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Belgia

1 kg muchi de vit
4 linguri de unt
3 bucai medii de ceap
330 ml bere neagr 
o linguri de mutar
o linguri de zahr brun
cimbru
2 frunze de dafin
2 linguri amidon sau maionez 
sare i piper

 • Belgia este ara ciocalatei i a pralinelor, producând anual 170.000 T de ciocolat.
 • În Belgia se produc peste 800 de tipuri de bere, iar în 1999 s-a deschis prima academie de bere.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Tocani 
belgian cu 
vit
Carbonade flamande

Încingei untul într-o oala de 
font. Rumenii carnea de vit, 
tiat în cuburi mai mari, pe 
toate prile. Scoatei carnea cu 
o spumier i, în aceeai oal, 
clii ceapa (tiat marunt). 
Punei carnea înapoi in oal, 
peste ceap, i presrai fina 
sau maioneza. Amestecai uor 
pentru ca bucile de carne s 
fie uniform acoperite. Turnai 
berea i, dac este nevoie, 
adaugai un pic de ap, astfel 

încat carnea s fie acoperit 
de lichid. Potrivii de sare i 
de piper, dai focul mic i 
acoperii oala. Lsai s fiarb 
înabuit circa 2 ore, avînd 
grij s mai amestecai din 
când în când. Adaugai, apoi, 
zahrul brun i mutarul, 
precum i cimbrul, ptrunjelul 
i dafinul. Lsai înc o ora, 
tot pe foc mic. În final, sosul 
va scdea, se va îngroa i va 
deveni mai concentrat.

aprox. 4 ore i 30 minute



4

Frana

1 dovlecel
2 ardei grasi, rosu si galben
3 morcovi
o ceapa
5 rosii mici
1/2 cub concentrat de legume
250 g cuscus
400 ml apa
40 g unt
sare i piper

 • Masa de pranz a francezilor dureaz 2 ore – poate chiar mai mult în oraele mici, deoarece ei 
consider c mâncarea trebuie consumat cu aceeai grij cu care este pregtitt.
• În Frana au fost inventate peste 300 de feluri de brânz.

Ingrediente Mod de preparare

tiai c...?

Cuscus cu 
legume

Întâi se face sosul de legume 
pentru care morcovii rondele, 
ardeii tiai ptrele, 
dovlecelul tiat cuburi, roiile 
pe jumtate i ceapa tocat 
petiori se pun la fiert cu 
concentratul de legume i un 
pic de ap. Se las la fiert 30 
de minute, amestecând din 
când în când pentru a evita 
prinderea.
Cu 10 minute înainte de 
servirea mesei, într-un vas, 

se topete untul, se adaug 
cuscusul i apa clocotit. 
Se amestec, se acoper cu 
un capac i se las la fiert 5 
minute.
Dup aceste 5 minute, cu o 
furculi se amestec i se las 
s respire 2 minute. Se acoper 
pân în momentul servirii.
Se pun deasupra legumele 
fierte, se amestec uor i se 
aduce totul la mas.

Gata în:
aprox. 30 minute
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Germania

5 - 6 buci de cartofi 
o ceap
o bucat de bacon - 150 grame
o linguri boia dulce
4 - 5 linguri ulei
sare i piper

 • În Germania exist aproximativ 300 de sortimente de pâine; exist i muzee de pâine.
 • Nemii sunt pe locul doi în clasamentul celor mai mari consumatori de bere din lume.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Cartofi 
rneti 
cu ceap i 
unc
Bratkartoffeln

Cartofii se spal bine i se fierb 
în coaj, cu 2-3 ore înainte de 
a prepara reeta. Se scurg de 
apa i se las s se rceasc. 
Se cur cartofii de coaj i se 
taie în rondele subiri.
Se încinge uleiul i se rumenesc 
la foc mocnit feliile de cartof 
pân capt o crust aurie pe 
toate prile apoi se scot într-
un alt vas. Se feliaz baconul 
i se rstoarn în uleiul în care 
s-au rumenit cartofii.

Se toac o ceap roie i se 
adaug peste unca prajit, 
amestecându-se uor pâna se 
înmoaie puin.
Adugm totul peste cartofii 
rumenii. Potrivim de sare i 
piper apoi condimentm cu 
boiaua de ardei. Se împinge 
vasul pe foc i se amestec 
delicat ingredientele pentru 
3 minute, cât s se combine 
aromele.

aprox.  25 minute
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Italia

200 g spaghete
3 glbenuuri
100 g parmezan
150 g pancetta (sau bacon)
un cel de usturoi
ulei de msline
sare i piper

• Se estimeaz c un italian consum circa 25 kg de paste pe an.
• Furculia a aprut în Italia, înaintea orcrei alte ari europene, din cauza pastelor.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Spaghete 
carbonara

Se fierb pastele, iar între timp 
se bat glbenuurile cu 40 de 
grame de parmezan ras i 
piper. Pancetta i usturoiul 
strivit se pun într-o tigaie, în 
puin ulei de msline, i se las 
cam 5 minute, pân devine 
uor crocant unca, dup 
care usturoiul se arunc. Se 
adaug în tigaie pastele i un 

pic din apa în care au fiert, se 
amestec i se ia tigaia de pe 
foc. Se pun sare i piper, apoi 
se adaug glbenuurile cu 
parmezan. Se amestec iar i 
se mai adaug ap de la paste, 
dac este necesar. Restul de 
parmezan se rade deasupra 
înainte de servire.

