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“

Regimul
alimentar a fost
și este în strânsă
legătură cu
sănătatea

”

De-a lungul istoriei ne-am întâlnit cu diferite
paradigme referitoare la alimentație, de la
asigurarea subzistenței care caracterizează
începuturile, la îndoielile presupuse de
multitudinea modelelor de abordare ale
mâncării în prezent. Percepția asupra hranei,
dar și asupra gustului, locul ocupat în
cotidianul uman s-au schimbat, au revenit,

s-au transformat, în funcție de curentele
de gândire, de religii, de descoperirile din
bucătărie. Deși diferite, cu multe accente
identitare, bucătăriile lumii au avut o serie
de întâlniri culturale, care le-au schimbat
destinul, neﬁind în majoritatea lor izolate,
creându-se astfel tipare, dar și probleme,
unele dintre acestea ﬁind încă supuse
încercărilor de soluționare.
Regimul alimentar a fost și este în strânsă
legătură cu sănătatea. Dacă ar ﬁ să deﬁnim
sănătatea dintr-o perspectivă lărgită, ar
trebui să o cuprindem și pe cea spirituală.
Aici intervin preceptele religioase, cu
acceptările și respingerile vehemente ale
anumitor abordări ale alimentelor, chiar
interdicția consumului câtorva.

Restângerea
repertoriului
alimentar în
credinţa iudaică,
reglementate
prin kashrut
Alimentul, ca să ﬁe cușer trebuie să
respecte norme foarte stricte, așa cum apar
ele enunțate în Vechiul Testament,
dezvoltate, de atunci, de generații întregi de
teoreticieni.
Pentru cei foarte riguroși lucrurile sunt mai
mult decât nuanțate. În Israel există o
secțiune a serviciilor polițienești dedicată
controlului alimentar, esența acestor norme
ﬁind următoarea: numai mamiferele care
rumegă hrana și au copita despicată pot ﬁ
consumate. Așadar, aici intră vitele și oile,
dar nu și porcul sau iepurele. Păsările de
curte, cum sunt găinile și rațele, sunt
acceptate pentru consum, la fel și peștii cu
înotătoare și solzi, dar insectele sunt
interzise. Carnea nu poate ﬁ consumată
împreună cu produsele lactate, dar ouăle,
legumele și cerealele pot ﬁ consumate atât
cu carne, cât și cu produse lactate.
Ustensilele care intră în contact cu carnea
nu pot ﬁ folosite pentru lactate și invers.
Animalele trebuie sacriﬁcate cu mâna, cu
un cuțit foarte ascuțit, după care trebuie să
se scurgă tot sângele. Trebuie veriﬁcat
înainte dacă animalul e bolnav.

Carnea de porc nu prezintă mai multe riscuri
decât alte tipuri de carne, dar în trecut, ca
și acum, creșterea porcilor nu era o treabă
ușoară în deșert. Aceștia au nevoie de
răcoare, și spre deosebire de vite sau oi, nu
se pot hrăni cu iarbă și tufe uscate și aspre.
Porcii au nevoie de semințe și rădăcinoase,
cu care se pot hrăni și oamenii. În esență,
porcii nu ar ﬁ fost deloc o investiție
deșteaptă în vremurile biblice.
În ceea ce privește consumul combinat al
lactatelor cu carne, nu există nicio dovadă
că acest fapt ar putea conduce la apariția
problemelor digestive, sănătatea nu ne
poate ﬁ amenințată dacă punem o bucată de
friptură pe o farfurie pe care a fost brânză.
Explicația constă în faptul că, la bază, stă
ideea că Moise nu ar ﬁ impus porunci din
motive arbitrare. Poruncile aveau ca scop
disciplina religioasă, nu sănătatea. Legile
kashrut făceau astfel încât și cea mai banală
activitate să aibă o conotație spirituală.
Respectarea legilor sublinia ubicuitatea lui
Dumnezeu și obligația de a-i respecta tot
timpul poruncile.
Adaptarea la vremurile actuale nu se referă
la faptul că animalul nu a fost tratat cu
hormoni sau antibiotice și nici nu presupune
absența aditivilor din produse. Cușer
înseamnă doar că, la prepararea lor, nu sunt
folosiți anumiți aditivi, cum este carminul
roșu, derivat dintr-o specie de insecte, mai
mult, un produs precum Coca Cola, etichetat
drept cușer nu poate conține nicio substanță
care provine de la un animal care nu este
cușer, prin urmare glicerina, unul dintre
elementele care conferă aroma și intră în
compoziția acestei băuturi, trebuie să ﬁe
de origine vegetală. Respectarea normelor
religioase, fac din poporul evreu un exemplu
de continuitate peste secole ale unor
precepte care deﬁnesc obiceiurile
alimentare ale unui popor.

Bucătăria
islamică
Are cele mai multe și extinse reguli despre ce
nu este potrivit să mănânci. Un asemenea
aspect îl constituie consumul cărnii de porc,
pe când cel al vinului a suferit, peste timpuri,
o mai delicată strictețe.

Creștinismul
A impus limitările pe în perioadele de post
sau a gradului de dedicare, respectiv
regimul alimentar monastic, dar a
condamnat cel mai puternic lăcomia,
enumerând-o printre păcatele capitale și o
deﬁnește și ca incluzând cunoașterea, nu

doar simplul exces alimentar. De altfel,
toate tradițiile religioase și ﬁlosoﬁce
privesc cu profundă antipatie excesul
alimentar.
Una dintre temele repetitive ale mâncatului
excesiv sau desfătarea cu alimente ca ﬁind
periculoasă apare, sub diferite forme, de-a
lungul istoriei. De exemplu, anumite fructe,
cum ar ﬁ pepenele sau mreana, atât în Evul
Mediu, cât și în Renaștere sunt respinse
tocmai pentru gustul lor deosebit de bun.
Echilibrul exprimat prin teoria umorilor a
fost esențială pentru gândirea europeană,
în perioadele clasică, medievală și modernă
timpurie, a fost încorporată și în noțiunile
chinezești de moderație, rămânând
relevantă și astăzi.
China, care a avut reguli mai relaxate

Dieta
vegetariană
vegetariene oferă un studiu de caz special,
la nivelul strânsei conexiuni dintre dietă,
religie și sănătate.

China
privind regimul alimentar, acceptând dieta
omnivoră, deține idei complexe străvechi,
mai mult sau mai puțin orientate spre
medicină, despre ce este potrivit din
perspectivă ﬁzică și spirituală.
Teoriile occidentale ale umorilor, expresie
a speculațiilor științiﬁce, s-au întâlnit de
cele mai multe ori cu dogma religioasă și
ideile ﬁlosoﬁce despre natură și cosmos.
Regulile culinare care s-au aliniat
noțiunilor de sănatate au fost determinate
de gusturile sărat, amar, acru, dulce și a
combinațiilor dintre acestea.
Folosirea pe scară largă a condimentelor
atât în China, cât și în Occident până în
secolul al XVIII-lea a reﬂectat preferința
pentru anumite gusturi, dar și a teoriilor
privitoare la balanța dintre ingredientele
care se potriveau cărnii și peștelui, între
cald și uscat.
Intermitențele legate de existența dietei

Regimul vegetarian ﬁe a fost privit ca o
pedeapsă, primatul cărnii în islam a fost
incontestabil, încă de la fondare, iar în
Occidentul creștin, suspiciunea provocată
de carnea care se aﬂa în zona senzualității,
ﬁind strict limitată și supravegheată chiar și
în cazul bolnavilor, nu au dus la prețuirea
legumelor, acestea făcând parte din hrana
țăranilor.
Opoziția fermă împotriva practicării
vegetarianismului pentru profani, s-a
întâmplat pentru că a fost identiﬁcată cu
erezia maniheistă și cu preceptele despre
răul din materie și din carne. Albigenzii din
secolul al XIII-lea au reînviat dualitatea
maniheistă. În urma sângeroasei reprimări
în timpul Cruciadei Albigenzilor, au adus
acestei viziuni un renume foarte rău.
Religiile Chinei sau Indiei, budismul, școlile
ﬁlosoﬁce grecești, care lăudau legumele, nu
au avut interesul dezvoltării unei bucătării
speciﬁce, mai mult se refereau la
indiferența față de hrană, atitudinea
distantă față de aceasta.

