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Dragomirna, mănăstirea 
dintre brazi

spiritualitate

Așezată în Bucovina, la 12 km faţă de fosta 
reşedinţă a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, în 
judeţul Suceava, mănăstirea Dragomirna 

se distinge prin silueta ei elegantă și maiestu-
oasă, care se înalţă spre cer ca o rugăciune vie.
Căutând lumina și curăţenia ei, biserica este 
înconjurată de brazi pururea tineri, care se 
oglindesc în apa lacului din apropiere, limpede 
și cristalină. Dintre toate celelalte monumente 
moldoveneşti medievale, Dragomirna apare ca 
un lăcaș aparte, având o arhitectură unică, de 
mare rafinament și originalitate, dominată de 
turnul bisericii înalt, împodobit cu ornamente 
dantelate. Intrarea este arcuită în stil gotic, sub 
forma unei arcade cu motive vegetale. 
Toate acestea au atras atenţia unor oameni 
de cultură precum Nicolae Iorga, ce vorbea 
despre frumuseţea fără seamăn a Dragomirnei. 
Ansamblul construcţiei se situează între două 
etape de creaţie ale stilului moldovenesc și 
cuprinde biserica mică, biserica mare, vechea 
clădire, cele cinci turnuri, zidurile de apărare, 
chiliile şi paraclisul.
Numeroasele odoare, broderii, manuscrise, 
argintărie de cult şi icoane sunt puse în valoare 
în cadrul colecţiei aflată în Sala Gotică și cuprin-
zând obiecte cu semnificaţie istorică şi artistică. 
Sala Gotică a muzeului mai adăposteşte prima 
carte scrisă în Moldova în limba română, folo-
sind alfabatul chirilic și anume un exemplar 

din Cazania lui Varlaam, tipărită la 1643 la Iaşi, 
două epitafe din secolul al XVII-lea, o lumânare 
din ceară albită la soare şi pictată după tradiţie, 
un policandru de cristal dăruit de Împărăteasa 
Ecaterina a II-a a Rusiei. 
Din perioada anterioară construcţiei bisericii 
datează unele piese valoroase, precum un 
acoperământ de sfinte vase dăruit Mănăstirii 
Voroneţ de mitropolitul Grigorie Roşca în 1559, 
Evangheliarul ferecat în 1557 şi crucea din 
lemn de abanos cu sculpturi deosebite în lemn, 
ferecată în 1542. Bijuteria muzeului o constituie 
cele câteva manuscrise care aparţin şcolii de 
caligrafi şi miniaturişti de la Dragomirna.
Bogăţia artistică de la Dragomirna include şi 
activităţile cultivate în interiorul mănăstirii, cum 
ar fi broderia şi arta prelucrării materialelor 
preţioase. Există câteva piese brodate și dăruite 
mănăstirii, ce se remarcă prin măiestria execu-
ţiei cu fir de aur şi argint, pe fonduri de catifea 
vişinie sau verde (epitaful Adormirea Maicii 
Domnului). Alte obiecte preţioase sunt ferecă-
turile semnate de argintarul Grigore Moisiu, dar 
și o frumoasă cruce de lemn de tisă, dăruită de 
ctitorul Anastasie Crimca, în 1624 sau epitaful 
Punerii în mormânt, brodat în fir de aur şi argint, 
pe fond de mătase şi dăruit de mitropolitul 
Varlaam al Rostovului mitropolitului Anastasie 
Crimca.
Dintre marii monahi care s-au nevoit aici, au trăit 
și au sfinţit locul îl amintim pe Cuviosul Paisie 
de la Neamţ, unul dintre cei mai mari stareţi. 
Cuviosulul Paisie vine în Moldova în vara anului 
1763 cu 64 de ucenici şi ia în grijă mănăstirea. 
Aici petrece timp de doisprezece ani, după care 
pleacă la Secu, iar apoi se mută pentru ultima 
dată la Mănăstirea Neamţ. Face numeroase 
traduceri după operele Sfinţilor Părinţi, organi-
zează obştea după rânduiala Sfântului Munte și 
formează un sobor de aproape 1000 de călugări. 
Pentru sfinţenia vieţii lui, Biserica Ortodoxă 
Română îl trece pe Cuviosul Paisie Velicikovschi 
în rândul sfinţilor, făcându-i-se pomenirea pe 15 
noiembrie.

