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Bucătăria țărancei române 
– Conferință poporală –

de Sabina Dr . TRIFU n. CIOMCA

Directoare Şc. normale de menaj, Cluj.

Iubite sătence,
Mă bucur și sunt fericită că mi s’a dat plăcuta ocazie să stau cu d-voastră de vorbă 

în scris, deși mai mult aș fi dorit să ne vedem și să ne sfătuim, acolo, unde vă găsiți 
d-voastră, la țară, în mijlocul atâtor frumuseți pe care Dumnezeu le-a dăruit pămân-
tului românesc. Câmpul înverzit și împodobit cu flori dătătoare de miresme plăcute, 
care înviorează făptura omenească, grădinile mari pe cari le aveți d-voastră, aerul să-
nătos și liniștea din satele în care vă găsiți, sunt comori neprețuite cari dau omului 
tărie, sănătate și dragoste de muncă. 

De câte ori mă gândesc la satele noastre românești, de unde răsar atâtea minți lu-
minate cari fac mândrie neamului nostru, în primul rând îmi apare în fața ochilor să-
teanea noastră harnică, voinică și neobosită de muncă, dornică de a lucra tot mai mult, 
pentru binele și fericirea familiei.

Femeia româncă și-a cunoscut și-și cunoaște în deajuns datoriile ce le are în vieață.
Rolul ei în vieața de familie și în societate este de mare însemnătate. 
Ba trebue să fie în prima linie soție devotată și credincioasă, mamă bună, iubitoare 

și cetățeancă luminată. 
Femeile țin casele cu iubirea caldă și grija lor. Sărace ori bogate, libere sau căsăto-

rite, femeile au o mare înrâurire asupra vieții morale a societății. Fericirea familiei de 
ele atârnă. Ele dau vieața și înfrumusețează cu priceperea lor locuința, în care își caută 
odihnă soțul, iar copiii bucuria. 

Pe lângă datoria de soție, femeia are în familie nobila și importanta datorie de 
mamă. 

Ca mamă este forța covârșitoare care dă copilului aripi în vieața. Să ne uităm în 
jurul nostru la copiii cari cresc învăluiți de dragostea de mamă și în același timp la cei 
lipsiți, la cei orfani. 
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Pe cei dintâi îi vom vedea veseli și cu dragoste pentru vieață, iar pe ceilalți veșnic 
triști și cuprinși de dureri. În grija ei de a crește copiii, femeia mamă trebue să desvolte 
în copil în primul rând simțămintele religioase, cari nu se pot învăța mai târziu, dacă 
nu s’au cultivat în copilărie de către mamă. Simțământul religios se desvoltă, atunci 
când copiii văd în jurul lor persoane religioase. Astăzi mai ales când trăim vremuri așa 
de grele, când îngrămădim în sufletul nostru atâtea necazuri, atâtea, dureri, singură 
credința este în stare să le învingă pe toate.

Oamenilor cu credință nu le va fi greu să învingă și să înfrunte greutățile vieții — și 
deci să ducă la îndeplinire dorințele și gândurile lor bune. 

Știind însă că sufletul își are lăcașul în corpul nostru și că numai într’un corp să-
nătos poate fi o minte sănătoasă datoria noastră este s’avem o deosebită grije pentru 
sănătatea noastră, care este ce a mai prețioasă comoară a omului. 

Tot mamei îi cade sarcina de a avea grije de sănătatea familiei prin buna îngrijire a 
casei, îmbrăcăminții și mal ales a felului de hrană, a copiilor și soțului ei. 

Grija ei trebue să se îndrepte mai ales spre hrana familiei, căci de felul ei depinde 
bunul mers al sănătății. 

Aș vrea să vorbim — iubite sătence — mai mult despre acest important lucru, des-
pre alimente, cari alcătuesc hrana noastră și pe urmă să tragem învățături, cari să for-
meze firul roșu, adică drumul ce trebue să-l urmeze o bună gospodină în alegerea 
hranei și în pregătirea mâncărilor. 

În corpul nostru — dragi gospodine — introducem felurite substanțe, care au pu-
tere de a repara pierderile ce le suferă corpul nostru, prin muncă și oboseală, care dau 
căldura trebuincioasă și ajută la creșterea organismului — adică a corpului nostru. 
Aceste substanțe se numesc alimente. Dintre alimente unele sunt mai bogate în sub-
stanțe care dau căldură, altele cuprind substanțe ce ajută la repararea pierderilor, la 
întremarea omului și la creștere. 

Copiii au nevoe mai ales de alimente cari ajută la creștere (lapte, ouă, carne). 
Iarna, când e gerul mare, omul trebue să se nutrească cu substanțe cari să-i dea 

căldură, pentru a putea sta față frigului și a lupta eu el. Cu toatele știm foarte bine, că 
pentru ca o sobă să dea multă căldură, trebue să așezăm într’însa multe lemne. Tot așa 
e și cu corpul nostru. 

Vara când munca de pe câmpuri este în toiu, când de dimineața până seara munciți 
la câmp alături de tovarășii de vieață ai d-voastră, aveți o arzătoare trebuință de sub-
stanțe care să vă întremeze. 

Să vedem acum, cari sunt alimentele cele mal nutritoare, de care trebue să țineți 
seamă pentru fiecare mâncare. 

Ocupația dv. de căpetenie este cultura cerealelor, a zarzavaturilor, a grădinilor de 
pomi și creșterea animalelor. Cu aceste lucruri cu drept cuvânt, vă puteți ocupa pentru 
a avea hrana trebuincioasă pentru familie. 

Dintre cereale, mai hrănitor este grâul, care este bogat în substanțe nutritoare și 
reparatoare. E hrănitoare și secara, atunci când se face pâne dintr’însa, amestecată cu 
făină de grâu. Porumbul e hrănitor și e singura cereală care conține și substanță grasă. 
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Porumbul e bun și nutritor când e copt — mămăliguța făcută din mălaiu bun și 
copt — e foarte bună și plăcută la gust și mal ales nutritoare.

Porumbul conținând grăsime, dacă nu este cules când e destul de bine copt, se în-
cinge și se mucegăește ușor — se face în el un fel de otravă, căreia i-se zice pelagro-
zeină, iar când se mănâncă mai multă vreme un astfel de porumb, oamenii se îmbol-
năvesc de pelagră sau pârleală, o boală foarte grea, care se cunoaște după petele roșii 
și crăpăturile ce le are pe piele bolnavul. Durerile sunt din cele mai grozave, iar boala 
duce la moarte sau alte nenorociri, ca nebunia. 

Pentru a ne feri de această groaznică boală, trebue să avem grije și să semănăm po-
rumbul de timpuriu, să-1 culegem copt păstrându-l în pătule uscate și aerate. 

Pe lângă cereale în hrana noastră de toate zilele, trebue să intre legumele, care sunt 
foarte trebuincioase omului. Avem legume uscate și verzi, cari ar trebui să fie nelip-
site dela masa de toate zilele a oricărui om. Dintre legumele uscate: fasolea, mazărea, 
lintea, bobul, ciupercile, sunt foarte nutritoare conținând substanțe de care are nevo-
ie organismul pentru desvoltare. Astfel sunt cartofii, varza, guliile etc. (apoi urmează 
verdețurile — salata, spanacul, cicoarea, lăptuci și altele).

Fructele alcătuese un aliment foarte necesar. Le găsim din belșug în grădinile dv. 
mai ales merele perele, prunele, nucile, strugurii. La fiecare masă este bine să se mâ-
nânce fructe coapte așa cum le-ați cules, căci sunt foarte folositoare sănătății și întări-
toare. Conțin multe săruri de care are nevoie sângele și oasele corpului. Merele sunt 
bune mâncate împreună cu coaja, căci în coaje și sub ea, se găsesc substanțe hrănitoare. 
Să se mânânce fructe, dar nu în cantitate de tot prea mare, căci în acest caz poate îm-
bolnăvi organismul. 

