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Minunile de la Nicula

spiritualitate

Mănăstirea Nicula este cunoscută 
pentru icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului cu Pruncul şi se află 

la câţiva kilometri de oraşul Gherla, în loca-
litatea Nicula. În fiecare an, de 15 august, 
când este hramul mănăstirii, mii de pelerini 
din toată ţara, dar şi din afara ei, se adună în 
jurul bisericii, cu rugăciuni şi mulţumiri. 

Astfel, aici a luat naştere unul dintre cele mai 
importante pelerinaje din lumea ortodoxă. 
Icoana Maicii Domnului de la Nicula, reali-
zată pe scândură de brad, a fost zugrăvită în 
1681, de către preotul zugrav Luca, din locali-
tatea Iclod. Potrivit unui proces verbal, scris 
de militarii austrieci, icoana Maicii Domnului 
cu Pruncul a lăcrimat în permanenţă între 15 
februarie şi 12 martie 1699. Din momentul 
plângerii, Maica Domnului şi-a revărsat bine-
cuvântările şi milostivirea faţă de credincioşii 
care i se închinau şi erau izbăviţi în acest fel 
de bolile şi nevoile lor, dobândeau prunci.

Câteva dintre aceste mărturii făcute de credin-
cioşi au fost cuprinse într-o carte aparută recent. 

În perioade de restrişte icoana a fost ascunsă, 
îngropată în pământ. A fost zidită chiar în 
geamul casei tatălui unuia dintre călugări. După 
ce a fost redescoperită, a stat în mănăstire doar 
câteva ore, fiind dusă ulterior de organele comu-
niste la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe. Aici a 
ramas până în 1992, an în care a fost readusă 
la mănăstire, printr-o procesiune impresionantă. 
De atunci a părăsit mănăstirea numai la eveni-
mente deosebite din viaţa Bisericii.

Mănăstirea Nicula este unul dintre cele 
mai vechi aşezăminte monahale din spaţiul 
românesc. Pustnicul Nicolae a dat numele 
mănăstirii, dar şi satului în care se găseşte. 
Prima atestare istorică aminteşte de o bise-
rică din lemn din 1552, cu hramul „Sfânta 
Treime”, locaş ce a fost mistuit într-un 
incendiu. Biserica din zid a fost construită 
mult mai târziu, procesul continuând în 1905, 
la iniţiativa profesorului de teologie Mihai 
Ivasco. Locaşul s-a ridicat datorită numero-
şilor credincioşi ce veneau aici. În vechime a 
funcţionat în aceste locuri şi o scoală, unde 
învăţau copiii din satele învecinate.

Tinerii care au studiat aici au deprins şi 
pictarea icoanelor. Stareţul Cleopa Nanu a 
colecţionat unele obiecte de cult, constitu-
indu-se, astfel, şi muzeul mănăstirii, care 
oferă astăzi o perspectivă largă asupra artei 
populare. Muzeul include cărţi vechi, icoane 
pe sticlă şi lemn, obiecte sau cărţi de cult, 
printre care Biblia de la 1795 a lui Ioan Bob 
sau Evanghelia lui Constantin Voievod, alături 
de icoane din secolele XVI-XVIII.

Anul 2001 a însemnat rectitorirea aşeză-
mântului monahal, făcută prin intervenţia 
Arhiepiscopului şi Mitropolitului Bartolomeu 
al Clujului, care a demarat noi construcţii: 
biserica, o casă de creaţie, centrul de studii 
patristice, un corp administrativ, Arhondaricul 
şi Clopotniţa.

Luisa Ţuculeanu
Foto: infoactual.ro
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Arta, jertfa sau sacrificiul
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

Viaţa lui Paul Cezanne reprezintă în sine vocaţia pentru pictură, a fost ca o jertfă pe 
altarul creaţiei. Stăruinţa acestuia pe lângă tatăl său, Louis Auguste Cezanne, de a 
se face pictor, s-a izbit de un refuz categoric. „A dori să pictezi, fie că ești Veronese, 

fie că ești Gibert, este o absurditate în sine. Pictura nu poate fi o meserie pentru un om 
serios. Artiștii? Niște boemi păduchioși, ale căror merite au fost recunoscute după ce au 
fost îngropaţi”, susţinea Louis Auguste Cezanne. Paul Cezanne a fost lipsit de privilegiile 
vreunei instituţii care să-i ofere o oază de singuranţă și recunoaștere, afirma maestrul 
Liviu Suhar într-un interviu. „Artiștii care trăiesc doar din pictură sunt nebunii frumoși ai 
orașului”, mai spunea acesta.

