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Introducere

INTRODUCERE

Practic în bucătărie este cea mai citită și bine vândută revistă din România. 

În paginile sale cititorii se regăsesc pe ei înșiși. Oricine poate contribui la editarea revistei. 
Oricine poate să fie pe copertă. Trebuie doar să fii un entuziast în bucătărie. 
Cititorii trimit rețetele, iar redacția probează o parte, oferind înapoi cititorilor, o imagine 
profesionistă a rețetei lor. Gândurile, sfaturile și rețetele cititorilor, cu sau fără imagine, sunt 
mix-ul de succes al revistei. 

Practic în bucătărie oferă totodată și posibilitatea suplimentării veniturilor, prin premierea 
cititorilor, pentru contribuția adusă la realizarea ei. Un concept unic, bazat pe interactivitate 
cu și între cititori, care rezistă pe piața românească de mai bine de 16 ani.

Susana Pletea
Director Editorial
susana.pletea@burda.ro

Frecvență:  lunară
Distribuție:  națională
Format net:  143 mm x 205 mm
Preț:   2,79 Lei
Număr de pagini: 96+4 pagini
Hârtie (coperta): WFC gloss 90 gsm

Hârtie (interior):   56 gsm SC PAPER
Mod de imprimare:   offset
Cromatică:     CMYK
Tiraj:                 98.050* 
Audiență:                552.000** 
* BRAT Q3-2016 
**Sursa: SNA FOCUS feb 2015 - aug 2016
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În revista Practic în bucătărie, cititorii 
au posibilitatea să-și împărtășească 
emoțiile, povestea de familie, de viață și, 
de asemenea, să lege prietenii între ei. 
Rezultă astfel, o mare familie Practic(ă)!

În paginile revistei se găsesc:
rețete de sezon, delicii pentru pici,  
ABC practic, rețete din ținuturile 
românești, rețete de mâncare sănătoasă, 
rețete din lumea toată, reportaje, rețete 
pentru o masă cu voie bună, rețete 
pentru duminica familiei. 
Iar coperta transformă cititorul într-o 
mică vedetă!

Informații despre revistă
preț: 19 lei-6-8 porții; pregătire: 60 minute; 

coacere: 45-50 minute

Mucenici 
moldovenești
Rețetă de Daniela Ștefan, București

Îți trebuie:
 • 1 kg făină
 • 300 g zahăr
 • 250 ml lapte
 • 6 ouă
 • 50 g drojdie
 • 50 ml ulei
 • 1 baton vanilie

 • 1 linguriță cu sare

 • 1 � olă esență de rom

 • 150 g miere
 • 200 g nuci măcinate

 • coajă rasă de lămâie și portocală

Pregătești așa: 
Din drojdie, o linguriță zahăr, 3-4 linguri 

cu lapte și puțină făină faci o maia pe 

care o lași la crescut timp de 15 minute. 

Fierbi laptele cu vanilia, adaugi esența 

de rom și coaja de lămâie. Freci spumă 

gălbenușurile cu zahărul. Pui făina într-un 

vas mai mare, faci o adâncitură în mijloc, 

în care adaugi gălbenușurile frecate, 

3 albușuri bătute spumă, maiaua și laptele 

călduț. Frămânți un aluat până când 

începe să facă bășici, apoi îl lași la crescut. 

Ungi tava cu ulei. Formezi din aluat opturi, 

pe care le pui la copt în cuptor, la foc po-

trivit. După ce s-au copt, le ungi cu miere 

și le dai prin nucă măcinată.



Mucenicii pot lua mai 
multe forme, nu doar 
forma cifrei 8, se mai fac 

și în formă de porumbel, 

formă de om sau albină.
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preț: 35 lei-4-6 porții; pregătire: 40 minute; coacere: 90 minute

Piept 
de porc, 
umplut 
cu prune 
afumate
Rețetă de Nina Niculae, com. Bucșani, jud. Giurgiu

Îți trebuie:
 • 1 kg piept de porc sau jambon (bucată întreagă) • 300 g prune afumate (fără sâmburi)
 • 2 linguri pesmet • 1 ou
 • 100 ml ulei
 • 1 cană de apă • sare
 • piper
 • 1 legătură pătrunjel

Pregătești așa: 
Carnea spălată o tai astfel încât să obții o deschizătură de forma unui „buzunar”. Condimentezi carnea, după gust, în interior și exterior. Toci mărunt prunele și le amesteci într-un castron cu oul, pesmetul și pătrunje-lul. Potrivești gustul cu sare și piper. Umpli „buzunarul” cu compoziția de prune, îl prinzi cu scobitori și îl legi cu ață. Pui pieptul umplut în tava pentru cuptor, adaugi uleiul și o cană de apă. Introduci tava în cuptorul preîncălzit, pentru o oră și jumăta-te, la foc mediu. Când carnea este frumos rumenită pe deasupra, o scoți din cuptor. Înainte de a o tăia felii, lași carnea să se răcească, timp de 10-15 minute.





