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Cine suntem și cui ne adresăm

INTRODUCERE

Practic în bucătărie este un titlu care a împlinit 20 de ani și a îmbrăcat haine noi. 

Păstrând conceptul interactiv care a consacrat revista, Practic în bucătărie s-a deschis către 
orizontul publicului actual de toate vârstele, cu un conținut variat care se adresează în egală 
măsură mamelor, fiicelor și chiar bunicelor. Menținându-se în tradiția unei reviste de familie, 
conținutul ei se îmbogățește acum cu un spectru larg de subiecte. 
Dincolo de rețetele propriu-zise, Practic în bucătărie oferă acum suportul pentru ceea ce 
face sarea și piperul celor mai animate conversații: cele din bucătărie.  
Schimbarea este vizibilă încă de pe copertă, unde va apărea de fiecare dată o persoană de 
notorietate - vedetă, blogger, Chef bucătar - iar coperta va fi însoțită de un coverstory - un 
interviu amplu, cu pictorial.
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Povestea Artă și savoare a început acum mai bine de 
șapte ani. La îndemnul unei prietene, am creat acest 
blog pentru a-mi păstra mult mai organizat rețetele.

Dacă bunica mea își nota rețetele într-un caiet, eu le postez 
pe blog și revin adesea asupra lor pentru a le prepara iar și 
iar, pentru familie și cei dragi. Nu mă consider un blogger 

în adevăratul sens al cuvântului, știu doar că-mi place să 
gătesc. Mă relaxez gătind, iar când fac prăjituri și torturi, mă 

aflu în lumea mea magică. Îmi place să culeg vechi rețete, 
să testez și ceva nou. Îmi place să creez în bucătărie.

 

Oana Bîrgăoanu

Turte cu  
varză murată
Pentru aluat: 
 • 1 kg făină tip 650
 • 25 g drojdie proaspătă
 • 1 linguriță zahăr
 • 1 linguriță sare
 • apă călduță cât cuprinde 
(aproximativ 500 ml)

Pentru umplutură:
 • 1/2 varză murată
 • 1 conservă de 
roșii cubulețe

 • 2 cepe
 • 3 căței de usturoi
 • 3 linguri ulei de 
�oarea-soarelui

 • piper negru proaspăt 
măcinat, după gust

 • cimbru uscat, după gust 

Se cerne făina într-un vas încă-
pător, se face o gaură la mijloc 
și se toarnă drojdia dizolvată în 
100 ml apă călduță și ameste-
cată cu linguriță de zahăr. Se 
lasă în repaus 15-30 de minute, 
apoi se începe frământarea. 
Se adaugă în aluat sare și apa 
călduță, puțin câte puțin. Se fră-

mântă aluatul până devine 
omogen, neted, nelipicios. 
Se formează o bilă de aluat 
ce se pune înapoi în vas, se 
crestează deasupra, apoi se 
acoperă cu un șervet curat 
și se lasă o oră la dospit la 
loc cald.

Ceapa se toacă mărunt, la 
fel și usturoiul. Se încinge 
un wok încăpător, se pune 
uleiul și se călește ceapa la 
foc potrivit până când este 
sticloasă și pătrunsă bine. 
Se adaugă și usturoiul tocat 
și se mai lasă un minut pe 
foc.
Se pune în wok și varza tocată 
mărunt, conserva de roșii, 1-2 
căni de apă și piper. Se lasă 
pe foc; la �nal se pune cimbru 
uscat și se amestecă. Se lasă să 
se răcească.

Se mai frământă puțin aluatul, 
se împarte în 10 biluțe egale ce 
se ung cu puțin ulei și se lasă 
vreo 30 de minute la dospit, 

cu un șervet curat deasupra. 
Se întinde o foaie de aluat din 
�ecare biluță; se umplu foile cu 
varză, se strânge iarăși în biluță, 
apoi se aplatizează cu mâinile 
unse cu ulei. Se înțeapă aluatul 
din loc în loc cu o scobitoare. 
Fiecare turtă se coace pe ambe-
le părți, într-o tigaie te�onată, 
fără ulei. Se pot coace și pe plita 
sobei. 
Se servesc �erbinți sau reci.