D-voastră creșteți în gospodărie animale, între acestea sunt vacile, oile, caprele — 
care ne dau laptele, untul, brânza. Aceste alimente sunt foarte nutritoare, ele ajută la 
formarea și întremarea organismului. 

Laptele e alimentul care conține absolut toate substanțele de care are nevoie orga-
nismul. Copilul când e mic, mânâncă numai lapte, care-l întărește și-i dă putere de a se 
face mare, de a crește. 

Să ne ferim însă de laptele stricat și să fim cu băgare de seamă pentru că prin el se 
poate lua: oftica, holera, tifosul, scarlatina. Sămânța în lapte poate să vină din aer, dela 
vita bolnavă, sau de pe mânile celui ce a muls vaca și nu s’a spălat. 

Din lapte preparăm brânza și untul. Smântâna bătută sau aleasă dă untul, care e 
grăsimea cea mai nutritoare și ușor de mistuit. 

Carnea e nutritoare, are substanțe care întremează și în același timp și substanțe 
care dau căldură. Vitele ce se taie trebuesc să fie sănătoase. Să nu se mânânce carne de 
vite care aveau părul sbârlit, răsuflarea grea, nările uscate, ochii stinși, ori care urinea-
ză sânge. 

O carne bună are o culoare frumoasă, roză sau roșie, cu grăsimea albă-gălbuie și 
miros plăcut. O carne rea și care nu trebue mâncată, e de culoare neagră-verzuie, li-
picioasă cu miros rău. Cărnurile aceste din urmă nu trebuesc mâncate. Cărnurile ani-
malelor prea slabe sau prea bătrâne să nu se mânânce pentru că ele își pierd puterea 
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de hrană. Mai periculoase sunt cărnurile dela animalele ce au fost bolnave de dalac, 
oftică, răpciugă, bubare sau acelea ce au viermi. 

Unele animale, au în carne niște beșicuțe, în cari se găsește capul unui vierme zis 
„tenie”’ care dacă mâncăm carnea, ce nu-i bine friptă. intră în intestine — aici sparge 
beșicuța, scoate capul, se agață de intestine și formează o panglică care crește până Ia 
15 metri. 

Orice carne trebue bine de tot friptă, căci altfel putem păți mari necazuri. 
Viermi găsim uneori și în carnea de porc și aceștia sunt și mai rău făcători sănătă-

ții. Viermele acesta se numește „Trichină”. când cineva mănâncă o carne sau slănina 
porcului ce are trichină, se îmbolnăvește și moare. Multe nenorociri s’au întâmplat din 
cauza cărnurilor rele. De aceea, iubite sătence, vă rog să fiți cu băgare de seamă când 
luați o carne. Ba trebue să fie proaspătă de tot. 

Când omul este bolnav trebue să mânânce alimente ce se mistuesc ușor așa : lapte, 
unt, ouă moi de tot și a. m. d. 

Să se înlăture cărnurile de porc, vânat, cari se mistuie foarte greu (carnea de porc 
în 5 ore). 

Carne de pui să mânânce bolnavul. fiindcă este cea mai ușoară. 
Legumele se recomandă fierte și cu unt, varza însă nu, pentrucă e foarte grea de 

mistuit. O gospodină care ține la sănătatea familiei, va fi cu multă băgare de seamă 
când alege alimentele și când le prepară pentrucă sănătatea — care este cea mai scum-
pă comoară a omului — după cum am mai spus, să nu sufere. 

Omul nu se poate nutri numai eu legume, cereale, fructe sau ierburi — acestea 
fiind mai sărace în substanțe cari ajută la formarea, întărirea și întremarea corpului și 
repararea forțelor pierdute. 

O mâncare este bună și folositoare sănătății noastre, atunci când are într’însa le-
gume și carne. La masă e bine să avem toate alimentele mai sus amintite împreună. 
Legumele, carne, cereale, verdețuri, fructe în măsura potrivită. Gospodina bună face 
mâncarea potrivită cu ocupația, munca celor din casă, va avea grije de numărul per-
soanelor de starea lor de sănătate și de anotimp. Vara de exemplu, când are atâtea 
legume în grădină, pe care nu le pot avea toate gospodinele dela oraș, decât cumpă-
rându-te cu bani, gospodina dela țară va găti pentru fiecare masă mâncăruri cu legu-
me proaspete și fructe. Ce sănătoase sunt roșiile, plăcute la gust și răcoritoare sunt 
fructele! Primăvara va face supe și mâncăruri cu zarzavaturi și legumele ce se fac mai 
repede, gătite eu carne de miel mai ales și găină, pe care o are la casă. 

Toamna își aduce acasă toate legumele și fructele din care poate pregăti atâtea 
mâncări bune.

Iarna e mai greu pentru gospodinele cari nu-și pun legume a le avea în timpul ier-
nii. Știu că aproape toate gospodinele își pun cu multă pricepere la păstrat zarzavaturi 
și legume.

Fiindcă am vorbit mai înainte despre pregătirea mâncărilor și grija gospodinei pen-
tru alegerea lor, dați-mi voie — iubite sătence — să vă dau mai multe rețete bune pe 
care aș dori să vi le însemnați și dacă vă plac să pregătiți după ele. 



170

Aici veți vedea diferite feluri de mâncări bune și ușor de făcut, mai ales că toate le 
aveți la îndemână. Am pus trei feluri de mâncări într’o zi. Nu cer timp prea mult pen-
tru pregătirea lor, așa că le puteți face fără să stați la îndoială. 

Încep cu mâncările de Primăvară. Noi la oraș spunem cu un singur cuvânt la fe-
lurile de mâncări ce se dau într’o zi la aceiași masă „Menu”. Iată menuul de pregătit 
pentru o săptămână (de primăvară). 

Gătim pentru 2 persoane. Dacă sunteți 4—8—10 în familie, luați materialul îndoit, 
întreit, împătrit, ș.a.m. Dacă n’aveți timp să pregătiți toate trei felurile pentru o mânca-
re, pregătiți și două, numai pregătiți!

I. Mâncări de primăvară. 

Luni. 

Supă de măcriș. 
Cartofi cu carne.
Cornulețe cu brânză de vaci.

1. Supă de măcriș 

Măsuri. (2 persoane). O farfurie cu frunze de măcriș curățate și spălate, o ceapă, 
3 fire zarzavat, o jumătate lingură făină, două linguri grăsime, 1 linguri bulion, sare 
după gust, 2 linguri smântână, un gălbenuș. 

Prepararea: Punem 4 pahare de apă într’o oliță să fiarbă; când a dat în clocot, se 
pune sare și zarzavatul curățat și tăiat felii. Când zarzavatul a fiert de jumătate, se 
adaugă măcrișul lăsându-se să fiarbă. Facem un sos din făină, ceapă, bulion (pătlăgele 
fierte) și-l adăugăm supei. Când a fiert îndeajuns, se dă jos de pe mașină, lăsăm să se 
răcească puțin, și punem la masă după ce i-am adăugat smântână și gălbenușul de ou, 
pe cari le-am frecat într’o farfurie amestecându-le cu câte puțină supă. 

2. Cartofi cu carne.

Măsuri: 300 grame carne, sau două bucăți mai mari, o farfurie întinsă plină cu car-
tofi curățați și tăiați sferturi, sare, un vârf de linguriță de piper, 3 linguri grăsime, o 
ceapă, 3 linguri pătlăgele fierte, pătrunjel verde. 

Prepararea: Punem carnea să se prăjească într’o cratiță; când s’a prăjit se scoate afa-
ră, iar în grăsimea rămasă punem o linguriță făină, apoi adăugăm ceapă tăiată mărunt, 
iar când s’a prăjit, stingem cu pătlăgelele fierte și apă caldă. Acest sos se toarnă peste 
carne și se lasă să fiarbă. Prăjim cartofii, îi sărăm și-i adăugăm sosului cu carne. Punem 
apoi cratița la cuptor și lăsăm să scadă. Când punem mâncarea la masă, așezăm deasu-
pra pătrunjelul verde tocat.

