
facebook.com/revistabranche
IS | Nr. 81 | IuNIe 2020Sãnãtate & Lifestyle







4 | iunie 2020|  | www.revistabranche.ro

Râşca, mănăstirea  
din calea vulturilor

spiritualitate

”Pusă subt o sprinceană de braniște, 
la marginea șesului, întemeiată de 
episcopul Macarie al Romanului 

în zilele lui Petru Rareș”, aşa cum o descrie 
Alexandru Vlahuţǎ în peregrinǎrile sale prin 
munţii Sucevei, mǎnǎstirea Râşca se înalţǎ 
seninǎ spre cer. Victorioasǎ în lupta cu timpul 
şi vitregiile istorice, aşezǎmântul este ocrotit 
de Sfântul Ierarh Nicolae, fǎcǎtorul de minuni. 
Distrusă din temelie și pustiită de către tătari 
în 1510 și 1512 și apoi în 1538 de către turcii lui 
Soliman Magnificul, Mănăstirea Bogdănești, 
cum se numea la începuturi, nu a mai putut 
fi reconstruită  pe locul ales de cǎtre domni-
torul Bogdan I al Moldovei, vechea obşte fiind 
mutatǎ  pe un deal aflat dincolo de râul Râșca. 
După învingerea lui Ioan Vodă cel Cumplit în 
Bătălia de la Roșcani din 11 iulie 1572, turcii 
și tătarii au invadat Moldova. Legenda spune 
cǎ, în faţa nǎvǎlitorilor, călugării au coborât 
clopotele din turn și le-au aruncat în iazul din 
fața mănăstirii, ca nu cumva să facǎ păgânii 
gloanțe din ele. Prădată  şi profanatǎ, sfânta 
mǎnǎstire rămâne în ruină timp de aproape 
40 ani, fiind adusǎ la viaţǎ de marele vornic al 