86

086-089 G Dumi.indd   86

03/02/16   10:24

Piept de porc, umplut cu prune afumate 86
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Pregătești așa: 
Speli bine salata, o tai fâșii și o pui la � ert în 2 litri de apă, împreună cu 
ceapa și morcovul tăiate mărunt. Fierbi până când se înmoaie bine, 
aproximativ 45 de minute-1 oră. Adaugi amestecul de roșii pentru 
ciorbe și lași să clocotească bine. Călești bine kaizerul sau șunculița 
țărănească tăiată cubulețe, apoi adaugi ouăle bătute și amesteci până 
se formează o omletă. Sfărâmi și pui în ciorbă. Adaugi 2 linguri de oțet. 
Iei oala de pe foc și dregi ciorba cu smântână. Condimentezi cu mărar și 
usturoi tocat.

preț: 19 lei-6 porții; pregătire: 25 minute; � erbere: 45- 60 minute

Ciorbiță țărănească 
de salată verde, 
cu jumări de ouă
Rețetă de Constantina Zidariu, Craiova, jud. Dolj

Îți trebuie:
 • 2 salate mari
 • 1 ceapă medie 
 • 1 morcov 
 • 1 cană amestec de roșii 
pentru ciorbe 

 • 200 g kaizer sau șunculiță 
țărănească

 • 3 ouă
 • 100 ml smântână 
 • 5 căței de usturoi 
 • 30 ml ulei de măsline
 • 1 legătură de mărar
 • 2 linguri oțet




din ținuturile rom
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INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ
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Cine sunt cititorii
Sunt 552.000 cititori / ediție*
Femei: 439.000 (79%)
Responsabilul de cumpărături în familie: 479.000 (87%)
Statut social ridicat/mediu (ESOMAR ABC): 392.000 (71%)
Venituri mari și medii (+200 Euro): 237.000 (43%)

Studii medii și superioare: 396.000 (72%)
Vârsta cuprinsă între 20-54 ani: 366.000 (66%)
Locuitori ai orașelor mari (>100.000): 239.000 (43%)

Nu pot să rezist fără să cumpăr reviste

Revistele sunt principala mea 
sursă de divertisment

Cititul sau răsfoitul unei 
reviste mă relaxează

În reviste găsești multe informații utile

146
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126

125

Cititorii Practic în bucătărie despre reviste* (indici de afinitate)

*Sursa: SNA FOCUS Feb 2015 – Aug 2016
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Cumpăr produse de îngrijire care conțin 
ingrediente naturale (esențe, plante, fructe etc.)

Sunt interesat de produsele cosmetice BIO

Sunt interesat de investițiile în 
domeniul produselor cosmetice

116

120

118

Cititorii Practic în bucătărie despre „beauty“*  
(indici de afinitate)

Îmi place să gătesc după rețetele luate din reviste.

Sunt dispus sa platesc mai mult pentru produsele 
care nu conțin E-uri, aditivi sau conservanți

De obicei consum produse cu cât mai puține calorii.

Când mă duc la cumpărături știu dinainte 
ce mărci de alimente voi cumpăra

Legumele și fructele sunt  
dominante în alimentația mea

150
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115

112

Cititorii Practic în bucătărie despre nutriție* (indici de afinitate)

*Sursa: SNA FOCUS Feb 2015 – Aug 2016
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Merg la medic pentru controale de 
rutină, chiar dacă mă simt bine.

La medicamente sunt extrem de 
atent la marcă, la producător

115

113

123

Cititorii Practic în bucătărie despre sănătate* (indici de afinitate)

Medicamente/ceaiuri pentru slăbit

Vitamine și suplimente nutritive

164

Frecvența de folosireFrecventa de folosire

Cititorii Practic în bucătărie despre casă & deco,  
produse de curățare* (indici de afinitate)

Mă inspir adesea din reviste pentru 
decorarea și mobilarea casei mele

Detergent pentru mașina de spălat vase (+1kg/lună)

Detergent pentru vase-pastă (+1kg/lună)

Sunt foarte interesat de decorațiunile interioare

Cantitate folosită lunar

Detergenți pentru vase - lichid/gel (+1 l /lună)
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144
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Formate și prețuri / rate card

