
facebook.com/revistabranche
NR. 99 | IANUARIE 2022Sãnãtate & Lifestyle







4 | ianuarie 2022 |  | www.revistabranche.ro

Absența lui Dumnezeu înseamnă 
lipsă de sens în viața omului

Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

Întotdeauna, când pășim în Noul An, 
reflectăm asupra a ceea ce semnifică, 
pentru noi, timpul. Din păcate, uităm 

un adevăr esențial, că timpul a fost creat 
de Dumnezeu prin acel cuvânt-poruncă: „La 
început a făcut Dumnezeu cerul și pământul 
(Facerea 1, 1).

Părinții Bisericii ne spun că timpul a fost 
creat, din voia lui Dumnezeu, ca dar pentru 
om. Odată cu venirea Fiului lui Dumnezeu 
printre noi oamenii, odată cu intrarea Lui 
în istorie, timpul a căpătat o semnificație 
aparte. Noi socotim anii în funcție de 
Nașterea lui Hristos. Este anul după care 
noi ne măsurăm vremea, clipele, timpul în 
general. 
Dacă suntem atenți și citim cu luare aminte 
Sfintele Evanghelii, vom constata că timpul 
cât a trăit în lume Domnul Hristos a fost 
unul de iubire pentru oameni și de împlinire 
a voii lui Dumnezeu.

Ca Cel care este Fiul lui Dumnezeu, prin 
Care toate s-au făcut, inclusiv timpul sau 
veacurile, după cum ne spune Sfântul Pavel 
în Epistola către Evrei, știe că timpul este 
creat din voia lui Dumnezeu. El însuși a 
împlinit voia Tatălui Ceresc, iubindu-ne în 
mod desăvârșit.

Timpul, odată cu Nașterea lui Hristos, este 
timpul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. 
Suntem chemați să avem acest entuziasm 
spre veșnicie. Timpul, așa cum sublinia 
teologul francez Olivier Clément, nu a fost 
creat pentru a se distruge, ci pentru a ne 
îndrepta spre eternitatea lui Dumnezeu. 
Întreaga noastră peregrinare prin această 

lume nu este altceva decât o călătorie 
înspre veșnicie.

Tot teologul Olivier Clément, în lucrarea 
«Transfigurarea timpului în lumina tradiției 
ortodoxe», ne spune că odată cu venirea 
lui Hristos, timpul a devenit un miracol, o 
minune, pentru că este plin de iubire.

Pentru om, Dumnezeu a umplut timpul cu 
iubirea Sa desăvârșită, care a culminat cu 
jertfa Sa de pe Cruce. Pe Golgota, Hristos 
a umplut timpul de iubirea cea veșnică a 
Preasfintei Treimi, iubindu-ne cum numai 
Dumnezeu o poate face. Dumnezeu ne 
iubește chiar și atunci când noi nu merităm 
acest lucru, chiar și atunci când ne revoltăm, 
suntem ingrați și Îl calomniem.

Prin Hristos, timpul a devenit o prezență a 
Dumnezeiescului Har în inima omului. Prin 
Duhul Sfânt, Treimea întreagă coboară 
în inima omului și omul simte această 
prezență.

Suntem chemați ca toate clipele noastre 
să fie, întotdeauna, convertite în simțirea 
prezenței lui Dumnezeu. Părintele Arsenie 
Papacioc spunea că „Dumnezeu ne cere 
prezență”. Să simțim prezența Lui, prin 
tot ceea ce facem, în toate să fie zefirul 
prezenței lui Dumnezeu.

Timpul, prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu, 
ca Om, din Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu, devine timp-deschidere, spre 
plinătate. Când Îl avem pe Dumnezeu, 
suntem oameni cu sens, cu plinătate. Acesta 
este darul pe care ni l-a făcut Hristos.