aprox. 20 minute
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Luxemburg

450 g fasole verde proaspt
225 g cartofi mijlocii tiai cubulee
300 g unc tiat cubulee
1 1/2 litri ap rece
un morcov mijlociu tiat cubulee
o ceap tiat mrunt
2-3 linguri de smântân
o lingur de arpagic verde tocat
cârnai
sare i piper

 • Luxemburg este unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Europene, NATO si Natiunilor Unite.
 • Capitala este oraul cu cele mai multe restaurante clasate Michelin din lume (cele mai rafinate si 
celebre restaurante).

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Sup de 
fasole verde
Bouneschlupp

Splai si curai fasolea, apoi 
tiai-o în buci mici. Într-o 
crati de font clii unca la 
foc potrivit pân când devine 
maronie i crocant. Dac 
folosii cârnai, adugai-i 
i pe acetia i calii-i pân 
când devin maronii. Punei 
unca i cârnaii pe un ervetel 
absorbant, pentru a îndeprta 
grsimea din carne. Pstrai 
grsimea în crati. Adugai 
în crati morcovii i ceapa, 
apoi calii timp de aproximativ 
3 minute. Nu trebuie s prind 
culoare, ci doar s fie moi. 
Adugai usturoiul, amestecai 
puin i apoi adaugai fasolea.
Turnai apa rece peste legume, 

pân le acoperii. Aducei la 
punctul de fierbere i apoi 
reducei focul, pe urm punei 
un capac. Adugai jumatate 
din bacon, pentru savoare, 
pstrând cealalt jumtate 
pentru garnitur. Fierbei 
timp de 30 de minute. Adugai 
cartofii în crati i amestecai. 
Fierbei la foc mic, cu capac, 
pentru înc 20 minute, pân 
când cartofii devin moi. Punei 
sare i piper dup gust. Oprii 
focul. Dac folosii cârnai, 
punei-i întregi în sup, ca 
s se înclzeasc. Înainte 
de a servi supa, adugai 
smântân, amestecând-o încet.

aprox. 35 minute
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Olanda

250 gr fain
350 ml lapte cldu
4 linguri ulei
un ou
7 grame drojdie uscat
o lingura zahr
o esen de vanilie
sare i piper
*un tub de ketchup
*o tav special numit aebleskiver 

 • Olanda este a 3-a cea mai mare exportatoare de produse agricole, dei numai 4% din populaia 
sa lucreaz în domeniul agricol.
• Olandezii sunt, dup nordici, cei mai mari consumatori de cafea. Aproximativ 140 l anual.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Cltite 
olandeze
Poffertjes

Fina se amestec cu zaharul 
i sarea i se cerne. Se toarn 
acolo drojdia dizolvat în 
puin lapte cldu. Se amestec 
încet cu telul i se adaug 
puin câte puin i restul de 
lapte. Se adaug i oul btut 
puin i apoi uleiul. Obinei 
un aluat puin mai gros decît 
la cltite. Se acoper cu folie 
sau un prosop curat i se las 
amestecul la crescut 1 or 
la loc cldu. Se pune tava 
pe aragaz la încins i se ung 

gurile cu puin ulei sau unt, 
folosind o pensul de silicon 
sau ceva asemntor. Aluatul 
se pune în tubul de ketchup i 
se umplu gurile tavei. 
Pentru cele cu umplutur: 
umplei adâncitura doar pân la 
jumtate, adugai umplutura 
(ciocolata,dulceaa) i apoi 
completai cu aluat pân 
se umple forma.Se servesc 
pudrate cu zahr pudr cu 
vanilie.

aprox. 30 minute
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Danemarca

un pui sau file de pui
un litru de ap
o linguri de sare grunjoas
25 de tartalete
2 cutii asparagus(sparanghel)
tiat (circa 860 g)
60 g unt
60 g de fin de grâu
4 ceti de sup de pui
piper proaspt

 • Danemarca este pe locul 5 în lume la exportul de mâncare.
 • Dei pastele sunt de obicei asociate cu italienii, danezii sunt cei mai mari consumatori de paste.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Tartalete 
cu pui 
în sos de 
asparagus

Se fierbe filetele de pui. Se 
spal bine puiul/filetele apoi se 
pun în oala cu ap clocotit. Se 
elimin spuma de la sup când 
fierbe i se las s fiarb pân 
este gata , la foc mic timp de 
cca 45min. Când filetele sunt 
fierte se scot din oala, i se 
las s se rceasc dup aceea 
se taie în fâii mai groase un 
pic i mrunte. Din apa în care 
filetele au fiert se face sosul. Se 
pune într-o tigaie margarin 
i când este topit, i încinsa, 
se adaug fina. Amestecm, 
i dup ce a prins un pic de 
culoare (cca 2 minute) la foc 
normal, se adaug dup cum 

urmeaza: supa de asparagus i 
se las s dea în clocot(la foc 
mic). Se adaug crem lichid 
de 30% grasime. Se fierbe 
la foc mic pân d clocot. Se 
sreaza, i apoi se adaug 
filetele de pui i asparagusul 
i se las s dea în clocot 
înc cca 2 minute. Tip: Sosul 
trebuie s fie un pic mai gros 
în consisten, nu extrem de 
gros. Se înclzesc tartaletele 5 
minute la 200 grade. Se pune 
3/4 din compoziia de pui 
i asparagus. Se orneaz cu 
macris de preferin sau orice 
alt verdea.