Luisa Ţuculeanu
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Arta întâlnirii prin și în destin
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

În urmă cu trei ani, 
în lumina dulce a 
dimineţii, pictam 

un peisaj cu teiul din 
spatele Casei Dosoftei 
din Iași. Contopite cu 
frumuseţea locului, 
impresiile momentului 
se așezau pe pânză 
prin forme și culori. 
Între timp, privirile 
curioase ale trecă-
torilor erau tot mai 
atrase de activitatea 
mea creatoare.  
Probabil că rar mai 
văzuseră un pictor în 
plein air. Trebuie să 
mărturisesc că atmo-
sfera peisajului în care 
m-am transpus îmi 
crease o stare creativă 
mistică, transpusă în 
pânza din faţa mea. 
Chiar acest fapt cred 
că a magnetizat trecă-
torii care se opreau 
să privească. După un 
timp, am sesizat că 
in spatele meu stă o 
persoana, iar când am 
întors capul am fost 
uimit să văd o tânără 
cu zâmbet strălucitor 
și cu ochi luminoși, 
parcă fascinaţi de 
frumuseţe. Cu glasul 
sufletului șoptit mi 
s-a adresat entuziast: 
„Dumneavoastră ar 
trebui să fiţi pe toate 
panourile publicitare”, 
a exclamat ea. 

artă
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A urmat un mic dialog despre artă, după care 
și-a exprimat dorinţa de a vedea mai multe 
tablouri ale mele. După un timp a urmat o vizită 
la atelier, așa încât a putut să-și facă o impresie, 
o imagine de ansamblu despre colecţia mea 
de pictură. A dat curs, cu mult entuziasm, și 
invitaţiilor pe care i le-am făcut la vernisajele 
expoziţiilor personale. Apropierea de pictură i-a 
trezit până la urmă dorinţa de a mă ruga să-i 
fac un portret, dar era încă rezervată, parcă nu-i 
venea să creadă că-și va împlini acest vis. Pentru 
orice înfăptuire este un timp. Ei bine, momentul 
a venit, am putut să-i surprind lumina interioară 
din privire, zâmbetul care m-a magnetizat, acea 
atitudine de detașare. O priveam, iar în mintea 
mea apărea portretul tinerei fete pictate de 
Nicolae Grigorescu - portret ce poate fi admirat 
la Muzeul Naţional de Artă al României. 
Cu această impresie am început să-i pictez 
portretul domnișoarei Alexandra Stroie, o 
lucrare pe care am pictat-o sub influenţele 

plastice, cromatice și compoziţionale ale idea-
lismului artistic exprimat în pictura lui Jean-
Baptiste-Siméon Chardin, Johannes Vermeer 
sau Rembrandt. 
Consider că omul este o operă de artă, și pentru 
a realiza un portret m-am simţit obligat sa 
creez o operă de artă. Am scris aceste rânduri 
la sugestia domnișoarei Stroie, care și-a dorit ca 
tabloul să fie însoţit și de o poveste. Dorinţa dv., 
iată, s-a împlinit, domnișoară. Ea s-a așezat în 
durată pe pânza care susţine pictura cel puţin opt 
secole de-acum încolo. Cred că destinul acestui 
tablou își va urma drumul in timp, iar tânăra 
domnișoară va avea ocazia să fie admirată de 
iubitorii de artă. Mărturisesc că toate aceste 
cugetări m-au însoţit cât timp am pictat, pe tot 
parcursul desăvârșirii acestei lucrări de artă. Va 
mulţumesc, domnișoară, pentru graţiosul gând 
exprimat atunci când v-am întâlnit , întrucât am 
primit frumoase daruri în actul creaţiei. 
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Palatul Copiilor și povestea  
lui master chef Dincă, eroul 