78 

PRACTICBlog culinar

052-079 Bloguri.indd   78 31/10/19   22:30

artasisavoare.wordpress.com

Tartă frangipane cu prune
Pentru aluat: 
 • 250 g făină albă 000
 • 100 g zahăr pudră
 • 150 g unt rece, 
80% grăsime

 • 2 gălbenușuri
 • 4 linguri apă rece
 • 1 � olă esență de vanilie
 • 1 praf de sare

Pentru cremă:
 • 200 g unt la temperatura 
camerei, 80% grăsime

 • 200 g migdale crude
 • 150 g zahăr tos
 • 1 praf de sare
 • 70 g făină albă 000
 • 1 linguriță rasă scorțișoară
 • 3 căpăcele Amaretto
 • 1 � olă esență de vanilie
 • 2 ouă întregi
 • 1 gălbenuș

Plus:
 • 1 kg prune dulci, tari
 • 1 lingură zahăr pudră

Se cerne într-un bol făina împre-
ună cu zahărul pudră și sarea. 
Se amestecă bine, apoi se taie 
untul rece cubulețe și se fac 
� rimituri cu mâna. Se adaugă 
gălbenușurile bătute bine cu 
vanilia și apă rece și se frământă 
un aluat compact, ușor lipicios. 
Se înfoliază aluatul și se dă la 
frigider pentru 30 de minute.

Se încinge cuptorul la 180 grade 
Celsius și se unge o tavă de 
tartă cu puțin ulei.
Se ia un alt bol și se spumea-
ză untul moale împreună 
cu zahărul tos și esența de 
vanilie. Se încorporează pe rând 
gălbenușul și cele 2 ouă, apoi 
făina, scorțișoara, praful de sare 

și migdalele măcinate. La � nal 
se pune Amaretto după gust.

Se scoate aluatul din frigider, se 
întinde în foaie rotundă, potri-
vită ca grosime și se tapetează 
toată forma de tartă. Se înțeapă 
aluatul cu furculița din loc în loc, 
se întinde peste aluat crema de 
migdale, iar peste se pun felii 
de prune. 

Se coace tarta timp de 20-25 
de minute la cuptorul încins la 
180 de grade Celsius, apoi încă 
10-15 minute la 160 de grade 
Celsius, până când deasupra 
prinde o culoare frumoasă, iar 
crema este fermă. 

Se pudrează tarta cât e � erbinte, 
se lasă peste noapte la răcorit și 
a doua zi se porționează.

Arta si savoare

Tarta se poate face și cu alte 
fructe de toamnă, de exemplu 

pere sau chiar gutui.
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Sub genericul Tu ești sufletul casei tale, 
cititorii găsesc aici reportaje și informații din 
mai multe zone de interes:
-  vedete
- cotidian, evenimente, stil de viață
- cafea, ceai, vin, restaurante
- viață sănătoasă, nutriție, mișcare
- la volan
- idei de afaceri
- reportaje de călătorie în țară și străinătate
- frumusețe și relaxare

Conținutul culinar este asigurat de:

• bloggeri din sfera culinară

• Chefi bucătari  
și specialiști în arta culinară

• cititori

INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ

Fursecuri 
cioco-rozmarin

 • 100 g unt la 

temperatura camerei  

 • 1 ramură de rozmarin 

proaspăt

 • 1/2 linguriță de coajă 

rasă de portocală 

 • 1 picătură esență 

de migdale

 • 100 g zahăr

 • 100 g făină

 • 15 g cocao 

 • praf de sare

 • 1/2 linguriță praf de copt

Se separă acele de rozmarin de 

tulpină și se toacă mărunt. Se 

amestecă cu zahărul și se lasă 

la infuzat 15 minute. Se macină 

împreună într-o râșniță. 

Într-un bol, se adaugă untul 

cu zahărul infuzat cu rozmarin, 

esența de migdale și coaja de 

portocală. Se mixează până se 

dublează în volum și devine 

pufos și alb.

Se adaugă făina, cacao, sarea și 

praful de copt și se amestecă.

Se împarte aluatul în 12 bile 

egale și se dau la congelator 

30 min. Se coc 10 min. la cupto-

rul încins la 180 ºC. Se scot și se 

lasă în tavă încă 5-7 min., apoi 

se transferă cu grijă la răcit pe 

un platou.

moodsandcravings.com

www.moodsandcravings.com
Am 26 de ani și sunt plecată de la mama de acasă de 5 ani, 

dintre care 3 doar în Berlin, fapt care m-a făcut să (re)descopăr 

bucătăria românească. Ce mă definește? Păi, niște pofte foarte 

specifice, din cauza cărora, dacă nu le împlineam, deveneam 

un mic monstru. Așadar moodsandcravings. Toane și pofte. 

