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SLOWLY 
VEGGIE
Inspiring vegetarian 
and vegan cuisine

U S P
High quality brand about how to live healthy. 

A true guide to vegetarian and vegan recipes and  
inspirations – not only for full-time vegetarians. 

Simple but refined recipes and preparations as 
an alternative to everyday cooking.

Modern layout which underlines the upmarket character 
of the magazine. 

We will build a lively social community and 
create delicious events.

T A R G E T  G R O U P
	highly-educated, high-income target group
	consumers who are willing to spend more  
 than average on fresh products
	open-minded, early adopters

Wakame sunt alge verzi originare 
din Japonia, foarte nutritive mai 
ales pentru vegani, deoarece 
conțin vitamina B12. Sunt benefice 
în special pentru femei. Se găsesc 
la noi uscate și se lasă la hidratat 
câteva ore înainte de a se folosi.
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  MAKI-SUSHI CU MORCOVI, TOFU ȘI ALGE  

INGREDIENTE 
PT. 6 PORȚII

6 foi de alge nori (speciale pentru sushi)
200 g orez pentru sushi

3 linguri oțet de orez
1 lingură zahăr pudră

1 morcov
200 g tofu

100 g alge wakame moi
6 frunze de spanac

wasabi (pastă picantă de hrean japonez)
sos de soia

PREPARARE

1 | Se fierbe orezul într-o cantitate de apă  
de două ori mai mare, la care s-a adăugat 
puțină sare. Se oprește focul când orezul  
absoarbe întreaga cantitate de lichid. Se 
transferă pe un platou mare, se asezonează 
imediat cu zahăr și oțet și se lasă să se  
răcească. 

2 | Se curăță morcovul și se taie bețișoare. Se 
taie bețișoare și tofu. Se așază o foaie de alge 
nori pe suportul de bambus pentru sushi și se 
repartizează deasupra un strat de orez (lăsând o 
margine goală de jur împrejur). Se așază deasu-
pra bucățele de soia, bețișoare de morcovi, o 
frunză de spanac și câteva alge wakame, astfel 
încât toate acestea să formeze o linie pe mijlocul 
patului de orez. Se rulează foaia de alge nori, în 
suportul de bambus, presând bine. Se taie apoi 
în 8 bucăți. Se continuă la fel până la epuizarea 
ingredientelor. Se servesc rulourile cu sos de 
soia și puțin wasabi.

Preparare: 20 min.
La foc: 15 min.

VEGAN
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Pentru terină se pot folosi  
desigur și alte tipuri de brânză, 
de exemplu brânză de vaci  
proaspătă și grasă, lăsată în 
prealabil să stea cel puțin 
jumătate de oră într-o stre-
curătoare, ca se scurgă bine  
de zer. Altă variantă este să  
folosim numai jumătate din 
cantitate de brânză de vaci, iar 
restul caș sau telemea rase. 
Înainte de a se așeza în formă 
se omogenizează bine.
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  TERINĂ DE LEGUME   

INGREDIENTE  
PENTRU 6 PORȚII

1 vânătă
2 dovlecei

1 ardei gras roșu
1 ardei gras galben

3 fire busuioc
150 g brânză proaspătă 

(de exemplu Philadelphia)
4 linguri ulei

sare, piper

PREPARARE

1 | Se încinge cuptorul și se așază pe poziția 
gril. Se spală legumele. Se taie felii subțiri 
vânăta și dovleceii, iar ardeii grași se taie 
sferturi. Restul de legume se taie cubulețe. 
Se spală, se scutură și se toacă busuiocul.

2 | Se încing 2 linguri de ulei de măsline;  
se călesc cuburile de legume la foc iute 
timp de 2 minute. Se sărează, se piperează 
și se adaugă busuiocul. Se amestecă și se 
reduce focul. Se acoperă vasul cu un capac 
și se fierbe la totul la foc moale cca  
20 minute. În acest timp, feliile de legume 
se așază pe grilul cuptorului; se stropesc  
cu puțin ulei și se frig 15 minute. Se scot 
feliile de legume din cuptor și se lasă  
să se răcească. 

3 | Într-un bol, se zdrobește și se freacă 
puțin brânza. Se adaugă cuburile de legu-
me lăsate în prealabil să se răcească; se 
amestecă bine și se potrivește compoziția 
de sare și piper după gust. 