3. Cornulețe cu brânză de vaci. 

Măsuri: 3 linguri de unt proaspăt, 3 linguri brânză de vaci, un vârf de cuțit sare, un 
ou întreg, 3 linguri făină. 
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Prepararea: Amestecăm făina, untul, brânza de vaci, oul și sarea la un loc, până ce 
căpătăm un aluat, ce nu se mai prinde de scândură, apoi se întinde aluatul în pătură 
de grosimea unei muchi de cuțit. Tăiem din acest aluat pătrățele cât dorim de mari. Le 
umplem cu următoarea cremă: 2 linguri brânză de vaci, amestecată cu o lingură zahăr 
praf, coaje rasă de lămâie, câteva stafide și vanilie, ca să aibă un miros plăcut. Învârtim 
fiecare pătrat sucind aluatul ca să că pătăm un corn. Punem cornurile într’o tavă, le 
ungem cu ou, le coacem și când le ducem la masă, le presarăm eu zahăr praf. 

Marți.

Borș de miel.
Sărmăluțe de stevie cu carne. 
Scovergi eu magiun. 

1. Borș de miel. 

Măsuri: Un sfert de kg. carne de miel (2—4 bucăți), 3 fire zarzavat, o ceapă, sare, un 
gălbenuș, o lingură smântână, pătrunjel verde tocat, mărar și leuștean tocat, o lingură 
orez. 

Prepararea: Punem deodată într’o oliță să fiarbă 4 pahare de apă cu carnea și sarea. 
Când a dat în clocot, se la spuma și se adaugă zarzavatul curățat și crestat în patru și 
o ceapă. Când a fiert carnea se adaugă orezul, lăsându-se să fiarbă. Acrim după gust 
și-l servim cu smântână și ou (amestecăm oul cu smântână într’o farfurie, luăm din 
borșul de miel puțin câte puțin cu lingura amestecând în același timp oul cu smântână, 
amestecul acesta îl punem în olița cu borș). Mai sănătoasă este această supă acrită cu 
borș (chisăliță fiartă cu o ceapă. Pentru a avea un gust mal plăcut, îl punem pătrunjel, 
mărar și leuștean tocat mărunt. 

2. Sărmăluțe de ștevie cu carne.

Măsuri: O farfurie cu ștevie curățită și spălată, 2 linguri orez, sare, piper, 2 linguri 
făină, 4 linguri pătlăgele fierte. 200 grame carne de mânzat tocată, 150 grame carne de 
porc tocată, o ceapă, un ou, 3 linguri smântână, mărar verde și pătrunjel verde tocat (o 
jumătate de lingură). 

Prepararea: Carnea tocată o amestecăm cu sare, piper, oul crud, orezul ales și stors 
într’o cârpă udă, verdețurile tocate mărunt. După ce le-am amestecat bine, facem sar-
malele, le așezăm într’o cratiță (frunzele de ștevie se opăresc foarte puțin în apă cloco-
tită). Facem un sos astfel: Punem o lingură de grăsime să se topească, adăugăm făină 
lăsăm puțin să se coloreze, apoi se pune ceapa tăiată mărunt, lăsăm să se prăjească, 
apoi punem pătlăgelele fierte (4 linguri) și apă caldă. Turnăm acest sos peste sarmale, 
le fierbem până ce scade sosul pe jumătate. Le servim la masă cu smântînă.

3. Scovergi cu magiun. 

Măsuri: O ceașcă făină, de un leu drojde de bere, două ouă, două linguri de zahăr 
praf, coaje de lămâie, o jumătate lingură smântână. O ceșcuță mică lapte. 
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Prepararea: Topim drojdia în lapte, apoi se pune o lingură de făină și se lasă să 
crească. Când are beșicuțe se amestecă cu restul de făină, sare, zahărul praf, gălbenu-
șele, coaja de lămâie, smântână. Batem aluatul până face bășici, apoi punem două lin-
guri de unt topit. Lăsăm aluatul să crească, întindem aluatul într’o pătură de grosimea 
unui jumătate de deget, umplem cu magiun, după gust. Împăturăm o foaie deasupra 
și prăjim în grăsime încinsă. Când o ducem la masă, punem deasupra zahăr pisat.

Miercuri. 

Supă de fasole uscată. 
Mâncare de linte cu cârnaț. 
Găluște de cartofi cu prune uscate. 

1. Supă de fasole uscată. 

Măsuri: Un pahar de apă de fasole, 3 fire zarzavat, o ceapă , verdețuri, o ceșcuță unt 
de lemn (sau ulei de sâmburi ori floarea soarelui). 

Prepararea: Alegem fasolea, o spălăm și o punem să fiarbă cu apă rece fără sare. 
Când a fiert de jumătate, punem înăuntru zarzavatul tăiat subțire și ceapă tocată mă-
runt și prăjită în unt de lemn. Când a fiert, sărăm și punem înlăuntru tot felul de ver-
dețuri tocate mărunt. 

2. Mâncarea de linte cu cârnaț.

Măsuri: Un pahar și jumătate de linte, sare, o ceapă, două linguri grăsime, piper, 
patru bucăți cârnaț, o jumătate căpățână usturoiu, trei linguri pătlăgele fierte. 

Prepararea: Lintea aleasă, spălată, se pune la foc cu apă rece. Când a fiert pe jumăta-
te, se adaugă un sos preparat din: grăsime, ceapă și pătlăgele fierte. În timpul fiertului 
se pune și usturoiul bucăți întregi curățit de coaje, sărăm mâncarea, lăsăm să scadă. 
Într’o tigaie prăjim carnații în grăsime, pe cari îi servim la masă împreună cu lintea. 

3. Găluște de cartofi cu prune. 

Măsuri: Cinci cartofi mari, sare, patru linguri făină, trei linguri zahăr praf, trei lin-
guri pesmet (prezlu), 3 linguri grăsime, 12 prune, o linguriță scorțișoară, un ou. 

Prepararea: Fierbem cartofi. Îi curățim și îi dăm prin râzătoare, îi amestecăm apoi cu 
ou, sare, făină și frământăm foarte bine aluatul. Luăm câte puțin din aluat, îl întindem 
și la mijloc punem câte o prună și învelind pruna facem găluște. Le fierbem în apă clo-
cotită cu sare, apoi le scurgem de apă și le punem într’o cratiță. Turnăm deasupra pes-
met (prezlu) prăjit în grăsime amestecat cu zahăr pisat și scorțișoară pisată, iar când le 
servim punem zahăr pisat deasupra.

Joi.

Supă de carne cu tăieței. 
Friptură de pui cu salată verde.
Prăjitură cu nucă. 
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1. Supă de carne cu tăieței. 

Măsuri: O jumătate de kg. os de vită cu măduvă, sare, patru fire zarzavat, o jumăta-
te țelină (țeler), 4 linguri făină, sare, o jumătate de ou, verdeață și o ceapă. 

Prepararea: Punem carnea spălată la foc cu apă rece și sare. Când s’a ridicat spuma, 
se adună și se pune tot felul de zarzavaturi curățate și crestate în patru. Strecurăm și 
fierbem înăuntru tăieței preparați din: făină, sare, ou. O servim punând deasupra pă-
trunjel tocat mărunt. 

2. Friptură de pui cu salată verde.

Măsuri: Un pui, sare, 2 linguri de grăsime, 2 bucăți salată verde câpățînă, o lingură 
unt de lemn, o lingură oțet. 

Prepararea: Puiul curățat se sărează, se așează într’o tigaie sau cratiță și deasupra se 
pune grăsime fierbinte lăsându-se să se frigă. Când s’a fript, se taie în bucăți și se duce 
la masă cu salată pregătită astfel: Se spală salata, se amestecă cu sare, unt de lemn și 
oțet. 