aprox. o or 
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Irlanda

800 g coaste de miel
4 cepe mici
2 morcovi
3 linguri de ulei
600 ml sup din carne
8 cartofi mici
verdea
sare i piper

 • Irlandezii consum în medie 131 de litri de bere pe an, locul 2 în Europa, dup Cehia.
 • Irlanda are o populaie tânâr, mai mult de jumtate având sub 35 de ani.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Tocani de 
miel în stil 
irlandez

Splai carnea, porionai-o în 
buci mari i prjii-o în uleiul 
încins. Tiai ceapa rondele. 
Apoi curai morcovii i 
tiai-i rondele. Încingei uleiul 
i prjii ceapa i morcovii timp 
de 3 minute. Adugai carnea 

deja rumenit, sarea, piperul 
i supa de carne. Lsai-le la 
foc mic 30 de minute.
Splai cartofii i fierbei-i 
în coaj, apoi curai-i i 
tiai-i în dou. Adugai peste 
amestecul de carne i legume.

aprox. o or i 20 minute
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Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord

350 g pete file (cod, pangasius) 
90 g fin
150 ml bere
un ou
ulei pentru prajit
cartofi prajii pentru servire
sare i piper

 • Primul restaurant care servea “fish and chips” a fost deschis în 1860 de un imigrant evreu.
 • În secolul al 16-lea, în Anglia, berea fcea parte din micul dejun.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Fish & 
Chips

Se separ glbenuul de albus 
i se pune într-o farfurie, 
împreun cu fina (mai puin 2 
linguri) i berea. Omogenizai 
foarte bine amestecul. Separat, 
batei albuul pân obinei 
o spum tare (asemntoare 
celei pentru bezele). Adugai 
spuma la glbenuul cu fina 
i berea i amestecai uor. 
Tvlii fileul de peste prin 
fina pus de o parte, apoi 

prin amestecul de ou, bere 
i fin. Prjii în ulei încins. 
Pentru a fi cât mai puin ulei 
în preparatul final, petele 
prjit îl scoatei pe o farfurie 
acoperit cu un ervet de 
hârtie, pentru ca acesta s 
absoarb excesul de grsime. 
Paneul de peste se servete pe 
o farfurie-platou alturi de 
cartofi prjii.

aprox. 35 minute
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Grecia

450 g iaurt grecesc
un castravete (mare)
3-4 cei de usturoi
zeam a 1/2 de lamaie
o legatur de mrar
sare i piper

 • Brânza feta, uleiul de msline, iaurtul, marmura i bureii de mare – toate acestea au fost 
descoperite în Grecia.
• Unul dintre avantajele majore ale poziionrii în sudul Europei îl reprezint numrul de zile 
însorite într-un an, care se ridic la nu mai puin de 250.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Sos 
Tzatziki

Curai i radei castravetele, 
presarrii sare deasupra, 
amestecai i lasai castravetele 
deoparte pentru 10 minute.
Strecurai zeama rezultat, 
amestecai iaurtul cu usturoiul 

zdrobit i castravetele.
Toacai mrarul, adaugai-l i 
potrivii sosul de sare i piper, 
apoi acoperii-l i punei-l la 
frigider pentru minim 3 ore 
înainte de a-l servi.

aprox. 15 minute
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Portugalia

500 gr aluat foitaj (fr drojdie)
500 ml lapte
250 ml ap
500 gr zahr
60 gr fin alb
8 glbenuuri
o linguri de esen de vanilie
un baton de scorioar
coaja de la o lmâie

 • Portugalia este cel mai mare 
productor de plut din lume.
 •  Universitatea din Coimbra
este una dintre cele mai vechi
universitai din Europa; a fost 
înfiinat în 1290.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Pastéis
de nata

Întinde puin aluatul foitaj, 
ruleaz-l i taie-l felii de circa 
1 cm. Unge cu unt tava special 
pentru cupcakes. Ia câte o felie 
de aluat tiat, turtete-l în 
palm, dup care aranjeaz-l 
în forma pentru cupcakes. 
Toarn 2/3 din  lapte într-o 
crati, deasupra pune coaj 
de lmâie i scorioar dup 
care pune cratia la foc mediu. 
Între timp toarn fina în 
cantitatea de lapte rmas i 
mixeaz bine cu telul. Când 
laptele ajunge pân la punctul 
de fierbere toarn mixtura 
pregtit amestecând energic 
cu telul. Dup care las crema 
la foc mediu amestecând 
continuu. Când consistena 
cremei s-a îngroat, i-a cratia 
de pe foc. Pune alt crati 

la foc mediu, toarn în ea 
apa i zahrul, amestec 
pân zahrul se dizolv. 
Din momentul când siropul 
începe s fiarb mai las-l s 
clocoteasc cca. 3-4 minute. 
Toarn siropul câte puin 
peste crema de lapte pregtit, 
amestecând continuu cu telul. 
Strecoar crema, pentru a te 
asigura c este fr cocoloae 
i toarn în ea puin esen 
de vanilie. Adaug treptat în 
crem câte un glbenu de ou 
i f tot posibilul s amesteci 
energic. Dup ce ai încorporat 
toate oule, toarn crema 
într-un ulcior i umple fiecare 
form din foitaj pregtit. 
Pune prjiturile la cuptorul 
preânclzit la 220�C pentru 
cca. 15 minute.