4 | Pe fundul unei forme de cozonac tape-
tate cu folie transparentă se așază jumătate 
din cantitatea de felii de legume, apoi se 
repartizează jumătate din cantitatea de 
cremă de brânză. Se nivelează și se tasează, 
apoi se aplică un alt strat de felii de legume 
și unul de brânză. Se dă terina la frigider 
cel puțin 1 oră. Înainte de servire, se  
desprinde terina din formă, răsturnând-o 
pe un platou. Se taie felii groase și se  
servește cu felii de pâine prăjită frecate  
cu un cățel de usturoi.
 
Preparare: 30 min.
La foc: 35 min.

VEGETARIAN
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High price 
and quality

Low price 
and quality

MASS MARKET
Looking for 

cheap recipes

UP SCALE 
Looking for 
inspiration

Join the new  
segment leader  
of high-quality  
food publishing

Slowly Veggie! 
has finally arrived 
in Romania. 
IT INTENDS TO FILL A GAP IN THE 
PREMIUM FOOD PUBLISHING MARKET. 

The brand offers a perfect channel for brands to meet 
the growing demand of a readership composed 
of Romanians who are becoming increasingly aware 
of the importance of proper nutrition.



RECIPES

SECTIONS

Each issue gives ample space to mouth-watering dishes  
prepared with the finest seasonal food and accompanied  
by explicit photos depicting how to prepare and serve simple 
recipes with amazing final results. 

This section is divided into three categories:

	Vegetarian dishes
	Vegan dishes
	Dessert (specified as vegetarian or vegan)

In addition to recipes, there are in-depth dossiers and features to 
guide the reader in their discovery of the Slowly Veggie lifestyle: 

	News and current events 
	Interview with Chef or VIP 
  who supports healthy living
	Portrait of blogger who 
  promotes healthy recipes 
	Restaurant tips
	Food tourism
	Natural health and beauty

Pentru chifteluțe se recomandă 
folosirea cartofilor din soiurile 
albe. Sunt sfărâmicioși la fiert  
și conțin o cantitate mare de 
amidon necesară pentru  
a da consistență compoziției  
de chifteluțe.

37

PREPARARE

1 | Se spală cartofii și se fierb 10 minute în 
apă cu sare. Se scurg și se curăță, apoi se 
dau pe răzătoarea mare. Se curăță pulpa de 
dovleac și se rade și ea pe răzătoarea mare. 
Se ames tecă pulpa de cartof cu cea de do- 
vleac; se sărează și se piperează după gust.

2 | Se încing într-o tigaie antiadezivă o 
bucățică de unt cât o nucă și un fir de ulei.  
Se așază o lingură de amestec, se aplatizează 
cu dosul lingurii astfel încât să se formeze 
chifteluțe. Se acoperă vasul și se prăjesc chif-
teluțele 5 minute. Se întorc pe partea cealaltă 
și se mai prăjesc 5 minute. Se continuă astfel 
până ce se epuizează compoziția.

3 | Se taie felii brânza și se așază câte o felie 
pe câte o chifteluță de cartofi; se servesc cu 
frunzulițe de coriandru și eventual un sos 
de cocteil.  

Preparare: 30 min.
La foc: 40 min.

  CHIFTELUȚE DE CARTOFI CU BRÂNZĂ DE CAPRĂ  

INGREDIENTE 
PT. 6 PORȚII

1/4 dovleac
6 cartofi albi

50 g unt
ulei

1 rondelă de brânză de capră
sare, piper

VEGETARIAN

36

43

  BUDINCI CROCANTE DE PORUMB ȘI PRAZ  

INGREDIENTE 
PT. 4 PORȚII

200 g boabe de porumb dulce din conservă
3 fire praz

1 bilă de mozzarella sau 200 g telemea
750 ml lapte

2 linguri făină
65 g unt

1 praf nucșoară
sare, piper

PREPARARE

1 | Se încinge cuptorul la 200 ºC. Se spală și 
se taie mărunt prazul; se înăbușă în 25 g unt 
cca 10 minute.