Blogul e relativ tânăr, are abia un an, însă a devenit destul de 

repede o constantă. E un loc de joacă, un loc care mă provoacă, 

un loc care mă ajută să mă îmbunătățesc în fiecare zi.

Este în limba engleză tocmai pentru că vreau să promovez 

bucătăria românească și să arăt că e cool să gătești tradițional, 

indiferent de naționalitate, rasă sau cultura de care aparții. 

Desigur, pe blog nu sunt doar rețete românești, ci un amestec 

de rețete internaționale, vegane, creații personale care reflectă 

oamenii pe care i-am întâlnit sau experințele pe care le-am trăit. 

În timpul coacerii, 

fursecurile se vor lăți și vor 

fi moi din cauza untului 

care se topește de la 

temperatura cuptorului. 

Mare atenție să nu lăsați 

la copt mai mult de 10 

minute, deși tentația va 

fi mare, căci pe măsură 

ce se răcesc se vor întări 

și vor fi numai bune de 

mâncat. Interiorul se va 

păstra moale și delicios, 

iar marginile crocante și 

numai bune de ronțăit.

Viviana Bilhoghe
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Cioco-cheesecake

fără coacere

Bază
 • 250 g biscuiți

 • 125 g unt

Cremă
 • 200 g ciocolată neagră

 • 600 g cremă de brânză tartinabilă 

nesărată sau mascarpone

 • 200 ml frișcă naturală

 • 150-180 g de zahăr pudră

 • 1 lingură rom, coniac sau vișinată

Se sfârâmă biscuiții � n. Se înglobează 

untul topit. Se așază într-o tavă cu pereți 

detașabili (Ø 30 cm) și se presează cu un 

pahar.
Se în� erbântă frișca pe foc; când clocotește 

se adaugă ciocolata ruptă bucăți și se stinge 

focul. Se lasă 5 min., apoi se amestecă 

energic. Se răcorește 10 minute, apoi se 

înglobează crema de brânză rece (ideal e să 

� e ținută 30 min. în congelator). Se mixează, 

se toarnă în formă și se dă la frigider 4-5 ore.

Cine vrea, poate să o decoreze cu un grătar 

din ciocolată topită sau să o acopere 

cu o glazură din 70 g smântână și 70 g 

ciocolată neagră. 

pofta-buna.com

pofta-buna.com

Sunt mamă, soție, bucătar, blogger, economist, manager, autor 

de cărți culinare și mai ales om, un om care se bucură de fiecare 

clipă în parte, ia viața așa cum e și râde din tot sufletul.

Așa e și blogul meu: nonconformist, cu rețete simple și gustoase, 

fără chimicale. Iubesc bucătăria românească tradițională. Aduc 

la lumină rețete vechi, le scutur de praf, le periez frumos, scot 

prăjelile și excesul de grăsimi și le prezint

ât mai clar. Și îmbrac totul în straie locale; presar rețetele cu 

amintiri, povestiri, glume, arhaisme și regionalisme 
din belșug.

Este genul de prăjitură/

tort foarte ușor de făcut, 

care nu dă niciodată greș. 

Iar dacă tot e ziua mea, 

împlinesc 52 de ani, sigur 

că a fost alegerea ideală.

Recomand să folosiți 

ingrediente de calitate, frișcă 

naturală, ciocolată neagră 

cu 60-70 % cacao, biscuiți 

digestivi sau simpli, de care 

aveți. La mulți ani mie!

Gina Bradea
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Mâini frumoase 
Crema de mâini cu efect protector 
„a doua piele" Nutritive Jonzac® 
e special creată pentru pielea 
uscată sau sensibilă. Este o cremă 
Bio pe bază de apă termală 
Jonzac, cu textură ultra-fină, 
non-grasă și nelipicioasă.

Putere pentru păr vopsit
 Gama de îngrijire a părului Color Motion 

de la Wella Professionals oferă până la 
8 săptămâni de protecție a culorii, strălucire vibrantă 

(produsele ajută la îndepărtarea impurităților 
minerale de pe păr, asigurând o reflectare mai 

bună a luminii) și un păr mai puternic. 
 În gamă: șampon, balsam tratament 

pentru utilizare frecventă, tratament-mască 
restructurant și un tratament expres după colorare.

E timpul pentru 
frumusețe!