3. Prăjitură cu nucă. 

Același aluat ca la scovergi, însă ungem cu o cremă de nuci preparată astfel: 4 lin-
guri de nuci tocate mărunt se fierb într’un sfert de pahar de lapte cu două linguri zahăr 
și puțină vanilie. Ungem foaia de aluat cu această cremă, facem un sul și-1 coacem 
într’o tavă tăiat bucăți sau întreg. 

Vineri.

Supă de urzici.
Ghiveciu de post.
Compot de mere.

1. Supă de urzici. 

Măsuri: O farfurie cu urzici curățate, spălate și foarte bine opărite în apă cu sare, o 
ceapă, 3 fire zarzavat, o jumătate lingură făină, două linguri de grăsime, 4 linguri de 
pătlăgele fierte, sare, 2 linguri smântână și un gălbenuș.

Prepararea: Punem 4 pahare de apă într’o oliță să fiarbă. Când a dat în clocot, se 
pune zarzavatul curățat și tăiat felii. Când zarzavatul a fiert, se pune sarea și urzicile 
opărite lăsând să fiarbă. Facem un sos din făină, grăsime, ceapă tocată mărunt, pătlă-
gele fierte și-l adăugăm la supă. Când a fiert destul, o luăm dela foc și o lăsăm să se ră-
cească puțin, apoi îi adăugăm smântână și oul cum am făcut la supa de măcriș. Pentru 
post se face fără ou și smântână, iar în loc de grăsime punem unt de lemn sau uleiu.

2. Ghiveciu de post.

Luăm pentru două persoane în măsură potrivită tot felul de zarzavaturi ca: ceapă, 
morcovi, pătrunjel, fasole verde, mazăre verde, varză albă, dovleci, ardei roșii, îl tăiem 
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felii rotunde și le așezăm într’o cratiță punându-le în straturi și între straturi se pune 
și puțin orez. Turnăm deasupra unt de lemn (uleiu) fierbinte, sărăm, iar vara putem 
pune deasupra și felii de roșii. Punem cratița la cuptor să fiarbă, numai eu zeama ce 
se scurge din zarzavaturi. când este gata, adică când a fiert zarzavaturile, se acrește cu 
putină zeamă de lămâie sau sare de lămâie, iar deasupra presarăm verdeață (pătrun-
jel) tocat. 

3. Compot de mere. 

Măsuri: 4 mere, 5 linguri zahăr, unu și jumătate pahar de apă și vanilie după gust. 
Prepararea: Punem să fiarbă într’o cratiță curată zahărul cu vanilie și apa. Când a 

dat în clocot, punem merele curățate de coaje și sâmburi și tăiate bucăți să fiarbă în 
sirop (zeama de pe ele) putem pune și coaje de lămâie. 

Sâmbătă.

Ciorbă de cartofi. 
Varză ca la Cluj. 
Tăieței cu mac. 

1. Ciorbă de cartofi. 

Măsuri: 4 cartofi curățați și tăiați după plăcere, 3 fire zarzavat, o jumătate lingură 
făină, 2 linguri grăsime, 2 linguri smântână, un ou, pătrunjel verde, o ceapă, 2 linguri 
pătlăgele fierte. 

Prepararea: Într’o oliță punem grăsimea să se încingă, adăogăm ceapa, zarzavatul 
tăiat în felii, cartofi curățați și tăiați și pătlăgele fierte. Stingem cu 4 pahare apă caldă, 
lăsăm să fiarbă adăogând și sare, când a fiert se dă la o parte, se amestecă făina, gălbe-
nușul și smântâna și se pune în ciorbă. Deasupra presarăm verdețuri tocate. 

2. Varză ca la Cluj. 

Măsuri: O varză, 4 linguri grăsime, 4 linguri smântână, o ceapă, 300 grame carne de 
porc tocată, un vârf de cuțit piper, 150 grame slănină afumată.

Prepararea: Tăiem varza foarte fin, ca și tăiețeii pentru supă,, apoi o punem la prăjit 
în grăsime încinsă. Pe de altă parte, prăjim ceapa, tăiată mărunt, apoi se adaugă carnea 
tocată, pe care o lăsăm să se prăjească bine. Așezăm apoi un rând de varză, un rând de 
carne tocată, și tot astfel până se termină. Deasupra avem grije să fie varză, adăugăm 
smântână și o punem în cuptor să se rumenească. 

3. Tăieței cu mac. 

Măsuri: 2 ouă, 2 linguri făină, sare, 4 linguri mac, 2 linguri zahăr,, o jumătate pahar 
lapte.

Prepararea: Facem aluat din tăieței tăindu-i mai groși ca cei de supă. Îi fierbem în 
apă cu sare și-i scurgem bine de apă. Macul îl fierbem în lapte cu zahăr, apoi se ames-
tecă cu tăieței scurși de apă. Îi servim cu zahăr deasupra.
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Duminecă. 

Supă cu gălușle de gris. 
Pui în pesmet (prezlu) cu mâncare de cartofi.
Ruladă eu marmeladă de măceș.

1. Supă cu găluște. 

Se prepară supa ca și la supa cu tăieței dela menuul de Joi, se strecură și se fierbe 
înăuntru găluște preparate astfel: 1 lingură de unt frecat spumă, amestecat cu 1 ou 
întreg, puțină sare, 2 linguri gris, puțină verdeață. Luăm din compoziție cu lingura șl 
fierbem găluște.

2. Pui în pesmet. 

Măsuri: 1 pui, 6 linguri grăsime, sare , 5 linguri pesmet, 1 ou, 6 cartofi, 2 linguri 
pătlăgele fierte, 1/2 ceapă, verdeată.

Prepararea: Puiul curățat. tăiat bucăți, sărat, date fiecare bucată prin ou și pesmet. 
Prăjim în grăsime multă încinsă și servim la masă cu mâncare de cartofi, care se pre-
gătesc astfel: prăjim ceapa tăiată mărunt, apoi punem cartofi curățați și tâiați sferturi, 
sărăm, adăugăm pătlăgele fierte (bulionul) stingem ceapa caldă, lăsăm să scadă șt ser-
vim cu verdeată. 

3. Ruladă cu marmeladă. 

Măsuri: 3 ouă, 3 linguri făină, zahăr praf, 3 linguri marmeladă.
Prepararea: Frecăm gălbenușul oului cu zaihăr praf până se îngroașă, apoi se adau-

gă albușele spumă și făină. Ungem o tavă cu grăsime și presarăm făina, întindem alu-
atul astfel format ca să fie groasă de 1 deget. Când s’a copt, se răstoarnă pe un servet 
ud, ungem eu marmeladă, rulăm (sucim), lăsăm să se răcească, tăiem felii rotunde, 
presarăm cu zahăr praf. 

II. Mâncări de Vară. 

Luni. 

Ciorbă de roșii cu orez și măruntaie.
Gulii umplute. 
Prăjitură cu cireșe. 

1. Ciorbă de roșii cu orez și măruntaie. 

Măsuri: Măruntaie dela un pui, 1 ceapă, 1 kgr. roșii, 3 fire zarzavat, 1 lingură grăsi-
me, 1 lingură făină, sare. 

Prepararea: Punem apă să fiarbă odată cu: sarea, roșiile spălate și tăiate în două, 
zarzavaturile curățate. Lăsăm să fiarbă foarte bine, apoi trecem totul prin străeurător. 
Încingem grăsimea, punem făină, lăsăm să rumenească puțin, adăugăm ceapă tăiată 
mărunt și măruntaiele dela pui, care au fost fierte separat și tăiate felii subțiri. Punem 
totul în supă strecurată, lăsăm să mai dea un clocot. Servim cu verdeață tocată, cine 
vrea, pune și puțin zahăr. 
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2. Gulii umplute. 