FORMATE ȘI PREȚURI

SPREAD

W: 246 mm
H: 205 mm

Ratecard: 6.800 €

1 PAGINĂ

W: 143 mm
H: 205 mm
Ratecard:
4.000 €

1/2 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 70 mm
H: 205 mm
Ratecard:
2.600 €

1/2 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 143 mm
H: 100 mm
Ratecard:
2.600 €

1/3 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 45 mm
H: 205 mm
Ratecard:
1.700 €

1/3 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W:143 mm
H: 65 mm
Ratecard:
1.700 €

1/4 PAGINĂ

W: 70 mm
H: 100 mm
Ratecard:
1.450 €

Spread deschidere   7.500 €
Spread     6.800 €
Coperta 2     5.000 €
Coperta 3     4.400 €
Coperta 4     6.500 €
Pagină de interior    4.000 €
1/2 pagină     2.600 €
1/3 pagină     1.700 €
1/4 pagină     1.450 €

Alte formate care nu sunt standard vor avea  
costuri stabilite separat.
Prețurile nu conțin TVA.

www.practicinbucatarie.ecuisine.ro
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Calendarul de producție

CALENDARUL DE PRODUCȚIE
www.practicinbucatarie.ecuisine.ro

Ediția 
Deadline de trimitere a materialelor 

  Deadline comandă             Deadline machetă
Data de apariție 

pe piață

02/2017 14.12.2016 21.12.2016 12.01.2017

03/2017 20.01.2017 25.01.2017 09.02.2017

04/2017 17.02.2017 22.02.2017 09.03.2017

05/2017 17.03.2017 22.03.2017 06.04.2017

06/2017 21.04.2017 26.04.2017 11.05.2017

07/2017 19.05.2017 24.05.2017 08.06.2017

08/2017 23.06.2017 28.06.2017 13.07.2017

09/2017 21.07.2017 26.07.2017 10.08.2017

10/2017 25.08.2017 30.08.2017 14.09.2017

11/2017 22.09.2017 27.09.2017 12.10.2017

12/2017 20.10.2017 25.10.2017 09.11.2017

01/2018 17.11.2017 22.11.2017 07.12.2017
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Detalii tehnice și condiții de acceptare 
a comenzilor de publicitate

1. Cel care cumpără publicitate în revistele Burda Romania este
obligat să trimită o comandă scrisă care să includă:

• adresa exactă a agenției sau a clientului de publicitate;

•  numele revistei unde mesajul publicitar va fi publicat;

• data publicării mesajului publicitar;

• formatul mesajului publicitar;

•  datele de contact ale persoanei autorizate să țina legătura cu
Departamentul de Publicitate al Burda România.

2. Burda Romania va confirma în scris (în maxim 2 zile de la
acceptarea comenzii) comanda conform condițiilor prezentate
la pct.1. În cazul apariției unor neconcordanțe, Departamentul
de Publicitate va cere clarificări.
Comanda confirmată cu prețul aferent, împreună cu reducerile
aplicate și comisionul agenției, va fi trimisă prin poștă, pe fax
sau e-mail.

•  La începutul colaborării este obligatoriu ca firma contractantă
să trimită Departamentului de Publicitate al Burda România o
copie dupa certificatul de inregistrare la Registrul Comerțului.

•  Agenția sau clientul de publicitate se obligă să răspundă
pentru conținutul informațiilor date spre publicare/
difuzare și să acopere toate pretențiile (inclusiv drepturi
de autor/conexe și sancțiuni CNA) ce ar putea fi solicitate
de terți pentru publicarea/difuzarea de catre Burda România

a materialelor publicitare puse la dispoziție.

•  Agenția sau clientul de publicitate se obligă să răspundă pentru
trimiterea greșită a materialelor care trebuie să corespundă
specificațiilor tehnice și cerințelor stipulate în lista cu prețuri.

•  Burda România are dreptul să refuze difuzarea materialelor
publicitare care încalcă dispozițiile legale în vigoare în materie
de publicitate sau reguli ale bunului-simț general valabile.

•  Precizarea de mai sus se referă la toate inserturile (inserturi
lipite sau aleatorii) din toate revistele Burda România. În cazul
unui refuz, agenția sau clientul de publicitate va fi informat
de către Departamentul de Publicitate în termen de 2 zile
lucrătoare de la primirea materialelor.

•  Reclamele sau advertorialele care conțin vizualuri grafice
similare cu textele editoriale trebuie marcate clar cu mențiunea
„publicitate“ sau „advertorial“.