2 | Se topesc 40 g unt; se adaugă făina și se 
amestecă. Se toarnă laptele și se lasă să se 
îngroașe sosul béchamel pe foc moale  timp 
de cca 10 minute, amestecând cu o lingură 
de lemn. Se sărează și se piperează; se 
adaugă nucșoară.

3 | Se unt cu unt 6 forme mici; se repartizea-
ză în ele boabele de porumb scurse de  
zeamă și bucățelele de praz. Se toarnă sosul 
béchamel. Se repartizează brânză rasă și se 
dă la cuptor 25 minute. Se servește imediat 
cu salată verde.  

Preparare: 25 min.
La foc: 45 min.

VEGETARIAN
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5 „Călătorule, fii binevenit la masa 
noastră!” Această chemare ospitalieră  
ne mișcă și ne încântă oriunde… dar ce 
ne facem dacă suntem vegetarieni sau 
vegani și pe masă totul e asezonat cu  
diverse cărnuri? Ca să nu ne confruntăm 
cu această situație delicată în vacanță, 
unde posibilitățile de a găti noi înșine 
sunt limitate, cel mai bine este să ne  
alegem o destinație unde putem găsi  
cu ușurință mâncare vegetariană și unde 
stilul vegetarian face parte din tradiția 
locului. Iată cele mai bune 5 opțiuni!

TRAVEL

96

DESTINAȚII 
TURISTICE 
PENTRU 
VEGETARIENI 
 

ISRAEL
Alimentația kosher permisă evreilor elimină din 
start carnea de porc și fructele de mare, precum și 
combinațiile între carne și lactate. Nu veți găsi 
deci carne în preparatele pe bază de lactate, pe 
care le puteți combina cu salate sau preparate 
tipice bucătăriilor regiunii (hummus, baba 
ganoush, falafel, shakshouka).

THAILANDA
Este un paradis al fructelor și legumelor exotice, luxuriante, impresionante,  
inedite pentru ochiul european. Multe dintre ele sunt și foarte hrănitoare, de 
aceea, în încercarea de a le gusta pe toate, mulți non-vegetarieni se trezesc peste 
noapte că au devenit vegetarieni… În bucătăria locală, componenta cremoasă 
este conferită de obicei de lapte de cocos și foarte rar de lapte de vacă, însă multe 
preparate din legume sunt asezonate cu sosuri pe bază de pește. Multe din pre-
paratele care de obicei sunt pe bază de carne se prepară aici cu tofu și legume. 

ETIOPIA
Este o țară creștină coptă, 
unde posturile acoperă mai 
tot anul și sunt respectate  
de majoritatea locuitorilor.  
Abundența de fructe și legu-
me asigură varietate și sa-
voare meniului fără carne. 
În mod tradițional, prepara-
tele cu legume se servesc cu 
lipii crocante, menite să în-
locuiască tacâmurile. 

GRECIA
Tradiția postului ortodox 
plus bucătărie mediterane-
ană: iată de ce sectorul vege-
tarian este în Grecia deosebit 
de dezvoltat și de savuros. La 
orice tavernă se pot găsi deli-
cioase sărmăluțe în foi de viță 
cu orez, plăcinte cu spanac 
sau alte legume, ghiveciuri  
de legume și supă de fasole.

INDIA
Tradițiile religioase indiene 
favorizează vegetarianismul 
și veganismul, așa că mai  
peste tot în zonele cu majori-
tate hindusă se pot găsi o 
mulțime de preparate în acest 
stil, variate și delicioase. 
Curry-urile picante au în 
compoziție de obicei legume, 
brânză și orez. Coresponden-
tul lor portabil este dosa, un 
soi de clătită cu legume 
acompanită de garniuri  
dulci-picante sub formă de 
chutney. Atenție, veganii tre-
buie să știe însă că aici este 
foarte populară prăjirea în 
ghee (unt clarificat) – nu tot 
ce pare vegan este chiar așa… Fo
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… se numește cel care la masă evită carnea și alege  verdele.  
În sensul larg folosit acum curent, vegetarianul acceptă și  ouăle  

și  produsele lactate. Ca urmare, posibilitățile de combinare sunt practic ne-
limitate, gustul proaspăt și bogat și digestia sprintenă!