artă

Taina ostenelii
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Pictorul care se dedică total pentru a atinge absolutul prin și pentru artă, pictura devenind 
pentru el o profesie, este privit de multe ori ca un nebun - un creator ce ar putea cădea 
victimă propriilor idealuri artistice. Într-o lume zgomotoasă, fără repere valorice autentice, 
artistul se definește ca valoare prin cotaţia tablourilor sale.  S-a ajuns ca semnătura unui 
tablou să reprezinte valoarea lucrării, astfel încât publicul să nu mai distingă valoarea în 
sine a unei lucrări de artă. Cred că un artist se așază cu adevărat pe simeze ca valoare 
autentică după două secole, cu condiţia ca suportul pictural să reziste în timp, iar valoarea 
expresivă a tablourilor să străpungă mentalităţile schimbătoare în evoluţia timpului.

Afirmaţia lui Louis Auguste Cezanne este depășită acum, iar unii artiștii trăiesc în iluzii 
deșarte că, după ce vor ieși din viaţă, operele lor vor fi recunoscute. Avem multe exemple 
de artiști contemporani care, după ce au fost înmormântaţi, nu le-a mai crescut valoarea 
tablourilor, ba chiar în multe cazuri a scăzut. O analiză a vieţii artiștilor care au transformat 
arta în profesie dedicându-se total artei lor arată că mulţi au sfârșit dramatic și nu au 
fost preţuiţi de contemporani. Din acest motiv să încercăm să privim obiectiv. Identitatea 
unei naţiuni se legitimează prin oamenii de talent și prin geniile care au lăsat în urma lor 
tezaure culturale. Savanţii de geniu din toate domeniile știnţifice, poeţii, muzicienii, scrii-
torii, sculptorii, arhitecţii, pictorii, meșterii populari și cei care au adus cerul pe pământ în 
sufletele oamenilor, toţi împreună au ţesut dimensiunea culturală și spirituală care defi-
nește o naţiune. Putem spune că duhul unei naţiuni se manifestă prin oamenii cu talent și 
geniu. Să încercăm să medităm la asta, pentru a înţelege ce spunea Lucian Blaga: „Să nu 
strivim corola de minuni a lumii.”
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umor

Un vierme îi spune prietenei sale:
- Dacă nu te măriţi cu mine, mă arunc în 
faţa găinii!

 Doi struţi la o discuţie.
- Ştii de ce ne băgăm noi capul în nisip?
- Nu ştiu de ce o faci tu, dar eu caut petrol!

După o noapte plină de evenimente, 
motanul merge acasă cu iubita. La un 
moment dat miaună:
- Oh, iubiţica mea, aş muri pentru tine.
Pisicuţa îi aruncă o privire şi întreabă:
- Bine, dar de cîte ori?

Un tip bate la poarta unei case. Un cîine se 
ridică în două picioare şi-i spune:
- Stăpînul nu e acasă!
Tipul leşină de spaimă. Cînd îşi revine, îl 
întreabă pe cîine:
- Pai, dacă eşti cîine, de ce nu latri?
- N-am vrut să te sperii!

 Un căpitan se duce la o pizzerie.
- Primiti şi comenzi?
- Da, bineînţeles.
- Atunci, culcat!

Gheorghe: - Bă, Ioane, ţie îţi plac femeile 
pisăloage?
Ion: - Nu.
După câteva minute Gheorghe:  - Ţie îţi 
plac femeile cu celulită aşa, pe picioare?
Ion:  - Nu, mă.
Gheorghe: Atuci, de ce te uiţi toată ziua 
după  nevastă-mea?!

Într-un zoo-magazin:
- Aveţi cumva de vînzare nişte rechini 
mici?
Vînzătorul, mirat, răspunde că nu şi 
întreabă la ce îi trebuie.
- Păi, ştiţi, vreau să o învăţ minte pe pisica 
mea, fiindcă e a cincea oară cînd îmi 
mănîncă peştişorul din acvariu…

 - Bulă, mâine îl voi chema pe taică-tău la 
şcoală să vorbim despre comportamentul 
tău.
- Foarte bine, în sfârşit, voi afla şi eu cine-i 
tata!