dezrobirii
Marius Chelcu, istoric

Gheorghe Sion a pus la începutul Suvenirelor sale, o cronică a vieţii ieşene din urmă cu mai bine 
de un veac, întâmplarea care l-ar fi făcut pe vodă Grigore Alexandru Ghica să urgenteze elibe-
rarea robilor, la sfârşitul anului 1855. Povestitorul ne încredinţează că amintirea este demnă de 

crezare, fiind culeasă de el, la prima mână, de la Maria Ţiganca, mama lui Dincă, eroul tragediei.

Pentru a nu rostogoli întreaga povestire, eu o voi reda în puţine cuvinte.
În decorul unei mari case boiereşti din Iaşi, anume actualul Palat al Copiilor de la Fundaţie, trăiau 
stăpânii ei, Dimitrie Cantacuzino Paşcanu şi Pulheria, născută Beldiman. Cu toate că nu aveau copii, 
cei doi soţi nu locuiau niciodată singuri în casa ridicată pe la 1840. Nu ar fi fost nicidecum boiereşte, 
fiindcă pentru fiecare gest, de la trezire şi până la culcare, se cuvenea ca  boierii să fie însoţiţi. 
Aşadar, casa de la poalele Dealului Copoului, la marginea Podului Verde se afla într-o necontenită 
mişcare a slujitorilor, robilor, comisionarilor, rudelor scăpătate, prietenilor adevăraţi sau închipuiţi şi 
a multor feţe de pripas, fiind considerată una din casele deschise ale Iaşului.
Boierul, din pricina leneşei mişcări a sângelui într-un trup trecut de 40 de ani, socotit deja bătrân în 

acele vremuri, simţea o durere surdă de picioare. 
Pentru încălzirea călcâielor, într-o ţară în care 
primăvara vine mai târziu, iar SPA-uri nu se întâl-
neau pe toate drumurile, conului Dimitrie i-a fost 
recomandată pentru alinarea suferinţei o tânără 
ţigancă, Maria. Diagnosticul: l-au învăluit păca-
tele bătrâneţii, o boală care acum se numeşte 
criza vârstei de mijloc. Tainicul tratament s-a 
întrerupt brusc după ce s-a născut un băiat. 
Pentru a potoli gura lumii, cucoana Pulheria 
a îndepărtat-o iute pe Maria din casă. Pe copil 
însă, numindu-l Dincă, l-a păstrat pe lângă sine, 
iar la vârsta potrivită l-a trimis la Paris să se facă 
chef de cuisine. Dincă s-a întors de acolo nu 
doar cunoscător în arta bucătăriei franţuzeşti, ci 
însoţit şi de o franţuzoaică, de care se îndrăgos-
tise, dar căreia nu-i mărturisise starea în care se 
afla, de frica despărţirii. După ce adevărul a ieşit 
la iveală, franţuzoaica, dezamăgită şi disperată, 
i-a cerut lui Dincă să se reîntoarcă împreună la 
Paris, lucru imposibil în lipsa unui act de elibe-
rare din robie. În ciuda rugăminţilor, cucoana 
Pulheria nu a vrut nicicum să se despartă de 
Dincă, fiindcă băietu’ îi amintea prea mult la fire 
şi chip de răposatul Dimitrie Cantacuzino. Nu 
a înduplecat-o nici măcar stăruinţa nepotului 
său, domnul Grigore Alexandru Ghica care, pe 

istorie
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treptele casei de la Fundaţie, l-a îndemnat pe Dincă să nu-şi piardă speranţa, că poate în vreo câteva 
zile soarta i se va lumina.
Dincă nu a mai avut însă putere să aştepte. S-a sinucis, nu înainte de a-şi ucide franţuzoaica. 
Nenorocirea din casa mătuşii sale l-ar fi făcut pe vodă Ghica să urgenteze dezbaterile şi adoptarea 
legii dezrobirii în luna decembrie din anul 1855.

