




Izuzetno burna istorijska prošlost Banata,
smenjivanje i zajednički život mnogih naroda
na ovom prostoru doveli su do različitih
uticaja koji se u velikoj meri mogu pratiti kroz
hranu. Najveći uticaj svakako je nemački
(austrijski) i današnji termin tradicionalne
hrane Banata u značajnoj meri podrazumeva
jela koja su rezultat ovog uticaja.
Knjiga sadrži 25 recepata najprepoznatljivijih
tradicionalnih jela Banata. Recepti su
sakupljeni kroz tri radionice realizovane sa
udruženjima žena i na osnovu rezultata
terenskog istraživanja u okviru projekta
„Lokalno nasleđe za aktivni turizam u
Banatu“ – HerA. 
Ova knjiga recepata promoviše nematerijalno
nasleđe sa ciljem da se neka od ovih jela nađu
u svakodnevnoj ponudi restorana širom
Banata.

Trecutul istoric tumultuos al Banatului,
alternanța și conviețuirea mai multor  populații
din această regiune au dus la diferite influențe,

care se reflectă într-o mare măsură în  hrană.
Cea mai notabilă este, cu siguranță, influența
germană/austriacă, iar bucătăria tradițională
banațeană de astazi este definită de diferite

feluri de mâncare care reprezintă un rezultat
semnificativ al  acestor influențe.

Cartea de față prezintă 25 dintre cele mai
cunoscute rețete de mâncăruri tradiţionale ale

bănățenilor. Rețetele au fost colectate în timpul
a trei ateliere de lucru derulate  împreună cu

asociațiile de femei și pe baza rezultatelor
cercetării  de teren din cadrul proiectului

„Patrimoniul local pentru turism activ în Banat“
– HerA.

Această carte de bucate prezintă patrimoniul
imaterial, având ca scop promovarea unor

feluri de mâncare ce se găsesc și în ofertele
restaurantelor din zona Banatului.



PARADAJZ ČORBA SA FLEKICAMA

Potrebno:
1 l vode
1/2 litre pasiranog paradajza
glavica crnog luka
celer
zelen 
kašika masti
kašičica soli
100 gr flekica ili tarane

Priprema:
Staviti da se kuva cela glavica crnog luka, zelen,
šargarepa i celer. Kad je povrće skuvano, uz
lagano mešanje usuti paradajz i dodati
testeninu (taranu ili flekice). Posoliti i
kuvati na laganoj vatri dok se testenina ne
skuva. Po želji dodati sitno seckan peršunov
list i kašičicu  šećera. 

CIORBA DE ROȘII CU FLECHIȚE 

Ingrediente:
1 l apă

½ litru roșii pasate  
1  ceapă

țelină
pătrunjel

1 lingură grasime
1 linguriță sare

100 gr flechițe sau tărhană

Mod de preparare:
Puneți la fiert ceapa întreagă, pătrunjelul

morcovii și țelina. După ce s-au fiert legumele,
adăugați roșiile pasate și pastele făinoase

(flechițe sau tărhană), amestecând ușor. Sărați
și gătiți la foc mic până se fierb pastele. Dacă

doriți, puteți adăuga frunze de pătrunjel tocate
mărunt și o linguriță

de zahăr.



SUPA OD KELERABE

Potrebno:
2-3 kelerabe
glavica crnog luka
1-2 l vode
so, mast, peršun

Priprema:
Tanko isečenu kelerabu posoliti i pomešati sa
masnoćom i sitno iseckanim crnim lukom.
Dinstati na laganoj vatri uz neprestano
dolivanje vode. Na kraju kuvanja posuti
isečenim peršunovim lišćem. Po želji, pre
služenja u supu dodati mileram.

SUPĂ DE GULII

Ingrediente:
2-3 gulii
1 ceapă

1-2 l apă
sare, untură, pătrunjel

Mod de preparare:
Tăiați subțire gulia, sărați-o și amestecați cu

grăsimea și ceapa tăiată mărunt. Dinstuiți la foc
mic și adăugați apă încontinuu. După ce ați

terminat de gătit presărați cu frunze de
pătrunjel tăiate mărunt. Dacă doriți, puteți

adăuga smântână în supa înainte de servire.