VEGETARIAN

11

… este acel vegetarian convins care renunță la tot ce este de origine animală, 
inclusiv lactate și ouă și păstrează numai alimente de origine vegetală. 

Regimul vegan corespunde  postului ortodox  și admite prepararea termică a 
alimentelor. În schimb, trendul raw-vegan presupune în întregime 

“bucătărie exclusiv vegetală fără foc”  - mai precis nu admite prepararea 
termică la temperaturi mai mari de 40 ºC. 

VEGAN

57

Toată lumea le iubește, toată lumea le dorește! 
Redescoperim gustul dulce al  ingredientelor naturale,  

apreciem aroma pură a fructelor și experimentăm combinații savante de 
mirodenii…nu degeaba se spune că dulcele ne face mai buni! 

DESERTURI 

81
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LAURA
COSOI

Ești marea câştigătoare a celei de-a XX-a ediţii a concursului Gourmand 
World Cookbook Awards din Europa, la categoria Best TV Chef Book, la care 
ai participat cu cartea ta de bucate, „Rămâi la masă?”. Puțină lume știe în ce 
constă concursul și ce beneficii are câștigătorul. Așadar, cum a fost?

Volumul „Rămâi la masă?“ a fost selectat să reprezinte România în 
cadrul festivalului care a avut loc în Yantai (China). Surprinderea a 
fost cu atât mai mare cu cât nu mi-am imaginat că acest prim volum 
ar putea să intre într-o astfel de competiție, ca să nu mai spun că a 
intrat în cursa pentru marele premiu internațional al categoriei Best 
Cookbook TV-Europe, alături de cărți de prestigiu din Italia, Spania, 
Franța, Polonia, Rusia și Grecia, alese din peste 200 de cărți partici-
pante la această categorie.

Acum mă pregătesc pentru prezentarea volumului „Rămâi la 
masă?“ la cel mai mare târg de carte de la Frankfurt! Sunt 7100 de ex-
pozanți din mai mult de 100 de țări, peste 4000 de evenimente, în jur 
de 9000 de jurnaliști acreditați și peste un sfert de milion de vizitatori 
anual! Târgul de Carte de la Frankfurt este cel mai mare eveniment de 
profil din întreaga lume și acolo voi fi prezentă cu „Rămâi la masă?“ 
Practic acesta este premiul obținut în China - șansa de a participa la 
Târgul de carte de la Frankfurt.

Cum de ți-a venit ideea să scrii? Puteai să faci un show TV, de pildă.
Nimic nu este întâmplător în viață! Când m-am hotărât să lucrez la 
jurnalul meu culinar, a fost un impuls, ceva instinctiv, un răspuns 
la întrebările venite din partea celor care voiau să știe care este 
meniul meu. Experiența „Rămâi la masă?“ este una cât se poate de 
personală. Am gătit din când în când, mi-am invitat prietenii  
la masă, iar pozele au fost făcute de mine și Cosmin. Așa cum spu-
neam, volumul mă reprezintă în totalitate. Acum însă lucrez la un 
show de cooking online. Îl lansez la mijlocul lunii octombrie pe 

canalul meu de youtube. Voi scrie mai multe despre asta pe blogul 
meu, www.lauracosoi.ro

Într-o lume răvășită de stres și boli ciudate, ne căutăm un regim de  
viață echilibrat. Tu cum ai descoperit sau cum ți-ai cultivat noul stil  
de viață și de alimentație și care sunt efectele sale?
Am învățat să-mi ascult organismul, să nu-l intoxic, să fac sport, 
să-l iubesc. Până la urmă, promovarea alimentației vegetariene sau 
vegane presupune o implicare socială, dar și o responsabilitate.

Ești sigură că acest regim de alimentație este cel mai potrivit pentru noi?
Eu cred în echilibru; nu sunt nici vegană și nici vegetariană. Este foarte 
important să gustăm câte puțin din tot, să nu punem „presiune“ pe or-
ganismul nostru. Eu uneori mănânc carne, alteori nu mă ating de ea cu 
săptămânile. Beau multă apă, evit dulciurile și pâinea. Nu știu ce anume 
este corect, dar știu sigur că orice extremă nu face bine pe termen lung.