aprox. o ora



14

Spania

400 gr fructe de mare
200 gr orez
2 cni sup de legume
2 caei usturoi
o ceap mic
un ardei gras
3 linguri ulei de msline
50 gr mazre
câteva fire ptrunjel
ofran
sare i piper

 • Spania este ara cu cel mai mare numr de baruri ,cafenele i restaurante din UE.
 •  La Tomatina este un festival anual dedicat roiilor care are loc în Spania, unde oamenii arunc 
mii de roii unii în alii.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Paella cu 
fructe de 
mare

Sotm ceapa, ardeiul i 
usturoiul tocate mrunt în ulei 
de msline. Adugm orezul.
Turnm supa de legume, 
adugm ofranul, sarea i 
piperul. Punem capacul i 
lsm la foc mic pâna se face 
orezul. Când orezul este gata 

adugm fructele de mare 
i mazrea i mai lsm 
1-2 minute pe foc ca s se 
întreptrund aromele.Paella 
cu fructe de mare se servete 
cald, cu patrunjel verde tocat 
mrunt i opional cu zeam 
de lamaie.

aprox. o ora
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Austria

8 felii de spat de viel (de caa. 
90 g fiecare)
4 ou
200 g pesmet (foarte fin)
100 g fin
300 ml unt topit
100 ml ulei (sau ulei de arahide)
sare
câteva felii de lmâie i ptrunjel 
(ca garnitur)

 • Austria este singura ar din Uniunea European care nu este membr NATO.
 • Aproximativ 60% din electricitatea din Austria este produs de surse regenerabile.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Schnitzel 
vienez 

Se bate nielul pân se 
obine o grosime de 2-4 mm 
i se sreaz pe ambele pri. 
Pe o farfurie întins se bat 
puin oule cu o furculi 
(dac batei prea mult oul va 
fi subire!).  Carnea se d mai 
întâi prin fin, apoi prin ou i 
la urm prin pesmet.
Într-o tigaie mare se încing 
unt i ulei (lsai s se încing 
bine) i se adaug nielele. 
Se prjesc pân devin aurii, 

apoi se întorc pe partea 
cealalt. Agitai puin tigaia 
pe foc pentru ca nielul s fie 
cuprins peste tot de grsime i 
ca paneul s se umfle. Scoatei 
i lsai s se scurg pe hârtie 
de buctrie.
Prjii ptrunjelul în restul 
de grsime i lsai la scurs. 
Punei nielele pe farfurii 
preînclzite i ornai cu 
ptrunjelul prjit i feliile de 
lmâie.

aprox. 20 minute
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Finlanda

300g file de somon
5 cartofi
4 ardei dulci verzi
o ceap
30g unt
100ml smântân gras
1,25 litri ap
boabe de piper alb
sare
mrar verde
o lmâie
100g msline fr sâmburi

 • Finlanda a fost recunoscut pe plan mondial ca fiind ara unde se gsete cea mai curat ap 
din lume.
 • Finlandezii ador fructele de pdure iar din meniurile lor nu lipsete terciul de afine, cu 
cartofi.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Sup 
finlandez 
de somon

Se taie cuburi cartofii, ardeii 
i ceapa. Se pune apa la fiert 
într-o crati cu sarea i 
boabele de piper alb. Când apa 
d în clocot se adaug legumele 
tocate i se las pentru 20 min 
s fiarb. Fileul de somon, 
eliberat de oase dac sunt, 
se taie buci neuniforme de 

3-4 cm. Când expir timpul 
de fierbere al legumelor se 
introduc bucile de somon în 
oal împreun cu smântâna. 
Se fierbe 5 min, se adaug 
untul i mrarul tocat i se 
scoate de pe foc. Se servete 
fierbinte cu un sfert de lmâie 
i ornat cu msline feliate.

aprox. 35 minute
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Suedia

250 grame carne tocat de vit 
250 grame carne tocat de porc
un ou
200-300 ml de smântân i ap 
o ceap tocat mrunt 
50 grame de pesmet 
2 cartofi fieri 
60-75 grame de unt 
sare i piper 

 • Suedezii au una din cele mai ridicate sperane de via din Europa (80,5 ani).
 • Suedia nu a fost implicat în niciun rzboi în ultimii 200 de ani, nici mcar în cele dou 
rzboaie mondiale.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Chiftelue 
suedeze
Köttbullar

 Ceapa se clete în unt pân 
când prinde o culoare aurie, 
iar cartofii fieri se zdrobesc 
i pesmetul se înmoaie într-un 
pic de ap. 
Toate ingredientele se 
amestec pân când se obine 
consistena dorit i apoi se 

condimenteaz cu sare i piper.
Se formeaz bilue de 
dimensiunea unei nuci i se 
transfer pe un toctor pe care 
a fost presrat fin. 
Chifteluele obinute astfel se 
prjesc în unt. 

