. Se adaugă acum ceapa tăiată cubuleţe fine, usturoiul 
pisat, verdeaţa tocată fin, 1 linguriţă rasă de sare şi piper, ouă şi pesmet/gris. Se amestecă totul 
foarte bine şi se prăjesc în ulei incins, la foc mediu.Când sunt aurii, se intorc pe celalată parte. Se 
scot pe şerveţele absorbante şi se lasă la răcit. 

 



Drob de miel 

Ingrediente: 

• 1 kg organe de miel ( inimă, ficat, plămâni, rinichi)  

• 3 ouă crude  

• 3 ouă fierte  

• 1 mână bună de verdeaţă (pătrunjel, usturoi verde, ceapă verde)  

• sare, piper 

 

Mod de preparare  

 Se fierb organele , apoi se lasă să se răcească şi se dau prin maşina de tocat carne . La 

fel şi verdeaţa (se dă prin maşina de tocat). Ouăle fierte se taie bucăţele mici. Se amestecă toate, 

se adaugă ouăle crude şi se condimentează. Se unge o cratiţa cu puţin ulei se pune "năframa" 

(pieliţa în care se ţin intestinele) se adaugă compoziţia, se înveleşte cu năframa şi se coace 

aproximativ  o oră la cuptor.  

 



Salată de vinete cu maioneză 

Ingrediente: 

• 2-3 vinete  

• 1 ou 

• 200 ml ulei 

• 1 ceapă 

• sare 

 

Mod de preparare: 

 Se coc vinetele, se lasă la scurs, se curăţă şi se toacă mărunt. Se 
pregăteşte o maioneză dintr-un gălbenuş de ou frecat bine cu ulei (se 
poate pune o linguriţă de muştar pentru ca maioneza să nu se taie). Se 
adaugă la vinete, ceapa tocată mărunt şi maioneza. Se amestecă bine şi 
se condimentează cu sare după gust. 

 



Supe/ciorbe 

• Supă de găină cu lăşcuţe 

• Supă de roşii cu taieţei de casă 

• Ciorbă de salată verde 

• Ciorbă de cartofi 



Ingrediente pentru supă:                                                   Ingrediente pentru lăşcuţe: 

– o găină                                                                                -2 ouă 

– o ţelină mică                                                                       -făină 

– 2 bucăţi rădăcină de pătrunjel                                            -apă 

– 4 morcovi mari                                                                   -sare 

– o gulie mică 

– 6-7 boabe de piper 

– sare după gust  

Mod de preparare lăşcuţe: 

 Se cerne aproximativ 300 grame făină, se face o adâncitură în mijloc şi se pun ouăle, 

sare şi puţină apă. Se frământă bine. Se adaugă făină şi apă până se obţine o cocă care nu se lipeşte 

de mâini şi se poate întinde uşor. Se întinde o foaie subţire (pătură) cu ajutorul sucitorului. Când 

este aproape uscată, se rulează şi se taie sub formă de pătrăţele mici (lăşcuţe). 

Mod de preparare supă : 

 Se pune găina la fiert. Când este fiartă de jumătate, se pune şi zarzavatul la fiert. Se 

adaugă la final sare şi piper după gust, se mai lasă să dea un clocot la foc mic şi se strecoară.  

Se adaugă lăşcuţele, se fierbe 5 min. Se poate lăsa şi zarzavatul în supă, mai ales morcovii. Se 

presară deasupra pătrunjel verde proaspăt. 

Supă de găină cu lăşcuţe 



Supă de roşii cu taieţei de casă 

Ingrediente:  

• 5 roşii mari (1/2 l bulion) 

• 1 ceapă 

• 1 ardei gras roşu 

• 3 morcovi 

• 1 ţelină mică 

• apă 

• sare 

 

Mod de preparare  

 Se curăţă legumele, se spală şi se taie în bucăţi mici, apio se pun la 
fiert. Când sunt fierte se scot şi se pasirează bine. Dacă folosim bulion, acesta 
se adaugă la supa de legume, după ce pasirăm legumele. Se adaugă tăieţeii de 
casă şi se  mai fierb 3 minute.  