„Timpul nu este pentru moarte, ci pentru eternitate, adică a fost creat nu 
pentru a distruge și a se distruge, ci pentru a se dilata în viața veșnică“ 

Olivier Clément
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Când păcătuim, toate aceste nuanțe ale 
timpului se convertesc în ceva care chinuie 
ființa umană. Timpul-miracol se transformă 
în timp-repetiție, plictisitor.

Timpul plictisitor este ca picătura de plumb 
care cade pe inima omului. Timpul repetiție 
este un timp fără de iubire, fără uimire. 
Când stăm în preajma unui om pe care îl 
iubim, întinerim. Sufletul nostru se bucură 
și trăiește din uimire în uimire. Dacă suntem 
puși, cu forța, să stăm lângă cineva care 
ne este antipatic, avem impresia că clipele 
lângă acela durează o veșnicie, în sensul 
foarte negativ.

Timpul petrecut lângă un om pe care nu-l 
iubim este foarte apăsător. Este timpul-re-
petiție, care ne obsedează și nu ne dă liniște, 
pentru că este golit de conținutul iubirii.

Prin păcat, timpul prezenței lui Dumnezeu 
devine timpul absenței Lui. Ne golim 

de Dumnezeu, prin păcat, iar viața se 
transformă într-un nonsens. Absența lui 
Dumnezeu înseamnă lipsă de sens în viața 
omului.

Prin păcat, timpul-deschidere înspre plină-
tate devine crispare, încordare și tensiune 
negativă. Ne transformăm în oameni sub 
presiune, intrăm cu viața într-o menghină și 
ne sunt zdrobite toate puterile. Acest lucru 
îl face păcatul.

Timpul este darul lui Dumnezeu, este taina 
iubirii Lui pentru om și a omului pentru 
Dumnezeu.

„Doamne, dă-ne puterea și starea lăuntrică 
de a simți că timpul pe care ni l-ai dat este 
timpul iubirii Tale pentru noi și pentru orice 
suflet care, fie este în nevoință și se înfruptă 
din harul Tău, fie trăiește în rătăcire și în 
chinul păcatului, care ne înjosește cel mai 
mult”.
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Mânăstirea Dealu
spiritualitate

Necropolă domnească şi important loc de pelerinaj, Mânăstirea Dealu este cea mai cunos-
cută ctitorie a Voievodului Radu cel Mare (1495-1508). 
Ansamblul arhitectonic este compus din: biserica mănăstirii, turnul clopotniţă, paraclisul 

şi corpul chiliilor. Piatra de temelie a fost pusă în ziua de 26 august 1499, iar lăcaşul a fost sfinţit 
la 4 decembrie 1501, constituindu-se într-o capodoperă a arhitecturii religioase muntene, prin: 
amplificarea pronaosului, în multiplicarea şi accentuarea elementelor verticale, alături de turla 
centrală, ridicarea două turle mai mici peste pronaos, care formează o grupare piramidală, şi 
în folosirea paramentului de piatră făţuită, cu dublu rând de arcade oarbe. Mănăstirea este 
construită în formă de treflă, constând într-un altar heptagonal în exterior semicircular în inte-
rior, dintr-un naos, lărgit în părţile laterale cu câte un sân, circular înăuntru şi pentagonal în 
afară, şi dintr-un pronaos dreptunghiular împărţit, printr-un arc dublu transversal, în două părţi 
inegale. Arhitectura este de tip sârbesc, ca plan şi ca dispoziţiuni generale, iar ornamentaţia 
faţadelor este în stil armenesc şi se aseamănă cu cel de la biserica episcopală din Argeş, ca 
şi cu cea de la biserica Trei Ierarhi din Iaşi. Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu (1688-
1714) a iniţiat reparaţia ei, zugrăvind-o a doua oară şi acoperind-o cu aramă, fiind cea mai 
importantă restaurare din câte s-au realizat până la acea dată. 