aprox. 40 minute
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Cipru

o ceap
2-3 cei de usturoi
2 linguri semine de coriandru
4 linguri ulei
1,5 kg umr de porc (carnea s 
fie tiat cuburi de 5 cm)
375 ml vin rou sec
200 ml piure de roii sau past 
de tomate
parmezan
sare i piper
orez fiert sau paste orzo fierte, 
pentru servire

 • Commandaria, un vin dulce fabricat în Cipru este cunoscut ca cel mai vechi vin din lume.
 • În Cipru sunt 1950 de specii de flori, dintre care 140 nu se mai gsesc în alt loc din lume.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Afelia
de porc

Curai i tiai ceapa inele. 
Curai i feliai usturoiul pe 
lungime. Pisai uor seminele 
de coriandru cu ajutorul unui 
pistil, într-un mojar.
Încingei uleiul într-o crati, 
la foc mediu. Prjii bucelele 
de carne în mai multe trane, 
amestecând ocazional, pân se 
rumenesc (5-7 minute) i dac 
este nevoie, mai adaugai ulei. 
Scoatei carnea prjit într-un 
vas i dai-o deoparte.
Adaugai în crati ceapa, 
usturoiul, seminele de 
coriandru i le inei pe foc, 

amestecând, pân se înmoaie. 
Punei din nou carnea de 
porc în crati, turnai 
vinul i adugai piureul de 
roii sau pasta de tomate i 
condimentai cu sare i piper, 
dup gust. Acoperii, lasai s 
dea în clocot, apoi fierbei la 
foc mic între o or i jumtate 
i 2 ore, pân când carnea de 
porc este moale, iar sosul este 
îngroat.
Servii mâncarea cu orez fiert 
sau paste orzo i presrii 
parmezan ras, dup gust.

aprox. 2 ore
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Estonia

120 ml lapte cldu
o linguri zahr
un glbenu
30 g unt
un praf de sare
15 g drojdie
300 g fin
50 g unt
3 linguri zahr
1-2 lingurie scorisoar

 • Aproximativ 50% din teritoriul Estoniei este acoperit de pduri.
 • Estonia este ara cea mai puin religioas din lume, cu doar 14% din populaie pretinzând 
convingeri religioase.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Colac cu 
unt i 
scorisoar
Estonian-kringel

Într-un bol mare dizolvm 
drojdia i zahrul sau mierea 
în laptele cldu (nu fierbinte) 
i lsm câteva minute, pân 
ce se umfl i deasupra apar 
mici bule. Adugm apoi untul 
topit dar rece, glbenuul, 
sarea i la final incorporm 
fin. Obinem un aluat un 
pic dur (dar dup dospire va 
fi destul de uor de lucrat cu 
el) pe care îl lsm s creasc 
1,5-2 ore pân ce îi dubleaz 
volumul.
Între timp, într-un castronel 
amestecm untul moale cu 

zahrul i scortisoara.
Cand aluatul e gata dospit 
îl întindem sub forma unui 
dreptunghi i-l ungem cu 3/4 
din compoziie. Apoi îl rulm 
i-l tiem pe jumtate,iar dup 
aceea îl împletim, încercând s 
lsm la vedere partea tiat 
i unim capetele.
Ungem suprafaa colacului 
cu restul de compoziie 
i-l transferm într-o tav 
acoperit cu hârtie de copt.
Coacem 20-25 de minute la 
200°C.

aprox. 2 ore
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Letonia

500 g de mcri
2-3 linguri de ulei
2 lingur de fin
4 ou i un glbenu
200 ml de smântân
sare

 • Acum câteva mii de ani trâmul pe care se afl azi Letonia a fost o zon de circulaie pentru 
vikingii din Norvegia spre Rusia i Europa Central.
 • Exist poduri din oraul Riga pline de lacte lsate de cuplurile proaspt cstorite ca simbol 
al eternitii.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Sup de 
mcri

Mcriul se cur de cozi, 
se spal sub jet de ap i se 
suprapune. Se taie faâii cam 
de un deget. In oala în care 
se prepar ciorba, se pune 
o lingur de ulei, se clete 
mcriul (va scdea mult, 
aproape c se topesc frunzele), 
se adaug apa ( cca. 2 litrii), 
se sreaz i se las s dea 
cateva clocote; in acest timp, 
se prepar un rânta pân 
ce capt o culoare glbuie, 
cu o uoar nuan brun, 
adaugand o ceasca de apa 
rece- când mixtura începe 
s se îngroae, se amestec 

permanent i se d focul mic 
- s nu se formeze cocoloae, 
se adaug la ciorba fierbinte 
se lasa 2-3 miute s fiarb 
înpreun.
Se prepar o drestur cu un 
glbenu de ou i smântân 
care se adaug la ciorba, se 
amestec de 2-3 ori i se stinge 
focul (dac începe s fiarba din 
nou, drestura se va brânzii).
Separat, se fierb cele patru 
ou care se taie cubulee i se 
adaug la ciorb, se sreaza 
dupa gust, dac este prea acr, 
se poate aduga 1-2 linguri de 
zahr.