 



Ciorbă de salată verde 
Ingrediente: 
• 2-3 căpăţâni mari de salată verde 
• 4-5 fire de ceapă verde 
• 3 fire de usturoi verde 
• 1 lingură de făină 
• 1,5 litri zer proaspăt 
• 250 gr. smântână grasă sau iaurt gras  
• 2 gălbenuşuri 
• 1 legătură de mărar 
• sare şi piper 
• 50 de grame de slănină afumată 
 
Modede preparare: 
 Salata se spală bine şi se taie mărunt. Se pun într-o oală la fiert în apă şi se fierb 5 
minute apoi se strecoară. Se pune zerul proaspăt la foc, se adaugă salata verde fiartă şi 
usturoiul şi se fierbe încă 5-10 minute. Separat, se taie slănina, se prăjeşte, se adaugă ceapa 
tăiată rondele, se prăjeşte şi se adaugă făina şi puţină paprika. Amestecul se adaugă peste 
salata verde, în zer. Se micşorează focul şi se fierb toate aproximativ 10 min. La final se adaugă 
mărarul tocat mărunt. Gălbenuşurile se freacă bine, se adaugă smântâna (iaurtul) şi se pun 
peste supa de salată. 

 



Ciorbă de cartofi 

Ingrediente 

• 6 cartofi 

• 1 morcov 

• 1 ceapă 

• 1 bucățică țelină 

• 1 pahar suc de roşii 

• sare, piper 

• ulei 

• mărar 

• smântână 

 

Mod de preparare 

 Se spală legumele, se curăţă şi se taie în bucățele. Într-o cratiță se pune puţin ulei şi 
apă, se adaugă legumele şi se fierb.  Când cartofii s-au fiert se pune sucul de roşii. Se adaugă sare 
şi piper după gust şi se lasă la fiert încă 5 minute. Se poate adăuga la final mărar tocat şi 
smântână.  



Fel principal 

• Iahnie de fasole 

• Mămăligă cu brânză şi jumări, în pături 

• Varza á la Cluj 

• Papricaş de pui 

 



Iahnie de fasole 

Ingrediente: 

• fasole uscată 

• un morcov  

• 1/2 de telină rasă  

• 2 frunze de dafin 

• sare 

• ulei  

• 2 linguri făină de grâu  

• 1 lingură de boia 

• 250 ml bulion 

 

Mod de preparare: 

 Fasolea se fierbe de jumătate. Se adaugă morcovul, ţelina, dafinul şi sarea. Separat se 

căleşte în ulei făina de grâu, adaugandu-se boiaua şi bulionul. Toate se adaugă peste fasolea fiartă. 

Oala se pune la cuptor 30 minute. 



Mămăligă cu brânză şi jumări, în 
pături 

Ingrediente: 
• făină de mălai 
• 1 bucată slănină afumată 
• 250 grame brânza frământată (sau pusă la borcan) 
• sare 
 
Mod de preparare: 
 Se face o mămăligă puţin mai tare. Într-o tigaie se prăjeşte 
slănina şi se obţin jumări. Se aşează un strat de mămăligă care se 
întinde cu lingura unsă cu untură topită de la slănină. Se adaugă 
jumările, apoi un strat brânză rasă sau sfărâmată mărunt. Se repetă 
straturile până se termină mămăliga. 