Măsuri: 4 gulii, 1 lingură orez, 2 linguri grăsime, 1 vârf de cuțit piper, 1 ou, l lingură 
făină, 2 linguri pătlăgele fierte (bulion), 2 linguri smântână, pătrunjel tocat mărunt, 200 
grame carne de vițel tocată.

Prepararea: Curățăm guliile de coajă și le scobim înăuntru cu o linguriță. Carnea se 
amestecă cu: sare, piper, verdeață, ceapă prăjită și cu ou. Umplem guliile, iar la capete 
le dăm prin făină. Le prăjim după aceea și le așezăm într’o cratiță. Preparăm un sos ca 
și pentru sarmale (găluște). (Vezi Marți la Mâncări de primăvară) turnăm peste gulii, 
lăsăm să scadă și să fiarbă guliile, apoi le servim cu smântână deasupra. 

3. Prăjitură cu cireșe. 

Măsuri: 1 pahar de apă cu făină, jumătate pahar unt, 3 linguri zahăr praf, un ou 
întreg, sare, 1 gălbenuș. 

Prepararea: Toate aceste măsuri se amestecă la un loc și se frământă până se des-
prinde de pe scândură. Apoi se așează într’o tavă, aluatul să fie gros de un deget. 
Deasupra aluatului punem cireșe curățate de sâmburi, amestecate cu smântână și za-
hăr praf 1 lingură (1 cană cireșe, 2 linguri smântână). Le coacem la un foc mai slab, iar 
după aceea le răcim și le tăiem bucăți și le servim.

Marți:

Supă de carne cu orez. 
Carne cu sos de mărar și smântână. 
Fragi cu zahăr și frișcă. 

1. Supă de carne cu orez.

Măsuri: Ca la supa de carne de Duminecă, strecurată și fierbem înăuntru 2 linguri 
de orez. Servim cu verdeață tocată. 

2. Carne cu sos de mărar și smântână. 

Măsuri: Carnea fiartă dela supă, două bucăți mari, 3 linguri grăsime, 3 linguri 
smântână, 1 farfurie întinsă cu mărar curățat și spălat, 2 linguri făină, jumătate ceapă 
tocată, foarte mărunt. 

Prepararea: Prăjim în grăsime carnea fiartă, apoi scoatem carnea și facem următorul 
sos: punem făină să se rumenească însă nu prea mult, adaogăm ceapă tăiată mărunt și 
mărarul. Când s’a prăjit, stingem sosul cu supă sau apă caldă turnând puțin câte puțin. 
Lăsăm să fiarbă sosul cu carnea, iar în momentul servirii adaogăm smântână.

3. Fragi cu zahăr și frișcă. 

Măsuri: 1 pahar de fragi. 1 pahar de frișcă de pe laptele dulce, 3 linguri zahăr. 
Prepararea: Fragile curățate de codite și spălate se amestecă cu zahărul praf și frișcă, 

se servesc. 
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Miercuri: 

Supă cu dovlecei. 
Mazăre iahnie cu friganele (sau ochiuri). 
Compot de cireșe sau vișine. 

1. Supă de dovlecei. 

Măsuri: Cantități aceleași, ca și la supa de macriș și se prepară ea și supa de macriș 
cu deosebirea, că se pun dovlecei. (Vezi la Primăvară Luni). 

2. Iahnie de mazăre cu oehiuri.

Măsuri: 1 farfurie întinsă cu mazăre uscată, jumătate ceapă, 2 linguri grăsime, 1 
lingură făină, 4 ouă, 2 fire zarzavat, sare.

Prepararea: Punem mazărea la fiert cu apă rece. când a dat în clocot se adaogă zarza-
vaturile tăiate în 4, bine înțeles curățate și spălate, când a fiert se sărează, se strecoară, 
se trece prin sită. Încingem grăsimea, se adaogă făină, lăsăm să se prăjească, adaogăm 
ceapă tăiată mărunt, stingem cu mazăre trecută prin sită, lăsăm să dea câteva clocote, 
servim cu ochiuri, cari se prepară astfel: Încingem grăsime, punem ouăle, sărăm, pipe-
răm și le lăsăm să se prindă bine albușul. 

3. Compot de cireșe (sau vișine). 

Măsuri: 1 pahar cireșe (sau vișine), 5 linguri zahăr, puțină vanilie, 1 jum. pahar apă. 
Prepararea: Punem să fiarbă apa cu zahărul și vanilia. Când s’a legat puțin, punem 

cireșele (vișinile), spălate și curățate de codițe, lăsăm să fiarbă și apoi le servim. 

Joi. 

Borș de pui.
Fasole verde cu carne.
Poale în brâu cu brânză. 

1. Borș de pui. 

Măsuri: Jumătate pui, 3 fire zarzavat, sare, 1 gălbenuș, jumătate ceapă, 2 linguri 
smântână, verdeață mărar, leuștean, borș (chisăliță), 1 lingură orez. 

Prepararea: Punem apă să fiarbă cu carne de pui tăiată bucăți și sarea. Când am luat 
spuma, se adaogă zarzavaturile curățate și tăiate felii și ceapa crestată în patru. Lăsăm 
să fiarbă, apoi acrim după gust adaogând orezul și lăsând să fiarbă. Servim borșul la 
masă tocmit cu ou și smântână și mai adaogăm și verdețuri tocate foarte mărunt. 

2. Fasole verde cu carne. 

Măsuri: Una farfurie plină cu fasole aleasă, 2 bucăți carne potrivite, 1 ceapă mică, 2 
linguri grăsime, verdeață, 1 lingură făină, 2 linguri smântână, 3 linguri bulion (pătlă-
gele fierte).

Prepararea: Carnea prăjită în grăsime încinsă, turnăm peste carne un sos preparat ca 
și pentru sarmale (Vezi Marți la Menuul de Primăvară) și când a fiert de jumătate, pu-
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nem în sos fasolea care a fost prăjită în grăsime. Lăsăm să șeadă, servim cu smântână 
și verdeață. 

3. Poale in brâu cu brânză. 

Măsuri: Pentru aluat același ca și la dospit, 4 linguri brânză, sare, 2 linguri zahăr 
praf, coaje de lămâie, 1 lingură smântână. 

Prepararea: Aluatul tăiat pătrate potrivite. Preparăm din brânză frământată cu sare, 
zahăr praf, coaje de lămâie și smântână amestecate, umplutura. Punem în fiecare bu-
cată de pătrat puțină brânză preparată, strângem colțurile opuse, le ungem cu ou, le 
coacem într’o tavă și le servim presărate cu zahăr praf. 

Vineri: 

Borș de cartofi.
Sarmale din varză dulce. 
Fructe (poame). 

1. Borș de cartofi. 

Se prepară ca și supa de cartofi. (Vezi Vineri la Menuul de Primăvară). Se pune însă 
mai puțină apă și se acrește cu borș (chisăliță). 

2. Sarmale de varză dulce. 

Se prepară ca și sarmalele din frunze de gulii (stevie), la urmă însă se acrește cu 
zeamă de lămâie. Se pune numai carne de porc tocată, spre deosebire de celelalte. 

3. Fructe. (Poame). 

Se servesc diferite ca : mere, pere, prune și altele. 

Sâmbătă:

Supă de gulii (caralabe). 
Rasol de găină eu hrean și cu roșii. 
Mere umplute cu orez. 

1. Supă de gulii. 

Măsuri: 1 farfurie întinsă plină, nu prea tare cu gulii, 2 linguri grăsime, jumătate 
ceapă, 3 linguri smântână, 1 gălbenuș de ou, sare, 3 fire zarzavat, puțină paprică, ver-
deață, mărar, pătrunjel, tocate. 