Dar să fi fost oare povestea întocmai cum ne-a servit-o Sion?
Dimitrie Cantacuzino Paşcanu ocupă un loc central în intrigă. A fost tainicul şi nobilul tată al lui 
Dincă, iar  moartea lui a provocat comportamentul posesiv al Pulheriei, care ar fi făcut din plodul 
Mariei ţiganca un surogat al bărbatului ei. Ştim acum, dar cu siguranţă cunoştea şi Gheorghe Sion, 
că Dimitrie Cantacuzino Paşcanu nu a murit înaintea desfiinţării robiei din Moldova (11/23 decembrie 
1855), ci mai târziu, probabil nu mult după 30 octombrie 1862, când şi-a redactat ultima variantă a 
testamentului. Este adevărat că boierul a avut o fire bolnăvicioasă, fapt ce explică, în parte, atitu-
dinea sa retrasă în privinţa ambiţiilor politice. Cu toate că a fost înzestrat prin înrudiri, statut şi avere 
cu toate ingredientele puterii, chiar şi pentru eventuale pretenţii de domnie, el a rămas la marginea 
agitaţiei publice de la mijlocul veacului al XIX-lea. A preferat mai mult tihna vieţii la moşie, printre 
cărţi şi registre de socoteli, alternând cu lungi şederi în străinătate pentru tratamentul de care 
avea nevoie. Nu a fost însă un pusnic şi nici casa din Iaşi, aflată la capătul de jos al Copoului nu 
a fost mănăstire. Statutul de mare boier îl păstrai doar dacă ştiai şi puteai să-l etalezi. De aceea, 
reşedinţa din Iaşi era printre puţinele „case deschise”, iar balurile şi dineurile care se organizau 
acolo şi al căror master chef a fost poate un Dincă, erau întrecute doar de cele care se dădeau 
la casa Roznovenilor de pe Uliţa Mare (sediul actual al Primăriei Iaşi). Mai este adevărat că soţii 
Cantacuzino Paşcanu au fost foarte bogaţi şi că nu au avut copii, că au trăit în armonie împreună şi 
cu lumea şi au fost generoşi. Din generozitatea lor a fost, printre altele, restaurată biserica Talpalari 
din Iaşi, necropolă a familiei Cantacuzino, şi au fost zidite bisericile de la Tăuteşti şi de la Popricani, 
de lângă Iaşi, iar gesturile filantropice au culminat cu întemeierea fundaţiei Sfânta Treime, adică a 
Spitalului Paşcanu din Tătăraşi.
Aşadar, G. Sion, amestecând tot ce ştia despre o mare casă boierească, despre faptele care se 
întâmplau uneori în spatele zidurilor unde mişunau necontenit robi şi slujbaşi, despre dramele 
unor fiinţe socotite 
„vite vorbitoare” şi 
despre curentul de 
emancipare care a 
cuprins Principatele 
în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, 
l-a născut pe Dincă 
dintr-o Maria, iar la 
sfârşit l-a sacrificat 
pentru a-i elibera pe 
semenii săi robiţi.

Aşa că, de ce nu, pe 
master chef Dincă îl 
putem socoti eroul 
dezrobirii, în urma 
unei drame petrecute 
pe scările casei de 
la Fundaţie, actualul 
Palat al Copiilor din 
Iaşi.
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umor

Caut doamnă serioasă pentru o relaţie 
serioasă… în fiecare zi de marţi!

- Tu şi soţia aveţi mereu păreri diferite?
- Da, dar ea nu ştie…

- Domnule doctor, copilul meu refuză să 
mănânce peşte. Cu ce pot să îl înlocuiesc?
- Cu o pisică. Pisicile adoră să mănânce 
peşte!

Un medic primeşte un telefon de la un 
coleg:
- Avem nevoie de al patrulea la poker.
- Vin imediat, zice doctorul.
În timp ce se îmbracă aude vocea soţiei:
- E ceva grav?
- Da, deja sunt trei medici acolo!