Varza á la Cluj 
Ingrediente: 

• 1 varză mare 

• 700 grame carne de porc tocată  

• 1 ceapă mare 

• 1 ardei gras 

• 1 lingură boia 

• 2 linguri orez 

• 150 ml bulion 

• ulei, cimbru, piper, sare 

 

Mod de preparare: 

 Tăiem varza mărunt, apoi punem sare şi lăsăm să stea puţin. Între timp curăţăm şi 
tăiem mărunt ceapa şi ardeiul. Varza o frecăm puţin cu sare să se înmoaie şi o călim în 2-3 
linguri de ulei. La sfârşit adăugăm cimbru şi piper. Ceapa şi ardeiul le călim, apoi adăugăm 
o lingură de boia dulce şi lăsăm puţin. Punem carnea şi amestecăm uşor. Lasam să fiarba 
până scade zeama lăsată de carne. Adăugăm sare şi piper. Orezul îl fierbem separat şi il 
strecurăm, apoi îl amestecăm cu carnea. Într-un vas punem puţin ulei, apoi un strat de varză, 
unul de carne, puţin bulion, repetăm, ultimul strat trebuie să fie de varză. Punem deasupra 
cateva felii de rosii şi adăugăm o jumătate de cană de apă. Se pune la cuptor pentru 
aproximativ o oră. Se serveşte cu smântână şi ardei iute, eventual cu mămăligă.  



Papricaş de pui 
 INGREDIENTE 

• 1 kg carne de pui (piept, pulpe, aripioare) 

• 2 cepe potrivit de mari 

• puţin ulei 

• 1 lingură boia de ardei dulce 

• 200 ml smântână 

• 250 ml apă 

• 1 lingură făină 

• 200 ml lapte dulce 

• sare 

• piper 

• 1 legătură pătrunjel verde 

 

Mod de preparare: 

 Se pune uleiul într-o cratiţă, se căleşte ceapa tăiată mărunt, se adaugă bucăţi mici 
de carne de pui, se prăjeşte puţin apoi se adaugă o lingură boia şi o lingură făină. Se prăjesc 
puţin , se adaugă apă şi se lasă la fiert la foc mic. Facem o îngroşeală din făină, smântână şi 
lapte şi se adaugă peste sosul cu carne fiartă. Sare şi piper se adaugă după gust. Se mai 
fierbe 5-8 minute. La final se pune pătrunjel tocat mărunt. Se serveşte cu mămăligă. 

 



Desert 

• Brânzoaice 

• Palaneţe cu varză (vărzări/cocoradă)  

• Clătite cu urdă şi mărar 

• Mălai cu lapte 

• Papanaşi 

• Gomboţi cu prune 

• Lapte de pasăre 



Brânzoaice 
Ingrediente pentru aluat: 

• 1 kg făin 

• 2 ouă 

• 50 gr drojdie proaspătă 

• 250 ml lapte 

• 150 gr unt 

• zahăr după gust ( aprox. 5 linguri) 

• 2 plicuri zahar vaniliat 

Ingrediente pentru umplutură: 

• coaja rasa de lămâie 

• 1/2 kg brânza dulce 

• Stafide 

• zahăr după gust, zahăr vanilat 

• 2 ouă  

 

 

 

Mod de lucru: 

Se freacă drojdia cu puţin zahăr până se 

lichefiază şi apoi se mai adaugă puţină făină (1 

linguriţă) şi cam 60 ml lapte călduţ.   

Separat, se încălzeşte laptele şi se adaugă untul s

ă setopească. Apoi se frământă un aluat 

mai moale, până se desprinde de pe vas (se 

adugă apă călduţă la nevoie) şi se lasă să crească 

40 de min. Aluatul se întinde într-o foaie şi se 

taie pătrate. Brânza se amestecă cu stafidele, 

coaja de lămâie, ouăle, zaharul şi zahărul vanilat 

şi se pune,câte puţin pe fiecare pătrat, împăturind 

colţurile opuse. Se pun în tava unsă şi tapetată cu 

făină şi se mai lasă să crească 10 min, apoi se 

ung cu gălbenuş de ou şi se bagă în cuptorul 

preîncalzit, la 180 grade C,15minute. 