Prepararea: Guliile se curăță de coaje, se taie rotund felii, apoi se taie în lung cât 
degetul jum. de lungi în formă de bețe, late de un jumătate de deget. Punem să fiarbă, 
când a dat în clocot punem zarzavaturile tăiate rotund. Guliile se înăbușesc de-o parte 
cu grăsime încinsă. Când zarzavaturile au fiert pe jumătate, punem și guliile lăsând 
să fiarbă bine. Apoi mestecăm smântână cu făină crudă și gălbenușul de ou, iar când 
supa s’a răcit, o tocmim, cine vrea și-o poate acri cu agrișe sau cu prune verzi. 
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2. Pui gătit țărănește. 

Măsuri. 1 pui mai mic, 4 cepe, 4 roșii, 5 ardei verzi grași, sare, 1 lingură mazăre ver-
de, 1 lingură pătrunjel, 3 linguri grăsime. 

Prepararea: Puiul curățat, spălat, spintecat, se taie în bucăți potrivite, se serează, se 
pune într’o cratiță în grăsime încinsă: un rând de ceapă tăiată felii, un rând de carne de 
pui, unul de roșii tăiate felii, iar carne, ardei tăiat mai mare, verdeață și tot așa până la 
terminate, însă așa ca deasupra să fie tot roșii. Acoperim cu capac cratița și o punem 
în cuptor, lăsăm să scadă, când carnea s’a fiert, servim la masă cu sosul ce s’a lăsat din 
zarzavaturi. 

3. Mere umplute eu orez. 

Măsuri: 4 mere, 4 linguri zahăr, 1 pahar lapte, coaje de lămâie, 3 linguri orez și sare 
după gust. 

Prepararea: Merele curățate de coaje, le scobim de sâmburi și le scoatem miezul di-
năuntru, însă nu prea mult. Punem lapte să fiarbă cu sare puțină și coajă de lămâie, 
apoi adaogăm orezul curățat și spălat. Când a fiert, punem zahăr după gust ca să fie 
dulce, iar când s’a răcit punem în orez miezul de mere curățit de sâmburi și tăiat felii 
subțiri. Merele cari le-am scobit, le fierbem așa întregi în apă cu zahăr, când s’au răcit, 
le umplem cu miezul și orezul, preparate. Dacă este, se pot decora cu dulceață.

Duminecă. 

Supă de găină cu iofcă. 
Rasol de găină cu hrean și cu sos de roșii.
Plăcintă cu nuci (sau cu mere). 

1. Supă de găină cu iofcă. 

Măsuri: Se prepară ca și cea din carne de vită. Iofca este preparată ca și tăieței, însă 
să taie în pătrate. 

2. Rasol de găină cu sos de roșii. 

Măsuri: Jumătate pahar de apă de bulion (pătlăgele fierte), jumătate ceapă, 1 lingu-
ră făină, 2 linguri grăsime, 2 linguri zahăr. 

Prepararea: Punem grăsimea să se încingă, apoi adăugăm făina și o lăsăm să se pră-
jească puțin, când are o culoare gălbuie, punem ceapa tăiată mărunt, iar când ceapa s’a 
prăjit, stingem cu bulion și putină zeamă de supă sau apă caldă, ca să căpătăm un sos 
pe care îl lăsăm să fiarbă foarte bine. La urmă adaogăm zahăr după gust și servim cu 
găină fiartă și tăiată bucăți, rămasă dela supă. 

3. Plăcintă cu nuci (sau mere). 

Se prepară la fel ca și prăjitura cu nuci. (Vezi Menuul de Primăvară la ziua Joi) cu 
deosebirea că nu se mai învârte aluatul, ci se așează într’o tavă o foaie pe fund, groasă 



180

de 1 deget, la mijloc crema de nuci (sau mere) deasupra altă foaie, lăsăm puțin să dos-
pească, ungem cu ou și coacem la foc potrivit. Servim cu zahăr deasupra.

IIl. Mâncări de Toamnă. 

Luni. 

Supă de mere.
Ardei umpluți cu carne. 
Gutui coapte cu zahăr.

1. Supă de mere. 

Se prepară la fel ca și supa de gulii (Vezi Menuul de Vară ziua de Sâmbătă).

2. Ardei umpluți cu carne. 

Tocătura se prepară la fel ca pentru sarmale (Vezi Menuul de Primăvară în ziua de 
Marți). Ardeii se curăță de semințe, se opăresc puțin în apă clocotită cu sare, când s’au 
răcit se umple cu carne așa fel ca fiecare ardei să rămână gol de 1 deget. Se prăjesc cu 
grăsime, se așează într’o cratiță, turnând deasupra un sos ca și la sar male, lăsăm să 
fiarbă. Servim cu smântână și verdeață tocată. 

3. Gutui coapte cu zahăr. 

Măsuri: 4 gutui, 2 linguri zahăr, 4 linguri apă.
Prepararea: Gutuile așa cu coaje le scobim de semințe, iar în mijlocul fiecăruia din 

gutui umplem cu zahăr. Se așează într’o cratiță, punem apă pe deasupra. Se pun în 
cuptor, când sunt moi, le lăsăm să se răcească. Le servim apoi așa reci. 

Marți. 

Supă de sfeclă. 
Varză cu carne de porc.
Clătite cu urdă. 

1. Supă de sfeclă. 

Supa de sfeclă se prepară la fel ca și supa cu dovlcei. (Vezi la Menuul de Varză, 
ziua de Miercuri). 

2. Varză cu carne de porc. 

Măsuri: Jumătate varză mai mică, 2 bucăți carne de porc mai mari, 1 ceapă, 1 lingu-
riță paprică, două linguri smântână, 4 linguri grăsime. 

Prepararea: Punem grăsimea să se încingă, adăugăm ceapă tăiată mărunt, lăsăm să 
se prăjească, punem varza tăiată subțire ca și tăiețeii, apoi așa crudă, punem apă sau 
zeamă de varză (dacă nu este prea acră), paprică. Lăsăm să fiarbă, acoperită la cuptor. 
Servim cu mămăliguță. 
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3. Clătite cu urdă. 

Măsuri: 2 ouă, 3 linguri făină, puțină sare, 2 linguri grăsime, jumătate pahar lapte. 
Prepararea: Spargem ouăle întregi, le amestecăm cu sare, făină și subțiem cu lapte. 

Apoi facem clătitele și le umplem cu urdă amestecată cu zahăr și mărar (3 linguri de 
urdă, jum. leg. mărar, 2 linguri zahăr praf). 

Miercuri. 

Supă de fasole țucără. 
Mâncărică de bureți cu smântână. 
Compot de prune proaspete. 

1. Supă de fasole țucără. 

Se prepară la fel ca și supa de gulii (Vezi Menuul de Vară, ziua Sâmbătă). 

2. Mâncărică de bureți cu smântână.

Măsuri: 1 farfurie cu bureți, adâncă, 2 cepe, 2 linguri bulion (pătlăgele fierte), 3 lin-
guri grăsime, 3 linguri smântână, jumătate legătură ceapă. 

Prepararea: Bureții se curăță și se spală foarte bine. Încingem grăsimea, punem cea-
pa tăiată mărunt să se prăjească, apoi adaogăm bureții. Lăsăm să se prăjească bine. 
Când a fiert de jumătate, se amestecă făina cu smântână și se toarnă deasupra lăsân-
du-se să mai fiarbă, îi roșim cu bulion și îi servim cu verdeață tocată mărunt. 

3. Compot de prune proaspete. 

Se prepară la fel ca și compotul de cireșe sau vișine (Vezi Menuul de Vară, ziua de 
Miercuri). 

Joi. 

Ciorbă de roșii și zarzavat. 
Pui la frigare cu sos de usturoi. 
Lapte de pasăre. 

1. Ciorbă de roșii și zarzavat. 

Se prepară la fel ca și ciorba de roșii cu măruntaie (Vezi Menuul de Vară, ziua de 
Luni), cu deosebirea că în loc de măruntaie punem mai mult zarzavat de supă. 