De ce se dau jos din pat bărbaţii la mijlocul 
nopţii?
- să bea apă: 5%;
- să meargă la toaletă: 12%;
- să meargă... acasă: 83%.

 - Dragul meu, ştii ce citesc în ochii tăi?
- Ce citeşti, iubito?
- Că vrei să te căsătoreşti cu mine...
- Mai bine mergem la oftalmologie...

Bulă către musafiri:
- Ce păcat că, în sfârşit, plecaţi!

Un bărbat se confesează unui prieten:
- Cred că voi divorţa. Nu mai pot, soţia mea 
e prea copilăroasă.
- Ce vrei să spui?
- De câte ori fac baie, vine pe la spate şi îmi 
îneacă toate răţuştele din cadă.

 Bărbaţii care zic că locul femeii e la bucă-
tărie pur şi simplu nu ştiu ce să facă cu ea 
în dormitor!

- Nu vă supăraţi, caut gara.
- Nu mă supăr, căutaţi-o.

Pe malul unui lac, un poliţist îi zice unei 
tinere:
- Domnişoară, aici este interzisă baia!
- Dar de ce nu mi-aţi spus asta înainte de a 
mă dezbrăca?
- Pentru că dezbrăcatul nu e interzis...
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Berbec 
(22 mar. - 21 apr.)
Ar fi un bun prilej să începi un 

regim alimentar care să te ajute să îţi 
cureţi corpul, sau să încerci metode ori 
ritualuri de echilibrare, de liniştire şi de 
recentrare interioară. De asemenea, te-ar 
putea ajuta să apelezi la consiliere psiho-
logică sau chiar la sfaturile unei persoane 
apropiate, de incredere. Ca să mai 
reduci din tensiuni şi angoase, ar putea 
fi benefică şi o consiliere financiară ori 
profesională.

Taur 
(22 apr. - 21 mai)
Ai face bine să alternezi soci-

alizarea cu perioade de meditaţie şi de 
dialog interior, pentru a-ţi activa într-un 
mod armonios curajul, luptătorul care 
se ascunde în tine. Profită de tranzitele 
lunii octombrie 2020 pentru a readuce 
romantismul în căsnicie şi pentru a clari-
fica subiectele cele mai dificile, cu calm 
şi umor!

Gemeni 
(22 mai - 21 iun.)
Până la revenirea la mers 

direct a planetei Mercur, eastrolog.ro 
îţi recomandă să te documentezi mai în 
profunzime despre eventualele afecţiuni 
cu care ai fost diagnosticat. S-ar putea 
să afli informaţii surprinzătoare, care 
îţi răstoarnă multe teorii. În orice caz, 
cel mai bine ar fi să nu începi tratamente 
sau diete noi, ci să aştepţi revenirea lui 
Mercur la mers direct, ca să soliciţi o a 
doua opinie medicală şi să refaci anumite 
analize şi investigaţii medicale.

Rac 
(22 iun. - 21 iul.)
Este vremea să acorzi mai multă 

atenţie stării de sănătate şi să încerci să 
te odihneşti mai mult. Chiar dacă ulti-
mele veşti de la medici au fost bune, nu 
e cazul să te întorci la vechile obiceiuri 
nesănătoase şi la veşnicele tale surse de 
stres. Oricât de mult îţi doreşti să deblo-
chezi anumite situaţii sau să progresezi 
cu anumite proiecte, nu încerca să forţezi 
lucrurile! Rişti să faci mai mult rău decât 
bine.
 Leu 

(22 iul. - 21 aug.)
Este o foarte bună ocazie pentru 

a cerceta şi alte câteva teme importante: 
dependenţa de familie, teama de a ieşi 
din vorba părinţilor, sau teama de a lua 
decizii care nu sunt conforme cu valorile 
familiei. La 4 octombrie 2020 Pluton, 
guvernatorul modern al casei IV a Leului, 
îşi reia mersul direct, astfel încât îţi poţi 
clarifica mult mai uşor tot ceea ce ţine 
de obligaţii şi responsabilităţi, mai ales 
faţă de părinţi. Toate acestea te ajută să te 
linişteşti, să îţi descoperi propriile valori 
şi să îţi regăseşti încrederea în tine.