Țării de Jos, Costea Băcioc, cel care avea sǎ 
o reconstruiascǎ şi sǎ o împodobeascǎ cu noi 
adoare. Însǎ liniştea şi statornicia aşezǎmân-
tului aveau sǎ fie din nou puse la grea încer-
care, asemenea rǎbdǎtorului Iov, fiind jefuit 
în mai multe rânduri de tǎtari, începutul seco-
lului al XVIII-lea gǎsindu-l din nou pustiit şi 
vǎduvit de odoarele de preţ. Se îmbracǎ în 
hainǎ de sǎrbǎtoare pe vremea mitropolitului 
Veniamin Costachi (1803-1842)  şi a stǎreției  
arhimandritului Isaia, când se fac, după cum 
arată și inscripția pusă atunci, numeroase 
lucrări de renovare a bisericii, aşezând  la loc 
de cinste, pe peretele nordic al pridvorului, 
tabloul ctitorilor: Petru Rareș și familia sa, 
condusǎ de Sfântul Ierarh Nicolae, spre a 
închina biserica Mântuitorului, care binecu-
vinteazǎ. În pridvorul bisericii, sub ocnița 
tabloului votiv, se observǎ piatra de mormânt 
a episcopului Macarie, cel care a înscris în 
file de letopiseț povestea anilor de domnie ai 
ocrotitorului său, precum și lespedea funerară 
a mamei lui Alexandru Lăpușneanu, sânge-
rosul domnitor al cǎrui chip este  admirabil 
zugrǎvit în nuvela lui Costache Negruzzi. 
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Turnul clopotniță, datând, se pare, din secolul 
al XVII-lea, nu mai simbolizeazǎ dorul 
de ascensiune, îmbrǎţişarea nemǎrginitǎ 
a spaţiului mioritic, devenind  mai curând 
martor tǎcut şi statornic, în aşteptarea de 
vremuri paşnice. Din ordinul domnitorului 
Mihail Sturdza, în anul 1844, a fost închis aici 
timp de șase luni, marele istoric și om de stat 
Mihail Kogălniceanu, îndepǎrtat pentru vede-
rile sale politice inovatoare. 
Distrusǎ de un incendiu în 1921, mănăstirea a 
renǎscut din propria cenuşǎ, ca de atâtea ori  
de-a lungul vremii. Noi lucrări de restaurare 
au avut loc şi între anii 1965-1968 (în special 
la turnul clopotniță și la zidul de incintă) și 
1972-1991 prin purtarea de grijă a mitropo-
liților Iustin Moisescu și Teoctist Arăpașu, 
deveniți ulterior patriarhi ai României.
Printre monahii care au viețuit la manǎstirea 
Râşca ar trebui mentionaţi Antonie Plămădeală 
(viitor mitropolit al Ardealului) și Calinic 
Dumitriu (stareț al acestei mănăstiri și viitor 
episcop). De asemenea, regǎsim aici, spre 
închinare, pǎrticele din sfinte moaşte (Sfântul 
Nicolae, Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, 
Sfântul Serafim de Sarov, capul Sfântului 
Modest) și din lemnul Sfintei Cruci, papucul 
Sfântului Spiridon, precum şi douǎ icoane fǎcǎ-
toare de minuni ale Maicii Domnului grabnic 
ajutǎtoare, de o frumuseţe cereascǎ.
Decorația picturală a bisericii, reînnoitǎ în 
1827, redǎ pe alocuri modelele originare. S-au 
păstrat, astfel, în absida altarului, scene din 
viața Sfintei Fecioare Maria și Împărtășirea 
Apostolilor, iar pe pereții naosului reprezen-
tări din Viața și Patimile Mântuitorului. Pictura 
exterioară, prin cele două mari compoziții 
de pe peretele sudic, Judecata de apoi (care 
trimit la fresca cu acelaşi nume de la Voroneţ) 
și Scara Sfântului Ioan Climax, amintesc 
maniera de tratare a acestor subiecte de către 
pictorii epocii lui Petru Rareș. 
Spaţiu eteroclit, Mǎnǎstirea Râşca, al cǎrei 
hram se sǎrbǎtoreşte  pe 14 septembrie, adunǎ 
laolaltǎ forme de influenţǎ munteneascǎ şi 
orientalǎ, profile de tip renascentist, dar mai 
presus de toate, credinţa şi nǎdejdea cǎ poate 
învinge timpul, istoria şi vitregiile, asemenea 
coloanei infinitului care pare sǎ-şi gǎsescǎ 
corespondent pe arcadele care boltesc lǎcaşul.

Lavinia Roman
Foto: Cezar Suceveanu
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carte
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natură

Demachiante  
pentru tenul gras

Tenului gras i se portrivesc cel mai bine produsele 
blânde, care dizolvă uşor grăsimea, fără să usuce 

pielea în exces. Acest tip de ten nu are nevoie de 
grăsime în plus, ci de umezeală, ca să rămână 

întins şi moale la pipăit.
Foto: pixabay.com

Lapte demachiant  
cu lavandă şi mentă

IngredIente: 125 de grame 
de iaurt degresat, 125 ml apă, 2 
linguri de flori de lavandă uscată.

Mod de preparare: 
Amestecaţi toate ingredien-
tele şi puneţi-le într-o sticlă, 
timp de o noapte, la frigider. 
A doua zi, scoateţi preparatul 
şi strecuraţi-l. Puneţi-l înapoi 
în recipient şi băgaţi-l iar la 
frigider. Ţine o săptămână. Ca să 
vă curăţaţi faţa, începeţi prin a 
clăti cu apă caldă. Înmuiaţi apoi 
un tampon de vată în preparat şi 
ştergeţi-vă faţa delicat. Repetaţi 
până ce pielea devine curată. 
Clătiţi-vă, apoi aplicaţi o apă 
sau un tonic de faţă, şi, în final, 
crema dumneavoastră obişnuită.
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Demachiant cu mentă, lapte 
şi castravete

IngredIente: 5 frunze de mentă 
proaspătă, 1 bucată de castravete de 
10 cm lungime, 50 ml lapte, 2 pică-
turi de ulei esenţial de grepfruit.