În anul 1845, Domnitorul Gheorghe Bibescu a demarat lucrări de construcţie care au fost reali-
zate de către Ioan Schlater. În urma cutremurului din anul 1940, mânăstirea a ajuns din nou 
în paragină, astfel că Patriarhul Justinian Marina a luat hotărârea, în anul 1953 de a o reface 
din temelie. În perioada anilor 2000-2016, la inițiativa și sub îndrumarea Înaltpreasfinţitului 
Părinte Arhiepiscop și Mitropolit NIFON, s-au întreprins importante lucrări de consolidare şi 
restaurare a întregului ansamblu arhitectonic, a bisericii şi a chiliilor, s-au extins chiliile pe 
latura de sud-vest și s-a efectuat curățirea componentelor artistice din piatră. De asemenea, 
s-a reamenajat complet muzeul mânăstirii (2014), care reliefează rolul cultural și spiritual al 
mânăstirii în misiunea pastorală a Bisericii noastre, mai ales prin intermediul artei tiparului. 
Prin mormintele aflate în pronaos, mănăstirea se impune ca cea mai mare gropniţă domnească, 
căci au fost înmormântaţi aici următorii voievozi: Vladislav al II-lea (1447-1456), Radu cel 
Mare (1495-1508), Vlad cel Tânăr (1510-1512), Radu-Bădica (1517-1520),Vlad Înecatul (1530-
1532), Pătraşcu cel Bun (1554-1557). În anul 1601, aici, a fost adus capul lui Mihai Voievod 
Viteazul aflat acum într-un mormânt majestuos, în partea dreaptă a pronaosului. 

Mănăstirea a fost un puternic centru de 
răspândire a culturii scrise, prin activi-
tatea călugărilor caligrafi, dar mai ales prin 
faptul că aici s-a instalat prima tipografie 
din spaţiul românesc şi sud-est european, 
de sub teascurile căreia au ieşit, prin stră-
dania Ieromonahului Macarie: Liturghierul 
(1508), Octoihul (1510) şi Tetraevangheliarul 
(1512). În anii 2008, 2010 şi 2012, la iniţi-
ativa Mitropolitului NIFON, Arhiepiscopia 
Târgoviştei, în colaborare cu Biblioteca 
Academiei Române, a retipărit, în ediţie jubi-
liară, cele trei capodopere macariene.

Sursa: arhiepiscopiatargovistei.ro
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În spatele cortinei
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

Artistul plastic liber profesionist are un 
parcurs greu de asumat. De altfel, în 
istoria artelor avem multe exemple de 

pictori care au sfârșit dramatic sau în sărăcie. 

Pe perioada pandemiei cultura a intrat în 
declin, iar artiștii cei mai vitregiți au fost 
liberii profesioniști. După un an și jumătate 
s-a redeschis Galeria Artelor de la Cercul 
Militar Național, fiind invitați mai mulți artiști, 
printre care și eu, să realizez o expoziție 
personală în luna septembrie 2021. 

O invitație de nerefuzat, dar pentru un artist 
din provincie o expoziție greu de susținut. 
Această invitație a venit după o activitate 
intensă, deoarece am realizat mai multe 
expoziții: în februarie la Iași, în aprilie la 
Turda și în luna mai la Cluj-Napoca. Aceste 
eforturi m-au stresat, ceea ce a determinat 
să mă îmbolnăvesc de Covid. Imediat ce am 
ieșit din carantină, am fost nevoit să merg la 
Cluj, să îmi iau tablourile, după care au conti-
nuat următoarele evenimente: în luna iunie 
s-a căsătorit băiatul meu, în august am făcut 
pomenirea tatălui meu pentru nouă luni. A 
urmat cununia civilă a ficei mele. Mai mult, în 
această perioadă casa era în renovare... 

În acest context a trebuit să pictez, să fac 
rame, să lucrez la albumul „Timpul și spațiul 
simfonic” și să pregătesc expoziția. Toate 
aceste solicitări m-au forțat să susțin în 
același timp mai multe activități, fiind condi-
ționat și presat de timp. Efortul și stresul 
mi-au creat din nou probleme de sănătate. 
Tensionat din cauza faptului că nu reușeam 
să acopăr partea de promovare și invitații 
pentru vernisajul expoziției, a început să îmi 
curgă sânge din nas. Atunci mi-am pus între-
barea: oare o să mai ajung la București? Și 
am renunțat să fac toate invitațiile necesare 
pentru public și deschiderea vernisajului. Pot 
spune că m-am lăsat în voia destinului, iar 
vernisajul s-a desfășurat în mod excepțional. 