KISELA KROMPIR ČORBA

Potrebno:
3 krompira
glavica crnog luka
2 šargarepe
celer
1,5 l vode
lorberov list, nekoliko zrna bibera, peršunov
koren
1-2 jaja po osobi
100 gr kisele pavlake
sirće
zaprška

Priprema:
Skuvati oljušten krompir sa navedenim
sastojcima i začinima. Jaja razbiti i brzo sipati u
vrijuću vodu tako da ostanu cela žumanca.
Napraviti laku zapršku, sipati u čorbu i na kraju
zakiseliti sirćetom i ubaciti kiselu pavlaku.

CIORBĂ ACRĂ DE CARTOFI 

Ingrediente:
3 cartofi
1 ceapă

2 morcovi
țelină

1,5 l apă
Frunză de dafin, câteva boabe de piper,

pătrunjel 
1-2 ouă/persoană
100 gr smântână

oțet
rântaș

Mod de preparare:
Gătiți cartofii curățați cu ingredientele și

condimentele menționate. Ouăle se sparg și se
toarnă rapid în apa fiartă, astfel încât să

rămână gălbenușul întreg. Pregătiți rântașul, și
turnați în ciorbă, iar în final acriți cu oțet și

adaugați smântâna.



AJNPREN ČORBA

Potrebno:
2-3 kašike brašna
mast
7 dl vode
so, kim

Priprema:
Upržiti 2-3 kašike brašna na masti, a zatim naliti
vodom. Pustiti da provri i dodati so i kim.
Služiti sa uprženim kockama hleba. 

CIORBA EINPREN

Ingrediente:
2-3 linguri de faină

untură
7 dl apă

sare, chimion

Mod de preparare:
Prăjiți 2-3 linguri de făină în untură, după care

agăugați apă. Când fierbe, adăugați sarea și
chimionul. Serviți cu crutoane de pâine.



ČIKOVI (KITAĆI)

Potrebno:
1 kg krompira
600 gr brašna
2 jaja
1 glavica crnog luka
kašika aleve paprike 
prstohvat soli 
2 litra vode

Priprema:
Skuvati krompir u ljusci i upržiti sitno seckani
crni luk sa dodatkom paprike.
U ohladjen, oljušten i izgnječen krompir
dodati  jaja, brašno i so i zamesiti testo.
Od testa praviti valjuške debljine prsta,
dlanovima ih oblikovati u čikove i spuštati i
ključalu vodu. Kad isplivaju na površinu vaditi
čikove rešetkastom kašikom i stavljati u šerpu
sa pripremljenom zaprškom.
Izmešati i služiti toplo.

DEGEȚELE DIN GĂLUȘTE

Ingrediente:
1 kg cartofi

600 gr făină
2 ouă

1 ceapă
1 lingură boia

un vârf de linguriță de sare
2 l apă

Mod de preparare:
Gătiți cartofii în coajă și prăjiți ceapa tocată

mărunt, cu adaos de piper. După ce cartofii s-
au răcit, îi faceți piure și adăugați ouă, făină și

sare, apoi frământați aluatul. Din aluatul
obținut, scoateți găluște de grosimea unui

deget și modelați aluatul în formă alungită cu
palmele. Puneți aceste forme în apă clocotită.
Când se ridică la suprafață, scoateți găluștele

cu o paletă și introduceți-le în cratița cu râtașul
deja pregătit. Se amestecă și se servesc calde.



GRENADIRMARŠ

Potrebno:
2 veće glavice crnog luka
6-7 krompira
1 kašika tucane crvene paprike
2 kašike masti
½ kg umešanog testa isečenog u manje
kvadrate

Priprema:
Sitno iseckani crni luk staviti da se dinsta dok
ne porumeni, a onda dodadi kašiku crvene
paprike. Prethodno obaren krompir iseckati
na kocke i uz dolivanje vode dinstati sa
pripremljenim lukom.
U međuvremenu u zasoljenoj vodi skuvati
testo. Po završetku kuvanja testo ocediti i preliti
hladnom vodom, a zatim pomešati
u dinstanu masu.