Mod de preparare: Curăţaţi 
castravetele şi tocaţi-l mărunţel. Tocaţi 
la fel şi frunzele de mentă. Puneţi 
castravetele, menta şi laptele în mixer, 
pentru a obţine o pastă omogenă. 
Compoziţia puneţi-o într-o oală la foc 
mic. Asteptaţi până ce dă 2-3 clocote, 
apoi stingeţi focul şi lăsaţi preparatul 
să se răcească. Strecuraţi printr-un 
tifon dublu. Vărsaţi amestecul într-un 
recipient sterilizat şi adăugaţi pică-
turile de ulei de grepfruit. Păstraţi-l 
la frigider. Ştergeţi faţa dimineaţa şi 
seara, în fiecare zi. 

Lapte demachiant  
cu lămâie şi rozmarin

IngredIente: 1 lingură de 
iaurt degresat, 1 linguriţă de 
suc de lămâie, 1 picătură de ulei 
esenţial de rozmarin.

Mod de preparare: 
Amestecaţi toate ingredientele, 
clătiţi-vă faţa cu apă caldă, apoi 
aplicaţi demachiantul, cu vârful 
degetelor. Masaţi faţa vreme de 
un minut, apoi clătiţi-vă cu apă 
caldă.

Sursa: 
Elixire de frumuseţe, 

Ed. Cosânzeana, 
Bucureşti, 2014
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umor

Pe Transfăgărăşan urcă o maşină în 
marşarier. Un poliţist îl întreabă pe şofer:
- De ce urcaţi pe traseul acesta atât de peri-
culos cu spatele?
- M-am gândit că dacă sus nu găsesc loc de 
întors, voi putea veni la coborâre cu faţa.
După un timp, maşina coboară 
Transfăgăraşanul tot în marşarier.
- Şi acum de ce coborâţi Transfăgăraşanul 
cu spatele?
- Am găsit loc de întors...

 - De ce vrea soţul tău să divorţeze?
- Din greşeală, i-am pregătit fulgi de săpun, 
în loc de fulgi de porumb, la micul dejun.
- Groaznic! Şi a fost furios?
- Furios? A făcut spume la gură...

 La puţin timp după nuntă:
- Iubitule, te-ai schimbat atât de mult... nu 
te mai recunosc!
- Dragă, ţi-am spus de o mie de ori când 
eram prieteni... femeile măritate nu mă 
interesează!

Ion şi Gheorghe la un pahar. La un moment 
dat, zice Ion:
- Mă Gheorghe, ştii ce-mi place mie cel 
mai mult la nevastă-ta?
- Nu, mă!, răspunse Gheorghe, holbându-se.
- Că e frumoasă şi supusă, mă.
- Bine, mă, frumoasă ştiu că e, dar cum 
adică supusă?
- Adică supusă greşelii am vrut să zic, mă 
Gheorghe...

 Doi bărbaţi discutau într-un bar.
- Cine ţi-a făcut cunoştinţă cu soţia ta?
- Ah, nu pot să dau vina pe nimeni. Ne-am 
întâlnit întâmplător!

Mă cheamă şefu’ la el în birou astăzi şi-mi 
zice:
- Am observat că în ultima vreme cam 
moţăi în timpul şedinţelor. Dormi 
îndeajuns?
- Nu prea, şedinţele sunt tot mai scurte...

Doi tineri însurăţei la un phar de vorbă:
- Soţia mea susţine că e mai bine să 
consumi legumele crude!
- Nici soţiei mele nu-i place să gătească...

Soţul se uită la televizor, iar soţia spune:
- Caută o pungă şi du-te la alimentară. 
- Nu-i treaba bărbatului să meargă la 
alimentară.
- Oh, nu? Bine, dezbracă-te şi du-te în 
dormitor, vin şi eu imediat.
- Nu mai are voie omul să glumească... 
Unde-i punga?