“

Sfatul care trebuie
urmat, venit dintr-o
altă lume, a trecutului
îndepărtat, este acela
al cumpătării, al
moderaţiei în consum,
conștiinţa că nu există
alimente miraculoase,
că dieta cea mai
potrivită este cea
bazată pe corecta
informare, pe
desfătarea produsă de
hrană, la care trebuie
adăugat respectul faţă
de mediul înconjurător,
de sezonalitate,
încurajarea abordării
locale, în locul celei
globale, dar și o mai
mare apropiere de tot
ceea ce înseamnă
spiritualitate.

”

Dr. Iulia Drăguţ

Lumea modernă se confruntă cu interesul
interdependenței dintre sănătate și mâncare,
conducând la deformări și exagerări,
combinându-se în manii orientate spre diverse
diete, ortorexia, creșterea obezității, fobii față
de anumite alimente și mituri despre boli (ouă,
grăsimi saturate, carbohidrați) și creșterea
pieței ingredientelor procesate artiﬁcial,
exagerările privitoare la alimente miraculoase
(goji, ovăz și tărâțe) sau a dietelor cu efecte
fantastice (veganism, raw-veganism, cele
bogate în proteine).
Toate acestea pot ﬁ răspunsul la simptomatologia
provocată de îndepărtarea de sursele de hrană,
de natură, dar și de prepararea zilnică a
mâncării, inevitabilul provocat de dezvoltarea
industriei alimentare, de crearea unor spații
uriașe, dăunătoare mediului înconjurător,
sesizate justiﬁcat, dar suferind de aceeași
zbatere între exagerare și denaturare a
adevărului. Aceste aspecte nu sunt noi în
istorie, să punctăm respingerea aragazului,
pe de o parte și hilaritatea provocată de
dependența de natură, pe de altă parte.
Sfatul care trebuie urmat, venit dintr-o altă
lume, a trecutului îndepărtat, este acela al
cumpătării, al moderației în consum, conștiința
că nu există alimente miraculoase, că dieta cea
mai potrivită este cea bazată pe corecta
informare, pe desfătarea produsă de hrană, la
care trebuie adăugat respectul față de mediul
înconjurător, de sezonalitate, încurajarea
abordării glocale, în locul celei globale, dar și
o mai mare apropiere de tot ceea ce înseamnă
spiritualitate.
Frica de moarte nu ne va împiedica întâlnirea
cu aceasta, așa încât nu există nicio garanție
că, dacă vom urma o anume dietă sau ne vom
construi trupul într-un anume fel vom ﬁ
izbăviți și vom trăi ”tinerețe fără bătrânețe și
viață fără de moarte”, însă ne suntem datori
nouă înșine să ﬁm prevăzători, să privim viața
ca pe un dar neprețuit și să încercăm, pe cât
posibil, să ne bucurăm mai mult...

chef

Radu
Zărnescu
Președinte
Euro-Toques România;

Director executiv ACEEA
Întâlnirea mea cu produsele Sweeteria a însemnat o
mare provocare profesională, însă așa cum se întâmplă
în cele mai multe dintre cazuri, mi-a adus o mare
împlinire.
Rolul nostru social ca bucătari este să aducem pe
farfuriile oamenilor soluții, alternative care să-i îndemne
să aleagă din varietatea de variante pe care le au la
îndemână pe cele mai potrivite nevoilor lor.
Deși mi-a solicitat mult mai mult timp și mai multă
creativitate, eu însumi m-am bucurat de beneﬁciile
produselor Sweeteria. Fiind un împătimit al dulcilor
am creat rețete folosind ingrediente Sweeteria și,
astfel, am putut consuma cu până la 20% mai multe
preparate decât de obicei, datorită valorii calorice
conținute de acestea.
“Laboratorul naturii” ne oferă alternative diverse
pentru o alimentație echilibrată, doar că va trebui
mereu să avem grijă să nu exagerăm, să ținem mereu
seama de măsura pe care trebuie să o avem în toate,
inclusiv în ceea ce privește consumul alimentar.
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Vă doresc să vă desfătați cu mâncăruri diverse
propuse de mine și colegii mei, având mereu în minte
că simțurile ne pot ﬁ puse la încercare prin iscusință,
imaginație, creativitate, fără să trăim “dezamăgiri”,
dacă ne dăm șansa de a depăși confortul lucrurilor
cunoscute, cu privilegiile pe care ni le poate aduce
necunoscutul, să ﬁm mai puțin neofobici, mai mult
înclinați spre neoﬁlie!

by chef

Radu
Zărnescu

1

Nucă de vită

cu sos din ciocolată verde
2

ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

Nucă de Black Angus - 600g
Morcovi - 2 buc (60/70g/buc)
Pastârnac - 2 buc (100/120g/buc)
Praz - 1 buc
Bănuți de ciocolată verde Sweeteria - 150g
Unt - 150g
Lămâie - 1 buc

•
•
•
•
•
•

Prune uscate și afumate - 2 buc
Usturoi - 2 căței
Sare - 20g
Piper - 20g
Mentă verde - 30g
Ulei de măsline - 150ml

PORȚII

1

Nucă de vită cu sos din ciocolată verde
operaţiuni premergătoare

1/

Nuca de Black Angus se curăță de
pielițe, se taie în două bucăți mari și
se condimentează cu sare și piper.

2/

Legumele se
curăță și se ﬁerb.

3/

Prazul se taie fâșii
lungi, iar prunele
se taie pe lungime.

mod de preparare
CARNEA

1/

Se încinge uleiul de măsline într-o tigaie
mare după care se prăjesc bucățile de
carne. În funcție de grosimea steak-ului,
carnea se ține pe ﬁecare parte câteva
minute după formula "1cm =
1minut/parte (medium rare)".

2/

Se lasă la odihnit sub o cârpă groasă și
curată până la montarea ei pe farfurie.

LEGUMELE
Morcovii și pastârnacul se călesc ușor,
maxim 2 minute, în unt topit, iar prazul
și usturoiul se prăjesc în ulei ﬁerbinte.

SOSUL

1/

2/

Apa se infuzează ușor cu mentă, după
care în ea se topesc cuburile de unt, iar
mai apoi bănuții de ciocolată verde
Sweeteria.
Se amestecă permanent până ce materia
se omogenizează, iar ulterior se adaugă
sare, lămâie și piper după gust.

Recomandări
În funcție de consistența sa, sosul realizat
din bănuții de ciocolată verde de la
Sweeteria, poate ﬁ transformat și în
materie pentru glazură. Se îngroașă sosul
cu bănuții topiți, până ce nivelul de
picurare este mai dens.

by chef

Radu
Zărnescu

2

Picanha de vită Limousin
cu terină dulce de cerb și brânză măturată de oaie

ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Picanha de vită Limousin - 400g
Carne de cerb - 80g
Ouă - 1 buc
Ceapă - 1 buc
Cartoﬁ - 200g
Ceapă verde - 1 legătura (4,5 buc)
Gălbiori - 100g
Roșii cherry - 6 buc
Pătrunjel - 1 legătură
Oregano uscat - 20g

2

PORȚII

• Brânză măturată de oaie - 100g
• Bănuți de ciocolată galbenă de la
Sweeteria - 150g
• Îndulcitor de la Sweeteria - 2 plicuri
• Gem de pere și cătină de la Sweeteria - 70g
• Unt - 150g
• Usturoi - 4 căței
• Sare - 20g
• Piper - 20g
• Ulei de măsline - 150ml

2 Picanha de vită Limousin

cu terină dulce de cerb și brânză măturată de oaie

operaţiuni
premergătoare
TERINĂ DE CERB

1/

Carnea de cerb se taie cuburi, ceapa
verde se taie mărunt. Jumătate din
cantitatea de gălbiori se prăjește ușor,
în unt.

2/

Toate ingredientele împreună cu
oregano-ul uscat, 1 linguriță de gem
de pere și cătină, îndulcitor de la
Sweeteria, sarea și piperul se amestecă
în blender.

3/

După obținerea unei paste omogene
se adaugă oul, se amestecă din nou, iar
materia rezultată se toarnă într-o formă
geometrică sau într-o membrană
pentru mezeluri.

4/

Se pune în cuptor într-o tavă cu apă la
160⁰C timp de 2 ore. După coacere se
pune la răcit.