GRENADIERMARSCH

Ingrediente:
2 cepe mai mari 

6-7 cartofi
1 lingură de ardei uscat și mărunțit

2 linguri untură
½ kg aluat frământat tăiat în pătrate mai mici 

Mod de preparare:
Se toacă ceapa mărunt, pentru a se dinstui

până se rumenește, apoi adăugați o lingură
deboia de ardei . Cartofii deja fierți au fost

tăiați în cuburi și se dinstuie cu ceapa,
adaugând apă. Între timp, opăriți aluatul în apă
sarată. Când aluatul este opărit, îl strecurați și îl

treceți printr-un jet de apă rece, iar la final, îl
amestecați cu cartofii și ceapa.



ŠUFNUDLE

Potrebno:
½ kg krompira
350 gr brašna
1 jaje
prezla
so

Priprema:
Obariti krompir i izgnječiti presom. U krompir
dodati brašno, so i umućeno jaje. Zamesiti u
obliku rolne i iseći na šnitove debljine prsta.
Šnitove zatim izvaljati dlanom kako bi se
napravio oblik nudle i bariti u vrijućoj vodi.
U međuvremenu na masnoći upržiti prezlu
i obarene nudle uvaljati i još malo propržiti. 

SCHUPFNUDEL 

Ingrediente:
½ kg cartofi
350 gr făină

1 ou
pesmet

sare

Mod de preparare:
Fierbeți și apoi zdrobiți cartofii. Adăugați apoi

făina, sarea și ouăle bătute. Frământați aluatul
ca o ruladă și tăiați fâșii de grosimea unui
deget. Modelați cu palmele astfel încât să

prindă forma unor degețele și apoi fierbeți-le în
apă.  Între timp, prăjiți pesmetul în untură și

adăugați degețelele după ce acestea s-au fiert
și prăjiți puțin.



GIBANČICE

Potrebno:
50 gr svinjske masti 
300 gr brašna
15 gr svežeg kvasca
½ litra vode
2 jaja
1 kašičica šećera
2 kašičice soli

Priprema:
U toplu vodu staviti kvasac i šećer da kvasac
nadođe. Za to vreme natreti mast i brašno,
dodati jaja, so i kvasac. Zamesiti testo i podeliti
na 12 delova. Svaki deo oblikovati u loptu,
a zatim rastanjiti u veličinu šake (po želji
premazati mašću) i pržiti sa obe strane
u vreloj masti.

POGĂCELE

Ingrediente:
50 gr untură de porc 

300 gr făină
15 gr drojdie proaspătă

½ l apă
2 ouă 

1 linguriță de zahăr
2 lingurițe de sare

Mod de preparare:
Adăugați drojdia și zahărul în apa caldă. Între

timp, amestecați untura și făina, adăugați
ouăle, sarea și drojdia. Frământați aluatul și
împărțiți-l în 12 părți. Faceți 12 mingi, după

care întindeți fiecare minge cu sucitorul până
ajunge de mărimea unei palme. Prăjiți pe

ambele părți în grăsime fierbinte.



LANGOŠ

Potrebno:
50 gr svinjske masti 
500 gr brašna
200 gr krompira
20 gr svežeg kvasca
½ litra vode
2 jaja
1 kašičica šećera
2 kašičice soli

Priprema:
U toplu vodu staviti kvasac i šećer da kvasac
nadođe. Za to vreme natreti mast i brašno,
dodati skuvan i izgnječen krompir, jaja, so i
nadošli kvasac. Zamesiti testo i podeliti na 15
delova, a zatim svaki premesiti i oblikovati u
loptu, a potom i rastanjiti u veličini šake i pržiti
u vreloj masti.

LANGOȘ

Ingrediente:
50 gr untură de porc 

500 gr făină
200 gr cartofi
20 gr drojdie 

½ l apă
2 ouă

1 linguriță de zahăr
2 lingurițe de sare

Mod de preparare:
Adăugați drojdia și zahărul în apa caldă. Între

timp, amestecați untura și făina, adăugați
cartofii fierți, ouăle, sarea și maiaua. Frământați

aluatul și împărțiți în 15 părți. Faceți 15 mingi,
după care întindeți fiecare minge cu mâna

până ajunge de mărimea unei palme și prajiti în
untură fierbinte.