Fecioară 
(22 aug. - 21 sep.)
Din cauză că Marte este retro-

grad în casa VIII a Fecioarei, s-ar putea 
manifesta o predispoziţie de a fi prea dur 
cu tine, de a te judeca prea aspru, ceea ce 
nu îţi este deloc util. Profită de tranzitul 
planetei Venus prin Fecioară şi răsfa-
ţă-te cu măsură, împrospătează-ţi stilul 
vestimentar şi înfăţişarea în general, 
străduieşte-te să fii cât mai prezentabil/
prezentabilă!

Horoscop 
Sursa: eastrolog.ro
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Balanţă (22 sep. - 21 oct.)
Tensiunile pot ajunge să te 
obosească serios şi nu este exclus 

să trăieşti cu un sentiment de apăsare 
sufletească, aşa că este nevoie de repliere 
interioară şi de odihnă. Ar fi bine ca în 
octombrie 2020 să te concentrezi asupra 
propriilor nevoi şi planuri de viitor, dar 
fără a aduce prejudicii altora. Dacă apar 
conflicte de interese, ai grijă să nu te 
grăbeşti şi să nu-i grăbeşti nici pe ceilalţi, 
pentru că numai cu răbdare puteţi găsi o 
cale comună.

Scorpion 
(22 oct. - 21 noi.)
Ai tendinţa să te frămânţi cu 

fel şi fel de gânduri, unele nu foarte 
constructive, ceea ce nu te avantajează. 
Este vremea să încerci să îţi schimbi 
perspectiva. În octombrie 2020 ar fi 
bine să apelezi la metode care te ajută 
să te recentrezi, să te regăseşti, să îţi 
recapeţi capacitatea de concentrare. 
De asemenea, se recomandă mai multă 
atenţie la regimul alimentar şi la ritmul 
de viaţă, în general.

Săgetător 
(22 noi. - 21 dec.)
O problemă de sănătate – sau 

starea de sănătate, în general – ar putea 
deveni centrul preocupărilor tale. Veştile 
sunt, însă, foarte bune, chiar dacă este 
posibil să ai parte de stări de spirit fluc-
tuante, de perioade în care simţi că îţi 
lipseşte energia ori de rezultate ciudate 
în buletinele de analize. Eastrolog.ro îţi 
recomandă atenţie la predispoziţia către 
agitaţie, pentru că poate conduce la anxi-
etate sau oboseală şi îţi afectează capaci-
tatea de recuperare.

Capricorn 
(22 dec. - 21 ian.)
Este posibil să revină anumite 

frământări legate de casă ori de familie, 
sau temeri în legătură cu propria sigu-
ranţă, aşa că eastrolog.ro îţi recomandă să 
încerci să faci pace cu trecutul şi să mergi 
mai departe uşurat de poveri. Regretele nu 
mai folosesc la absolut nimic. Poţi progresa 
doar dacă reuşeşti să înţelegi care îţi sunt 
mecanismele interioare de funcţionare, 
ce te motivează şi de ce. Cheia unei situ-
aţii importante ar putea fi ascunsă într-o 
întâmplare din copilărie.

Vărsător 
(22 ian. - 21 feb.)
În cazul în care eşti tentat de vreo 

dietă sau de vreun regim alimentar, docu-
mentează-te cu mare atenţie şi consultă 
un specialist. Dacă observi că nu există 
un consens, eastrolog.ro te sfătuieşte să te 
abţii de la experimente pe propria piele. În 
luna octombrie 2020 se recomandă atenţie 
sporită în relaţia cu perechea de viaţă, 
pentru că altfel rişti să constaţi că vă înde-
părtaţi. Dacă simţi că distanţa e tot mai 
mare, încearcă să comunici cât mai deschis 
şi mai sincer şi caută să vezi lucrurile şi din 
perspectiva sa!

Peşti 
(22 feb. - 21 mar.)
Meditează la ceea ce te moti-

vează şi caută să te înţelegi tu însuţi, 
înainte de a pretinde înţelegere de la 
ceilalţi. Dacă anumite răni sau îndoieli te 
rod prea mult, nu ezita să ceri sprijin – de 
exemplu, să apelezi la un terapeut. Evită 
încercările de a-i manipula pe ceilalţi, 
pentru că se vor întoarce împotriva ta!