CARNEA DE VITĂ
Se elimină mantia de grăsime după
care se taie în două părți, se
condimentează cu sare și piper.

LEGUMELE
Se curăță.

2 Picanha de vită Limousin

cu terină dulce de cerb și brânză măturată de oaie

mod de
preparare
CARNEA

1/

Se încinge uleiul de măsline într-o
tigaie mare după care se prăjesc
bucățile de carne la foc puternic.

2/

Se lasă la odihnit sub o cârpă groasă și
curată până la montarea ei pe farfurie.

LEGUMELE

1/

Cartoﬁi se taie în formă semirotundă,
se prăjesc.

2/

Într-o altă tigaie, roșiile cherry
împreună cu usturoiul, de asemenea,
se prăjesc.

SOSUL

1/

2/

Untul se topește în apă, iar ulterior se
topesc bănuții de ciocolată galbenă și
restul de gem de pere și cătină de la
Sweeteria. Se amestecă permanent
până ce materia se omogenizează, iar
ulterior se adaugă sare și piper, după
gust.
Brânza măturată de oaie se sfărâmă în
bucăți inegale și se presară printre
legume, pe farfurie, înaintea servirii.

Recomandări
Picahna, ﬁind o grupă musculară mai
activă, (este mușchiul dintre coadă și
partea superioară a pulpei din spate)
se recomandă a ﬁ gătită medium rare.
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Peisaj abstract
cu spumă moleculară de ciocolată albă
by chef

Radu
Zărnescu

ingrediente
Ouă - 1 buc
Făină albă de grâu - 100g
Bicarbonat de sodiu - 1/2 linguriță
Praf de copt - 1/2 linguriță
Bănuți de ciocolată galbenă de la
Sweeteria - 60g
Bănuți de ciocolată albă de la Sweeteria - 30g
Îndulcitor de la Sweeteria - 12 plicuri

2

PORȚII

Gem de capșuni de la Sweeteria - 60g
Unt - 100g
Greentella de la Sweeteria - 100g
Petale uscate de trandaﬁr - 20g
Pere - 1 buc
Vin alb - 400ml
Scorțișoară pulbere - 5g
Lecitină pulbere - 5g

3

Peisaj abstract

cu spumă moleculară de ciocolată albă

mod de preparare
PANDIȘPAN

1/

Se pregătește compoziția din ou, faină,
bicarbonatul de sodiu, praful de copt și
înlocuitorul, după care se coace la 180⁰
intre 35 și maxim 45 minute.

PARĂ FIARTĂ ÎN VIN ALB

2/

Para se curăță de coajă, se taie cuburi și
se pune la ﬁert in vin alb cu îndulcitor
de la Sweeteria, timp de 30 minute.

SOSUL GALBEN

3/

Untul se topește în apă, iar ulterior se
topesc bănuții de ciocolată galbenă și
se amestecă până obținem un sos mai
consistent, ideal de întins cu șpaclul,
spatula sau cuțitul.

SOSUL BRUN

4/

Greentella se amestecă la rece cu unt și
scorțișoara pulbere până obținem un
sos mai consistent, ideal de întins cu
șpaclul, spatula sau cuțitul.

SPUMA MOLECULARĂ

5/

În 100ml apă ﬁerbinte (70⁰-80⁰) se
topesc 2 bănuți de ciocolată albă, apoi
revinim la temperatura de 50⁰ și
adăugăm lecitina pulbere. Coborâm la
temperatura de 30⁰ și amestecăm cu
un blender de mână (sau introducem
un mini-compresor în compoziție) până
ce obținem o spumă aerată deasupra
lichidului. Spuma se îndepărtează de
lichid cu o lingură.

Recomandări de
montare
Se poate monta sub formă de pictură
abstractă începând cu cele 2 sosuri întinse
cu șpaclul, mai apoi poziționăm
pandișpanul sfărâmat, cuburile de pară și
spuma moleculară. Se decorează cu petale
de trandaﬁr și gem de capșuni.

by chef

Radu
Zărnescu

4

Natură statică
desert

2

ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouă - 1 buc
Făină albă de grâu - 100g
Bicarbonat de sodiu - 1/4 linguriță
Praf de copt - 1/4 linguriță
Cacao pulbere - 30g
Bănuți de ciocolată verde de la Sweeteria - 60g
Bănuți de ciocolată albă de la Sweeteria - 30g
Îndulcitor de la Sweeteria - 10 plicuri
Unt - 100g

•
•
•
•
•
•
•
•

PORȚII

Greentella de la Sweeteria - 100g
Morcovi - 60 g
Căpșuni - 2 buc
Mentã verde - 10 frunze
Aﬁne - 10 buc
Fistic măcinat - 20g
Lecitină pulbere - 5g
Suc de soc - 20ml

4

Natură statică
desert

mod de preparare

SPUMA MOLECULARĂ

7/
PANDIȘPAN

1/

Se pregătește compoziția din ou, făină,
bicarbonatul de sodiu, praful de copt,
cacao și înlocuitorul, după care se coace
la 180⁰ între 35 și maxim 45 minute.

În 100ml apă ﬁerbinte (80⁰) se introduce
sucul de soc, se revine la 50⁰ și se adaugă
lecitina pulbere, apoi revenim la temperatura
de 30⁰ și amestecăm compoziția cu un
blender de mână (sau se introduce un
mini-compresor în compoziție) până ce
obținem o spumă aerată deasupra lichidului.
Spuma se îndepărtează de lichid cu o lingură.

MORCOVII

2/

Morcovii se curăță de coajă, se taie
cuburi și se pun la ﬁert în sirop cu
îndulcitor de la Sweeteria.

SOSUL VERDE

3/

Untul se topește în apă, iar ulterior se
topesc bănuții de ciocolată verde și se
amestecă până ce obținem un sos mai
consistent.

SOSUL BRUN

4/

Greentella se amestecă la rece cu unt
până obținem un sos mai consistent,
ideal de întins cu șpaclul, spatula sau
cuțitul.

FRUCTELE

5/

Căpșunile se taie felii mari. Aﬁnele se
călesc în unt ﬁerbinte împreună cu
îndulcitor de la Sweeteria.

Recomandări de
montare

“PIETRELE”

6/

Jumătate din pandișpanul obținut se
amestecă cu 1 linguriță de greentella și
unt. Se frământă între palme, pânã iau
forma asemanãtoare chiftelelor.

Se poate monta sub formă de pictură
abstractă pe platouri mari.

Pastry chef

Ionela
Mureșan
Madrione,
Cluj Napoca

În aprilie 2012 înﬁințează laboratorul Madrione
în Cluj-Napoca, care, în foarte scurt timp,
devine unul din laboratoarele de referință din
regiune, creațiile Ionelei ajungând să ﬁe
apreciate și comandate în număr mare, ducând
la promovarea și dezvoltarea conceptelor pe
care le-a avut în vedere încă de la fondarea
laboratorului: îndrăzneală, depășirea cadrelor
cofetăriei consacrate.
Anul 2016 a însemnat implicarea în noi
proiecte, devenind membru al Asociației
Culturale Euro Est Alternativ, iar în 2017 devine
membru al Comitetului Național Educațional.

3

Povestea Ionelei continuă cu acceptarea de noi
provocări, cum ar ﬁ reîntâlnirea cu Sweeteria.
”Ca membru în Comitetul Național Educațional,
este de datoria mea să ofer credit unor noi
produse, unor noi tehnici de prelucrare a
materiei prime, pentru a oferi atât colegilor de
breaslă, cât și tinerilor care pornesc pe acest
drum, al cofetăriei, patiseriei, gelateriei,
alternative viabile pentru un stil de viață
”altfel”, pentru cunoașterea îndeaproape a
variantelor care ne vin din laboratorul naturii”,
aﬁrma Ionela Mureșan.

Crocant cu zmeură
și ciocolată albă Sweeteria

Crocant cu zmeură și ciocolată

albă Sweeteria

ingrediente

4-6

BLAT
50 g ciocolată albă Sweeteria
15 g zmeură lioﬁlizată
20 g orez expandat

JELEU ZMEURĂ ȘI LITCHI
200 g zmeură
30 g Dulcișor Sweeteria
4 g gelatină
40 g bucăți de litchi

MOUSSE DE CIOCOLATĂ
ALBĂ
380 lapte
40 g Dulcișor Sweeteria
90 g gălbenuș
200 ciocolată albă Sweeteria
30 unt de cacao
350 frișcă

by chef

Ionela
Mureșan

PORȚII

mod de preparare
BLAT
Ciocolata se topește pe bain-marie, se
adaugă celelalte ingrediente și se rulează în
foaie subțire. Se decupează în forma dorită.