CICVARA

Potrebno:
250 gr starog prevrelog sira
3 kašike svinjske masti
50 gr kukuruznog brašna
malo soli

Priprema:
U šerpu sipati pola litra vode, sir, mast i so. Kad
to prokuva postepeno dodavati
kukuruzno brašno uz stalno mešanje.
Voditi računa da se ne zgrudva i da bude ređe,
jer će prilikom hlađenja da se zgusne. 

MĂMĂLIGĂ CU BRÂNZĂ

Ingrediente:
250 gr de brânză -maturată

3 linguri grăsime de porc
50 gr de făină - de mălai

puțină sare

Mod de preparare: 
Turnați în cratiță jumătate de litru de apă,

brânză, grăsime și sare. Când fierbe, adăugați
treptat făină de mălai  amestecând continuu.
Asigurați-vă că nu se îngroașă și că amestecul

este mai subțire, deoarece atunci când se
răcește se va îngroșa.



LADNJAČA

Potrebno:
1 kg krompira
4 jaja
250 gr brašna
1/2 litra vode
1 kašika masti
1 kašičica soli

Priprema:
Krompir oljuštiti i iseći na tanke kolutove.
Poređati u namašćen pleh. Umutiti jaja, brašno,
vodu i so, pa smesom preliti krompir
i staviti pleh u zagrejanu rernu.  
Ispeći i služiti toplo.

LADNIACEA 

Ingrediente:
1 kg de cartofi

4 ouă
250 gr făină

1/2 litri de apă
1 lingură de grăsime

1 linguriță de sare 

Mod de preparare:
Cartofii se curăță și se taie rondele subțiri. Se

pun într-o tavă unsă. Se amestecă ouăle, făina,
apa și sarea, apoi se toarnă peste cartofi și se

pune tava în cuptorul încălzit.
Se coace și se servește cald.



CUŠPAJZ OD KUPUSA I PARADAJZA

Potrebno:
svež beli kupus
1 l soka od paradajza
so, šećer, brašno, masnoća

Priprema:
Kupus izrendati, preliti paradajzom i kuvati
na umerenoj temperaturi. Pred kraj kuvanja
začiniti lakom zaprškom, pošećeriti i posoliti
po ukusu.

CIUȘPAIS DE VARZĂ ȘI ROȘII 

Ingrediente:
varză albă proaspătă 

1 l suc de roșii
sare, zahăr, făină,grăsime

Mod de preparare:
Se toacă varza, se toarnă suc de roșii și se

gătește la foc potrivit. Către final, se adaugă
rântașul și se condimentează după gust.



CUŠPAJZ OD ŠARGAREPE

Potrebno:
500 gr šargarepe
glavica crnog luka
50 gr masti
so, šećer, peršun, kisela pavlaka, brašno

Priprema:
Šargarepu iseckati u kolutiće i sa iseckanim
lukom na masnoći. Dodati so, šećer i peršun,
a zatim i izmešanu kiselu pavlaku sa
kašikom brašna.

CIUȘPAIS DE MORCOVI

Ingrediente:
500 gr morcovi

1 ceapă
50 gr grăsime

sare, zahăr, pătrunjel, smântână, făină

Mod de preparare:
Morcovii tăiați rondele se amestecă cu ceapa
călită în grăsime. Se adaugă sarea, zahărul și
pătrunjelul, după care se adaugă smântână

amestecată cu o lingură de făină.



U PLEK KROMPIRA, MESA I LUDAJE

Potrebno:
1 kg krompira
1 kg mesa (belolučna kobasica, majuška ili slan-
ina)
1 kg  ludaje 
3 glavice crnog luka
mast, biber i so

Priprema:
Krompir oljuštiti i iseći na deblje ploške.
Iseći meso na manje komade, 
ludaju na manje kriške i luk na rebarca.
U pleh ređati krompir, meso i ludaju
i sve preliti rastopljenom mašću.
Preko krompira i mesa staviti so i biber,
a preko ludaje šećer. 

