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1.
Supã de gãinã
2,5 kg carne de gãinã, 150 g morcovi, 150 g pãtrunjel, 150 g ceapã,
þelinã, piper boabe, pãtrunjel verde, sare, cocean de varzã, 2 cãþei de ai
Carnea de gãinã se pune la fiert în apã rece cu sare. Dupã ce a dat
în fiert, se spumeazã, ºi se lasã sã fiarbã 50 de minute, se adaugã
zarzavaturile întregi ºi se fierbe, pânã ce carnea ºi legumele sunt
fierte. Supa se strecoarã. Tãiþeii se fierb în supa strecuratã. Carnea
de pasãre se serveºte cu legumele ºi cu cartofi cu ceapã.
(Chitighaz)

2.
Supã de pasãre

Redactor:
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1,5 kg mãruntaie de pasãre, 150 g morcovi, 100 g pãtrunjel, 50 g
þelinã, pãtrunjel verde, ½ dl ulei, ceapã
Mãruntaiele de pasãre cu zarzavaturile tãiate mãrunte se cãlesc
împreunã în ulei, timp de 15 minute. Se adaugã apa, sarea ºi sã mai
fierbe 45 de minute. Se face turnãþei. Se amestecã ouãle cu fãina ºi
cu atâta apã ca sã fie un aluat ca la clãtite. Se confecþioneazã un
cornet de hârtie, se umple cu compoziþia obþinutã ºi se strânge cu
mâna, apãsând de sus în jos deasupra vasului cu supã, care fierbe
în clocot. Orificiul cornetului trebuie sã fie cam de mãrimea unui
bob de piper. Se plimbã cornetul deasupra supei pânã se toarnã
toatã compoziþia, lãsând supa la fiert încã 5–6 minute. Se presarã
cu pãtrunjel tocat. Supa aceasta se fãcea ºi cu chiseliþã.
(M. Istin, Chitighaz) (Ana Covaci, Micherechi)
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3.
Supã de roºii cu costiþe

Jula, 2007

500 g costiþe, 2 l zeamã de roºii, apã, sare, ceapã tocatã, orez, fãinã
Costiþele se taie felii ºi se pune la fiert în apã cu sare. Se spumeazã ºi se fierbe 40 de minute.

2

3

Ceapa tocatã se cãleºte în 6 g ulei, cu 1 lingurã fãinã. Se adaugã la
costiþã, ºi se subþiazã cu zeama de roºii. Se adaugã orezul, pe care lam fiert separat.
(Otlaca-Pustã, Micherechi)

4.
Supã de roºii II. (fãrã unsoare)
2 l zeamã de roºii, 1 l apã, ceapã, 2 foi de dafin, tãiþei
Zeama de roºii se fierbe cu ceapa, foile de dafin, cu apã ºi sare. Se
serveºte cu tãiþei.
(M. Ardelean, Chitighaz)

5.
Supã de ciuperci
500 g ciuperci, 50 g ceapã tocatã, ulei dupã gust, usturoi, sare, smântânã
Ciupercile se taie felii, se cãlesc în ulei, se pune ceapa ºi usturoiul
care se dã pe rãzãtoare, ºi se stinge cu 3 l apã. Se fierbe 30 minute.
Fãina se amestecã cu smântâna, se subþiazã cu apã ºi se adaugã la
supã. Se potriveºte gustul de sare, la sfârºit se adaugã verdeaþa tocatã.
(Florica Muntean, Chitighaz)