JELEU ZMEURĂ ȘI LITCHI
Se pasează zmeura, se amestecă cu
îndulcitorul și cu litchi și se încălzește pe
foc mic. Se adaugă gelatina hidratata și se
mai dă un clocot.

MOUSSE DE CIOCOLATĂ
ALBĂ
Facem baza de mousse din lapte, ou și
îndulcitor, amestecând continuu pe foc
mic. Adăugăm untul de cacao și la ﬁnal
ciocolata. Lăsăm la răcit. Când compoziția
este călduță încorporăm frișca bătută,
amestecând cu grijă.

chef

Gheorghe
Ciutacu
Secretar general
Euro-Toques România;
Executive Chef
Hotel Ramada Sibiu
“Vă invit la o călătorie în minunata noastră
regiune, Sibiu , care a fost premiată cu titlul de
Regiune Gastronomică Europeană. Tărâmul
ciobanilor cu obiceiurile lor pot ﬁ cu ușurință
ilustrate prin mâncare. Vechea tradiție a
transhumanței, folosirea produselor locale vor
reﬂecta o imagine perfectă pentru simțuri.
Dealuri, râuri, munți, păduri cu oferta lor
generoasă vă vor aduce aproape de viața
ciobanului român.
Folosirea ingredientelor locale a fost și este
manifestul bucătarilor regiunii în vederea
încurajării oamenilor spre locavorism, spre un
stil de viață sănătos, evitarea risipei , precum și
perspectiva diferită asupra trecutului, de
onorare și împărtășire a moștenirii culinare.”

4

Provocarea lansată de Sweeteria se înscrie pe
linia acestui tip de interpretări, de soluții și
alternative viabile, care îndeamnă spre
creativitate și descoperire, ceea ce înseamnă o
repoziționare, prin ﬁecare rețetă, a statutului de
maestru în arta culinară. Rolul bucătarului în
societate este acela de a sprijini consumatorii
în a lua decizii raționale, asumate și conștiente
asupra unui stil de viață care să aibă în vedere
echilibrul și cumpătarea.

by chef

Gheorghe
Ciutacu

1

Velouté de morcov cu quenelle
din sorbet de ciocolată Sweeteria
4

ingrediente

PORȚII

SORBIT DE CIOCOLATĂ

VELOUTÉ DE MORCOV

100g ciocolată amăruie 70% Sweeteria
250 ml apă minerală
50g Dulcișor mesteacăn Sweeteria
40g cacao
150ml lapte gras

50g șalotă (ceapă franțuzească)
350g morcov
15g ghimbir proaspăt
25ml ulei trufe
400ml apă minerală
40g Dulcișor mesteacăn Sweeteria
sucul stors de la 1 portocală
50g unt
100ml frișcă lichidă

1

Velouté de morcov cu quenelle
din sorbet de ciocolată Sweeteria

mod de preparare
1/

Apa se dă în ﬁert cu îndulcitorul, se dă
la o parte și se adaugă cacao cernută.

2/

Se amestecă împreună cu ciocolata
până se încorporează, după care se
adaugă laptele rece.

3/

Se lasă la răcit într-o sorbetieră după
care se bagă la congelator.

4/

Morcovul se curăță, se spală după care
se taie rondele; ceapa se curăță și se
taie mărunt; ghimbirul se curăță și se
presează pentru a obține sucul.

5/

Într-o tigaie se încălzește uleiul de
trufe, se adaugă ceapa care se călește
ușor și se adaugă o parte din apă.

6/

Se adaugă morcovul, restul de apă,
sucul de portocală și îndulcitorul.

7/
8/

Se ﬁerbe la foc mic o oră.
La ﬁnal se adaugă untul și ghimbirul
după care se blendează, încorporând
frișca lichidă.

Recomandări
Se poate servi călduță sau rece cu quenelle
de sorbet din ciocolată și grisine.

by chef

Gheorghe
Ciutacu

2

Deliciu de ciocolată
cu rozmarin, pară fiartă în vin, crumble de migdală,
quenelle de roșii cu busuioc, sos de zmeură
4

ingrediente

PORȚII

PENTRU 4 PORȚII

PERE FIERTE ÎN VIN

CRUMBLE DE MIGDALE

• 200g ciocolată amăruie
70% Sweeteria
• 100 ml lapte
• 100ml frișcă lichidă
• 60g Dulcișor mesteacăn
Sweeteria
• 150g unt
• rozmarin proaspăt

• 500g pere
• 100ml vin alb
• 80g Dulcișor mesteacăn
Sweeteria
• 500ml apă

•
•
•
•

QUENELLE DE ROȘII
CU BUSUIOC

SOS DE ZMEURĂ

• 200g roșii cherry coapte
• 40g Dulcișor mesteacăn
Sweeteria
• 10g busuioc proaspăt
• 5g gelatină foi

50g unt
50g făină grâu
50g migdale fulgi
30g Dulcișor mesteacăn
Sweeteria

• 400g zmeură
• 60g Dulcișor mesteacăn
Sweeteria

Deliciu de ciocolată

2

mod de preparare
1/

Laptele, frișca și îndulcitorul se pun la
ﬁert; se adaugă rozmarinul.

2/

După primul clocot se dă la o parte cratița
și se lasă 30 minute ptr a se infuza
rozmarinul, care ulterior se aruncă.

3/

Se adaugă ciocolata amestecând până se
încorporează și devine o compoziție
catifelată.

4/

Se adaugă untul după care se toarnă într-o
formă dreptunghiulară și se dă la rece.

5/

Perele se curăță de coajă și se pun la ﬁert
cu ingredientele de mai sus. Se ﬁerb până
sunt moi, în funcție de textura ﬁecărui soi.

QUENELLE DE ROȘII

1/

Roșiile se taie în două și se blenduiesc,
apoi se trec prin sită. În compoziția
rezultată se adaugă îndulcitorul Sweeteria
și busuiocul. Se lasă la infuzat.

2/

Gelatina se înmoaie în apa rece și se
adaugă la topingul de roșii care în
prealabil a fost încălzit. În forme de silicon
gen quenelle se toarnă topingul și se dă la
rece până se întărește.

CRUMBLE

1/

Untul se freacă cu îndulcitorul după care
se adaugă restul ingredientelor.

2/

Se întinde pe o tavă cu hârtie pergament,
se dă la cuptor până se rumenește.

3/

După ce se răcește se toacă grosier cu un
cuțit.

SOS DE ZMEURĂ

1/
2/

Recomandări

Zmeura se pune la ﬁert cu îndulcitorul.
Se trece totul prin sită și se dă la rece.

În funcție de inspirația și talentul ﬁecăruia
puteți să realizați un plating deosebit.

3

File de somon,
budincă cu roșii uscate, salată de citrice
și sos de ciocolată albă Sweeteria

by chef

Gheorghe
Ciutacu

4

ingrediente
SOSUL DE CIOCOLATĂ
ALBĂ SWEETERIA
•
•
•
•

100g ciocolată albă
100g smântână de gătit
100ml supă de pește
zeamă de la 1 lămâie

PORȚII

• 600g ﬁle somon
SALATĂ

BUDINCĂ

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

150g castraveți
200g salată Mesclun
1 buc (300g) grapefruit
1 buc (200g) portocală
50ml ulei măsline
1 legătură mărar

4 ouă
200g făină grâu
200ml lapte
100g roșii uscate
sare
piper după gust

3

File de somon
mod de preparare

1/

Fileul de somon se taie în porții de 150g/
buc, i se scot oasele cu o pensetă și se
asezonează

2/

Se dă o formă rotundă sau se bagă în
acele cercuri pentru garnituri care în
prealabil au fost unse cu puțin ulei și se
bagă la cuptorul preîncălzit 10 min la 180°

BUDINCA

1/

Se amestecă toate ingredientele și se
umple o formă rotundă;

2/

Se dă la cuptor 20 minute la 180°

SALATA

1/

Se curăță grapefruitul și portocala de
coajă și se scoate pulpa, având grijă să
rămână cât mai întreagă.