Palaneţe cu varză (vărzări/cocoradă) 

Ingrediente aluat: 

• 500 g făină 

• 250 ml apă călduţă 

• 25 g drojdie proaspătă + 1 linguriţă mică de zahăr 

• 30 ml ulei floarea soarelui 

• ½ linguriţă mică sare 

• 1 gălbenuş (pentru uns) 

Ingrediente umplutură 

• 700 g varză  

• 100 ml ulei  

• sare şi piper după gust 

 

Mod de preparare 

 Se prepară întâi aluatul astfel: punem făina într-un vas încăpător. Frecăm drojdia cu zahărul şi apoi 
o amestecăm cu apă calduţă. Turnăm apa în centrul făinii şi începem să frământăm. Adăugăm uleiul şi sarea apoi 
framântăm până când aluatul  devine elastic şi nu se mai lipeşte de mână. Acoperim vasul cu un ştergar şi lăsăm 
aluatul să dospească într-un loc călduţ, aproximativ 2 ore sau până când îşi dublează volumul. 

 Călim varza tăiată mărunt în uleiul încins, adăugăm sare şi piper după gust. Se lasă la răcit. 
Întindem aluatul dospit într-o foaie dreptunghiulară de cca 5-6 mm grosime. Tăiem aluatul în pătrate şi adăugăm 
în centrul fiecărui pătrat câte 1 lingură mare plină cu varză călită rece. Lipim, două căte două, colţurile opuse ale 
fiecărui pătrat. 

 Punem palaneţele în tava de cuptor, la o distanta de 4-5 cm una faţă de cealaltă, le lăsăm să 
dospească, într-un loc călduţ, încă 30 de minute. Apoi le ungem cu galbenuşul de ou şi le coacem  până când se 
rumenesc uniform. 

 



Clătite cu urdă şi mărar 

Ingrediente: 

• 4 ouă  

• 1 plic zahăr vanilat 

• puţină coajă de lămâie 

• 600 ml lapte 

• aprox. 400 g făină    

• 1 vârf de cuţit praf de copt 

• un vârf de cuţit de sare 

•  ½ kg urdă  

•  mărar 

 

Mod de preparare : 

 Se amestecă ouăle cu zahărul vanilat, şi coaja de lamâie, apoi se adaugă treptat făina 

amestecată cu praful de copt, alternând cu laptele. Cantitatea de făina este aproximativă, trebuie să 

obţinem un aluat curgător destul de subţire. Lăsăm să se odihnească compoziţia o jumătate de oră apoi 

coacem clătitele. Le umplem cu urdă zdrobită, sare şi mărar. 

. 



Papanaşi 

Ingrediente: 

• 250g brânză de vaci 

• 2 linguri de zahăr 

• 2 ouă mici 

• 1 plic zahăr vanilat 

• 4 linguri făină 

• 1 vârf de cuţit bicarbonat stins cu puţină zeamă de lămâie 

• mai avem nevoie de făină, ulei, smântână, dulceaţă, zahăr pudră 

 

Mod de preparare: 

 Se frecă bine brânza de vaci cu gălbenuşurile, zahărul şi zahărul vanilat. Se adaugă 

făina, bicarbonatul şi albuşurile bătute spumă. Obţinem un aluat destul de moale. 

Se ia cu lingura din el, se pun pe farfuria cu făină şi se modelează papanaşi. Prăjim papanaşii în 

ulei încins şi apoi îi scoatem pe un şervet de hârtie. Servim fierbinţi cu smântână şi dulceaţă. 



Mălai cu lapte 

Ingrediente: 

• 1 cană de făină de grâu 

• 3 căni de făină mălai 

• 3 căni de lapte acru (iaurt) 

• 1 cană de lapte dulce 

• 4 ouă  

• 1 cană de ulei de floarea soarelui 

• 1 cană de zahăr tos 

• 1 plic de praf de copt 

• 1 lingură de coajă de lămâie 

• 1 linguriţă de zahăr vanilat 

• jumătate de linguriță de sare.  