La expoziție stăteam fără a comunica prea 
mult cu vizitatorii pentru a mă reface. A 
treia zi, spre finalul programului, o doamnă 
vizitează expoziția. Am privit-o atent și din 
cauza faptului că eram foarte obosit, nu am 
căutat să o antrenez în discuții. Când a ajuns 
în fața unui peisaj cu maci, foarte mirată mi-a 
atras atenția că este prea multă culoare. Am 
privit-o din nou cu atenție, dar ea a continuat 
să vorbească: „Nu văd umbra.” În gândul 
meu: „dacă este peisaj pe vreme înnorată, 
este normal să nu fie umbră.” Apoi a făcut 
observații prin comparație cu peisajele lui 
Grigorescu, afirmând că tablourile lui au 
umbră și culoare. O privesc liniștit, obosit 
fiind. Mă întreabă: „Sunteți pictor amator?”. 
Rămân blocat câteva secunde și îi răspund: 
„ Doamnă, am impresia că nu vă pricepeți la 
pictură.” Apoi a continuat să susțină anumite 
referiri la pictura lui Grigorescu. Mirat de 
atitudinea dumneaei, am întrebat-o: „Ce înțe-
legeți prin pictură?” Îmi răspunde că pictura 
este umbră și culoare. Surprins, îi explic 
faptul că pictura este definită prin lumină și 
culoare, deoarece dacă nu ar fi lumina, nu am 
percepe culorile, iar formele și umbra nu ar 
putea exista în absența luminii. În timp ce 
se îndrepta spre ușă a spus: „Eu sunt critic 

artă

Simfonia târzie a tufănelelor, Mihai Coțovanu
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de artă la Muzeul Național”. Îmi cer scuze 
că nu am știut că este critic de artă și nu am 
încercat să aflu cine este.

Am fost pus într-un contrast cultural de 
valorizare care m-a șocat. Din aceste motive, 
trebuie să aduc în atenție că am avut privi-
legiul să fiu remarcat și susținut de mari 
personalități începând cu criticul de artă Aurel 
Leon în clasa a IX -a. Criticul de artă Claudiu 
Paradais a prezentat prima expoziție din peri-
oada studenției. După vernisarea expoziției 
mi-a făcut observații constructive, pentru a 
înțelege cum să aprofundez pictura. Criticul 
de artă Valentin Ciucă a prezentat multe expo-
ziții, urmate de cronici și mi-a semnat albumul 
„Penelul și Paleta” la propunerea dumnealui. 

Este necesar să aduc la lumină o întâmplare 
a domnului Valentin Ciucă, de la un vernisaj, 
în care a făcut observații critice artistului, 
încât, de emoții, poate și de oboseală, artistul 
a căzut. După acest incident a renunțat la 
observații critice.

Criticul de artă Petre Oprea și Mircea Deac 
au recomandat pictura mea, determinându-l 
pe dl. Fabian Anton, care lucra la TVR, să-mi 
ia un interviu. Am avut privilegiul ca Mircea 
Deac să-mi verniseze două expoziții personale 
la București. De asemenea a considerat că 
merit să fiu inclus în ultimele albume pe care 
le-a semnat: „Nudul în pictura românească” 
și „Pictorii portretului”, în care figurez alături 
de Luchian, Grigorescu, Tonitza etc.