Cam ce gătești tu acasă, în weekend?
De toate. Gătesc pentru prieteni. Ultima oară am făcut costițe de 
berbecuț la cuptor și ciorbă de văcuță. De obicei, îi întreb ce își  
doresc și așa stabilesc meniul!

De unde îți procuri alimente și cum le alegi? 
Din supermarket mai mult decât de la piață. Am încredere că acolo 
trec prin mai multe filtre. Am învățat să citesc etichetele, în timp. 
Acum este ceva natural. Am devenit fidelă anumitor produse și 
merg la sigur. Tot ce înseamnă ulei și semințe îmi iau de la plafar.  
  
Ca să te simți bine cu tine, este suficient să adopți o anumită dietă?
Este suficient să te hidratezi și să faci sport!

INTERVIU

22

Actriță, dansatoare, vedetă de televiziune, Laura Cosoi, frumoasa Laura,  
cum o alintă presa, refuză să fie doar o femeie preocupată de haine și imagine. 

Și-a creat un stil propriu de viață, o familie și este mereu preocupată  
de cotidian, de lucruri utile și plăcute. Cine s-ar fi gândit că va scrie o carte?  

A scris „Rămâi la masă?“, carte ce i-a adus un succes internațional.  
Să aflăm mai multe despre cum vede ea o existență echilibrată  

și, de ce nu, secretul fericirii ei. 
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VEGGIES 
ACASĂ 
LA 
SIMBIO 

C
u o capacitate de 90 de locuri, distribuite 
pe două nivele, Simbio Kitchen&Bar este 
unul dintre cele mai la modă locuri din 
capitală. Efervescența care se creează aici 

este remarcabilă, găsești tineri activi în industrii 
creative sau corporații, cu preocupări diverse, care 
vin singuri, cu familia sau prietenii, uneori chiar cu 
patrupedele din dotare, oameni care își încep ziua 
cu o întâlnire de business și o cafea bună, alții care 
preferă omleta la cină – toți găsesc ceva pe gustul 
lor la Simbio în intervalul 10 dimineața - 12 noap-
tea, iar vinerea și sâmbăta până târziu în noapte. 

„Simbio înseamnă prieteni. Ești înconjurat de 
oameni prietenoși, într-o atmosferă relaxată, pe 
care designerul și arhitectul Eliza Yokina, fondator 
SYAA, ne-a ajutat să o redăm prin evidențierea 
personalității fiecărei încăperi. De exemplu, în  
salonul cu luminator am așezat o masă mare cu 
oglindă, în care se reflectă sticla pictată de sus.  
Într-o altă încăpere avem încă o masă de mari di-
mensiuni, în jurul căreia se adună oameni necu-
noscuți, care pot pleca prieteni. Iar jos, în bar, am 
creat o atmosferă industrială, mobilând depozitul 
vechi al casei cu rafturi de fier și tablă. Barul este 

OUT TO DINNER

50

În Bucureti, pe Negustori, la numărul 26, într-o casă frumoasă și cu personali-
tate, se află Simbio, locul în care oaspeții vin ca la un prieten acasă. Fiecare are 
locul lui preferat, fie la masa comună din grădină, fie în salonul de la parter, 
de unde pot urmări agitația din bucătărie, fie la barul amenajat în stil industrial. 

Foto: Cătălin Georgescu

turnat din beton, iar scaunele sunt replici ale scau-
nelor folosite de mecanici. Acum e amenajată și 
mansarda, un spațiu deschis și cu o terasă lu-
minoasă, iar în curtea din spatele casei ne putem 
răcori la umbra gutuiului. Și totul se întâmplă în-
tr-o casă cu o istorie de peste un secol, pe care am 
amenajat-o astfel încât să cuprindă exact atmosfe-
ra pe care ne-o dorim acasă la Simbio“, spun Dana 
Nica & Iulia Younis, co-fondatoarele Simbio.

Preparatele sunt făcute în bucătăria deschisă, iar 
dacă ești curios, poți să vezi cum sunt pregătite 
felurile pe care le-ai comandat. În fiecare zi găsești 
în meniu burgerul cu quinoa, năut și dovlecel sau 
sendvișul vegan cu avocado, roșii uscate, pastă de 
măsline și salată verde. Dacă ai chef de salată, o 
poți alege pe cea cu brânză de capră și legume la 
grătar, sau pe cea cu quinoa, portocale, merișoare 
uscate și semințe de dovleac, pentru că modul de 
viață sănătos este un principiu de bază la Simbio. 