6.
Supã de miel
Carne de miel (capul ºi coastele), 500 g morcovi ºi pãtrunjel, 200 g
cartofi, 200 g varzã, þelinã, sare, pãtrunjel verde, 1 gãlbenuº de ou, smântânã
Carnea de miel se pune la fiert în apã cu sare. Se spumeazã, ceapa se taie mãruntã ºi se cãleºte în ulei, se adaugã zarzavaturile tãiate
rondele, ºi se cãleºte împreunã 10 minute. Când carnea este fiartã
mai bine de jumãtate se adaugã zarzavaturile ºi se fierbe pânã car4

nea e fiartã. Fãina se amestecã cu smântâna ºi cu gãlbenuºul, se
subþiazã cu apã, ºi se fierbe încã 10 minute.
Pe vremuri, supa aceasta s-a fãcut cu chiseliþã, fãrã smântânã ºi
gãlbenuº.
(Reþetã din 1922)
(Ana Kõszegi Mihoc, Chitighaz)

7.
Supã de ºuncã afumatã
20 dkg morcovi, 15 dkg pãtrunjel, þelinã, ceapã, ºuncã
Se pune ºunca la desãrat câteva ore, apoi se pune la fiert în apã
rece. Se spumeazã ºi se adaugã zarzavaturile. Se fierbe la foc domol.
Supa se strecoarã. Se serveºte cu tãiþei. Carnea se taie felii ºi se dã
prin fãinã. Se frige în unsoare.
(Ana Buha, Chitighaz), (A. Covaci, Micherechi)

8.
Supã de varzã muratã
2 kg varzã muratã, 1 kg costiþã, 250 g cârnaþ afumat, ceapã, chimen,
foi de dafin, boia, smântânã
Costiþele, cârnaþul ºi varza se pun la foc în apã rece cu dafin,
chimen, (sare nu se pune numai la sfârºit) ºi se fierbe la foc domol
80 minute. În ulei se cãleºte ceapa tocatã, usturoiul, boia, 2 linguri
de fãinã. Se subþiazã cu apã ºi se dã peste carne. Se lasã sã fiarbã 15
minute. Se poate servi cu smântânã. Se mai face ºi cu carne de raþã
sau de gâscã.
(Ana Buha, Chitighaz), (Darinka Zsigity, Bãtania)

9.
Iepure de la Aletea
2 kg carne de iepure, 100 g slãninã afumatã, 500 g ceapã, 100 g ulei,
10 g boia, 3 dl vin alb, 150 g ardei roºii
5

Slãnina afumatã o prãjim în ulei, se adaugã ceapa tocatã, se presarã cu boia, se adaugã carnea tãiatã bucãþele de 50–60 g, se stinge cu
4 dl apã, se sãreazã. Se fierbe la foc domol 70 minute. Se pune
vinul, ardeiul, roºiile ºi se mai fierbe 25 minute. Se serveºte cu gãluºte.
(Petru Hotea, Aletea)

10.
Supã de iepure de la Nicu
1 kg carne de iepure, 200 g morcovi, 100 g pãtrunjel, 100 g ceapã, 100
g ulei, 100 g þelinã, 200 g ciuperci, pãtrunjel verde, smântânã, 2 foi de
dafin, 5–6 piper boabe, 2 dl friºcã
Carnea se cãleºte în ulei pânã va fi albã. Zarzavaturile se taie mãrunte ºi se adaugã la carne, se mai cãlesc 5–6 minute împreunã. Se
stinge cu 3 l apã. Când legumele ºi carnea sunt fierte se adaugã
friºca. Se presarã cu pãtrunjel verde.
(Aletea)