Am găsit de cuviință să trec în revistă cele 
scrise mai sus, pentru a accentua eforturile 
depuse ca artist și pentru a evidenția atitu-
dinea și viziunea criticului de artă cu care 
am intrat în dialog, format în direcția artelor 
moderne contemporane. După dialogurile 
avute cu galeriștii și colecționarii, am înțeles 
că artiștii moderni, abstracți, gestualiști, 
performerii, instalații etc sunt profesioniștii, 
iar artiștii care au motive de inspirație din 
realitatea obiectivă sunt considerați amatori. 

Din această analiză se poate deduce în mod 
firesc că Grigorescu, Tonitza, Andreescu 

și Luchian ar intra în categoria artiștilor 
amatori. Cred că în prezent nu există o 
delimitare obiectivă a artiștilor profesioniști 
și amatori. Libertatea în artă nu se poate 
defini cu adevărat prin minimalizarea artiș-
tilor figurativi. Luchian a afirmat că artistul 
trebuie să se smerească în fața naturii. 
De fapt, prin această atitudine, artistul se 
înclină în fața creatorului care-l inspiră și 
strălucește în operele lui de artă. Artistul 
urmează lumina care vine din spectacolul 
naturii. Fără a fi conștient, este pătruns 
de lumina necreată, ce se amprentează în 
materia plastică a tabloului. Din acest motiv, 
pictura are ca elemente esențiale lumina 
și culoarea. Umbra nu poate determina 
culoarea și lumina. Crezul meu artistic a fost 
confirmat și prin publicul de la ultima expo-
ziție, din septembrie, la „Galeria Artelor” în 
cadrul Cercului Militar Național, intitulată 
„Timpul și Spațiul Simfonic”. 

Mă simt dator să le aduc mulțumiri domnului 
general doctor locotenent Cătălin Zisu, 
domnului director colonel Cristian Dorca 
pentru invitație și susținere, domnului 
colonel Constantin Mireanu pentru articol și 
interviu, dl. Valentin Tănase, doamnei Paula 
Romanescu și dl. Marian Nencescu pentru 
vernisarea expoziției. 

De asemenea, mulțumesc publicului iubitor 
de artă care a vizitat expoziția și, în mod 
deosebit, celor care m-au creditat prin 
achiziții. Consider că prin valoarea în sine, 
lucrările de artă, care capătă personalitate 
individuală, devin entități culturale de sine 
stătătoare - un crez artistic pe care l-am 
cultivat în decursul timpului în peste optzeci 
de expoziții personale (definește timpul și 
spațiul contemporan). În fond, fiecare tablou 
devene o cronica plastică. 

Mulțumesc domnului Primar al Municipiului 
Iași Mihai Chirica și domnului Adi Cristi, 
director al Casei de Cultură „Mihai Ursachi”, 
pentru decernarea Premiului Municipiului 
Iași „Scarlat Pastia”, în cadrul evenimentului 
Valorile Iașului, Valorile României, ediția a 
IV-a. 
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umor

Iubitule, la început nu te iubeam deloc. 
Acum te iubesc la fel ca la început.

Maria, la vrăjitoare:
- Mă iubesc doi bărbaţi. Spune-mi, care 
dintre ei va fi norocosul?
Vrăjitoarea pune cărţile, apoi se uită atent 
la ea şi spune:
- Cel ce va avea noroc va fi Vasile. Tu te vei 
căsători cu Ion.

Orice femeie are nevoie de un bărbat. 
Motivul? Zilnic, multe lucruri merg prost și 
nu poți da vina mereu pe soartă.

Profesorul: Cine răspunde la următoarea 
întrebare, poate merge acasă.
Un băiat aruncă geanta pe fereastră.
Profesorul: Cine a aruncat ghiozdanul?
Băiatul: Eu și mă duc acasă acum.

Un bărbat cu figura tristă intră într-un bar 
și cere o bere.
Barmanul îl intreabă: Ce e cu fața asta 
lungă?
Bărbatul răspunde: M-am certat cu nevasta 
și a zis că nu mai vorbește cu mine o lună!
Barmanul: Și care e problema?
Bărbatul: Ei bine, luna se termină în seara 
asta!!!