•  Burda Romania asigură publicarea reclamei în concordanță
cu detaliile tehnice furnizate de către agenție sau clientul de
publicitate.

•  În cazul unor defecte ascunse ale materialelor trimise, invizibile
în momentul pregătirii de tipar și apărute ulterior în tipar, Burda
România nu va accepta reclamațiile depuse de agenție sau
clientul de publicitate. Agenția sau clientul de publicitate va fi
taxat cu costul aferent tuturor ajustărilor necesare.

  Format net   143x205 mm

  Fișiere   PDF (format cerut) 
Photoshop: TIFF, EPS, 300 dpi, CMYK 
Illustrator: EPS, CMYK,  
texte covertite la curbe
Total Ink Limit (TIL): coperte max 300% 
pagini înăuntru max 270%

Bleeds min. 5 mm. Distanța minimă a 
elementelor față de margine: 5 mm
  Data storage    CD - files up to 10 MB 
e-mail: catalina.bedreag@burda.ro

ftp: 128.140.228.202 
login: publicitate 
password: publ!c!tate2010

  Print     offset

Detalii tehnice vor fi trimise la cerere. 
Pentru orice neclarități tehnice,  
vă rugăm să o contactați pe  
Cătălina Bedreag,  
e-mail: catalina.bedreag@burda.ro

DATE TEHNICE
www.practicinbucatarie.ecuisine.ro
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De ce presa?
CAPTIVEAZĂ CITITORUL – suntem focusați pe ceea ce citim.
De aceea, putem să ne desprindem ușor mintea de la alte lucruri. Este un 
moment de relaxare pe care îl merităm din plin.

OFERĂ INTIMITATE – conform studiilor, majoritatea femeilor
asociază cititul cu relaxarea și intimitatea. Acest fapt duce la îmbunătățirea 
percepției asupra mesajului publicitar. Mai mult decat atât, o revistă va 
asigura întotdeauna subiecte de discuție: ce e nou, ce e interesant, ce 
merită recomandat.

CONSOLIDEAZĂ PERCEPȚIA ASUPRA MĂRCII  –
datorită multiplelor posibilități de prezentare a produsului în presă, 
conținutul mesajului publicitar permite o mai bună cunoaștere a 
produsului de către cititor, precum și consolidarea imaginii produsului.

CONSTRUIEȘTE CREDIBILITATE – printr-o permanentă
legătură cu cititorii noștri, știm cum să vorbim cu ei și să-i facem să 
aibă încredere în noi. Este o legatură specială, bazată pe încredere și 
prietenie, creată de-a lungul timpului în urma comunicării cu cititorii 
noștri (mesaje electronice, scrisori, comentarii, chiar și dispute) și care 
are ca rezultat creșterea credibilității mesajului publicitar.

ESTE CREATIVĂ  – fără a mai aminti de aria largă de formate pe
care le poate oferi, presa asigură modalități de publicitate sub forma 
inserturilor aleatorii, inserturilor lipite la punct fix, benzi simple, benzi 
parfumate, suprapuneri și multe altele, în funcție de scopul urmărit.

NU DERANJEAZĂ – cercetările au arătat că audiența TV este
deranjată de reclamele de pe posturile TV. 80% din respondenți 
consideră reclamele TV ca fiind cele mai deranjante mesaje 
publicitare, față de numai 8% care consideră mesajele publicitare 
din presă ca fiind deranjante.

ATINGE GRUPURILE-ȚINTĂ DORITE  – pe baza varietații
subiectelor editoriale, a studiilor despre consumator și audiență, 
putem să identificăm ușor grupul-țintă căruia vrem să ne adresăm și să 
introducem produsul în concordanță cu nevoile grupului-țintă.

Sursa: Prezentare PRO Media House,  
bazată pe cercetarea făcută de Demoskop

www.practicinbucatarie.ecuisine.ro
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Florentina Pauna-Lauda 
Group Advertising Director
Burda Romania S.R.L.
Phone +40 372 10 60 23
Fax +40 372 10 60 55
Mobile +40 727 089 275
florentina.pauna@burda.ro

Cristina Ivanovici
Sales Coordinator Food Magazines: 
Burda Romania S.R.L.
   Practic în Bucătărie
   Practic Cărticica Prăctica
Phone + 40 372 10 60 16
Fax +40 372 10 60 55
Mobile + 40 723 505 653
cristina.ivanovici@burda.ro

Bd. Decebal Nr. 25-29, Olympia Tower
030964 București, sector 3
www.burda.ro