Trebuie să știi că la Simbio poți comanda micul 
dejun la orice oră vrei tu. Chiar și la cină. Ai de 
ales între ouă gătite în ce stil îți place ție, clătite 
pufoase cu banane și sirop de arțar, granola cu 
iaurt și fructe proaspete, și THE french toast – 
pâine prăjită înmuiată în lapte și ou, cu fructe  
proaspete și sos de fructe de pădure.  Dacă se 
întâmplă să fie în grădina ferită de zgomotul stră-
zii, atât cât ne mai lasă soarele, relaxarea este ga-
rantată. Oricum ar fi, reține doar că Simbio este 
locul unde ziua începe cu o cafea bună, unde mi-
cul dejun nu are program fix, prânzul e gustos și 
serile relaxate, în grădină, la mansardă, în camere-
le cu nume de culori sau în barul de la demisol. 
Simbio e pur și simplu simbioza dintre ele.

Meniul de prânz, care se schimbă zilnic, are 
opțiune pentru vegetarieni, la fel ca meniul special 
de cină. Aproximativ 25% din felurile de mâncare 
comandate sunt vegetariene.

Sloganul Simbio  
este gravat pe perete  
în salonul cu luminator:  
Simbioză, simbioze,  
s. f. Mod de conviețuire 
bazată pe relații  
reciproc favorabile  
între două sau mai  
multe specii diferite. 
(Fig) Prietenie. Fr. 
symbiose, cf. gr. syn. – 
împreună, bios – viață
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	Because there is a growing number of fans of healthy and organic food and because people 
  are curious to broaden their knowledge ofthis subject.

	Because we can offer clients integrated solutions containing e.g. native content, 
  branded video tutorials, online banners, social media mentions, event partnership. 

	Because, in a time of a shrinking market for editorial magazines, cookery publications are 
  amongst the few to maintain good sales data.

	Because this brand provides a rich and high-quality content. 

	Because the premium food target audience to whom it is addressed  
  has no competitors in the Romanian market.

	Because it is a magazine that appeals to a wide audience, particularly women, 
  who are more likely to respond to the attraction of magazines at newsstands.

WHY



new

CORE DATA
Dimensions 213 X 277 mm
Volume 96+4 pages
Price 9,99 ron
Cover paper WMC matt - 200 gsm
Interior paper UPM Star Matt 1.2 - 80 gsm
Extras Water-baset varnish (matt)
 Spring/Summer  Autumn/Winter 
Ad booking deadline  11 March 2016  23 September 2016
Ad material deadline 17 March 2016  29 September 2016
First Sales Day   7 April 2016   16 October 2016 

RATE CARD: 
1/1 page (213 x 277mm)  5,000 euro 
1/2 page (213 x 138,5mm) / (106.5 x 277mm)  3,300 euro 
1/3 page (213 x 92.3mm) / (71 x 277mm)  2,500 euro 
1/4 page (106.5 x 138,5mm)  2,000 euro 
Interior spread (426 x 277mm) 10,200 euro 
Opening spread (426 x 277mm) 12,000 euro 
Cover 4 (213 x 277mm)  7,500 euro 
Cover 2 (213 x 277mm)  6,800 euro 
Cover 3 (213 x 277mm)  6,000 euro
Please add 5 mm bleed to all sizes. Materials should be delivered in the following formats: 
.TIFF or .EPS, 300 dpi resolution, CMYK, trim marks included. We accept cromalin, CD/DVD, FTP.