Tocmai mi-a venit rezultatul la testul IQ. 
Slavă Domnului, e negativ.

Despărțirea de iubită este cea mai grea în 
China... Îi vezi fața peste tot.

Î: Toți bărbații sunt nebuni?
R: Nu, unii rămân burlaci.

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

Trei tipi discută la un phar de bere:
- Am găsit o minge de golf sub pat. Cred că 
nevastă-mea mă înșeală cu un jucător de 
golf.
Al doilea:
- A mea cred că mă înșeală cu un fotbalist. 
Eu am găsit o minge de fotbal sub pat.
Al treilea:
- A mea cred că mă înșeală cu un cal. Am 
găsit un jocheu sub pat.

Am citit un articol despre pericolele 
fumatului și consumului de alcool. M-am 
speriat teribil, așa că o să renunț. Nu o să 
mai citesc niciodată.

Doi îndrăgostiți trec pe lângă o cofetărie.
Ea: Mm... ce bine miroase!
El: Dacă vrei, mai trecem o dată.

Mai demult, tinerii scriau jurnale și erau 
supărați dacă cineva le găsea și le citea. 
Astăzi, tinerii pun totul pe rețelele de 
socializare și se necăjesc dacă cineva nu 
citește ce au scris.

Un acrobat vine să se angajeze la circ:
- Ce știi să faci?
- Pun o sticlă pe masă și intru în ea!
- Băi, mă lași... Ia să vad...
Tipul pune sticla pe masă, pune o pâlnie și 
se strecoară în sticlă.
- Aaaa, păi ce, cu pâlnia? Să vină următorul 
candidat.

Bulă se adresează unei domnișoare într-un 
bar:
- Într-o zi sper să ajung miliardar, ca tatăl 
meu.
- Tatăl tău e miliardar?
- Nu, și el visează.

Între colegi:
- De ce nu lucrează Ionescu săptămâna 
asta?
- Îi ține locul șefului.

- Ce vă place mai mult, vinul sau femeile?
- Depinde de data fabricației.
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Culinar

INGREDIENTE: 
1 pui de țară, sare, piper negru proaspăt 
măcinat, 1 ceapă galbenă, tăiată în bucăți 
mari, 3 morcovi medii, curățați și tăiați în 
bucăți mari, 2 tulpini de țelină, tăiate în 
bucăți mari, 1/2 kg de cartofi, tăiați în sfer-
turi, 1 cățel de usturoi, tăiat la jumătate, 1 
lingură ulei de măsline extra virgin, 3 linguri 
de unt topit, 1 lămâie, 1 legătură de cimbru 
proaspăt.

MOD DE PREPARARE:
Se usucă puiul și se condimentează peste tot 
cu sare și piper. Legați picioarele împreună 
și puneți vârfurile aripilor sub corpul puiului. 

(Dacă aveți timp, lăsați la frigider 1 oră sau 
până peste noapte.)
Preîncălziți cuptorul la 200°. Umpleți o tavă de 
copt cu ceapă, morcovi, țelină, cartofi și usturoi 
și amestecați împreună cu ulei și 1 linguriță de 
sare. Puneți puiul deasupra. Ungeți puiul peste 
tot cu unt topit și umpleți cavitatea cu lămâie 
și cea mai mare parte din cimbru, rezervând 
câteva crenguțe pentru garnitură.
Se prăjește până când sucurile sunt limpezi și 
un termometru pentru carne introdus în centrul 
coapsei arată 165°, 50 minute până la 1 oră. 
Lăsați să se odihnească 15 până la 20 de 
minute, acoperit. Serviți puiul cu legume. 

Foto: delish.com

PUI DE ŢARĂ FRIPT CLASIC
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INGREDIENTE:
200 g file de mușchi de ton, 2 linguri ulei 
de susan, 75 g fasole verde, păstaie, ierburi 
aromatice, 2 linguri sos de soia, 1 lingură 
ulei de floarea soarelui, 1  lingură oteț de 
vin alb, 1⁄2 linguriță zahăr tos, 1 linguriță 
ghimbir proaspăt, ras, 1 linguriță ulei de 
susan.