Un poliţist opreşte o blondă pentru viteză:
- Permisul de conducere, vă rog!
- Cine să vă mai înţeleagă? Ieri mi-l luaţi şi 
azi vreţi să vi-l arăt!

 La închisoare:
- Tu cum ai ajuns aici?
- Tinereţe fără experienţă.
- Cum tinereţe, când ai peste 60 de ani?
- Da, dar avocatul meu avea doar 25.

 Două asistente medicale:
- Cred că pacientul de la salonul trei nu 
mai are mult de trăit...
- Aş! Azi m-a înghesuit într-un colţ şi m-a 
pupat!
- Tocmai d-aia. A aflat nevastă-sa!

 Noapte. Ora trei. Brusc, vecinul a început 
să bată cu pumnul în uşa mea. M-am 
speriat atât de tare încât am scăpat borma-
şina din mâini!

 După o aventură de două luni, o tânără îl 
întreabă plină de emoţie pe iubitul ei:
- Când o să mă prezinţi rudelor tale?
- Draga mea, deocamdată e imposibil. 
Copiii sunt la ţară, iar nevastă-mea e 
plecată într-o delegaţie!
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Berbec 
(22 mar. - 21 apr.)
Pot apărea momente tensionate 

cauzate de conflicte de principii, de 
diferenţe de convingeri sau de aspiraţii 
diferite. Dacă eşti suficient de deschis şi 
de flexibil, această situaţie îţi oferă şansa 
unui nou început. Apoi, retrogradarea lui 
Mercur, care îţi guvernează casa sănă-
tăţii, poate reprezenta o perioadă bună 
pentru a-ţi revizui stilul de viaţă, dar şi 
pentru a învăţa să comunici ceea ce simţi 
ori pentru a înţelege ceea ce simţi, care 
sunt emoţiile care îţi dau bătăi de cap şi te 
împiedică să gândeşti limpede.

taur 
(22 apr. - 21 mai)
E momentul să acorzi mai multă 

atenţie datoriilor pe care le ai şi să faci 
un efort pentru a începe să scapi de ele. 
Ţine cont că după 18 iunie, când începe 
să retrogradeze Mercur, este posibil să te 
confrunţi cu dificultăţi, blocaje sau întâr-
zieri în încasarea banilor care ţi se cuvin. 
Totuşi, la 20 iunie ar putea să survină o 
răsturnare de situaţie în favoarea ta, sub 
forma unui ajutor din partea familiei ori 
a unui câştig de pe urma unei tranzacţii 
imobiliare.

gemeni 
(22 mai - 21 iun.)
Este vremea să te odihneşti mai 

mult, să reflectezi la viaţa ta şi la emoţiile 
tale cele mai profunde, la ceea ce te defi-
neşte ca om, la valorile tale, la ceea ce 
consideri că este cu adevărat imporant în 
viaţa ta. Dacă suferi de afecţiuni cronice 
sau dacă eşti în convalescenţă, vinde-
carea se face lent, dar situaţia evoluează 
spre mai bine. Probleme de sănătate 
ar putea avea şi părinţii, ceea te poate 

afecta financiar, dar spre finele lunii 
vin şi veştile bune şi apar semne clare de 
ameliorare.

rac 
(22 iun. - 21 iul.)
Ar putea fi momentul potrivit 

să te implici în activităţi de voluntariat, 
eventual în plan social, care îţi oferă 
ocazia să intri în contact cu oameni 
deosebiţi, capabili să te ajute să îţi împli-
neşti un vis profesional. Deocamdată, 
este recomandabil să te menţii activ şi 
să încerci să schimbi stilul de viaţă şi de 
alimentaţie. Merită să investeşti timp, 
efort şi chiar bani într-un stil de viaţă mai 
sănătos şi chiar în investigaţii medicale, 
dacă e cazul. 
 Leu 

(22 iul. - 21 aug.)
Ar putea fi o etapă importantă în 

vindecarea unor răni mai vechi, într-un 
proces de iertare de sine, dar şi de accep-
tare şi de iertare a celor care ţi-au greşit. 
Pentru a reuşi acest lucru, este necesar 
să îţi accepţi propriile erori, fie ele 
emoţionale, spirituale sau de orice altă 
natură. Oricât de mult ai vrea să depăşeşti 
anumite blocaje sau să îţi impui supre-
maţia, acum este vremea să te regrupezi, 
să te reorganizezi şi să eviţi jocurile de 
putere, demonstraţiile de forţă şi ieşirile 
temperamentale.