aprox. 30 minute
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Lituania

2 kg de cartofi
3 cepe
600 g de carne tocat de porc 
(sau de vit)
2 ou, btute
2-3 cei de usturoi
verdea (mrar, ptrunjel)
smântân
sare i piper
bacon sau pancetta (opional)

 • Lituania este cel mai mare stat 
din grupul rilor baltice.
 • Mitul precum c barza aduce 
copiii este inspirat tot de Litua-
nia, denumit i tara berzelor.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Cepelinai 
Zeppeline

Se cur cartofii i se împart 
în dou cantiti aproape 
egale. Fierbei jumtate din 
ei timp de 15-20 de minute. 
Scurgei de apa i zdrobii-i 
bine. Radei foarte fin ceilali 
cartofi sau dai-i prin robotul 
de buctrie. Se scurg 
foarte bine de zeam cu o 
strecurtoare. Cartofii trebuie 
s rmân complet uscai. Se 
las zeama deoparte timp de 
15-20 de minute pân când 
pe fundul vasului se strânge  
amidon. Se arunc lichidul. 
Turnai amidonul la loc peste 
cartofi. Amestecai într-un 
castron piureul i cartofii rai, 
jumtate din ou, o lingur 
de fin, condimentai, 
apoi se las s se rceasc. 
Amestecai carnea, ceapa 
tocat, usturoiul (tocat fin), 
restul de ou, verdea, sare, 

piper. Se fac nite perioare 
din acest amestec, un pic mai 
mari. Se presar mâinile i 
un fund de lemn cu fin. Din 
cartofi se fac forme turtite, 
mari de o palm i groase 
cam cât degetul mic. Umplei 
fiecare dintre aceste forme 
cu carnea tocat, acoperii 
umplutura de jur împrejur. 
Glutele astfel obinute 
trebuie s fie de mrimea unei 
lmâi. Dai-le forma oval de 
„zeppeline” rulându-le atent 
în mâini. Se d în clocot o oal 
mare de ap, apoi se reduce 
temperatura. Punei glutele 
în ap cu grij, acoperi cu 
un capac, lassai-le 30-40 de 
minute la foc foarte mic. Se 
servesc cu smântân, bacon 
prjit sau pancetta i verdea 
proaspt tocat.

aprox. 1 or i 30 minute
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Malta

1 peste lampuki
50 ml vin alb
5 msline verzi
1 ardei rou
ceap verde
ptrunjel
câteva felii de lmîie
ulei
sare i piper

 • În trecut, Malta era numit Melita de ctre grecii i românii antici, ceea ce înseamn “insula de 
miere”.
 • Cântreaa Britney Spears are origini malteze.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Lampuki
la cuptor

Se spal petele, se cur 
(Lampuki nu este un peste cu 
solzi). Se unge cu ulei de msline 
(sau orice fel de ulei) i se pune 
în tav alturi de ardeiul tiat 
julienne (fâii), de capere, 
msline verzi tiate mrunt, 
ceap verde proaspt, sare, 
piper i evident lmâie… cu 

care l-am „îmblsmat” pe 
toate prile. Iar înainte de a-l 
baga la cuptor l-am stropit cu o 
cecu de vin alb.
Se las maxim 30 minute la foc 
mediu în cuptor . Se servete 
alturi de ptrunjel verde i 
lmâie proaspt.

aprox. 40 minute
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Polonia

1 kg varz murat
250 gr carne de porc dezosat
250 gr carne de viel
250 gr cârnai afumai
125 gr bacon
o ceap mare
1 lingur fin
1/2 can vin rou
2 frunze de dafin
un 1 mr decojit i tiat cubulee
5-6 prune uscate mrunite
10 gr ciuperci uscate (opional)
2 linguri past de tomate
sare i piper

 • Din anul 1600 i pân în 1945, Polonia a fost invadat de 43 de ori.
 • Desertul tradiional polonez este turta dulce.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Tocan
cu varz
Bigos

Ciupercile se pun la înmuiat în 
ap fierbinte 20-40 de minute. 
Când sunt moi, se taie în buci 
mricele. Se taie buci carnea 
de viel i de porc i cârnaii. 
Bacon-ul se taie buci, se 
pune într-o tigaie i se las pe 
foc pân se topete grsimea. 
Se d deoparte. Se sreaz i se 
pipereaz bucile de carne de 
porc i de viel, se pun în tigaie 
i se in 8 minute, amestecând 
din când în când. Se pun pe 
aceeai farfurie cu bacon-ul 
iar în tigaie se prjesc cârnaii 
cca. 6 minute. Se pun cârnaii 
alturi de bacon i bucile de 
carne. Varza murat se taie fin, 
se pune într-o cratipeste care 

se adaug puin ap fierbinte 
i se fierbe cca. un sfert de or. 
Se adaug bucile de carne, 
cârnaii, bacon-ul, ciupercile, 
foile de dafin (past de tomate 
opional), se toarn vinul i 
se mai ine pe foc înc 20 de 
minute. Se adaug bucile de 
prune i de mere i se mai las 
20-30 de minute pe foc. Dac 
este nevoie, se mai adaug 
ap fierbinte. Ceapa se taie 
fin i se clete în puin ulei 
pân devine transparent, se 
adaug o lingur de fin i o 
lingur de ap, apoi se toarn 
peste varz. Se mai las varza 
puin pe foc, se sreaz i se 
pipereaz.