CARTOFI LA TAVA CU CARNE ȘI DOVLEAC 

Ingrediente: 
1 kg cartofi

1 kg carne (cârnați de casă, caltaboș sau
slănină)

1 kg  dovleac 
3 cepe

grăsime, piper și sare

Mod de preparare:
Cartofii se curăță și se taie rondele. Se taie

carnea în bucăți mai mici, dovleacul în felii mai
mici și ceapa rondele. Se pun în tavă cartofii,

carnea și dovleacul, peste care se toarnă
grăsimea topită. Peste cartofi și carne se pun

sarea și piperul, iar peste dovleac
se pune zahărul.



PODVARAK SA ČVARCIMA

Potrebno:
1 kg ribanog kiselog kupusa
200 gr čvaraka
2 glavice crnog luka
1 kašičica tucane slatke paprike

Priprema:
Isečen luk dinstati na malo ulja, a zatim dodati
kupus i malo vode. Kad kupus omekša dodati
200 gr čvaraka i kratko propržiti.

VARZĂ CĂLITĂ CU JUMĂRI 

Ingrediente:
1 kg varză murată 

200 gr jumări
2 cepe

1 linguriță ardei uscat și mărunțit

Mod de preparare:
Ceapa tăiată se dinstuie cu puțin ulei, după
care se adaugă varza și puțină apă. Când se
înmoaie varza, se adaugă 20 gr jumări și se

prăjesc puțin.



GULAŠ

Potrebno:
1 kg goveđeg (ili ovčijeg) mesa
500 gr crnog luka
1 dl crnog vina
biber, so, lovorov list
sveža paprika i paradajz
2 kašičice tucane paprike
5 kašika svinjske masti

Priprema:
Iseći luk na rebarca i izdinstati. Dodati meso
isečeno na kocke, pa na  laganoj vatri dinstati
dok se meso ne skuva. Dodati crno vino, začine
i svežu papriku i paradajz. Po potrebi dodati
malo vode da prelije meso i kuvati kratko na
tihoj vatri.
Služiti uz makarone ili pire krompir.

GULAȘ

Ingrediente:
1 kg carne de vită (sau oaie) 

500 gr ceapă
1 dl vin roșu

piper, sare, foi de dafin
roșii și ardei proaspeți 

2 lingurițe de ardei uscat și mărunțit 
5 linguri grăsime de porc

Mod de preparare:
Se taie ceapa rondele și se dinstuie. Se adaugă
carnea tăiată bucățele și se dinstuie la foc mic

până nu se fierbe carnea. Se adaugă vinul și
condimentele împreună cu roșiile și ardeii.

Dacă este necesar, adăugați puțină apă pentru
a acoperi carnea și gătiți la foc mic. Serviți cu

macaroane sau cartofi piure.



SALATA OD PLAVOG PATLIDŽANA

Potrebno:
1 kg plavog patlidžana
50 ml ulja
1 manja glavica crnog luka
3 čena belog luka
kašičica soli
1/2 limuna

Priprema:
Plavi patlidžan oprati i celog ga ispeći na roštilju
ili u tiganju.
Kad jezgo postane meko, skinuti sa vatre i pok-
lopiti. Sačekati da se potpuno ohladi, a onda
oljuštiti koru i izgnječiti u dubljem sudu. Kad
masa bude kremasta, dodati sitno iseckan crni
luk, izgnječen beli luk, sok od limuna i so.
Dobro sve promešati i služiti kao namaz.  

SALATĂ DE VINETE

Ingrediente:
1 kg vinete
50 ml ulei

1 ceapă mică
3 căței de usturoi

1 linguriță de sare
1/2 lămâie

Mod de preparare:
Se spală vinetele și se coc pe grătar sau în

tigaie. Când miezul devine moale, se iau
vinetele de pe grătar și se acoperă. Așteptați ca
vinetele sa se răcească, iar apoi decojiți și tocați

vinetele într-un bol adânc. Când amestecul
devine cremos, adăugați ceapa tăiată mărunt,

usturoiul pisat, sucul din lămâie și sarea. Se
amestecă bine și se servește cu pâine.