Fecioară 
(22 aug. - 21 sep.)
Eastrolog.ro îţi recomandă să 

reduci pe cât posibil agitaţia interioară 
şi să încerci să te repliezi şi să te reechi-
librezi, în loc să te îndrepţi spre exterior, 
unde până în toamnă totul se mişcă greu, 
lent. Ar fi bine, de asemenea, să fii atent 
la starea de sănătate a părinţilor şi să dai 

Horoscop 
Sursa: eastrolog.ro
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dovadă de mai multă răbdare cu membrii 
familiei întemeiate de tine (dacă e cazul).

Balanţă 
(22 sep. - 21 oct.)
Proverbiala ta nehotărâre poate 

fi mai pregnantă în luna iunie 2020, mai 
cu seamă în plan profesional. Încearcă 
să te nu stresezi din orice şi să fii atent 
la toate oportunităţile care s-ar putea ivi, 
inclusiv de a încerca o afacere pe cont 
propriu! Până în toamnă ai timp să explo-
rezi şi să te decizi.

Scorpion 
(22 oct. - 21 noi.)
Dacă ai probleme mai vechi 

de sănătate, cronicizate, eastrolog.ro te 
sfătuieşte să te îngrijeşti cu mai multă 
atenţie, dar să nu te laşi pradă anxietă-
ţilor. Situaţia se mai înseninează după 25 
iunie 2020, dar este indicat să apelezi la 
un specialist dacă nu te simţi bine. În plan 
sentimental ai tendinţa să îţi construieşti 
aşteptări prea mari, nerealiste, aşa că ai 
face bine să ai discuţii sincere, la obiect, 
cu persoana la care ţii sau cu perechea de 
viaţă (după caz).

Săgetător 
(22 noi. - 21 dec.)
În luna iunie 2020 este indicat să 

îţi urmăreşti cu atenţie starea de sănătate, 
pentru că nu este exclus să se agraveze o 
afecţiune mai veche. Cea mai mare parte 
a Săgetătorilor pot avea mult de câştigat 
dacă îşi schimbă stilul de viaţă şi renunţă 
la anumite obiceiuri proaste, alimente 
nesănătoase ori diverse excese. În rela-
ţiile cu ceilalţi, mai ales în cele sentimen-
tale, evită manipularea sau manifestările 
de forţă, dominatoare! Altfel, rişti să îi 
faci pe cei din jur să îşi piardă încrederea 
în tine.

Capricorn 
(22 dec. - 21 ian.)
Dacă ai un credit imobiliar, în 

această perioadă ai putea încerca o rene-
gociere a ratelor, dar să nu te aştepţi la 
rezultate imediate. Atunci când trebuie 
să iei decizii, foloseşte-ţi intuiţia! Dacă 
apar conflicte legate de bani, mai ales la 
începutul lunii, încearcă să nu le agravezi 
venind cu argumente neclare, insuficient 
documentate!