Explorează bijuteriile 
lucrate manual în argint, 
cu tehnici vechi, inspirate 
de natură și încărcate de 

poveștile simbolice ale 
culturilor tradiționale 

din care provin. 
Experimentează arta 

bijuteriei ca o călătorie 
spre tine! Inspirate 

de istorie, natură sau 
legende, toate piesele 

din colecția Teratai sunt 
executate în argint, argint 

placat cu aur și ornate 
cu perle sau email. 
www.teratai.shop 

Nu te lăsa absorbită 
de curentul pregătirilor! 
Meriți să-ți faci și ție un 

cadou: un ritual de 
frumusețe... sau mai  multe!

Mâini frumoase 
Crema de mâini cu efect protector 
Mâini frumoase 
Crema de mâini cu efect protector 
Mâini frumoase 
„a doua piele" Nutritive Jonzac® 
e special creată pentru pielea 
uscată sau sensibilă. Este o cremă 
Bio pe bază de apă termală 
Jonzac, cu textură ultra-fină, 
non-grasă și nelipicioasă.

Crema de mâini cu efect protector 

uscată sau sensibilă. Este o cremă 

Machiajul 
de sărbătoare 
cere curățare! 
Ca să îndepărtezi și 
cele mai mici urme, 
chiar și de produse 
waterproof, folosește ulei 
demachiant Xandra,
cu vitamina C & E, 
Hemisqualane și 
ulei de migdale.
Absorbit ușor în piele, 
solubil în apă,
hidratează durabil, 
curăță machiajul, excesul 
de sebum și impuritățile.
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Keune Romania lansează 
Color Chameleon, cea mai 

nouă gamă de vopseluri 
intense, intermixabile.. 
Poți crea acum nuanțe 
spectaculoase pentru 

fiecare tipologie în parte.
Hidratare
Mierea și fructul de mango 
echilibrează nivelul de apă din 
firul de păr! Le găsești acum active 
în Deep Moisture Conditioning 
Spray de la Londa Professional, un 
spray fără clătire care hrănește de 
la prima aplicare părul uscat. 
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„Pentru aceste preparate recomand cafea de specialitate, din soiul arabica, proaspăt prăjită și măcinată.”

Cafea cu aromă de sărbătoare
Laurențiu Ștefan, barista dublu campion național și trainer prepară rețete festive pe bază de cafea. Îl găsiți în București, la Drop Shot Coffee Roasters și la Cafetăria Sebastian
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Macadamia
 • 150 ml cafea preparată la � ltru  • 20 ml sirop de nuci Macadamia • 40 ml brandy (coniac)

 • 20 ml lapte • 20 ml frișcă lichidă

Marghiloman 
 • 40 ml coniac
 • 150 ml cafea � ltru • 20 ml sirop de alune-de-pădure • garnish: arahide • 40 ml cremă de lapte caldă (se bate laptele în dispozitivul special)

„Vă recomand 
consumul 

cafelei prăjite 
mediu sau 

deschis; 
o prăjire 

puternică 
a cafelei 

accentuează 
gustul amar 
și distruge 

sau acoperă 
aromele subtile 

ale cafelei.”
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BERE ARTIZANALĂ  
100% ROMÂNEASCĂ

Stăm de vorbă cu François‑Xavier D’Hollander,  

unul dintre fondatorii One Beer Later

Povestiți‑ne cum ați început afa‑

cerea, cum merge acum și în ce 

direcție vreți să o mai dezvoltați?

Știți cum se întâmplă cu visurile 

pe care le ai de ceva timp și 

pentru care apare un moment 

să se îndeplinească? One Beer 

Later era o dorință mai veche, 

visam să dețin propria fabrică 

de bere artizanală, pentru 

că provin dintr‑o familie de 

berari, așa că poate a fost 

firesc să‑mi doresc să dezvolt 

o afacere în această direcție. 

În plus, am lucrat într‑o fabrică 

de malț în România pentru 

câțiva ani și am fost astfel 

aproape de domeniul berii 

o lungă perioadă de timp.

Ideea din spatele One Beer 

Later s‑a concretizat la un 

concurs de enduro, acolo unde 

l‑am cunoscut pe asociatul 

meu, Ionuț Stoian. Atunci i‑am 

spus lui Ionuț despre dorința 

de a dezvolta un business pe 

zona berilor artizanale. La 6 

zile după această discuție, 

compania a fost creată. 6 

săptămâni mai apoi, am venit 

în România cu toată aparatura 

necesară și în 6 luni fabrica 

era gata să producă o bere 

100% românească ‑ One Beer 

Later. Practic, pe piață suntem 

prezenți de la finalul lui 2017.