11.
Sarmalele sãracilor
500 g pâine uscatã, 200 g ceapã, 300 g orez, 2 ouã, boia, sare, piper, 1
cãpãþânã de varzã muratã
Pâinea se sfarmã ºi se prãjeºte în unsoare. Dupã ce s-a rãcit se
adaugã orezul, sarea, piperul mãcinat, boia, ceapa tocatã, ouãle. Se
fac sarmalele mai micuþe. Frunzele rãmase se taie cât se poate de
subþire. O parte din aceastã varzã se pune pe fundul cratiþei, peste
ea se aºazã sarmalele în rânduri suprapuse, deasupra se pune restul
de varzã tocatã. Între rânduri se poate pune slãninã afumatã. Când
au fiert, deasupra se toarnã un sos preparat din ulei, ceapã tocatã,
boia ºi fãinã.
(Gheorghe Negye, Chitighaz)
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12.
Iepure cu fasole verde
2 kg carne de iepure, sare, piper, mãcinat, 1 kg fasole verde, 100 g ulei,
usturoi, 4 dl smântânã, pãtrunjel verde
Carnea tãiatã în bucãþi o cãlim în ulei, o stingem cu 4 dl apã.
Dupã ce carnea este gata se scoate. În uleiul rãmas se cãleºte usturoiul, ceapa tocatã, pãtrunjelul verde, la urmã fasolea verde, se fierbe
ºi se adaugã smântâna. Se pune pe carne ºi se mai fierbe 10 minute.
Se potriveºte gustul cu sare ºi piper. Se serveºte cu orez fiert.
(Petru Hotea, Aletea)

13.
Iepure în tavã
2,5 kg carne de iepure, 200 g slãninã afumatã, ardei, 3 dl vin alb, sare,
piper alb mãcinat, 200 g ceapã
Iepurele se împãneazã cu slãninã ºi cu ardei, se sãreazã, ºi se pune
peste el ceapa tãiatã, ºi vinul alb. Adãugãm puþinã apã. Tava se bagã
în cuptor ºi se lasã circa 2 ore. Din când în când carnea se stropeºte
cu sosul format. Se serveºte cu sos de ciuperci ºi cartofi.
(Aletea, Chitighaz) (F. Godja, T. Trutz, Otlaca-Pustã)

14.
Iepure cu mazãre ºi tãrhanã de la Pustã
1,5 kg carne de iepure, ardei, roºii, 250 g ceapã, 30 g boia, 400 g
mazãre, 150 g ulei, 100 g tãrhanã
Carnea ºi ceapa se cãleºte în ulei, se sãreazã, se pune boia, se
stinge cu 2 l apã. Se lasã sã fiarbã 30 minute, sub capac. Se adaugã
mazãrea, ºi se mai fierbe 20 minute împreunã. Când carnea ºi mazãrea sunt fierte se adaugã tãrhana (prãjitã separat în ulei 5 minute). Se mai fierbe 10 minute împreunã.
(Otlaca-Pustã)
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15.
Tocãniþã de cocoº
2 kg carne de cocoº, 200 g ceapã, 150 g ardei, sare, 100 g ulei, smântânã, mãrar, usturoi, 1 lingurã fãinã
Ceapa o cãlim în ulei cu carnea de cocoº, cu usturoi ºi cu ardei.
Se sãreazã. Adãugãm 3 l apã. Se fierbe 2,5 ore la foc domol (atunci
îi bine fiartã dacã carnea vine dupã oase, ºi nu are numai 4 dl zeamã). Când a fiert mâncarea se adaugã smântânã amestecatã cu 1
lingurã fãinã ºi mãrar. Se serveºte cu mãmãliguþã sau cu gãluºte de
brânzã.
(Ana Pilan, Chitighaz)

16.
Supã de porumbei
4 porumbei tãiaþi în patru, 200 g morcovi, 100 g pãtrunjel, 1 gulie
mijlocie, 50 g þelinã, 50 g ceapã datã pe rãzãtoare, pãtrunjel verde, 100 g
ulei, 150 g smântânã
Carnea de porumbei se cãleºte cu 50 g ulei 10 minute. Zarzavaturile tãiate rondele se cãlesc în 50 g ulei ºi se adaugã la carne. Se fierb
împreunã. Când carnea este gata, se adaugã smântânã. La sfârºit se
presarã cu verdeaþã.
(Florica Olar, Ana Megyeri, Veronica Bodorlo, Chitighaz)