2/

Castravetele se spală și se taie fâșii
lungi. Salata se spală. Toate acestea se
amesteca într-un bol, se adaugă uleiul
de măsline, puțină sare și mărarul tocat.

SOS

1/
2/

Se pune supa de pește într-o cratita mica
pe foc. Dupa un clocot se da la o parte, se
adaugă ciocolata alba Sweeteria si se
amesteca până se încorporează.
Se adaugă smantana de gătit, zeama de
lămâie,se asezoneaza si se mai ﬁerbe la
foc mic 5 minute.

Recomandări
Somonul se servește cu garnitura de budincă
cu roșii uscate, salată de critice și sos de
ciocolată albă Sweeteria.

chef

Bogdan
Corduneanu
restaurant Gloria,
Timișoara
Bogdan Corduneanu este brașovean, stabilit în
Timișoara de aproape 11 ani. Împreună cu Ana Maria
Modîlcă, proprietara restaurantului Gloria a format
o echipă puternică, angrenându-se într-o serie
semniﬁcativă de proiecte și evenimente culinare.
Restaurantul Gloria a fost primul restaurant din
Timișoara care a realizat live shows.
De curând i s-a oferit titlul de ”Chef for Chefs` for
Humanity” în urma rezultatelor frumoase obținute
în colaborare cu proiectul ”Cărți pentru alimente oferă o masă caldă!”. Gătitul cu produsele Sweeteria
a fost o provocare căreia i-a dat curs făcând pași
timizi pe terenul ”accidentat” al înlocuirii zahărului
cu un îndulcitor natural într-un preparat, deoarece
este nevoie de substanțiale cunoștințe de chimie,
nemaivorbind de gust sau textura mult diferite de
ceea ce întâlnise până atunci!
Degustătorii au primit cu bucurie dar și cu uimire
propunerile sale, surprinși ﬁind că se poate găti
delicios cu îndulcitori naturali sau produse naturale
fără adaos de zahăr. În fapt, au fost ferm convinși că
s-au folosit produse clasice.

5

Bogdan Corduneanu recomandă cu tărie folosirea
produselor Sweeteria pentru că acestea aduc
satisfacții gustative nebănuite, contribuind la starea
de bine atât la nivelul corpului, neîncărcându-l cu
calorii prea multe, cât și la cel al spiritului,
îmbogățindu-l cu un nou tip de experiență venită
din laboratorul naturii și a creativității.

by chef

Bogdan
Corduneanu

1

Mușchi de vită cu sparanghel

tras în unt, sos de ciocolată Sweeteria și cafea
1

ingrediente
FRIPTURĂ
•
•
•
•
•
•

250g mușchi de vită
4 bucăți sparanghel
70 g unt
busuioc proaspăt
sare
piper

SOS DE CIOCOLATĂ
CU CAFEA
• 250 g bănuți din ciocolată
albă Sweeteria
• 200 ml smântână dulce
• 50 g unt moale

PORȚIE

1

Mușchi de vită cu sparanghel
mod de preparare
FRIPTURA

1/

Fasonăm carnea (o curățăm de pielițe și
mici tendoane), apoi o tamponăm cu un
prosop de hârtie pentru a înlătura excesul
de apă.

2/

O condimentăm cu sare și piper și o gătim
rapid pe toate părțile (aproximativ 30
secunde pe ﬁecare parte) într-o tigaie
încinsă.

3/

Nu o apăsăm pe suprafața încinsă (tigaie
sau grătar) și nici nu o împungem cu
furculița deoarece se pierd sucurile și
aromele care păstrează frăgezimea cărnii.

4/

Ulterior băgăm friptura la cuptorul
preîncins la 190 de grade timp de 6
minute pentru gradul de gătire medie.

5/

Îl gătim în 70g unt cu un praf de sare și
piper. Eu am adaugat în unt și puțin
busuioc verde.

SOS

1/

Tocăm ceapa mărunt și o călim în unt,
adăugând un praf de sare și piper.

2/

Turnăm vinul și îndulcitorul Sweeteria,
apoi sosul Worcestershire. Lăsăm să
scadă, pe foc mic, până devine un sirop
legat bine.

3/

Oprim focul și amestecăm continuu,
adăugând cafeaua și bucățile de
ciocolată Sweeteria.

Recomandări
Pentru aranjarea farfuriei puteți folosi
chips de păstârnac și bacon crocant.
Să auzim musai, de bine!

2

prăjitură

Sweeteria
by chef

Bogdan
Corduneanu

8-10

ingrediente
FOI
• 180g Dulcișor cocos
Sweeteria
• 100 ml lapte rece
• 1 ou
• 50g unt
• 5g bicarbonat sodiu
• 500g făină

PORȚII

CREMĂ DE
MASCARPONE

CREMĂ DIN CIOCOLATĂ
AMĂRUIE SWEETERIA

• 250g mascarpone
• 50g Dulcișor Stevia
• 500 ml frișcă lichidă
fără zahăr

• 200 g unt
• 100 g ciocolată amăruie
70% Sweeteria
• 70 ml frișcă lichidă fără zahăr

GLAZURA OGLINDĂ

CREMĂ DIN CIOCOLATĂ
CU LAPTE SWEETERIA

• 90 g apă
• 60g ciocolată albă
• 110g Dulcișor cocos
Sweeteria
Sweeteria
• 8g gelatină dizolvată
• 25g frișcă lichidă fără zahăr
în 50 ml apă rece

• 200 g unt
• 100 g ciocolată lapte
40% Sweeteria
• 70 ml frișcă lichidă fără zahăr

2

prăjitură Sweeteria
mod de preparare
CREMA LAPTE

FOI
Topim îndulcitorul pe foc mic, amestecând
continuu. Luăm cratița de pe foc și
continuăm să amestecăm, adăugând exact
în această ordine: untul, laptele, oul și
bicarbonatul.

1/

Untul îl topim și îl amestecăm cu bucățile
de ciocolată lapte 40% Sweeteria la foc
mic, amestecând continuu.

2/

Luăm vasul de pe foc și lăsăm la răcit.

2/

După omogenizare adăugăm făina cernută
(pentru a nu se forma cocoloașe) și
amestecăm bine.

3/

După ce s-a întărit acest amestec, îl
mixăm și adăugăm frișca lichidă fără
zahăr până devine o cremă omogenă.

3/

Pe dosul unei tăvi presărăm făină și
întindem foaia pe care o coacem la 150°
timp de 10 minute (din această
compoziție rezultă 3 foi). Foile obținute
sunt tari și crocante dar devin moi după
umplerea lor cu cremă.

1/

CREMA MASCARPONE
Amestecăm îndulcitorul cu mascarpone,
apoi adăugăm frișca lichidă și mixăm
bine până devine o cremă pufoasă.

CREMA AMĂRUIE

1/

Untul îl topim și îl amestecăm cu bucățile
de ciocolată amăruie 70% Sweeteria la
foc mic, amestecând continuu.

2/

Luăm vasul de pe foc și lăsăm la răcit.

3/

După ce s-a întărit acest amestec, îl
mixăm și adăugăm frișca lichidă fără
zahăr până devine o cremă omogenă.

GLAZURA OGLINDĂ

1/

Topim îndulcitorul în apa, la foc mic;
închidem focul și adăugăm treptat
smântână, amestecând continuu.

2/

Urmează ciocolata și gelatina. Pentru a ﬁ
siguri ca rezultă o glazură fără cocoloașe
este de preferat să o trecem printr-o sită
ﬁnă.

3/

Se lasă la răcorit înainte de a decora
prăjitura.

chef

Cristian
Căluș
restaurant
Home Cuisine,
Timișoara

Originar din Deva, Cristian Căluș s-a stabilit de
curând la Timișoara unde a fondat un brand
deja recunoscut pe plan local, Home Cuisine.
Îndrăgostit de bucătărie de foarte tânăr, și-a
demonstrat calitățile profesionale, lucrând în
diferite bucătării din țară, învățând în primul
rând tainele bucătăriei românești.
S-a familiarizat mai apoi cu bucătăria asiatică,
iar astăzi se poate lăuda cu performanța de
a ﬁ condus bucătăriile unor companii
multinaționale, a unor restaurante cunoscute,
de a organiza evenimente, festivaluri.
Întâlnirea sa cu produsele Sweeteria, pe lângă
provocarea pe care o reprezintă la nivelul
prelucrării, i-a oferit contextual aﬁrmării unor
abilități pe care nu și le cunoștea, respectiv
cele de patiser-cofetar!