aprox. 5 ore i 30 minute
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Cehia

3 cartofi albi
150 ml lapte clocotit
250 g fin
3 ou
un pahar mic iaurt bine închegat
sare
ulei (pentru prjit)

 • Cehii sunt cei mai mari consumatori de bere din lume cu 132 de litri cosumai pe persoan. 
Cehia este urmat de Germania i Austria.
 • Buctria ceh nu reprezint chiar cea mai bun alegere pentru vegetarieni , deoarece merge pe 
principiul „nicio mas fr carne”.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Cltite
cu cartofi
Bramboráky

Pentru cltite, se pun la fiert 
în ap cu sare cartofii curai 
i tiai. Se las 10 minute.
Cartofii semifieri se paseaz 
i li se adaug laptele clocotit. 
Se amestec i se las s se 
rcoreasc un pic.
Apoi, se adaug fina, oule 

i iaurtul. Trebuie s ias un 
aluat gros care s se poat lua 
cu polonicul. În foarte puin 
ulei încins se pun cu polonicul 
mici cantiti care se prjesc 
pe ambele pri. Se aduc la 
mas cu garnitur, dup gust, 
i mrar fin tocat.

aprox. 30 minute
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Slovacia

600 g melci
2 linguri de ulei
o lingur oet
2 cei de usturoi
verdea
sare i piper

 • Slovacii druiesc i primesc flori în numr impar cu excepia numrului 13 care este considerat 
c aduce ghinion.
 • Femeile slovace se cstoresc cel mai devreme (în medie la 24 de ani) din toat Uniunea 
European.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Melci cu 
usturoi

Melcii se in într-o oal cu ap 
si sare timp de minim o ora. 
Dup aceast perioad se scot 
i se cltesc bine cu ap rece. 
Se pun la fiert. Se mai in înc 

2 ore i se scoate carnea din 
cochilii. Usturoiul se piseaz 
i se pregtete cu sare, piper, 
oet, ulei i ap.

aprox. 3 ore
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Slovenia

Pentru maia(agent 
de fermentare):
125 ml lapte 
cldu
60 g drojdie
o lingur de zahr
Pentru restul 
aluatului:
1,5 kg fin
125 g unt topit
3 ou
140 g zahr
250 ml smântân
sare
Pentru umplutura:

350 g smântân
125 g unt
o lingur coniac
o linguri vanilie
375 g nuci 
mrunite
o linguri 
scorioar
325 g miere
3 ou
300 g zahr
o linguri coaj 
ras de lmâie i 
portocal
250 g stafide aurii

 • În Slovenia se afl cele mai mari mine de mercur din lume.
 • Dei o ar mic, Slovenia are nu mai puin de 260 de cascade, dintre care cea mai mare este 
Cascada Boka (dou cderi succesive de ap, având în total peste 130 m).

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Cozonac
Potica

Pentru maia, se desface drojdia 
în lapte, se adaug zahr i se 
las 10 minute. Între timp, se 
pun 750 g fin într-un vas, 
se adaug sare, zahr, unt, 
ou, smântân i apoi maiaua. 
Se amestec. Se adaug restul 
de fin i se amestec, pân 
ce aluatul se desprinde de 
pereii vasului. Se frmânt 
10 minute adugând la nevoie 
puin fin, se pune într-un 
vas uns cu ulei, se acoper 
i se las o ora s creasc. 
Pentru umplutur, smântâna 
se amestec bine cu untul i 

cu nucile. Se adaug mierea, 
zahrul, coaja ras de citrice, 
vanilia, coniacul i scorioara. 
Albuurile se bat cu lingura de 
zahr rmas i se adaug, 
amestecând delicat.Se împarte 
aluatul în trei, se întinde, se 
aaz amestecul cu nuci, se 
presar stafide, se ruleaz i 
se transfer în forma de copt 
uns cu unt. Se fac guri cu 
furculia, se acoper i se las 
la crescut 45 de minute. Se 
ung apoi cozonacii, cu cele trei 
glbenuuri btute i se coc o 
or.

aprox. 4 ore
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Ungaria

8 cartofi
3 morcovi
un dovlecel
3 fire ceap verde
3 fire praz
2 roii
un ardei verde 
un ardei rou
o linguri sare
o linguri piper
7 linguri past de gogoari cu roii
1 can de ap
1 1/2 linguri de condiment pen-
tru gulas
ptrunjel verde

 • Chibritul care nu face zgomot, cubul Rubik, holograma, pixul, teoria bombei cu hidrogen, lim-
bajul de programare „Basic” i becul electric cu krypton au fost inventate de maghiari.
 • O treime din cei 15 milioane de maghiari existenți trțiesc în afara Ungariei.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Gula