GURABIJE

Potrebno:
200 gr svinjske masti
150 gr šećera
400 gr brašna
2 jaja
kašičica sode bikarbone
50 gr šećera u prahu

Priprema:
Zamesiti testo od svih sastojaka. Oklagijom
razviti koru debljine prsta i mustrama 
(limeni kalupi u obliku zvezde, kruga, lutke,
čizme, cveta..) vaditi kolačiće. Pre pečenja
premazati umućenim belancom i posuti
seckanim orasima. Vruće gurabije posuti
prah šećerom.

TURTIȚE

Ingrediente:
200 gr grăsime de porc

150 gr zahăr
400 gr făină

2 ouă
1 linguriță bicarbonat de sodiu

50 gr zahăr praf

Mod de preparare:
Se face aluatul amestecând toate ingredientele.

Se întinde aluatul cu sucitorul, după care se
folosesc diferite forme metalice (stele, cerc,

păpușă, cizmă, floare...) pentru a forma
prăjiturelele. Înainte de coacere, ungeți

prăjiturile cu albuș și presărați-le cu nuci tăiate. 
După ce le scoateți din cuptor, pudrați-le cu

zahăr praf.



GOMBOCE (KNEDLE SA ŠLJIVAMA)

Potrebno:
1 kg krompira
500 gr brašna
2 jaja
1 kašika masti
šljive 
pola kašičice soli
50 gr prezle (ili mrvice hleba)

Priprema:
Oljuštiti i skuvati krompir, a zatim ocediti i
izgnječiti kao za pire. Kad se prohladi dodati
jaja, mast, so i brašno. Zamesiti testo, da se
odvaja od prstiju. Testo oklagijom razvući u
koru debljine 1 cm i izrezati kvadrate 10x10 cm.
U svaki kvadrat staviti po jednu svežu šljivu i
rukama oblikovati knedlu tako da se šljiva
obavije testom. Gomboce spustiti u vrelu vodu i
kuvati dok ne izbiju na površinu. Vaditi
rešetkastom kašikom i kad se ocede uvaljati u
upržene prezle sa šećerom. 

GOMBOȚI CU PRUNE 

Ingrediente:
1 kg cartofi

500 gr făină
2 ouă

1 lingură grasime
prune

jumătate de linguriță de sare
50 gr pesmet (sau pâine mărunțită fin)

Mod de preparare:
Cartofii se curăță și se fierb, după care se storc

și se zdrobesc. Când se răcesc, se adaugă
ouăle, grăsimea, sarea și făina. Se frământă

aluatul până când nu se mai lipește degete. Se
întinde aluatul având grosimea 1 cm și se taie

în pătrate de 10x10 cm. În fiecare pătrat se
pune o prună și se îmbracă în aluat. Gomboții

se pun la fiert și se lasă până se ridică la
suprafață. Se scurg de apă și se amestecă în

pesmet cu zahăr.



MRAMORNI KUGLOF

Potrebno:
220 gr putera
250 gr šećera
5 jaja
300 ml mleka
450 gr brašana
1 vanil šećer
prašak za pecivo
2 kašike kakaoa
prstohvat soli

Priprema:
Umutiti puter, šećer, vanil šećer, jaja i so. U
umućenu masu dodati mleko i brašno
pomešano sa praškom za pecivo. U pod-
mazanu modlu sipati 2/3 testa, a u preostalo
masu izmešati kakao i sipati preko žutog dela
trudeći se da se tamno testo delom izmeša sa
žutim. Peći na temperaturi od 180 stepeni oko
45 minuta. Kad je kuglof gotov ostaviti ga u
modli da se malo prohladi, izvaditi na tacnu i
posuti prah šećerom.

CHEC MARMORAT

Ingrediente:
220 gr unt

250 gr zahăr
5 ouă

300 ml lapte
450 gr făină

1 zahăr vanilat
praf de copt

2 linguri cacao
un vârf de cuțit de sare

Mod de preparare:
Se amestecă untul, zahărul, zahărul vanilat,

ouăle și sarea. În amestec se adaugă laptele și
făina amestecată în prealabil cu praful de copt.

Se toarnă 2/3 din aluat în forma de cozonac
unsă, iar în amestecul rămas se adaugă cacao

și se toarnă peste amestecul galben, având
grijă ca cele două amestecuri să se îmbine. Se

coace timp de 45 min la 180 grade. După
coacere, cozonacul se lasă la răcit, după care de

scoate din tavă și se presară cu zahăr praf.