Începem o serie de articole despre idei de afaceri  

în domeniul culinar și domeniile conexe
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,,Această carte este încununarea a 17 ani de muncă în care 

m-am străduit să rafinez o serie de reţete uimitoare, însoţite 

de sfaturi și trucuri care vă vor fi de folos de fiecare dată 

când veţi pătrunde în spaţiul familiar al bucătăriei voastre 

de acasă. O scriu o singură dată, așa că m-am asigurat că va 

ajunge la voi în cea mai bună formă posibilă. Voi fi onorat 

dacă ideile prezentate aici își vor găsi locul în ritualul vostru 

festiv – sunt idei care să vă ajute, să vă inspire, să vă ia de mână și să vă poarte pe calea 

către un Crăciun de neuitat. Sper că la vremea sărbătorilor de iarnă să vă întoarceţi 

an de an la cartea mea. Crăciun fericit vouă și tuturor celor dragi!” - Jamie Oliver 

Cartea a apărut la Curtea Veche Publishing și o puteți 

găsi în librării și pe www.curteaveche.ro

Dulce de crăciun 
de la Jamie Oliver
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Banoffee Alaska

 • 150 g unt nesărat (rece)

 • 1 portocală 

 • 200 g făină
 • 100 g migdale măcinate 

 • 6 ouă mari 
 • 500 g îngheţată de vanilie

 • 4 linguri de dulce de 

leche ori sos de caramel 

 • 300 g zahăr tos 

 • 2 banane mari, coapte 

 • 1 lămâie verde 

 • 1 lingură de sirop de cafea

Încingeţi cuptorul la 180°C/

treapta 4. Ungeţi ușor cu unt 

o tavă de tartă (Ø 25 cm), cu 

fundul detașabil. Pentru aluat, 

procesați în robot coaja de por-

tocală rasă cu untul rece, făina, 

migdalele și 1 ou. Înveliţi min-

gea de aluat obținută în folie ali-

mentară și țineți la rece 30 min. 

Întindeţi apoi pe un blat pudrat 

cu făină o foaie de aluat groasă 

de ½ cm; rulați pe sucitor și 

așezați în tava de tartă, presând 

marginile. Înțepați cu furculița 

și dați la frigider 30 min. Apoi 

acoperiți cu folie alimentară de 

calitate (nu din PVC) și umpleți 

tava cu orez, care trebuie să 

acopere bine toată suprafaţa. 

Coaceţi aluatul în orb 15 min., 

apoi îndepărtaţi folia și orezul și 

mai coaceți 5 min.; lăsaţi-l să se 

răcorească. 

Mutaţi îngheţata în frigider, ca 

să se înmoaie puţin.

Odată ce aluatul e rece, 

întindeţi peste el crema dulce 

de leche ori sosul de caramel, 

puneţi deasupra îngheţata, cu o 

lingură, și congelaţi tarta, astfel 

încât să devină solidă – puteţi 

să o preparaţi până aici cu o zi 

înainte. 

Setaţi cuptorul la 220°C/treapta 

7. Pentru toppingul de bezea, 

bateți 5 albușuri cu puţină sare, 

până când formează vârfuri 

moi. Într-o cratiţă, pe foc iute, 

puneţi zahărul și 80 ml de 

apă. Folosind un termometru, 

așteptaţi ca temperatura să 

ajungă la 110°C, apoi micșoraţi 

focul și lăsaţi amestecul să 

bolborosească până la 120°C. 

Luaţi cratiţa de pe �acără și, 

după 30 de secunde, turnaţi 

amestecul încet peste albușuri, 

mixând constant, la viteză mică, 

10 minute. Tăiaţi bananele de-

cojite și amestecaţi-le cu sucul și 

coaja rasă �n a lămâii verzi. 