Vărsător 
(22 ian. - 21 feb.)
Ambele eclipse din iunie 2020 

sunt relevante pentru sănătatea ta şi, 
dacă mai ţinem cont şi de retrogradă-
rile numeroase, devine limpede că ţi-ar 
prinde bine să te odihneşti mai mult ori 
să îţi schimbi stilul de viaţă de bunăvoie 
şi nesilit de nimeni. Altfel, ai putea si silit 
de împrejurări să faci aceste schimbări 
şi să percepi energia eclipselor ca pe o 
constrângere.

peşti 
(22 feb. - 21 mar.)
Stabileşte-ţi câteva etape clare şi 

propune-ţi să renunţi la anumite obiceiuri 
alimentare nesănătoase şi să îţi schimbi 
ritmul! Viitorul se poate schimba numai 
dacă începi cu o schimbare serioasă în 
interior. Pentru aceasta, este nevoie de o 
explorare interioară, realizată cu realism 
şi maturitate. Prezenţa lui Saturn în casa 
XII a Peştilor te sprijină tocmai în acest 
sens.

Iunie
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culinar

IngredIente: 
1,5 kilograme de carne de vită, 800 grame 
de sparanghel, 2 cepe medii, 2 morcovi, 1 
căţel de usturoi, rozmarin, cimbru, ulei de 
măsline, sare de mare, piper negru proas-
păţt măcinat, zeama de la o lămâie.

Mod de preparare:
Se pune carnea de vită la frigider pentru 
30 de minute. Între timp, se încălzeşte 
cuptorul la 240°C / treapta 9 pe gaz.
Legumele (morcovii, cepele, usturoiul) 
nu trebuie neapărat curăţate. Spălaţi-le 
bine şi tăiaţi-le în bucăţi mari, după care le 
punem împreună cu ierburile în mijlocul 
unei tave de friptură şi le stropim cu ulei de 
măsline.
Scoatem carnea de la frigider, o stropim şi 
pe aceasta cu ulei de măsline şi o asezonăm 
cu sare şi piper, după gust. Urmează să 
aşezăm carnea pe legume.
Tava cu ingredientele se introduce în 
cuptor şi se micşorează căldura la 200°C / Su

rs
a:

 to
tu

ld
es

pr
em

am
e.

ro
 / 

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.c
om

FrIptură de VItă Cu SparangheL

treapta 6 pe gaz. Se lasă o oră pentru o frip-
tură de vită gătită medium (potrivit). Dacă 
preferaţi friptura medium rare, se scoate 
cu 5-10 minute mai devreme, iar pentru 
o friptură well done (bine facută), o mai 
lăsăm 10-15 minute în plus.
Când carnea este gătită pe placul dumnea-
voastră, se scoate tava din cuptor şi se 
transferă carnea de vită pe un tocător 
pentru 15 minute. Se acoperă cu un strat 
de staniol şi cu un prosop de bucătărie, cât 
timp gătiţi sparanghelul.
Se spală sparanghelul şi li se taie cape-
tele. Se încălzeşte o tigaie mare şi se 
pune sparanghelul până când se rume-
neşte pe toate părţile. De îndată ce este 
gata, îl punem pe 4 farfurii şi îl stropim 
cu zeamă de lămâie şi cu ulei de măsline. 
Se condimentează cu sare de mare şi 
piper negru proaspăt măcinat după gust, 
iar opţional puteţi rade puţin parmezan 
pe deasupra, urmând să serviţi alături de 
friptura de vită.



FrIptură de VItă Cu SparangheL
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reţetă
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IngredIente: 
o gâscă de 2-3 kg, 2 kg de varză, 
2 roşii tăiate mărunt, 100 g de 
afumătură, 100 ml vin alb sau 
borş acru, 1 morcov ras, 1 ardei 
gras tăiat cubuleţe, 1 ceapă mare 
tăiată felii, 1/2 linguriţă de boia 
de ardei dulcei, 1/2 linguriţă 
cimbru uscat, 2 linguriţe de sare, 
1 linguriţă de piper proaspăt 
zdrobit.

Mod de preparare:
Spălăm bine gâsca, scoatem 
cât mai mult din grăsimea din 
interior şi o ştergem bine cu un 
şervet. Tăiem cât mai fin varza 
şi o frământăm cu 1 linguriţă de 
sare. 

Într-un castron  amestecăm 
condimentele: sare, boia, piper, 
cimbru şi frecăm bine gâsca atât 
pe exterior, cât şi pe interior. 
Păstrăm o parte şi pentru varză. 