2. Pui la frigare cu sos de usturoi. 

Măsuri: 1 pui, sare, o lingură de unt, apă caldă, 1 căp. usturoiu. 
Prepararea: Puiul curățat, spintecat, sărat, se așează într’o frigare și se frige pe jar la 

foc mic, în timpul friptului se unge cu apă în care am pus unt proaspăt și sare. Când 
s’a fript, se dă puiul prin usturoiu tocat mărunt și amestecat cu putină apă. 



182

3. Lapte de pasăre. 

Măsuri: 3 ouă, 3 linguri zahăr, 1 pahar cu lapte, puțină vanilie. 
Prepararea: Punem laptele să clocotească cu vanilie. Batem albușul spumă tare, 

luăm cu lingura de masă și-l fierbem pe amândouă părțile. Amestecăm gălbenușul cu 
zahărul, subțiem cu laptele ce a rămas dela fierberea albușului și mai lăsăm puțin să se 
îngroașă pe mașină acest sos. Turnăm apoi peste albușele fierte, servim rece la masă. 

Vineri. 

Salată țârănească (praz, cartofi ori sfeclă). 
Roșii umplute cu orez.
Fructe. 

1. Salată țărănească. 

Măsuri: 1 fir de praz, 3 ouă, 3 cartofi, 4 bucățele de sfeclă, o ceșcuță de cafea de unt 
de lemn, o ceșcuță de cafea de oțet de vin. 

Prepararea: Legumele se fierb așa întregi în apă cu sare, dar fiecare deosebit. Se taie 
apoi felii prazul fiert, sfecla, cartofii felii rotunde și ouăle fierte tari tot felii rotunde, se 
amestecă cu unt de lemn și oțet și se servesc. 

2. Roșii umplute cu orez. 

Măsuri: 4 roșii mari, 3 linguri orez, 1 ceșcuță de cafea de unt de lemn, sare, piper, 1 
lingură zahăr, 2 cepe, pătrunjel și mărar tocat. 

Prepararea: Punem unt de lemnul să se încingă, adaogăm ceapa tăiată mărunt, lă-
săm să se rumenească puțin (să fie gălbuie) apoi punem orezul ales și stors într’o cârpă 
udă. Stingem cu puțină apă caldă, lăsăm să înflorească pe jumătate. Când s’a răcit, 
amestecăm orezul cu sare, piper, verdețuri și umplem roșiile care au fost spălate, tăiat 
capacul în așa fel, ca să se țină într’o parte și scobite înăuntru. Se așează într’o cratiță, 
turnăm deasupra un sos ca și la ardei umpluți cu carne. Punem să se fiarbă orezul. În 
sos putem pune și puțin zahăr. Servim reci cu verdețuri tocate deasupra. 

3. Fructe. 

Mere, pere, struguri, prune. 

Sâmbăta. 

Papară cu mămăliguță.
Friptură din carne de porc cu sos de zarzavat.
Tăieței cu lapte.

1. Papară cu mămăliguță. 

Măsuri: 4 ouă, 1 lingură grăsime, sare, una ceapă. 
Prepararea: Punem grăsimea să se încingă, punem ceapa, lăsând-o să se prăjească 

puțin. Batem ouăle întregi cu sare, punem peste ceapa prăjită, amestecăm până ce de-
vin tari cum voim și servim cu mămăliguță caldă. 
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2. Friptură din carne de porc cu zarzavat. 

Măsuri: 4 bucăți carne de porc, sare, piper, 2 linguri grăsime, 4 fire de zarzavat, 2 
cepe, puțină paprică. 

Prepararea: Punem grăsimea să se încingă, adăugăm carnea sărată lăsând-o să se 
prăjească puțin, apoi punem ceapa tăiată felii și zarzavaturile tăiate tot felii. Din când 
în când mai adăugăm puțină apă. Lăsăm să fiarbă carnea și să scadă bine. Zeama ce 
s’a lăsat apoi o servim la masă (cine dorește poate trece prin sită sosul și zarzavaturile 
după ce au fiert). 

3. Tăieței cu lapte. 

Măsuri: 2 pahare lapte, 2 ouă, 6 linguri făină, sare, 3 linguri zahăr. 
Prepararea: Facem tăieței din făină, ou, sare. Punem laptele să clocotească, adăugăm 

tăiețăi uscați, când au fiert, îndulcim cu zahăr. În timpul fiertului putem pune vanilie 
sau coaje de lămâie.

Duminecă. 

Supă de pui.
Pui cu sos de roșii. 
Pâinea Episcopului. 

1. Supă de pui. 

Măsuri: 1 pui, 3 fire zarzavat, sare, 1 lingură orez, 2 linguri smântână, 1 gălbenuș, 
verdeață. 

Prepararea: Se prepară ca și supa de găină (vezi Menuul de Vară, ziua de Duminecă) 
dar la supa de pui, puiul se taie în bucăți, când a fiert punem orezul. Cine dorește poa-
te să acrească cu chisăliță (borș) supa și o tocmim cu ceva smântână, la masă o servim 
astfel.

2 . Pui cu sos de roșii. 

Se prepară la fel ca și carnea cu sos de roșii (Vezi Menuul de Vară, ziua de 
Duminecă) cu deosebirea că puiul nu se mai pune la fiert înainte, ci numai se prăjește 
și apoi se fierbe cu sosul. 

3. Pâinea Episcopului. 

Măsuri: 3 ouă, câte 3-4 linguri de: zahăr praf, făină, nuci și struguri uscați. 
Prepararea: Frecăm gălbenușurile cu zahărul praf, când s’a îngroșat, batem albușu-

rile spumă, le amestecăm ușor în gălbenușe punând totodată făină. Strugurii uscați și 
nucile tăiate subțiri. Ungem o cratiță cu grăsime și făină, punem compoziția groasă de 
2 degete și o coacem la un foc potrivit. Când s’a răcit, tăiem bucăți pătrate sau dreptun-
ghiulare, o presarăm cu zahăr praf și servim.
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IV. Mâncări de Iarnă. 

Luni. 

Ciorbă de linte.
Chifteluțe marinate. 
Orez cu lapte. 

1. Ciorbă de linte. 

Măsuri: Jumătate farfurie linte, 3 fire zarzavat, 1 fir usturoi uscat, 1 ceapă. 
Prepararea: Alegem lintea, o spălăm și o punem să fiarbă cu apă rece. În timpul fier-

tului, îi adăugăm zarzavaturile curățate și lăsate așa întregi și ceapa întreagă curățată 
lăsându-le să fiarbă bine punând și usturoiu, cine vrea poate să facă și puțin rântaș cu 
făină și bulion. Sărăm la urmă și servim. 

2. Chifteluțe marinate. 

Măsuri: 250 grame (jum. font) carne, sare, piper după gust, un ou întreg, 1 ceapă, 3 
linguri grăsime, puțin miez de pâine, 3 linguri bulion, 2 linguri făină, 3 linguri oțet, 5 
boabe de piper, 5 foi de dafin. 

Prepararea: Carnea tocată se amestecă cu: sare, piper, ceapă măruntă și pregătită, 
oul întreg și pătrunjelul uscat. Frământăm bine, formăm chiftele, le dăm prin făină și 
le prăjim în grăsime încinsă. Facem un sos ca și la ardei umpluți, pe care-l acrim cu 
oțet și în el punem să fiarbă boabe de piper și foi de dafin. Lăsăm apoi să fiarbă bine 
chifteluțele. 

3. Orez cu lapte. 

Măsuri: 4 linguri orez, sare, 2 pahare lapte, puțină vanilie, 3 linguri zahăr. 
Prepararea: Punem laptele să clocotească cu puțină sare, când fierbe, punem orezul 

lăsăm să fiarbă bine, apoi la urmă punem zahărul. 

Marți.

Supă de ouă. 
Cârnați cu cartofi sdrobiți și ceapă. 
Tăieței cu mac. 