 

Mod de preparare: 

 Se amestecă ouăle cu zahărul timp de aproximativ 5 minute sau până când zahărul s-a topit. 
Apoi se adaugă uleiul, coaja de lămâie, zahărul vanilat, laptele, iaurtul și se amestecă bine. La final, se 
adaugă făina, mălaiul, praful de copt și sarea. Se unge tava cu unt, se toarnă compoziția şi se coane timp 
de 30-40 minute. 



Gomboţi cu prune 

Ingrediente: 

• 500 g cartofi fierţi 

• 150g făină  

• 1 Ou  

• 1 lingură ulei  

• 500 g prune  

• 2-3 linguri zahăr 

• 1 linguriţă scorţişoară  

• sare  

Ingrediente pentru pesmet:  

• 10 ml ulei  

• 150 grame pesmet  

• 3 – 5 linguri zahăr  

 

Mod de preparare: 

 Cartofii îi fierbem în coajă în apă cu sare. Îi lăsăm să se răcească după care îi curăţăm de coajă şi trebuie să 
rezulte 500 grame. Cartofii îi zdrobim ca pentru piure, adăugăm oul bătut, făina (130g) şi uleiul. Se frământă bine. 
Obţinem un aluat lipicios. Prunele se despică în două, scoatem sâmburele. Presărăm cu zahăr şi scorţişoară şi le lăsăm aşa 
până se topeşte zahărul. Într-o oală punem apă la fiert. Într-o tigaie largă, adăugăm uleiul şi pesmetul şi prăjim la foc mic 
amestecând 2-3 minute. Adăugam zahărul şi mai amestecăm puţin. Presărăm puţină făină pe masă, împărţim aluatul în 
două şi întindem prima bucată. Cu gura unui pahar vom forma discuri. În mijlocul fiecărui disc punem câte-o jumătate de 
prună. Apoi formăm biluţe. După ce am modelat toţi gomboţii, îi aşezăm în apă fierbinte dar care nu clocoteşte. După 
aproximativ 5 minute, se ridică la suprafaţă, înseamnă că sunt gata. Îi scoatem din apă şi îi tăvălim prin pesmet.  



Lapte de pasăre 

Ingrediente: 

• 1 l lapte de vacă 

• 200 g zahăr 

• 3 plicuri zahăr vanilat 

• 4 ouă 

• 1 lingura coajă rasă de lămâie 

 

Mod de preparare: 

 Se pune laptele la fiert. Separat se bat gălbenuşurile cu 150 g zahăr şi 4-5 
linguri de lapte, până se dizolvă tot zahărul. Se adaugă un plic de zahăr vanilat, 
coaja de lămâie  şi se adaugă în laptele fierbinte. Se amestecă continuu şi se lasă la 
fiert 2-3 minute. Albuşurile se bat bine cu 50 g zahăr şi un plic zahăr vanilat, până 
când se topeşte tot zahărul. Când compoziţia de lapte cu gălbenuşuri  fierbe, se 
adaugă cu lingura albuş bătut spumă. Se fierbe încă 2-3 minute, apoi se întorc 
găluştele de albuş pe partea cealaltă. Se mai fierb 2 minute şi se lasă la răcit. 

 



Murături/dulceaţă/zacuscă 

• Bulion de roşii 

• Gogoşari în oţet 

• Zacuscă cu vinete 

• Zacuscă cu fasole 

• Magiun de prune 

• Salată de gogonele murate 

  

 

 



Bulion  de roşii 

Ingrediente: 

• 5 kg de roşii 

• sare 

• zahăr 

• conservant 

  

Mod de preparare: 

 Roşiile se dau prin maşina de stors roşiile pentru a se elimina 

sâmburii. Sucul de roşii obţinut se pune la foc mic, se amestecă din când în 

când şi se adaugă sare şi zahăr după gust. La sfârşit se adaugă conservant şi se 

pune în sticle. Sticlele se pun la pat clad pentru câteva zile. 