Octombrie
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culinar
PuLPă de PoRC GLazuRaTă
InGRedIenTe: 
jumătate pulpă de porc (cu şorici şi os ) - aproximativ  4,5 kg, 275g zahăr tos, 2 bucăţi de 
anason, 1 baton de scorţişoară, cuişoare, 5 linguri sos de peşte, 1 lingură de ghimbir proaspăt 
ras, 2 căţei de usturoi tocaţi mărunt, piper negru proaspăt măcinat, coriandru proaspăt.

Mod de PRePaRaRe:
Pasul 1. Preîncălziţi cuptorul la 180 ° C. Cu un cuţit eliminaţi şoricul, dar păstraţi grăsimea. 
Faceţi uşor cu cuţitul în grăsime un model de diamant. Aşezaţi pulpa în vasul de copt. 
Acoperiţi bine vasul cu folie şi coaceţi timp de două ore sau până când un termometru pentru 
carne, introdus în cea mai groasă parte, înregistrează 42 ° C.

Pasul 2. Între timp, amestecaţi zahărul, anasonul, scorţişoara şi cuişoarele  într-o cratiţă 
mare. Puneţi la foc mediu-mare şi se fierbe, înclinând şi agitând tigaia frecvent, dar fără 
a amesteca, timp de 6-7 minute sau până când zahărul s-a topit complet şi a devenit brun. 
Îndepărtaţi tigaia de pe foc şi adăugaţi cu grijă 1 cană de apă fierbinte. Puneţi din nou 
la foc mediu-mare şi amestecaţi timp de 1 minut sau până când zahărul s-a topit bine. 
Luaţi de pe foc şi adăugaţi sosul de peşte, ghimbirul şi usturoiul. Puneţi piper după gust. 
Lăsaţi la răcit la temperatura camerei înainte de a glazura. Rezervaţi o cană de glazură de 
caramel pentru servire.

Pasul 3. Măriţi 
temperatura 
cuptorului la 2000C. 
Folosind o pensulă 
de patiserie, 
puneţi o parte 
din glazură peste 
pulpă. Continuaţi 
să coaceţi carnea, 
neacoperită şi la 
fiecare 10 minute 
ungeţi cu glazură, 
timp de 30 de 
minute sau până 
când cea mai groasă 
parte înregistrează 
54°C pe un termo-
metru de carne. 
Puneţi deoparte 
timp de 15 minute 
să se odihnească 
înainte de servire.
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reţetă

InGRedIenTe:
1 file de porc (800 g), 1 ceapă, 2 linguri 
de ulei de măsline, 15g unt, 5 linguri 
de miere, 50 ml oţet de vin (sau oţet 
balsamic), 3 linguri de sos de soia (sărat), 
20 ml de bulion de roşii, 1 linguriţă 
ghimbir măcinat, 1 vârf de sare

Mod de PRePaRaRe:
Curăţaţi ceapa şi tăiaţi-o în cuburi. Feliaţi 
fileul în jumătate şi grosimea de  aproxi-
mativ 2 cm.

Aşezaţi untul şi uleiul într-o caserolă. 
Rumeniti ceapa acolo cu un praf de sare 
timp de 7 sau 8 minute, apoi adaugati 
cuburile de file de porc. Rumeniţi-le 10 

minute la foc destul de mare, ar trebui 
să se coloreze uşor. Adăugaţi mierea, 
oţetul, sosul de soia, bulionul de roşii şi 
ghimbirul.

Se amestecă şi apoi se fierbe, acoperit, 
la foc mediu timp de o jumătate de oră. 
La sfârşitul acestor 30 de minute, dacă 
consistenţa sosului pare puţin prea 
lichidă, găteşte încă 5 minute descoperite.

Să aveţi poftă!

FILe de PoRC Cu MIeRe șI SoS de SoIa 

Foto: www.papillesetpupilles.fr





reţetă

InGRedIenTe:
1 iepure tăiat în bucăţi, 
2 morcovi, 
2 cepe mici, 1 căţel de usturoi, 
o crenguţă de cimbru, o lingură de ulei, 
20 ml vin roşu, 
15 ml supă cremă de pui, 
pătrunjel, 
sare, piper

Mod de PRePaRaRe:
Curăţaţi şi tocaţi ceapa şi usturoiul. 
Curăţaţi morcovii, clătiţi-i şi tăiaţi-i felii. 
Încălziţi uleiul într-o caserolă şi rume-
niţi ceapa. Adăugaţi bucăţile de iepure şi 
rumeniţi-le pe toate părţile.
Amestecaţi usturoiul, morcovii şi 
cimbrul, apoi turnaţi vinul şi supa. Puneţi 
sare şi piper,  după gust. Acoperiţi şi 
lăsaţi la fiert timp de aproximativ 40 de 
minute. Presăraţi pătrunjel tocat mărunt 
şi serveşţi cald.