6

Veți observa îndrăzneala și delicatețea care
caracterizează preparatele sale, calități pe care
Cristian reușește să ni le dezvăluie
folosindu-se de limbajul produselor Sweeteria,
provenite direct din laboratorul naturii!

by chef

1

Cristian
Căluș

tort

Choco –
Biscotto
ingrediente

10

PORȚII

BISCUIȚI

GANACHE ALB

GANACHE NEGRU

400 g făină
160 g unt
100 g îndulcitor din scoarță
de mesteacăn
1 praf de sare
1 linguriță rasă praf de copt
1 linguriță cacao
1 gălbenuș de ou
6 linguri smântână

250 g bănuți din ciocolată
albă Sweeteria
200 ml smântână dulce
50 g unt moale

250 g bănuți din ciocolată
amăruie Sweeteria 70% cacao
200 ml smântână dulce
50 g unt moale

DECOR
Mure, zmeură
Ornamente din ciocolată

1

tort Choco – Biscotto
mod de preparare
BISCUIȚI

1/

Făina, praful de copt, sarea și cacaoa se
amestecă într-un vas.

2/

Untul se taie bucățele și se pune peste
ingredientele uscate. Se amestecă până se
obține o compoziție asemănătoare cu
nisipul.

3/

Se adaugă gălbenușul și smântâna și se
amestecă până se obține un aluat care se
înfoliază și se dă la frigider peste noapte.

4/

Dimineața se scoate aluatul din frigider, se
întinde pe o suprafață de lucru cu făină și
apoi se taie bucăți, după preferințe. În
cazul nostru am tăiat niște dreptunghiuri.

5/

Se așează pe tavă, pe hârtie de copt și se
coc la cuptorul preîncins la 180 de grade
timp de 12-15 min.

CREMA

1/

Într-un bol se pun bănuții de ciocolată și
se adaugă untul moale.

2/

Smântâna se toarnă într-o cratiță și se
pune pe foc până începe să ﬁarbă, apoi
se toarnă peste ciocolată și unt.

3/

Se amestecă ușor și se lasă la temperat în
jur de 10 min. După acest timp se
amestecă în cremă cu un tel.

4/

Se amestecă până devine crema un pic
densă, după care se ține la frigider,
preferabil peste noapte.

Asamblare preparat
Se așează un biscuit pe farfuria pe care
dorim să servim desertul, peste care se
pune cu un poș crema de ciocolată albă
alternativ cu crema de ciocolată neagră.
Între ele se vor așeza zmeură și mure.
După ce s-au pus cremele și fructele
peste tot biscuitul, se va așeza și al
doilea biscuit și se va proceda cu crema
la fel, alternând alb cu negru.

by chef

Cristian
Căluș

2

Duo
Chocolatte
4

ingrediente

PORȚII

BLAT ALB

BLAT CACAO

GLAZURĂ

3 ouă
3 linguri de făină
3 linguri de îndulcitor din
scoarță de mesteacăn
1 vârf cuțit de praf de copt

3 ouă
2 linguri de făină
3 linguri de îndulcitor din
scoarță de mesteacăn
1 vârf cuțit de praf de copt
1 lingură cacao

120 g bănuți din ciocolată cu
lapte Sweeteria 40 % cacao
80 ml smântână de frișcă
1 linguriță unt
Un praf de sare

GANACHE ALB

GANACHE NEGRU

300 g bănuți din ciocolată
albă Sweeteria
220 ml smântână dulce
50 g unt moale

300 g bănuți din ciocolată
amăruie Sweeteria 70% cacao
220 ml smântâna dulce
50 g unt moale

2

Duo Chocolatte
mod de preparare
BLAT

1/

Se separă albușul de gălbenuș și se bat
albușurile spumă cu un praf de sare. Când
spuma este suﬁcient de tare se adaugă
gălbenușurile și se mai amestecă puțin.

2/

Se adaugă făina și praful de copt și se
amestecă ușor de sus în jos pentru a se
omogeniza.

3/

La fel se procedează și pentru blatul de
cacao, doar că aici sunt 2 linguri de făină
și 1 lingură de cacao.

4/

Se pun ambele compoziții în două forme
de tort rotunde tapetate cu hârtie de copt
și se dau la cuptorul preîncălzit la 180
grade. Se lasă la cuptor pt 30 min.

5/

După ce s-au copt, se scot pe un grătar și
se lasă să se răcească. După ce s-au răcit
se vor tăia cu un cerc 2 bucăți din blatul
cu cacao și un cerc din blatul alb.

GLAZURĂ

1/

Se încălzește frișca pe foc până este
aproape de a da în clocot, apoi se toarnă
peste bănuții de ciocolată.

2/

Se amestecă până aceștia s-au topit,
după care se adaugă untul la temperatura
camerei.

CREMĂ

1/

Într-un bol se pun bănuții de ciocolată și
se adaugă untul moale.

2/

Smântâna se toarnă într-o cratiță și se
pune pe foc până începe să ﬁarbă, apoi
se toarnă peste ciocolată și unt.

3/

Se amestecă ușor și se lasă la temperat în
jur de 10 min. După acest timp se
amestecă în cremă cu un tel.

4/

Se amestecă până devine crema un pic
densă, după care se ține la frigider,
preferabil peste noapte.

Asamblare preparat
Se așează cercul din blatul cu cacao
peste care se pune un strat de cremă
albă, blatul alb, un strat de cremă neagră
și apoi ultimul blat, cel cu cacao.
Peste tort se toarnă glazura de ciocolată
cu lapte și apoi se ornează cu puțină
ciocolată albă și fructe.

3

sushi

Sweet Roll

by chef

Cristian
Căluș

ingrediente
400 g făină
160 g unt
200 g îndulcitor din scoarță de mesteacăn
1 praf de sare
1 linguriță rasă praf de copt
100 g banuți ciocolată amăruie Sweeteria
cu 70% cacao

4

PORȚII

2 linguri de cacao
1 galbenuș de ou
6 linguri smântână
200 g cremă de brânză Philadelphia
Zmeură

3

sushi Sweet Roll
mod de preparare

1/

Făina, praful de copt, sarea și cacaoa se
amestecă într-un vas. Untul se taie
bucățele și se pune peste ingredientele
uscate. Se amestecă până se obține o
compoziție asemănătoare cu nisipul.

2/

Se adaugă gălbenușul și smântâna și se
amestecă până se obține un aluat care se
înfoliază și se dă la frigider peste noapte.

3/

Dimineața se scoate aluatul din frigider, se
întinde pe o suprafață de lucru cu făină și
apoi se taie bucăți, după preferințe. În
cazul nostru am tăiat niște dreptunghiuri.

4/

Se așează pe tavă, pe hârtie de copt și se
coc la cuptorul preîncins la 180 de grade
timp de 12-15 min.

5/

După ce biscuiții s-au răcit, se toacă cu un
robot de bucătărie până devin ca un praf.

6/

Separat se topesc bănuții de ciocolată și
apoi se vor turna peste praful de biscuiți.
Se va adăuga o lingură de cacao.

7/

Compoziția obținută se va întinde pe o
foaie de copt, peste care se va întinde
crema de brânză care în prealabil a fost
amestecată cu 100 g de îndulcitor și se va
așeza în mijloc zmeura.

8/

Se rulează cu ajutorul hârtiei de copt toată
compoziția, se răsucește puțin la capete și
se va lăsa rulada în hârtia de copt la
frigider cel puțin 30 de min.