Scurgem foarte bine varza, 
adăugăm morcovul, ardeiul gras, 
roşiile, ceapa şi afumătura tăiată 
cubuleţe. Punem şi condimen-
tele rămase şi umplem gâsca. 
O coasem şi o închidem bine cu 
scobitori. 
   
O băgăm la cuptor la o tempera-
tură de 220 de grade (foc aproape 
maxim la cuptoarele pe gaz) timp 
de 30 minute. Reducem tempe-
ratura la 160-170 de grade şi 
continuăm coacerea 2-3 ore. Nu 
punem apă sau ulei. Fiind grasă, 
îşi va lăsa singură grăsime. Dacă 
e nevoie, se adaugă apă caldă. Cu 
jumătate de oră înainte de final, 
punem şi vinul.

Poftă bună!

Foto: pixabay.com

gâSCă uMpLută  
Cu Varză
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IngredIente: 
1,5 kg de coaste de porc , 
2 linguri cu muştar, o roşie mare, 
2 linguri cu miere, 
4 linguri cu ulei de măsline, 
3 căţei de usturoi, c
imbru verde, 6 frunze de salvie, 
o linguriţa cu boia, 
sare, piper, 
4 linguri cu apă.

Mod de preparare:
Într-un vas zdrobim usturoiul, adăugăm 
cimbrul şi frunzele de salvie tocate mărunt, 
muştarul, roşia tăiată cubuleţe mici, 
mierea, uleiul de măsline şi boia de ardei. 
Amestecăm bine toate ingredientele până 
când obţinem o pastă. Condimentăm cu 
sare şi piper. Acum ungem coastele bine 
în pasta obţinută şi le punem acoperite în 
frigider timp de o oră. Preîncălzim cuptorul 
10 minute şi punem într-o tavă coastele 
din frigider. Turnam peste coaste cele 4-5 
linguri cu apă şi restul de pastă rămasă şi 
introducem tava în cuptor timp de 45 de 
minute, având grijă, să stropim bucăţile, 
din când în când, cu sosul din tavă.

CoaSte de porC La Cuptor

Foto: pixabay.com



www.revistabranche.ro |  | iunie 2020 | 19



20 | iunie 2020|  | www.revistabranche.ro

CrèMe BrûLée

IngredIente: 
2 căni de smântână dulce, 8 
gălbenuşuri, 1/3 cană de zahăr, 
1 lingură de esenţă de vanilie, 2 
linguriţe de zahăr pentru crusta 
de caramel.

Mod de preparare:
Preîncălziţi cuptorul la 160 grade. 
Într-o cratiţă aflată la foc mediu 
se amestecă 4-5 minute zahărul 
cu smântâna, pâna când aceasta 
începe să făcă bule. Într-un castron 
se bat cele 8 gălbenuşuri de ou cu 
vanilia, până ce conţinutul se omoge-
nizează şi are culoarea galben deschis. 
Crema fierbinte de smântână se toarnă 
treptat peste gălbenuşuri, amestecând 
permanent. Compoziţia se toarnă în 8 
castroane, boluri, “ramekin”-uri. Acestea 
se aşează într-o tavă care se umple cu apă 
caldă până când nivelul apei ajunge la 
jumătatea castroanelor. Se dă la cuptor timp 
de 40-45 minute. Se scot din cuptor şi se lasă 
la răcit. După ce s-au răcit, cele 8 boluri se 
scot din tavă şi se lasă în frigider pe parcursul 
unei nopţi.

Înainte de servire se presară zahărul rămas 
(2 linguriţe) peste bolurile cu cremă şi se “arde” 
cu ajutorul aparatului de caramelizat. Puteţi 
obţine crusta de caramel şi cu ajutorul cuptorului, 
aşezând bolurile sub grill, astfel încât focul să vină 
din partea superioară a cuptorului.

Foto: Rita E.

reţetă
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