PRINT RUN: 15.000

CONTACTS:
Mihaela Barbatosu 
mihaela.barbatosu@burda.ro
Tel: +40 731 310 318 

Florentina Pauna-Lauda 
florentina.pauna@burda.ro
Tel: +40 727 089 275

Sâmburii de pin sunt chiar semințele 
din conurile de pin. Ingredient tipic 
mediteranean, a devenit preferatul 
bucătăriilor vegane și raw-vegane.  
Semințele sunt savuroase, mai ales 
dacă sunt prăjite puțin. Sunt dulci  
și au aromă de unt; în plus sunt sursă 
de proteine, fier și vitamina E și se  
spune că ar ajuta la slăbit. Prețul este 
relativ ridicat deoarece se recoltează 
numai manual, iar pentru 500 g  
de semințe este nevoie de cca 30 kg  
de conuri de pin. Pentru a se maturiza, 
un con are nevoie de 3 ani. 
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  TARTINE CU PESTO ÎN DOUĂ CULORI  

INGREDIENTE 
PT. 4 PORȚII

6 biscuiți crackers cu fibre
200 g parmezan bucată întreagă

Pesto roșu:
3 ardei grași roșii
1 cățel de usturoi

1/2 lămâie
1 lingură ulei de măsline

1 lingură semințe de susan
sare

Pesto verde:
50 g sâmburi de pin

30 g parmezan ras
125 g ruccola

1 cățel de usturoi
50 ml ulei de măsline

sare

PREPARARE

1 | Se setează cuptorul la funcția gril. Se frig 
ardeii, întorcându-i mereu, până ce devin 
complet negri. Se scot din cuptor și se pun 
într-o pungă de plastic. Se lasă să se  
ră cească complet și se jupoaie, apoi se 
curăță de cotoare și semințe. Se taie pulpa 
feliuțe. Se prăjesc rapid semințele de susan 
într-o tigaie, fără adaos de grăsime. Apoi  
semințele se zdrobesc. 

2 | Se stoarce sucul de lămâie. Se decojește 
usturoiul și se toacă. Se așază fâșiile de ardei 
în vasul mixerului; se adaugă suc de lămâie, 
ulei de măsline, semințe de susan, usturoi, 
sare și piper; se mixează până ce se obține 
un piureu nu prea fin. Se transferă într-un 
bol, se acoperă cu folie alimentară  
și se păstrează la frigider.

3 | Se prepară pesto verde: se așază în vasul  
mixerului frunzele de ruccola, sâmburii de 
pin, usturoiul decojit, parmezan ras, sare și  
piper. Se mixează adăugând ulei de măsline în 
fir subțire, ca la maioneză. Se transferă com-
poziția într-un bol și se păstrează la frigider.

4 | Înainte de servire se prepară un platou 
cu crackers, cele două creme și parmezan, 
din care se raclează fâșii mari.  

Preparare: 30 min.
La foc: 15 min.

VEGETARIAN
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  CURRY DE LEGUME  

PREPARARE

1 | Se curăță și se spală legumele. Se taie 
cuburi. Se curăță și se toacă ceapa franțu-
zească. Se încinge uleiul într-o cratiță 
mare; se adaugă ceapa franțuzească și se 
călește la foc iute, apoi se presară curry.  
Se amestecă timp de cca 1 minut, apoi  
se adaugă legumele (în afară de mazăre),  
laptele de cocos și un pahar cu apă.

2 | Se acoperă vasul cu un capac și se lasă  
să fiarbă la foc moale cca 25 minute.  
Se adaugă apoi mazărea și semințele de 
fenicul; se amestecă și se lasă să mai fiarbă 
10 minute. Se sărează și se piperează.  
Se servește mâncarea imediat, decorată  
cu un fir de coriandru verde.

Preparare: 20 min.
La foc: 40 min.

VEGAN
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Numele de curry a fost folosit pentru  
prima oară în Imperiul colonial Britanic 
pentru a descrie o serie întreagă de  
preparate indiene în care tonul gustului 
este dat de amestecuri de mirodenii în 
care turmericul are rolul principal.  
Turmericul sau gurgumeiul (acum devenit 
foarte popular datorită noii sale faime de 
super-antiinflamator natural) este și un 
excelent colorant natural, care dă prepa-
ratelor culoarea galbenă specifică.  
Amestecul de mirodenii curry mai  
cuprinde: chimion, coriandru, semințe de 
schinduf, pătrunjel, chilli, usturoi, fenicul.
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INGREDIENTE 
PT. 4 PORȚII

2 dovlecei
4 morcovi

1 cartof dulce
1 ardei gras roșu

200 g mazăre din conservă
200 ml lapte de cocos

2 cepe franțuzești
3 linguri ulei 

1 linguriță pudră de curry
1 lingură semințe de fenicul

coriandru proaspăt
sare, piper
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  PERE ÎN SIROP DE ȘOFRAN CU FRUNZE DE CIOCOLATĂ  