17.
Supã de tãºcuþe cu brânzã
de la nanã Florica Muºt
500 g fãinã, 4 ouã, 300 g brânzã, 1 g boia, ceapã, 4–5 linguri ulei,
mãrar
Ceapa tocatã se cãleºte în ulei, se pune boia ºi mãrar, ºi se stinge
cu 2 l apã. Se sãreazã ºi se fierbe. Se bagã în supã tãºcuþele, se fierb
10–15 minute.
8

Aluatul tãºcuþelor: din fãinã, ouã, sare ºi apã se face un aluat mai
moale ca la tãiþei. Se întinde. Pe jumãtatea foii se pune brânza din
3 în 3 centimetri. Cu cealaltã parte se acoperã. Aluatul se apasã cu
degetele printre grãmãjoare, ºi se taie cu cuþitul sau ruletã, brânza
sã fie la mijlocul pãtratelor. Se fierb în supã.
(Chitighaz)

18.
Supã de tãºcuþe cu brânzã de vacã de la mama
500 g fãinã, 3 ouã, 250 g brânzã de vacã, 1 ceapã mare tocatã ºi una
micã, 1 g boia, pãtrunjel verde, ulei, smântânã
Ceapa tocatã se cãleºte în ulei, se pune boia, se stinge cu 3 l apã.
Se sãreazã. Când fierbe se pune smântâna, pãtrunjelul verde tocat
ºi tãºcuþele.
Tãºcuþele: din fãinã, ouã, apã ºi sare se face un aluat mai moale,
ºi se întinde sã aibã 2 mm grosimea. Brânza se freacã cu ceapa (micã
tocatã), sare ºi boia (o linguriþã). Pe jumãtatea pãturii se pune brânza, ºi se acoperã cu partea cealaltã. Se lipesc bine ºi se taie cu ruleta
de tãºcuþe. Se fierb în supã.
(Ana Pilan, Chitighaz)

19.
Legate
500 g fãinã, 2 ouã, sare, 200 g ceapã, boia, ulei (unsoare)
Din fãinã, ouã, sare se face un aluat mai tare, ºi se întinde o
pãturã mare. Ceapa tocatã se cãleºte în unsoare ºi se adaugã boia,
sarea. Se rãceºte. Foaia se unge cu compoziþia aceasta, ºi se ruleazã
de 2 ori 1 cm. Se taie de 4 cm de lungime ºi se leagã, capetele se
apasã bine. Legatele se fierb în supã ca tãºcuþele, sau în supã de
cartofi. În post aluatul se fãcea fãrã ouã, ºi se ungea cu ulei, ceapã,
boia, se fierbea cartofi tãiaþi mãrunþi în apã sãratã, ºi se fierbea legatele în supã.
(Micherechi, Bãtania, Aletea, Chitighaz, Sãcal)
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20.
Înnodate
500 g fãinã, sare, apã, pesmet, ulei
Din fãinã cu apã sãratã se face un aluat mai tare. Se întinde o
foaie de grosimea 2 mm. De la capãtul pãturii se ruleazã de douã
ori câte 1 cm. Se taie sã aibã lungimea de 3 cm, la mijloc se apasã
bine cu degetul ºi se înnoadã. Se fierb în apã cu sare 15 minute. Se
dã cu pesmet prãjit ºi prai de prune.
(Ana Kõszegi Mihok, Chitighaz) (Ileana Iuhas, Sãcal)

21.
Braþul mamei
1 kg fãinã, 50 g drojdie, 5 dl lapte, 200 g unt, 6 gãlbenuºuri, 120 g
zahãr, un vârf de cuþit de sare, coajã de lãmâie rasã (2 lãmâi)
Umplutura: 250 g unt, 500 g zahãr pudrã, zeamã de lãmâie, 5 dl
smântânã
Din fãinã, drojdie, lapte, gãlbenuºuri, zahãr, puþinã sare, unt, se
face un aluat care se lasã sã dospeascã. Aluatul dospit se întinde ºi
se unge cu untul pe care l-am frecat cu zahãrul pudrã ºi zeama de
lãmâie, sã fie ca spuma. Se ruleazã din douã capete. „Scorzile” (2
rulete de 50 cm) se taie felii de 3 cm, se pune pe o tavã, ºi se lasã sã
creascã 20 de minute. Se coc la foc potrivit 15 minute, se scot din
cuptor ºi se pune glazura (smântâna cu zahãrul). Se introduc în
cuptor ºi se mai coc 10–15 minute.
(Ana Pilan, Chitighaz)