9/

După ce a stat la frigider, se va desface
rulada din hârtia de copt și se va porționa
cu un ajutorul unui cuțit încălzit la ﬂacără
sau într-un bol cu apă ﬁerbinte.

chef

Cătălin
Saveliu
Cătălin Saveliu, bucătar șef din Iași,
membru al Asociației Culturale Euro Est
Alternativ- ACEEA, din 2017.
Debutul competițional și l-a făcut în cadrul
Campionatului Internațional de Pizza și
Paste, organizat la București, Berăria H, care
i-a adus medalia de aur la paste cu brânză.
Au urmat mai multe competiții care i-au
conﬁrmat nu doar statutul de bucătar, ci și
cel de cofetar-patiser de înaltă calitate
profesională.
Pasiunea pentru cofetărie și patiserie
reprezintă pentru Cătălin felul său de a
vedea lumea, de a imagina mediul
înconjurător, prin intermediul unor rețete
creative, inovative, încărcate de dorința de
a zugrăvi universul dulciurilor dintr-o
perspectivă plină de culoare și ingrediente
felurite care, la prima vedere, nu au de-a
face unele cu celelalte.
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Întânirea cu produsele Sweeteria i-au adus
un nou și proaspăt val de creații pe care vă
invităm să le realizați și dumneavoastră.

by chef

Cătălin
Saveliu

1

tort Ciocolată Sweeteria
cu jeleu de vișine
8-10

ingrediente
BLAT
• 8 ouă
• 120g Dulcișor
agave Sweeteria
• 160g făină grâu
• esență vanilie
• sare

PORȚII

CREMA DE CIOCOLATĂ
ALBĂ

CREMA DE CIOCOLATĂ
NEAGRĂ

•
•
•
•

• 250g ciocolată amăruie
70% Sweeteria
• 200ml smântână pt frișcă
• 100g unt 82% grăsime
• 80g Dulcișor agave Sweeteria

250g ciocolată albă Sweeteria
200ml smântână pt frișcă
100g unt 82% grăsime
80g Dulcișor agave Sweeteria

JELEU DE VIȘINE
• 400g Vișine
• 80g Dulcișor agave Sweeteria
• 40g amidon

1

tort Ciocolată Sweeteria
mod de preparare
BLAT

1/

Se separă albușurile de gălbenușuri.
Gălbenușurile se freacă împreună cu
îndulcitorul nectar din agave și cu sarea
până își măresc volumul și se deschid la
culoare. Adăugăm și esența de vanilie.

2/

Se adaugă făina cernută și se amestecă
ușor cu o spatulă până se încorporează.

3/

Albușurile se bat spumă tare apoi se adaugă
treptat în compoziția de gălbenușuri
amestecând cu spatula de jos în sus.

4/

Se pune compoziția în tava rotundă pentru
cuptor, tapetată cu hârtie de copt apoi se
dă tava la cuptorul preîncălzit la 180°
pentru 35-40 min.

CREMA

1/

Se pun bănuții de ciocolată albă Sweeteria
împreună cu untul într-un castron pe baie
de aburi.

2/

După ce s-a topit ciocolata, se ia castronul
de pe baia de aburi și se amestecă bine cu
o spatulă până se încorporează untul.

3/

Se adaugă smântâna pentru frișcă apoi se
lasă la răcit. La fel se prepară și crema de
ciocolată amăruie.

Asamblare preparat

JELEU

1/

Se pun vișinele într-o cratiță pe foc, după ce
au fost curățate de sâmburi. Se lasă să ﬁarbă
împreună cu îndulcitorul nectar din agave.

2/

Când siropul începe să se îngroașe se ia cratița
de pe foc și se trece tot siropul prin sită,
obținând astfel un jeleu dens și foarte ﬁn.

3/

Se adaugă amidonul și se amestecă până
se încorporează.

După ce blatul s-a răcit foarte bine, se taie în
patru discuri egale. Punem primul blat pe o
tavă suport, îl însiropăm cu jeleu de vișine,
apoi un strat de cremă de ciocolată neagră,
apoi iar blat, jeleu de vișine, cremă de
ciocolată albă, și tot așa până terminăm
blaturile. Ultimul strat poate ﬁ crema de
ciocolată albă sau neagră. Se ornează tortul
după preferințele și imaginația ﬁecăruia.

by chef

Cătălin
Saveliu

2

Prăjitură Sweeteria

cu caramel sărat
8-10

ingrediente
CARAMEL SĂRAT

GLAZURĂ

•
•
•
•
•
•

• 120 g bănuți din ciocolată cu
lapte Sweeteria 40% cacao
• 80 ml smântână de frișcă
• 1 linguriță unt
• un praf de sare

250g Dulcișor agave Sweeteria
20ml oțet din vin
8 gălbenușuri
250g unt la temperatura camerei
250g arahide coapte
2-3g sare de mare

PORȚII

2

Prajitură Sweeteria
mod de preparare
PRAJITURĂ

1/

Jumătate din cantitatea de îndulcitor se
caramelizează într-o cratiță, împreună cu
oțetul din vin.

2/

Separat se bat gălbenușurile cu restul de
îndulcitor din agave până se deschid la
culoare și se topește îndulcitorul.

3/

După ce îndulcitorul din cratiță s-a
caramelizat, se reduce focul la minim si se
încorporează untul.

4/

Se adaugă și compoziția de oua și se
amestecă continuu până se gătesc
gălbenușurile și se îngroașă amestecul.

5/

La ﬁnal se adaugă și arahidele, după care
se toarnă compoziția în forme care apoi se
dau la frigider.

GLAZURĂ

1/

Se pune smântâna într-un ibric la
înﬁerbântat, se adaugă bănuții de
ciocolată cu lapte Sweeteria și se
amestecă până se topește ciocolata.

2/

Se lasă la răcorit, apoi se glazurează
prăjiturile scoase în prealabil din forme,
după care se păstrează la rece minim 2h.

3

Mousse de ciocolată
amăruie Sweeteria
by chef

Cătălin
Saveliu

8-10

ingrediente

• 250g bănuți ciocolată
amăruie 70% Sweeteria
• 350ml smântână pt frișcă
• 8g gelatină
• 20ml apă

PORȚII

JELEU FRUCTE
DE PĂDURE

GANACHE DE CIOCOLATĂ
AMĂRUIE

•
•
•
•
•

• 200g frișcă lichidă
• 200g ciocolată amăruie
70% Sweeteria

200g fructe de pădure
60g Dulcișor agave Sweeteria
6g gelatină
5g amidon de porumb
70ml apă

3

mousse de ciocolată
mod de preparare
JELEU

5/

Restul de smântână lichidă se mixează
până devine pufoasă.

6/

După ce s-a răcit, crema de ciocolată
amăruie se mixează să devină omogenă,
apoi adăugăm frișca bătută și o
încorporăm amestecând ușor cu o spatulă
cu mișcări de jos în sus.

1/

Se lasă gelatina la hidratat în 20ml apă.

2/

Amidonul se dizolvă în restul de 50 ml
apă, apoi se toarnă peste fructele de
pădure presărate cu Dulcișor agave
Sweeteria.

7/

Se pun la foc mic, într-o cratiță, și se
amestecă continuu 5 min până se
îngroașă. Compoziția obținută se trece
prin sită pentru îndepărtarea semințelor.

Se așează în forme un strat de ciocolată
apoi un disc de jeleu de fructe de pădure,
apoi iar un strat de ciocolată, apoi se dau
formele la frigider până se întăresc bine.

8/

După 2 ore se pot scoate mousse-urile
din forme. Se glazurează cu ganache de
ciocolată amăruie Sweeteria.

3/
4/

Sosul ﬁn obținut se pune în inele de inox
cu diametrul de 4 cm. Turnăm sosul cam
de 1 cm grosime, apoi dăm inelele la
congelator până la utilizare.

MOUSSE

GANACHE

1/

200 g smântână lichidă se încălzește
într-o cratiță pe foc, fără să ﬁarbă.

1/

Lăsăm gelatina la hidratat în apă rece.

2/

Se adaugă 200 g bănuți de ciocolată
amăruie Sweeteria.

2/

Într-un ibric adăugăm jumătate din
cantitatea de frișcă lichidă apoi punem
ibricul pe foc mic.

3/

Se amestecă compoziția cu un tel până se
topește ciocolata. După ce se răcește se
poate folosi pentru decor.

3/

Când frișca s-a încălzit bine, dar fără să
dea în clocot, dăm ibricul deoparte și
adăugăm bănuții de ciocolată amăruie
Sweeteria, amestecând până la topire.