1. Supă de ouă. 

Măsuri: 4 ouă, 1 ceapă, 3 fire zarzavat, 2 linguri smântână, verdeață, 1 gălbenuș, 1 
lingură orez, 3 linguri oțet, zeamă de carne. 

Prepararea: Toate oasele dela cărnuri le punem să fiarbă cu puțină sare. Strecurăm 
zeama și fierbem zarzavaturile ca și la supă, apoi punem orezul și spargem 4 ouă. 
Când s’au întărit, acrim cu oțet după gust și tocmim cu smântână și cu verdeață. 

2. Cârnați cu cartofi sdrobiți și ceapă. 

Măsuri: 6 cartofi mari, 2 linguri grăsime, sare, 2 cepe, 4 bucăți cârnați.
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Prepararea: Fierbem cartofi spălați așa în coaje. Se curăță și se sdrobesc cu ajutorul 
unei furculițe. Prăjim ceapa măruntă în grăsime și amestecăm cu cartofi. Servim cu 
cârnați prăjiți și ei deasupra. 

3. Tăieței cu mac. 

Se prepară la fel ca și tăieței cu nuci. Macul se fierbe ca și la cozonacul cu mac. 

Miercuri.

Ciorbă de fasole.
Iahnie de cartofi cu murături. 
Compot de mere și pere.

1. Ciorbă de fasole.

Se prepară ca și supa de fasole cu singura deosebire, că se acrește cu borș (chisă-
liță) sau oțet. Vezi Menuul de Vară, ziua de Sâmbătă și Menuul de Toamnă, ziua de 
Mercuri). 

2. Iahnie de cartofi cu murături. 

Se prepară la fel ca și mâncarea de cartofi, dar în loc de grăsime punem unt de lemn 
(Vezi mâncări de Primăvară, ziua de Luni) pentru a se putea servi reci. 

3. Compot de mere și pere. 

Vezi mâncări de Primăvară, ziua de Vineri. 

Joi. 

Borș cu perișoare. 
Carne cu castraveți murați. 
Găluște din brânză de vaci. 

1. Borș cu perișoare. 

Măsuri: Zeamă de carne, 1 lingură orez, un jumătate font de carne tocată, 2 ouă, 
sare, piper, mărar tocat, pătrunjel, leuștean tocat, 2 linguri smântână, o ceapă, 1 lingu-
ră grăsime, chisăliță, 3 fire zarzavat. 

Prepararea: Punem oasele la fiert, strecurăm zeama și fierbem înăuntru zarzavatu-
rile întregi, curățate și crestate în patru. Carnea tocată se amestecă cu: sare, piper, ouă 
crude întregi, ceapă pregătită, orezul ales formând perișoarele cu mână udă, le punem 
să fiarbă în zeama de carne, acrim și servim ciorba adăugându-i smântână și gălbenuș. 
Punem și tot felul de verdețuri tocate mărunt. 

2. Castraveți cu carne. 

Măsuri: 2 bucăți carne de porc, o ceapă, 3 linguri grăsime, 2 linguri bulion, 1 lingură 
făină, 4 castraveți murați în saramură.
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Prepararea: Carnea tăiată bucăți se prăjește. Turnăm deasupra un sos de roșii, ca și 
la ardei umpluți (Vezi Mâncări de Toamnă, ziua de Luni.) Castraueții se curăță de coa-
jă, se prăjesc, se pun în sosul cu carnea și se mai lasă să scadă la cuptor. 

3. Găluște din brânză de vaci. 

Măsuri: O cană de apă plină cu brânză de vaci, sare, 4 linguri făină, 2 ouă, 4 linguri 
pesmet, 3 linguri zahăr praf, jum. linguriță scorțișoară, 2 linguri grăsime. 

Prepararea: Se amestecă brânza de vaci cu făina, ouăle, zahărul puțin, sare și se fac 
găluște mici, care se fierb în apă clocotită cu sare, se dau prin pesmet prăjit, ca și găluș-
tele de cartofi. 

Vineri. 

Supă de fasole uscată, păstăi. 
Prune cu sos de zahăr ars. 
Mere coapte. 

1. Supă de fasole uscată, păstăi. 

Se prepară la fel ca și supa de linte uscată. 

2. Prune cu sos de zahăr ars.

Măsuri: o farfurie întinsă cu prune uscate, 2 linguri făină, 2 linguri de zahăr tos 
(cristal), 2 linguri grăsime, sare. 

Prepararea: Încingem grăsimea, punem făina, zahărul, lăsăm să se rumenească bine, 
stingem cu apă caldă, punem prunele în sos, lăsăm să fiarbă până ce scade. 

3. Mere coapte. 

Se prepară la fel ca și gutuile coapte. (Vezi Menuul de Toamnă, ziua: Luni). 

Sâmbăta. 

Ciorbă de moare cu cârnați. 
Tocană cu mămăliguță. 
Gris în lapte cu sos de zahăr ars. 

1. Ciorbă de moare cu cârnați. 

Măsuri: 2 buc. cârnați tăiați felii rotunde, zeamă de varză, 2 linguri smântână, 3 fire 
zarzavat, apă, sare , un gălbenuș, 1 linguriță făină, 1 ceapă. 

Prepararea: Punem apă să fiarbă cu zarzavaturile tăiate felii rotunde, apoi feliile de 
cârnați. când au fiert se acrește cu zeama de varză, fiartă cu o ceapă separat. Adăugăm 
smântână și verdeață tocată mărunt. 

2. Tocană cu mămăliguță.

Măsuri: jumătate farfurie de carne de porc, tăiată bucățele mici, 4 cepe, 1 linguriță 
paprică, 3 linguri grăsime, 2 cartofi. 
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Pregătirea: Punem grăsimea să se încingă, adăugăm ceapa, tăiată mărunt, când s’a 
prăjit punem carnea, o mai lăsăm să se prăjească, punem paprică, stingem cu apă caldă 
și lăsăm să fiarbă, la urmă adăugăm cartofi curățați și tăiați bucăți. 

3. Gris în lapte cu sos de zahăr ars. 

Măsuri: 2 pahare lapte, 4 linguri griș, 2 linguri zahăr, coaje de lămâie și pentru sos: 
3 linguri zahăr, un sfert pahar apă. 

Se prepară ca și orezul în lapte. Sosul: Ardem zahărul și stingem cu apă. îl turnăm 
apoi peste orezul pus într-o farfurie. Servim astfel.

Duminecă. 

Supă de vită cu sdrențe. 
Carne de vițel (vită) în pesmet.
Cozonac cu nucă. 

1. Supă de vită cu sdrențe. 

O preparăm ca și celelalte supe de carne. Pentru sdrențe: 1 ou, 1 lingură făină, sare, 
se amestecă toate și cu lingurița se toarnă în supă, care clocotește. 

2. Carne de vițel în pesmet. 

Se prepară ca și puiul în pesmet. 

3. Cozonac cu nucă. 

Aluat dospit, ca la gogoși (pancove). Se întinde o foaie și se presară deasupra cu 
nuci tocate,, amestecate cu albuș de ouă, se face sul aluatul (pătura) și se coace. 

Aceste sunt rețetele pe care doriam să vi le dau, cu gânduri bune și dragoste ce nu-
tresc în suflet, pentru dv. mame bune, soții credincioase și femei harnice.

Dorința mea este să le puteți face pe toate cu ușurință și să vă bucurați apoi când 
veți vedea pe toți ai casei mulțumiți. 

Și bucuria noastră va fi mare, când vom vedea că dv. veți avea grije de sănătate, 
pentru bunul mers al familiei și societății. Îngrijind de sănătatea familiei, veți aduce 
mult bine societății și Țării românești.

Text preluat din Transilvania (Buletin de tehnică a culturii), an 67, nr. 3, mai-iunie 
1936, pp. 156-177. (Mihai Teodor NICOARĂ)