Ion stă afară în ploaie. Vine nevastă-sa şi 
îl strigă:
– Mă, Ioane, hai în casă că plouă!
– Lasă. Stau afară, că plouă şi aici!

– Cum ţi-ai petrecut concediul, dragă?
– Splendid! Am primit opt cereri în 
căsătorie.
– Și ce-ai făcut?
– Am acceptat patru, cred că pentru un an 
îmi ajung…

Un tip „ameţit” sună la relaţiile cu clienţii:
– Nu îmi funcţioneaza monitorul…
– E aprins?
– Da.
– Atunci stingeţi-l.
– Ok. Acuma funcţionează!

Un actor vede pe platoul de filmare un 
necunoscut şi îl întreabă:
– Cine sunteţi dumneavoastră?
– Sunt dublura dumneavoastră, vă înlocu-
iesc în scenele primejdioase.
– Perfect! V-aş ruga să treceţi pe le soţia 
mea şi să-i explicaţi unde am fost noaptea 
trecută.

– Hotelul dumneavoastră are şi piscină?
– Da, bineînţeles.
– Și avem acces ?
– Desigur.
– E pe gratis ?
– Normal.
– Și putem face baie ?
– Nu, că nu are apă.

– Inculpat, de ce ai jefuit banca?
– Onorată instanţă, ea a început prima…!

Tatăl fetei către viitorul ginere:
– Și dacă n-o să vă înţelegeţi?
– Nicio grijă. Eu v-am luat-o, eu v-o aduc 
înapoi!

Discuţie între două femei:
– Eşti fidelă soţului tău?
– Da, destul de des!

– De ce burlacii nu se îngraşă?
– Pentru că ei mănâncă doar jumătate din 
ce gătesc, cealaltă jumătate rămâne lipită 
de tigaie.

După ce nevastă-mea a leşinat, mă întreabă 
asistenta:
- Îi este frică de ace?
- Nu, i-am răspuns. A leşinat când i-aţi 
spus că nu mai are voie să mănânce 24 de 
ore după aceea.

- Care este diferenţa dintre taxe şi amenzi?
- O amendă este o taxă pentru ceea ce ai 
făcut greşit. O taxă este o amendă pentru 
ceea ce ai făcut bine.

Copilul îşi întreabă părinţii:
- Ce-mi luaţi de ziua mea?
- O chitară.
- Am deja chitară.
- Știm. Ţi-o luăm.
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Berbec 
(22 mar. - 21 apr.)
O lună în care negocierile şi 

afacerile te vor menţine deseori departe 
de familia ta! Apoi, pariaţi pe Venus 
pentru a încerca să explicaţi şi să vă 
motivaţi actuala lipsă de prezenţă, chiar 
dacă influenţa în general liniştitoare a 
planetei tandre va fi cu siguranţă greu 
de compensat pentru un dezinteres 
papabil în această lună pentru un anturaj 
apropiat. Probabil aşa se plăteşte preţul 
pentru priorităţile tale arzătoare!

Taur 
(22 apr. - 21 mai)
Dialogul va fi cheia pentru orice 

şi mai ales pentru fericirea pe care o 
puteţi atinge cu inima în noiembrie! 
Depinde de voi să nu mergeţi singur, ci să 
convingeţi fără să-l forţaţi pe celălalt să 
vă urmeze. Putem paria că nu vă vor lipsi 
argumentele sau proiectele… şi chiar cu 
mai puţin farmec le veţi realiza!

Gemeni 
(22 mai - 21 iun.)
O lună care îţi va cere să inves-

teşti la fel de mult în a răspunde unor 
cauze comune. Aşadar, mobilizaţi-vă fără 
prea multe rezerve pentru a juca rolul 
de filantropi, deoarece acesta va fi, fără 
îndoială, cel mai bun mod de a vă atinge 
obiectivele personale în noiembrie!