4/

Lăsăm ibricul la răcit până devine
suportabil la atingere, apoi încorporăm
gelatina hidratată. Se dă vasul la frigider
pâna ciocolata se răcește foarte bine și
începe să se întărească.

chef

Cristian
Pașcuţa
restaurant Marty,
Cluj Napoca;
Lector formator
Profesional Academy
Cristian-Florin Pașcuța, din Cluj-Napoca, este
executive chef dar a studiat și nutriția și
ﬁtoterapia. Pasionat de tot ceea ce ține de hrană
sănătoasă și voie bună, vrea să învețe lumea că
viața e mai frumoasă atunci când zâmbești,
când vezi doar binele în orice se întâmplă în
viața ta, când conștientizezi că tu alegi și devii
ceea ce alegi.
După o carieră de peste 20 de ani în vânzări
unde a parcurs cu răbdare, curaj și bucurie toți
pașii, a decis să facă ce îi place, îl bucură și
tihnește. Adică să gătească pentru toți. Lector
formator la Profesional Academy la cursul de
bucătar îndrumă viitori bucătari spre o carieră
de succes.
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Bucătar șef la Marty Platinia vă așteaptă să vă
bucurați de mâncare bună, gătită cu drag.
Sloganul lui este “Simplu sau soﬁsticat, eu pun
în ﬁecare preparat, un strop de magie. Și un
zâmbet. Garantat!”
Pe Cristian îl găsiți și pe www.cristianpascuta.ro

by chef

Cristian
Pășcuţă

1

Pere în vin aromatizat

cu glazură de ciocolată albă și fulgi de chilly

ingrediente
400 gr pere (2 pere serioase)
500 ml vin roșu demisec
1 baton de scorțișoară
2 bucăți anason stelat
2 cuișoare
20 g Dulcișor din ﬂori de cocos

2

PORȚII

10 g coajă de portocală bio
100 g bănuți de ciocolată albă Sweeteria
20 g smântână pentru gătit 15% grăsime
1 g fulgi de chilly (după preferințe se
poate crește cantitatea)
3 g agar agar pulbere sau fulgi

1

Pere în vin aromatizat

mod de preparare
1/

Perele se curăță de coajă și se taie baza
astfel încât să poată sta în poziție verticală
în farfurie.

2/

Se pune la ﬁert vinul împreună cu
scorțișoara, anasonul stelat, cuișoarele,
Dulcișor, coaja de portocală.

3/

Când se ajunge la punctul de ﬁerbere se
adaugă perele întregi și se ﬁerb la foc mic
timp de 20 de minute, într-un vas înalt și
îngust (astfel încât vinul să acopere cât
mai mult perele).

4/

Din când în când se schimbă poziția
perelor în vas astfel încât să ﬁe acoperite
în totalitate în vinul aromatizat. Se scot
perele din vin și se pun la frigider ca să se
răcească rapid.

5/

Vinul se strecoară și se repune pe foc
adăugând agar agar și se continuă
ﬁerberea până devine vâscos.

6/

În paralel se topește ciocolata pe
bain-marie. După ce este complet topită
se încorporează smânâna pentru gătit.
Se ține la cald.

Asamblare preparat
1. Într-o farfurie adâncă se adaugă vinul
geliﬁat și para în poziție verticală.
Se glazurează parțial cu ciocolata albă și
se decorează fulgii de chilly.
2. Perele se taie pe jumătate și se unge
cu o pensulă farfuria de servire cu vinul
geliﬁat. Se adaugă perele și se
glazurează cu ciocolata albă și se
decorează cu fulgi de chilly.

by chef

Cristian
Pășcuţă

2
Creveţi imperiali în cocă de bere de ghimbir
și salată de crudităţi cu sos aromat
1

ingrediente
• 200 g cozi de creveți
(16/24) – 9 bucăți
• Sare, piper
COCĂ
•
•
•
•
•

80 g făină
40 g amidon de porumb
100 ml bere de ghimbir
1 g sare de Himalaya
5 g Dulcișor din ﬂori
de cocos

PORȚIE

SALATĂ DE CRUDITĂȚI

DRESSING ȘI SOS

• 100 g ardei gras în 3 culori
• 50 g mix de varză albă
și roșie
• 20 g morcov
• 10 g germeni de soia
• 10 g muguri de bambus
• 30 g castraveți
• 10 g ceapă roșie

• 30 ml oțet de orez
• 50 ml sos de soia dulce
• 50 ml sos de soia Tamari
(sau un sos de soia light
– mai puțin sărat)
• 5 ml ulei de susan
• 5 g usturoi pisat
• 5 g ceapă verde tocată
mărunt
• 2 g Dulcișor din ﬂori
de cocos

PANERAT

DECOR

• 50 g făină de grâu
• Ulei

• 10 g ardei iute roșu
• 5 g mix de semințe de
susan (alb și negru)

2

Creveţi imperiali în cocă de bere
mod de preparare
CREVEȚI

1/

Creveții se decongelează, se spală și se
zvântă pe un șervețel de bucătărie.

2/
3/

Se condimentează cu sare și piper.

FRIGĂRUI
Frigaruile se trec prin faina apoi prin aluat
si se prajesc in baie de ulei (temp. 170°)
pana coca devine aurie.

Se înșiră pe frigărui câte 3 bucăți.

PANERAT
Făina se cerne împreună cu amidonul și
praf de copt, apoi se realizează coca
pentru panerat prin amestecarea
ingredientelor, până se obține consistența
unui aluat de clătite.

DRESSING

1/

Se realizează dressingul prin combinarea
tuturor ingredientelor.

2/

Se păstrează într-o sosieră o parte din
acesta pentru a ﬁ servită lângă preparat.

SALATA

1/

2/

Legumele spălate și curățate se taie
julienne. Mugurii de bambus și germenii
de soia se scot din conservă și se clătesc
bine, apoi se scurg.

Asamblare preparat

Se combină într-un bol toate legumele și
se adaugă dressingul. Se amestecă lejer
pentru a se combina aromele.
Se păstrează la frigider până la servire.

Se montează salata în farfurie, deasupra
acesteia creveții și se decorează cu
susan și fâșii de ardei iute.

3

Frigărui Bombay
cu orez basmati și piure de mango și ananas
by chef

Cristian
Pășcuţă

1

ingrediente

PORȚIE

100 g orez basmati
FRIGĂRUI

PIURE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g piept de pui tăiat cuburi (latura de 2cm)
50 g iaurt grecesc
5 g pudră de curry Madras
2 g Dulcișor din ﬂori de cocos
80 g ceapă roșie
100 g ardei gras tricolor
20 g ardei iute roșu – pentru decor

200 g mango bine copt
50 g ananas din conservă
100 ml oțet din orez
40 g Dulcișor din ﬂori de cocos
5 g pudră de curry Madras
2 g ghimbir proaspăt
3 g usturoi
10 g unt 82% grăsime
50 ml lapte de cocos

3 frigărui Bombay
mod de preparare
1/

Cuburile de pui se marinează în iaurt
aromatizat cu pudră de curry și se țin
la frigider minim 2 ore înainte de a ﬁ
preparate.

2/

Se curăță mango și se taie cuburi mici.
Ananasul se scoate din conservă și se taie
ﬁn. Ghimbirul și usturoiul se curăță și se taie
cât mai ﬁn (sau se dă prin răzătoarea mică).

3/

Într-o crăticioară se încălzește oțetul de
orez împreună cu Dulcișor din ﬂori de
cocos și se amestecă la foc mic până
acesta se topește.

4/

Se adaugă mango, ananasul, ghimbirul,
usturoiul, pudra de curry, 50 ml lapte de
cocos și se ﬁerbe la foc mic 25 minute,
amestecând din când în când.

5/

Se adaugă untul și se pasează cu un
blender. Se păstrează la cald până la
momentul servirii.

6/

Ceapa și ardeii se spală, se curăță și se
taie cuburi de 2,5 cm.

7/

Se înșiră pe frigărui alternativ cuburile de
legume cu cele de pui marinate în iaurt.

8/

Se coc la cuptor pe hârtie de copt la 180°
timp de 20 de minute. În tavă se adaugă și
ardeiul iute. După primele 10 minute,
frigăruile se întorc pe tavă.

9/

Orezul se spală și se ﬁerbe în cantitate
dublă de apă cu puțină sare.

Asamblare preparat
Se montează în farfurie orezul decorat
cu ardeiul iute copt, piureul de mango și
ananas decorat cu frunze de coriandru
proaspăt tocat și frigăruile.

sweeteria.com.ro
contact@sweeteria.com.ro
sweeteria.com.ro
sweeteria.com.ro