Scoateţi tarta din congelator, 

aranjaţi bananele peste  

îngheţată, iar apoi așterneţi 

bezeaua, modelând „piscuri“ 

elegante. Stropiţi suprafaţa 

cu siropul de cafea și folosiţi o 

furculiţă ca să obţineţi un efect 

marmorat.  
Coaceţi prăjitura în partea de 

jos a cuptorului doar 4 minute 

sau până când bezeaua e ușor 

aurie, interiorul rămânând 

îngheţat. Scoateţi-o din tavă și 

serviţi-o imediat. Te
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O zi în Sicilia 
Dolce far niente
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O mare de neuitat
Lunile de iarnă și sărbătorile 
aduc o vacanță după care tân-
jim cam toți. E frig, umezeală, 
ger uneori, zăpadă și soare cu 
dinți alteori. Hibernez pe cât 
posibil, pentru a-mi reface 
forțele pentru anul care vine, 
și-mi aduc aminte de vacanța 
din Sicilia însorită. Insula 
mediteraneeană e un creuzet 
de culturi și civilizații străvechi, o placă turnantă între Europa 
și Africa și un loc unde oamenii erau mereu în trecere, mereu cu 

gândul spre alte zări. Dar Sicilia e o bucată de pământ binecu-
vântată de mare și de soare, 
unde orășenii sătui de agitație, zgomot și clădiri înalte pot să-și restabilească rapid conexiunea cu natura, cu ei înșiși. Pentru 

că Sicilia îți pune la dispoziție 
locuri ferite, unde tot ce vezi 
în fața ochilor este orizontul 
albastru, unde cerul se unește cu marea. Zile lungi cât o viață

Am ajuns pe înserat la vila 
unde urma să stăm aproape o săptămână și ne-am bucurat de aerul neașteptat de răcoros. A doua zi, tovarășii mei de călă-

torie au decis să viziteze insula cu mașina, dar pe mine m-a 
tentat mai mult să lenevesc pe plajă și să mă bucur de ocazia 
rară de a nu vorbi cu nimeni 
de dimineață până seara. Ei au plecat chiar după răsărit, iar eu m-am bucurat de un mic dejun relaxat și prelungit pe terasă. 

Vila era situată pe deal, așa că 
puteam observa golful orientat spre nord, câteva coame mai 
înalte spre vest și grădinile din vale. Am exersat taichi pe înde-lete, în aerul care începea să se încălzească. Uscat și aromat, un aer aspru dacă părăsești umbra binefăcătoare a casei. Am pără-sit vila cu pereți groși și camere răcoroase și am simțit imediat căldura sudului la soare, deși era 

abia 9 dimineața. Am coborât 
agale poteca neasfaltată și tivită cu cactuși, mușcate și Bouga-
invillea, am traversat o stradă 
pustie, am trecut printr-un tunel scurt construit sub calea ferată și deodată m-am pomenit pe 
o plajă goală. Traversa de lemn m-a condus spre o terasă, de 
unde am închiriat un șezlong 
în primul rând, chiar lângă 
apă. Și nimic nu m-a pregătit 
pentru ce a urmat. Nimeni pe 

plajă, câțiva kilometri de nisip 
și mare se întindeau de la est la vest și eram singurul om acolo. Perfect, mi-am întins prosopul pe șezlong și am încercat marea cu degetele. Rece, limpede și de un albastru indescriptibil. Fără valuri, căci golful generos îm-

blânzea posibilele răbufniri ale Mării Tireniene. M-am scufun-
dat și imediat m-au înconjurat câțiva pești curioși, nu prea 
mari. Am înotat cu ei, înviorată 
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Formate și prețuri / rate card Date tehnice

FORMATE, PREȚURI, DATE TEHNICE

SPREAD

W: 286 mm (143 x 2)
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.

  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%

Bleed 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
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Calendarul de producție

CALENDARUL DE PRODUCȚIE

Ediția 
Deadline de trimitere a materialelor 

  Deadline comandă             Deadline machetă
Data de apariție  

pe piață

02/2020 23-Nov-19 20-Dec-19 16-Jan-20

03/2020 20-Jan-20 27-Jan-20 13-Feb-20

04/2020 17-Feb-20 24-Feb-20 12-Mar-20

05/2020 16-Mar-20 23-Mar-20 9-Apr-20

06/2020 20-Apr-20 27-Apr-20 14-May-20

07/2020 18-May-20 25-May-20 11-Jun-20

08/2020 22-Jun-20 29-Jun-20 16-Jul-20

09/2020 20-Jul-20 27-Jul-20 13-Aug-20

10/2020 24-Aug-20 31-Aug-20 17-Sep-20

11/2020 21-Sep-20 28-Sep-20 15-Oct-20

12/2020 19-Oct-20 26-Oct-20 12-Nov-20

01/2021 16-Nov-20 23-Nov-20 10-Dec-20
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