Rac 
(22 iun. - 21 iul.)
O lună care ar putea să-ţi aducă 

câteva surprize frumoase şi să-ţi dea 
ocazia să-ţi exersezi farmecul, să dai 
lovitura, să reaprinzi flacăra. Pe scurt, să 
faci ravagii! Totuşi, nu profitaţi de ocazie 
pentru a exercita cea mai mică presiune 
asupra celuilalt!

 Leu 
(22 iul. - 21 aug.)
În noiembrie, va fi vorba de a 

avea grijă de dumneavoastră, de a vă 
dezvolta şi îmbunătăţi condiţiile de viaţă. 
Oricare ar fi ambiţiile personale, să vă 
faceţi timp pentru a vă împărtăşi proiec-
tele cu cei din jur pentru a face totul în 
acord cu cei care contează pentru tine! 
Cea mai bună abordare pentru a spera să 
înflorească relaţia: fără nici cea mai mică 
controversă!

Fecioară 
(22 aug. - 21 sep.)
O perioadă care ar trebui să vă 

permită să atingeţi obiective ambiţi-
oase în dragoste! Acum e timpul vostru. 
Singura observaţie pentru noiembrie e să 
evitaţi să vă  sabotaţi singuri şansele. Nu 
fi prea lacom. Fii mulţumit de ceea ce îţi 
dă cerul, sigur vei primi mai mult decât ai 
visat!

Horoscop 
Sursa: mon-horoscope-du-jour.com
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Balanţă 
(22 sep. - 21 oct.)
Te gândeşti la anumite schimbări 

în această lună? Pentru a le atinge, finali-
zaţi-le pe cele mai vechi în cele mai bune 
condiţii, gândiţi-vă la interesul comun 
mai mult decât la cel personal dacă doriţi 
cu adevărat să marcaţi minţile, inimile şi 
punctele!

Scorpion 
(22 oct. - 21 noi.)
Poate că este timpul să vă uitaţi 

în urmă pentru o clipă pentru a revedea 
evenimentele şi experienţele care v-au 
influenţat semnificativ viaţa privată 
în 2020! O examinare detaliată a priori 
foarte utilă (în special pentru a evita ca 
emoţiile voastre, care nu sunt neapărat 
bine canalizate, să interfereze cu comu-
nicarea care se doreşte a fi eficientă), 
dar care nu ar trebui să vă împiedice să 
acţionaţi!

Săgetător 
(22 noi. - 21 dec.)
Dacă aveţi în vedere câteva 

proiecte de licitaţie în noiembrie, asigu-
raţi-vă că vă luaţi timpul şi perspectiva 
necesare pentru a evalua domeniul lor de 
aplicare şi mai ales pentru a determina 
dacă aveţi mijloacele necesare pentru a 
vă atinge ambiţiile. Cu siguranţă veţi avea 
şanse mai mari să vă atingeţi obiectivele 
luna aceasta dacă aveţi grijă să vă numă-
raţi banii pentru a încerca să le folosiţi în 
cel mai bun mod posibil.

Capricorn 
(22 dec. - 21 ian.)
Nu este nevoie să faceţi multe şi 

să încercaţi să seduceţi întreaga lume. 
Există riscul de a vă afecta reputaţia exce-
lentă, chiar dacă triumful dumneavoatră 
pare inevitabil în noiembrie. Și asta e 
bine! Apare o mică tendinţă de a vă folosi 
punctele forte pentru a vă influenţa şansa 
în avantajul dvs. şi care s-ar putea da 
înapoi dacă o abuzaţi!

Vărsător 
(22 ian. - 21 feb.)
Probabil că veţi avea prea multe 

de făcut în altă parte, în noiembrie, 
pentru a-ţi dori cu adevărat şi pentru a te 
plimba cu persoana iubită. Lipsa disponi-
bilităţii nu vă va împiedica să fiţi preten-
ţioşi, să cereţi şi să aşteptaţi multe de la 
alţii. Deci, dacă doriţi să vă desfăşuraţi şi 
să parcurgeţi această lună intensă încon-
jurată de prieteni, încercaţi să păstraţi 
cel puţin puţin aparenţele!