 



Gogoşari în oţet 

Ingrediente: 

• 5 kg gogoşari; 

• 1 l oţet 

• 2 l apă 

• 20 boabe de piper 

• Foi de dafin 

• 1 linguriţă de sare 

• 100 g zahăr 

  

Mod de preparare: 

 Se pune la foc, până dă un clocot, soluţia formată din apă, oţet, piper, foi de 
dafin, zahăr, sare. Gogoşarii, crăpaţi se scufundă în soluţia care fierbe, până îşi schimbă 
culoarea. Se scot din soluţie şi se aşează în borcane (3 borcane de 3 kg sunt necesare 
pentru cantitatea de gogoşari). Soluţia rămasă se toarnă peste gogoşarii din borcan. 
Deasupra gogoşarior se pun frunze de ţelină, cimbru, mărar. A doua zi se completează 
cu apă şi se leagă. 

 



Zacuscă cu vinete 

Ingrediente: 

• 5 kg gogoşari 

• 2 kg ceapă 

• 2 kg morcovi 

• 2 kg ardei kapia 

• 1,5 l bulion (suc de roşii) 

• 1 l ulei 

• 1 linguriţă piper boabe 

• 3-4 foi de defin 

• sare după gust 

• 3 kg de vinete coapte şi scurse 

  

Mod de preparare: 

 Se curăţă ceapa, se dă prin maşina de tocat, se prăjeşte în uleiul încins până îşi schimbă 
culoarea, se adaugă morcovii, gogoşarii, ardeii şi se prăjesc. Se adaugă vinetele, bulionul, sarea, piperul 
foile de dafin şi se firbe compoziţia aproximativ 1/2 ore amestecând din cand în când. Se adaugă 
conservant, se pune în borcane şi se dă la dunst pentru 30 min. Apoi se pun borcanele la pat cald. 



Zacuscă cu fasole boabe 

Ingrediente: 

• 1 kg fasole grasă boabe (verde) 

• 6 cepe mari 

• 1 legătură de pătrunjel 

• 500 ml bulion 

• 2 foi de dafin 

• gogoşari tăiaţi mărunt (se ia cu ambele mâini  

doi pumni de gogoşari tăiaţi) 

• 0,5 l ulei 

• conservant 

  

Mod de preparare: 

 Fasolea se firbe separat cu puţină sare. În uleiul încins se prăjeşte ceapa, se 
adaugă gogoşarii, pătrunjelul tăiar mărunt, fasolea fiartă şi scursă de apă, sare, bulion, 
foi dafin şi se firb toate 30 minute (din momentul începerii fierberii). Se pun în borcan, 
la dunst în cuptor pentru 30 minute şi apoi la pat cald. 

 



Magiun de prune 

Ingrediente: 

• 5 kg prune de toamnă foarte dulci 

• scorţişoară 

 

Mod de preparare: 

 Prunele se spală, se curăţă de codiţe şi se scot 
sâmburii. Se pun la fiert într-o cratiţă bine spălată. Se 
amestecă mereu cu lingura de lemn să nu se prindă. Se 
firebe mult, până se obţine o pastă consistentă. Se pune 
magiunul în borcane bine spălate, clătite şi sterilizate. 



Salată de gogonele murate 

 Ingrediente: 

• 1,5 kg gogonele tăiate solzişori 

• sare (un pumn) 

• 500 g morcovi 

• 500 g ceapă 

• 6 gogoşari 

• 6 ardei graşi 

• piper măcinat 

• 200 g zahăr 

• 200 ml oţet 

  

Mod de preparare: 

 Se taie gogonelele fideluţă, se amestecă cu sarea şi se lasă 2-3 ore, după care 
se scurg şi se amestecă cu morcovii daţi pe răzătoarea mare, ceapa, gogoşarii şi ardeii 
graşi tăiaţi fideluţă. Se pun toate într-o cratiţă mare , se adaugă sare, piper, foi de dafin, 
zahăr, oţet şi se lasă la fiert 20 minute (din momentul fierberii). Se amestecă uşor, se 
pun în borcane şi se dau la dunst la pat cald. 

 