PREPARARE

1 | Se încinge cuptorul la 270 ºC. Se topește 
untul. Se amestecă zahărul vanilat cu zahăr 
pudră, cacao și făină. Se adaugă ouă bătute 
și 2 linguri de unt topit. Se amestecă. Se 
unge tava cuptorului și se așază o linguriță 
de amestec; se aplatizează cu dosul unei 
lingurițe înmuiate în apă rece. Se umple 
tava de astfel de fursecuri, distanțate. Se dă 
la cuptor și se coace 5 minute. Se desprind 
fursecurile cu o spatulă cât sunt încă fier-
binți și se așază pe platouri – se lasă să se 
răcească. 

2 | Se curăță perele și se taie sferturi; se pun 
la fiert într-o oală cu apă care abia le 
acoperă; se adaugă zahăr pudră și șofran. 
Se lasă să fiarbă 15 minute. Se lasă să se  
răcească; apoi se servesc cu puțin suc de la 
fiert și cu fursecurile de ciocolată. 

Preparare: 15 min.
La foc: 20 min.

DESERT
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Șofranul a fost întotdeauna cel mai 
scump condiment din lume. Provine 
din semințele unei specii de brân-
dușă din Orient. Prețul său ridicat 
(30 000 - 40 000 euro/kg) se  
datorează faptului că pentru 1 kg  
de condiment trebuie recoltate între 
130 000 și 250 000 de flori. 
Se folosește pentru orez, preparate  
din carne și deserturi. I se atribuie 
proprietăți de reglator hormonal  
și afrodiziac.
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INGREDIENTE 
PT. 4 PORȚII

4 pere
100 g zahăr pudră

1 pliculeț șofran
Pentru frunze:

125 g zahăr pudră
1 plic zahăr vanilat

75 g făină
2 ouă 

40 g unt
1 lingură praf de cacao
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  TARTĂ CU AFINE ȘI BLAT DE HRIȘCĂ  

INGREDIENTE 
PENTRU 6 PORȚII 

Blat:
260 g făină de hrișcă

130 g unt
făină albă pentru planșetă

sare

Umplutură:
400 g afine

2 plicuri zahăr vanilat
zahăr pudră

PREPARARE

1 | Se prepară blatul: se așază făina într-un 
bol; se face o gropiță la mijloc și se pune  
1/2 linguriță de sare. Se mai adaugă 100 g unt 
tăiat feliuțe și se amestecă rapid cu vârfurile 
degetelor. Se adaugă puțin câte puțin 1/2 de 
pahar de apă, amestecând rapid cu o spatulă. 
Se modelează o bilă de aluat, se înfășoară în 
folie transparentă și se lasă să se odihnească 
la frigider 30 minute. 

2 | Se încinge cuptorul la 210 ºC. Se unge  
forma de tartă. Pe planșeta tapetată cu făină  
se întinde o foaie de aluat și se așază în formă. 
Se înțeapă cu furculița în mai multe locuri.  
Se acoperă cu o bucată de hârtie de copt pe 
care se așază boabe de fasole pentru îngreu-
nat. Se coace la cuptor cca 10 minute.  

3 | Între timp se aleg afinele, se pudrează cu 
zahăr vanilat și se amestecă. Se scoate tarta 
din cuptor și se îndepărtează hârtia de copt 
cu tot cu boabele de fasole. Se așază afinele 
pe blat și se dă la cuptor 10 minute. Se lasă 
să se răcească înainte de a se scoate din tavă. 
Se presară zahăr pudră și se servește. 

Preparare: 30 min.
La odihnă: 30 min.
La foc: 20 min.

DESERT
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Mai multe rețete pe  
www.ecuisine.ro/SlowlyVeggie și pe  
www.facebook.com/SlowlyVeggieRomania

Mai multe rețete pe 
www.ecuisine.ro/SlowlyVeggie și pe 

www.facebook.com/SlowlyVeggieRomania

Please contact us for an integrated offer containing e.g. native content, branded video content, online banners, social media mentions, event partnership.