Peşti 
(22 feb. - 21 mar.)
Luna aceasta beneficiaţi de 

condiţii favorabile dezvoltării perso-
nale şi emoţionale. E momentul în care 
vă mobilizaţi la maximum. Nu uitaţi să 
întrebaţi pe alţii dacă le place proiectul 
dumneavoastra şi mai ales nu forţaţi 
mâna nimănui.  Mulţumeşte-te cu cet îţi 
oferă viaţa şi asta în noiembrie ar trebui 
să fie deja mult!

Noiembrie
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culinar
Pui Cu mieRe şi uSTuRoi
inGRedienTe: 
2 felii mari de piept de 
pui tăiate în jumătate, 
sare şi piper (se presară 
pe ambele părţi ale 
puiului), 1/4 cană de 
făină, 4 linguri unt sărat, 
3 căţei de usturoi tocaţi 
mărunt, 1 lingură oţet 
de mere, 1 lingură sos de 
soia, 1/3 cană de miere 
(plus încă ceva pentru 
stropit, dacă se doreşte).

mod de PRePARARe:
Presăraţi cu generozitate 
pieptul de pui feliat 
subţire cu sare şi piper 
pe ambele părţi. Încălziţi 
o tigaie mare la foc 
mediu-mare. Adăugaţi 
2 linguri de unt în tigaie 
şi lăsaţi să se topească. 
Trageţi ambele părţi ale 
pieptului de pui în făină. 
Aşezaţi într-o tigaie fier-
binte şi gătiţi timp de 3-4 
minute pe fiecare parte. 
Adăugaţi restul de 2 
linguri de unt şi usturoi. 
Gatiti încă un minut. 
Adăugaţi oţet de mere, 
sos de soia şi miere. 
Lăsaţi sosul de pui timp 
de 3-4 minute (sau mai 
mult dacă este necesar). 
Asiguraţi-vă că puiul este 
complet gătit. Se ia de pe 
foc şi se acoperă puiul 
cu sosul. Se serveşte cu 
orez, cartofi sau legume.
caramel pentru servire.

Foto: modernhoney.com





reţetă

inGRedienTe:
1/4 cană ulei vegetal sau ulei de canola, 
2 linguri de oţet de vin roşu, 1/4 cană sos 
de soia (de preferinţă cu conţinut scăzut 
de sare), 1 lingură pastă de roşii, 1 lingu-
riţă de muştar Dijon, 2 linguriţe usturoi 
proaspăt tocat mărunt, 1/2 linguriţă de 
piper negru proaspăt măcinat, 1/2 lingu-
riţă oregano frunze uscate, fulgi de piper 
roşu zdrobit, o jumătate de kilogram de 
carne.

mod de PRePARARe:
Combinaţi uleiul, oţetul, sosul de soia, 
pasta, muştarul, usturoiul, piperul, 
oregano şi fulgii de ardei roşu într-o 
ceaşcă sau castron mare. 

Puneţi carnea într-un recipient care se 
poate închide ermetic şi turnaţi marinada 
peste ea. Închideţi vasul şi întoarceţi de 
mai multe ori pentru a se însiropa bine 
carnea. Puneţi la frigider timp de 4 până 
la 8 ore. Întoarceţi vasul frecvent în acest 
timp, astfel încât marinada să acopere 
ambele părţi.
Scoateţi carnea din marinată, lăsând să 
se scurgă excesul şi puneţi-o pe o foaie 
de copt. Aşezaţi carnea marinată pe un 
grătar (foc mediu) timp de aproximativ 
5 până la 10 minute pe fiecare parte sau 
până când ajunge la coacerea dorită. 
Scoateţi de pe grătar şi lăsaţi-o să se odih-
nească timp de 3 până la 5 minute înainte 
să o tăiaţi felii.

FRiPTuRă mARinATă LA GRăTAR 

Foto: thespruceeats.com
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