GIBANICA (ŠTRUDLA) S MAKOM

Potrebno:
1 kg brašna
1 jaje
100 gr svinjske masti
200 gr šećera
10 gr kvasca
400 gr mlevenog maka
100 ml mleka

Priprema:
Zamesiti testo od brašna i kvasca koji je pre
toga potopljen u malo mleka i šećera. U testo
dodati mast i dobro ga izraditi. Ostaviti testo da
odmori, a nakon pola sata, kad se podigne,
podeliti ga na dva dela. Svaki deo rastanjiti
oklagijom i filovati mlevenim makom
pomešanim sa šećerom i prelivenim vrelim
mlekom. Nafilovane kore saviti u rolnu i staviti
u podmazan pleh. Pre pečenja štrudle
premazati umućenim jajetom. 

ȘTRUDEL CU MAC

Ingrediente: 
1 kg făină

1 ou
100 gr grăsime de porc

200 gr zahăr
10 gr drojdie

400 gr mac măcinat
100 ml lapte

Mod de preparare:
Faceți aluatul din făină și drojdia care a stat

înainte în puțin lapte și zahăr. Adăugați în aluat
grăsimea și omogenizați. Lăsați aluatul la

dospit, iar după jumătate de oră, după ce a
dospit, se împarte în două părți. Fiecare parte

se întinde cu sucitorul și se unge cu mac
amestecat cu zahăr și cu putțin lapte fierbinte.
Se fac rulade și se pun într-o tavă unsă. Înainte

de coacere, ruladele se ung cu ou. 



KIFLICE SA SALOM 

Potrebno:
250 gr samlevenog svinjskog sala
600 ml mleka
600 - 700 gr mekog brašna 
100 gr džema od šljiva, 100 gr šećera u prahu
1 jaje, 20 gr kvasca, 1 kašika šećera, 1 kašičica soli

Priprema:
U dublju šolju kratko potopiti kvasac u malo toplog
mleka i sa kašičicom šećera i malo soli.
Zamesiti testo od sala, kvasca, mleka, jaja i brašna.
Testo ostaviti da odmori oko sat vremena, a zatim
ga oklagijom razviti u koru debljine prsta i
premazati salom. Presaviti koru više puta u obliku
knjige i ostaviti da odstoji još pola sata. Zatim taj
postupak ponoviti još dva puta.
Tako pripremljeno testo razviti u koru oko 1-2 cm i
nožem iseći na kvadrate 7x7 cm. U svakom
kvadratu na sredinu staviti po kašičicu džema i
preklopiti tako da fil ostane unutra.
Ređati u pleh i peći na 200 stepeni oko pola sata.
Pečene kiflice posuti prah šećerom.

CORNULEȚE CU UNTURĂ 

Ingrediente:
250 gr untură de porc, 600 ml lapte 

600 - 700 gr făină fină, 100 gr gem de prune,
100 gr zahăr praf, 1ou, 20 gr drojdie, 1lingură

zahăr, 1linguriță sare

Mod de preparare:
Într-o cană puneți drojdia într-un pic de lapte cald

cu o linguriță de zahăr și un pic de sare. Framântați
un aluat din grăsime, drojdie, lapte, ouă și făină.

Lăsați aluatul să se odihnească timp de aproxima-
tiv o oră, iar apoi întindeți-l cu un sucitor.  - la o

grosime de aproximativ un deget. Îndoiți aluatul
de mai multe ori sub forma unei cărți și lăsați-l

timp de o jumătate de oră.  Repetați acest proces
de două ori. Astfel, aluatul este pregătit pentru a fi

întins la o grosime de aproximativ 1-2 cm, iar cu un
cuțit se taie în pătrate de 7x7 cm. În mijlocul

fiecărui pătrat se pune o linguriță de gem și se
rulează, astfel încât umplutura să rămână în inte-

rior. Puneți cornulețele într-o tava de copt și
coaceți la 200 de grade timp de o jumătate de oră. 