MOD DE PREPARARE:
Pasul 1
Unge tonul cu ulei. Asezonează bine. Încinge 
o tigaie la foc mediu-înalt. Gătește timp de 30 

de secunde pe fiecare parte sau până când 
este gătit după bunul plac. Clătiți tonul sub jet 
de apă rece. Se usucă cu un prosop de hârtie. 
Se taie în felie subțire.
Pasul 2
Albește fasolea într-o cratiță cu apă cloco-
tită ușor sărată timp de 1 minut. Scurge. 
Reîmprospătează sub jet de apă rece. Se 
usucă.
Pasul 3
Pentru dressing, combinați toate ingredien-
tele într-un castron și amestecați pentru a se 
omogeniza. Asezonați în farfurie.

FILE DE TON CU SOS DE SUSAN ȘI GHIMBIR
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FRIPTURĂ DE SOMON ȘI QUINOA
INGREDIENTE
4 fileuri de somon (100 g fiecare), 120 g de 
quinoa, 1 ardei roșu, 1 ardei galben, 1 litru de 
supă de legume, 1 lingură ulei de măsline, 1 
lămâie, 1 lingură de semințe de susan, sare, 
piper și pătrunjel.

PREPERARE
Tăvăliți bucățile de somon prin semințele 
de susan. Stropiți cu sucul de lămâie stors 
anterior. Coaceți la cuptor la 200°C timp de 
20 min.

Fierbeți quinoa timp de 12 minute în supa de 
legume. 
Scurgeți și țineți la cald.
    
Curățați ardeii, apoi îi tăiați în cuburi mici. 
Stropiți cu ulei de măsline, semințe de susan 
și pătrunjel tocat.

Serviți peștele cu salată de ardei. 

Foto: Sebastian Coman
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INGREDIENTE:
400 g de năut, clătit, scurs, 70 g quinoa trico-
loră, clătită, scursă de apă, 60 g freekeh crapat, 
350 g broccoli, tăiat, tăiat buchețele, 145 g 
edamame decojit congelat, 200 g amestec de 
roșii, tăiat la jumătate, 4 ridichi, feliate subțiri, 
1/2 cană frunze de mentă proaspătă, 2 linguri 
de pepita, 1 lingură oțet de mere, 1 lingură ulei 
de măsline extravirgin, 1 lingură sirop de arțar 
pur, 70 g (1/2 cană) afine.

MOD DE PREPARARE:
Pasul 1
Preîncălziți cuptorul la 200C/180C forțat cu 
ventilator. Se unge o tava de copt și se tape-
tează cu hârtie de copt. Întindeți năutul în 
tava pregătită. Pulverizați ușor cu ulei. Coaceți 
timp de 15 minute sau până când devine auriu 
și crocant.

Pasul 2
Între timp, gătiți quinoa și freekeh-ul într-o 

cratiță mare cu apă clocotită timp de 12 
minute sau până când se înmoaie. Scurgeți și 
reîmprospătați sub jet de apă rece. Scurgeți 
bine.

Pasul 3
Puneți broccoli și edamame într-un cuptor cu 
abur peste o cratiță cu apă clocotită. Acoperiți 
și gătiți la abur timp de 2-3 minute sau până 
când se înmoaie. Scurgeți și reîmprospătați 
sub jet de apă rece. Scurgeți bine.

Pasul 4
Combinați cerealele fierte, broccoli, edamame, 
roșiile, ridichile, menta și pepitas într-un 
castron mare. Se amestecă într-un castron 
mic oțetul, uleiul și siropul de arțar. Adăugați 
dressingul în salată și amestecați ușor pentru 
a se combina. Acoperiți cu năut prăjit, afine și 
frunze suplimentare de mentă chiar înainte de 
servire. 

Foto: taste.com

SALATĂ CU NĂUT ȘI AFINE