Înainte de toate se cura i se 
spal bine legumele. Se pune 
pe rînd ceapa, prazul i ardeii 
tiai rondele sau cubulete. 
Adugm apoi în timp ce se 
clesc primele, dovlecelul tiat 
cubulee, roiile cubulee i 
apoi morcovii tiai rondele 
i elina tiat cubulee. 
Amestecm i lsam pân 
se scurg cele 15 minute 
programate de la început. 
Adaugm cartofii tiai 

cubulee, pasta de gogoari 
cu roii, apa, sarea i piperul, 
închidem capacul înainte 
cu aprox. 15 minute de a se 
termina programul adugm 
condimentul de gula, iar la 
final ptrunjelul verde tocat. 
Dac pregtim mâncarea pe 
aragaz, verificm când sunt 
aproape fierte legumele i 
adugm atunci condimentul 
i mai lsm 10-15 min pe foc.

aprox. 1 or i 30 minute
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Bulgaria

500 grame carne tocat
1 kg cartofi
1-2 roii
2 cepe mari
boia de ardei 
sare
ulei
cimbru pentru carnea tocat 
Pentru topping:
3 ou
1 lingur de lapte
2 linguri de fin

 • În Bulgaria, s-a descoperit cel mai btrân stejar din lume, în oraul Granit. Vârsta acestuia este 
de 1650 de ani.
 • Bulgaria este singura ar din Europa care nu i-a schimbat numele de când a fost fondat.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Musaca

Se clete ceapa în puin ulei, 
dup care se adug roiile 
tocate i frmântate i abia 
dup aceea se adug carnea 
tocat cu cimbru, pentru a nu 
se forma noduli. Se amestec 
foarte bine i se condimenteaz 
cu sare, dup gust. Cartofii 
tiai mrunt se amestec cu 
coninutul pregtit mai sus. În 
acest fel se obine o compoziie 
omogen. Se  unge tava cu ulei 

i se pune coninutul obinut 
dup care se pune ap în tav 
atât cât s acopere cartofii.Dai 
cuptorul la 200�C pîn când 
scade apa. Dup ce a sczut 
apa de pe musaca, scoatei 
de la cuptor i adaugai oule 
btute cu lapte i fin i 
turnai pe deasupra, apoi dai 
din nou la cuptor pân cînd 
aceasta se rumenete.

aprox. 1 or i 30 minute
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România

300 gr de carne de vit tocat
400 gr de carne de porc tocat
2 cepe
6 linguri de orez
3 linguri de bulion de roii
o legatur de mrar
1,5 kg de varz acr
piper mcinat
6-7 boabe de piper
2 foi de dafin
cimbru uscat
200 gr de slnin afumat

 • România este al 9-lea 
productor de vin al lumii.
 • Timioara a fost primul ora 
european iluminat stradal cu 
energie electric, în anul 1884.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Sarmale

Se cur ceapa i se toac 
mrunt, dup care se pune 
la clit în puin ulei, la foc 
mic i într-un vas acoperit. 
Apoi se adaug orezul inut 
în prealabil câteva minute în 
aprece i o lingur de bulion. 
Se las la foc mic 2 minute, 
amestecând mereu. Se adaug 
o lingur de bulion i se mai 
las pe foc 2 minute. Într-un 
lighean sau castron mai mare 
se pune carnea, împreun cu 
ceapa i orezul cu bulion clite 
mai devreme, 1/4 de linguri 
de piper mcinat, 1/2 linguri 
de cimbru uscat, mrarul 
tocat mrunt. Se amestec 
bine. Dup ce ai pregtit 
carnea, desprindei frunzele 
de varz de pe cotor, tiai 
nervurile mai groase, punei 
foaia de varz în palm, luai 

carne cu o lingura i rulai 
foaia de varz în jurul crnii, 
având grij s acoperii cu 
varz i capetele srmluei, 
pentru a nu iei carnea. Dup 
ce terminai de fcut un strat 
de sarmale, punei deasupra 
lor o lingur de bulion diluat 
într-o cecu de ap i 
câteva buci de afumatur. 
Deasupra ultimului strat de 
sarmale punei un strat de 1 
cm de varz tocat mrunt i 
imprtiai înca o lingur de 
bulion. Completai cu ap. Se 
acoper cratia i se pune la 
fiert la foc mijlociu cam 40 de 
minute. Se verific din când 
în când s nu scad prea mult 
apa i se completeaz când este 
nevoie. Dup aceea se d focul 
mic i se mai las pân când 
sunt gata, cel puin înca o or.

aprox. 3 ore
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Croaia

2 ou
125 g iaurt
300 g fin
2 lingurie esen de vanilie
un plic praf de copt
o lingur rom
2 linguri zahr
2 plicuri zahr vanilat
coaj ras de la 1 portocal
ulei pentru prjit (min. jumtate 
de litru)

 • Chimistul ceh, Otto Wichterle, a inventat lentilele de contact în 1959.
 • Cehia este acoperit aproape în întregime de muni, marcând grania cu Germania i Polonia.

Ingrediente

Gata în:

Mod de preparare

tiai c...?

Gogoi
Fritule

Iaurtul se amestec cu oule, 
se adaug coaja ras de la 
o portocal splat bine, 
zahrul i zahrul vanilat. La 
sfârit, se adaug fina i se 
frmânt, apoi, cu o lingur, 

se pun mici gogoi rupte din 
aluat în ulei încins. Când se 
prjesc pe o parte, se întorc. 
Se servesc presrate cu zahr 
pudr i cu dulcea. 

aprox. o ora
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Poft bun!
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