PITA SA LUDAJOM

Potrebno:
1 kg brašna
1 jaje
5 gr soli
400 ml mlake vode
Za nadev:
800 gr ludaje 
100 gr šećera
60 ml ulja
10 gr cimeta

Priprema:
Brašno prosejati, dodati jaje, so i sa mlakom
vodom zamesiti testo. Kad testo  prestane da
se lepi za ruke, podeliti ga u dva dela i ostaviti
da malo odstoji. Za to vreme pripremiti nadev
od očišćene i izrendane ludaje pomešane sa
šećerom. Testo razvući što tanje, premazati
uljem, staviti nadev i mleveni cimet. Urolati
koru, staviti u podmazan pleh i peći oko 45
minuta na temperaturi od 200 stepeni.

PLĂCINTĂ CU DOVLEAC

Ingrediente:
1 kg făină

1 ou, 5 gr sare
400 ml apă călduță
Pentru umplutură:

800 gr dovleac 
100 gr zahăr

60 ml ulei
10 gr scorțișoară

Mod de preparare:
Se cerne făina, se adaugă oul, sarea și apa

caldă pentru obținerea aluatului care se
frământă până nu se mai lipește de mâini, apoi

se împarte în două părți și se lasă să se
odihnească. În acest timp, se prepară umplu-

tura de dovleac ras, curățat și amestecat cu
zahăr. Aluatul se întinde mai subțire, se unge

cu ulei, se pune umplutura și scorțișoara
măcinată. Se rulează și se pune într-o tavă

unsă, apoi se coace timp de 45 minute, la o
temperatură de 200 de grade.



DOMAĆI REZANCI SA MAKOM

Potrebno:
200 gr mlevenog maka
50 gr šecera 
2 jaja
300 gr brašna ( po potrebi)
5 gr soli

Priprema:
Zamesiti testo od brašna, soli i vode. Testo
treba da bude tvrđe da se ne bi lepilo. Kad
testo malo odstoji, oklagijom se razvije tanka
kora koja se nožem iseče na trake. Trake staviti
jednu preko druge i seći na rezance. Kad se
rezanci prosuše, spuštati ih u kipuću vodu i
kuvati desetak minuta.
Rezance procediti i dodati mleveni mak
pomešan sa šećerom.

TĂIȚEI DE CASĂ CU MAC 

Ingrediente:
200 gr mac măcinat

50 gr zahăr
2 ouă

300 gr făină (după nevoie)
5 gr sare

Mod de preparare:
Frământați aluatul din făină, sare și apă. Aluatul

trebuie să fie mai tare, astfel încât să nu se
lipească. După ce aluatul a dospit puțin, se

întinde cu sucitorul un blat foarte subțire, iar
mai apoi se taie în fâșii subțiri, sub formă de

tăieței. După ce tăițeii se usucă puțin, puneți-i
în apă clocotită și fierbeți timp de aproximativ

zece minute. Strecurați tăițeii și adăugați
semințele de mac măcinate și

amestecate cu zahăr.



KITNIKEZ

Potrebno:
600 gr dunja
600 gr šecera
sok od ½ limuna
seckani orasi (po ukusu)
prah šećer 

Priprema:
Očistiti dunje od koštica, ali ih ne ljuštiti, iseci
na kocke, naliti vodom tek da ih prekrije i
kuvati dok ne omekšaju. Nakon kuvanja
procediti i samleti, a zatim kuvati sa šećerom
uz stalno mešanje dok se ne zgusne.
Po završetku dodati sok od limuna i seckane
orahe. Vruću masu izliti u kalup i ostaviti
da se ohladi.

JELEU DE GUTUI

Ingrediente:
600 gr gutui
600 gr zahăr

Soc din  ½ lămâie
Nuci tăiate (după gust)

Zahăr praf

Mod de preparare:
Se curăță gutuile de sâmburi, dar nu se

decojesc, se taie în cuburi, se toarnă apă doar
pentru a le acoperi și se fierb până se înmoaie.
După preparare, se scurg și se macină, iar apoi

se fierb cu zahăr în mod constant și se
amestecă până se îngroașă. La sfârșit se

adaugă suc de lămâie și nuci tăiate. Amestecul
fierbinte se toarnă în forme și se lasă la răcit.
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