IePuRe în VIn Roșu

Foto: jardin-des-gourmands.com
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reţetă

InGRedIenTe:
1/2 kg pulpă de porc, 
sare şi piper, 
4 linguriţe de rozmarin uscat, 
1 lămâie stoarsă, 
1 portocală stoarsă, 
5 căţei de usturoi.

Mod de PRePaRaRe:
Preîncălziţi cuptorul la 200C. Spălăm 
pulpa şi o uscăm cu un prosop de hârtie. 
Folosind un cuţit ascuţit, tăiem cranea 
pe partea de sus în forme pătrate sau 
diamante.

Aşezăm pulpa de porc într-o tigaie şi, cu 
mâinile, frecaţi cu sare, piper, rozmarin, 

lămâie şi suc de portocale pe toată carnea. 
Facem câteva crestături şi punem ustu-
roiul în carne.

Turnăm o cană de apă în vasul de copt şi 
se introducem la cuptor pentru 1,5 ore. 
Din când în când stropim carnea cu sosul 
din tigaie, adăugând mai multă apă dacă 
credeţi că se usucă prea mult. Carnea nu 
are nevoie să fie întoarsă.

Mărim temperatura cuptorului la 220C 
pentru ultimele 20 de minute de gătit, 
astfel încât carnea de porc să se prăjească 
până la un maroniu auriu. 
Se serveşte fierbinte cu cartofi prăjiţi şi 
salată.  

FRIPTuRă de PoRC GReCeaSCă

Foto: besterecipes.com
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desert

InGRedIenTe: 
un pachet foi de placintă, 200g unt, 4 căni 
zahăr, 8 căni de lapte, 6 ouă, o cană griş, 
esenţă de vanilie, 2 căni apă, 2 linguri miere 
de albine, 1 beţişor scorţişoară, coajă rasă 
de la o lămâie bio, sucul de la jumătate de 
lămâie, sare.

Mod de PRePaRaRe:
Pregătim crema adăugând într-o oală cu 
fundul mai gros cele 8 căni de lapte cu un 
praf de sare şi vanilia. O lăsăm la foc mediu 
până ce laptele s-a înfierbântat, amestecând 
din când în când. Adăugăm cana de griş în 
ploaie, amestecând continuu cu un tel până 
ce s-a îngroşat compoziţia. Luăm cratiţa de 
pe foc şi adăugăm 100g de unt tăiat cubu-
leţe. Amestecăm şi lăsăm deoparte la răcit 
până la temperature camerei.

Batem cu mixerul cele 6 ouă şi o cană de 
zahăr într-un bol separat, până ce obţinem 
o cremă spumoasă.  După ce crema de 

lapte cu griş s-a răcit, punem compoziţia 
spumoasă şi o omogenizăm.

Ungem o tavă înaltă cu puţin unt topit din 
cele 100g rămase şi punem jumătate din 
foi în tavă, una câte una, iar fiecare foaie 
am stropit-o cu unt topit. (Nu ungeţi foile 
cu pensula deoarece se vor lipi între ele). 
Punem crema şi o întindem bine, după care 
aşezăm cealaltă jumătate de foi în acelaşi 
mod. Turnăm untul rămas peste placintă 
şi o punem la cuptorul preîncalzit la 180C 
pentru o oră şi 15 minute.

Pregătim siropul din cele 3 căni cu zahăr, 
2 căni cu apă, coaja de lămâie rasă, beţi-
sorul de scorţişoara şi sucul de la jumătate 
de lămâie (15 minute la foc mic). La final 
punem cele 2 linguri de miere. După ce 
scoatem plăcinta din cuptor, adăugăm 
siropul treptat, după gust. Placinta însiro-
pată trebuie să se răcească timp de o oră, 
după care se poate servi

PLăCInTă înSIRoPaTă Cu CReMă dIn GRIș
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