22.
Limba lungã
500 g fãinã, 7 gãlbenuºuri, smântânã, 150 g zahãr pudrã, 1 linguriþã
oþet, puþinã sare
Din fãinã, gãlbenuºuri, smântânã, zahãr pudrã, oþet, sare se face
un aluat mai tare. Se lasã sã se odihneascã 40–50 de minute.
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Se întinde o foaie de grosimea 2–3 mm. Se taie fâºii de lungimea
15 cm ºi late de 2–3 cm. La mijloc se face o tãieturã cu cuþitul, ºi se
trece prin ea unul din capete. Se prãjeºte în ulei pânã îºi capãtã o
culoare aurie.
(Florica Poptilican, Chitighaz)

23.
Sarmale în foi de varzã dulce de la doamna Buha
Se pregãtesc la fel ca sarmalele cu varzã muratã, cu deosebirea cã
varza dulce se opãreºte în apã cu sare. Între straturile de sarmale se
pun felii de roºii sau suc de roºii. Spre sfârºitul fierberii se face rântaº
ºi se pune deasupra sarmalelor. Se mai fierbe 10 minute. (În sucul
de roºii se pune o linguriþã de zahãr.)
(Chitighaz)

24.
Colac de paus
1 kg fãinã, 50 g drojdie, 5 dl lapte, 250 g unt, 8–10 gãlbenuºuri, 300
g zahãr, coajã de lãmâie, stafide, sare
Drojdia se pune în lapte cãlduþ cu 150 g fãinã, 100 g zahãr ºi sare.
Aluatul acesta se pune sã dospeascã. Apoi se adaugã laptele cãlduþ,
zahãrul, coaja de lãmâie ºi gãlbenuºurile. Frãmântãm aluatul. Atunci
e bine frãmântat, dacã aluatul nu se mai lipeºte de blid ºi mânã.
Untul îl topim (sã nu fie tare cald). Pe urmã se adaugã stafidele
spãlate ºi bine stoarse.
Se pune într-un loc cãlduþ sã dospeascã. Când aluatul s-a dublat, se ia în douã pãrþi ºi se fac doi colaci rotunzi. Se pun pe tavã ºi
se ung cu ou. Se astupã tava ºi se lasã sã dospeascã 20–40 minute.
Se coc în cuptor încãlzit din timp, cam 1 orã.
(Florica Nicula, Chitighaz)
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25.
Colac pentru paºti
1 kg fãinã, 5 dl lapte,1 dl smântânã, 50 g drojdie, 2 ouã, 3 gãlbenuºuri, 200 g zahãr, 200 g unt, sare, zahãr vanilat sau rom, coajã de lãmâie
Drojdia se pune în puþin lapte cãlduþ, se adaugã puþinã fãinã ºi
sare. Se lasã sã dospeascã. Ouãle, gãlbenuºurile se freacã cu zahãrul,
coaja de lãmâie, vanilia, untul topit, ºi se adaugã drojdia ºi fãina. Se
frãmântã 40–50 de minute. Aluatul se acoperã ºi sã lasã sã dospeascã. Când aluatul s-a dublat, se fac 3 colaci rotunzi, dar nu groºi.
Mijlocul sã fie gol, unde dupã copt se pune lumânarea.
Se acoperã ºi se lasã sã mai dospeascã. Se ung cu ou bãtut ºi se
coc cam 50 minute.
(Florica Nicula, Chitighaz)

rul, lãmâia, vanilia, ºi un pic de rom. Din fãinã, drojdie, lapte, ouã,
zahãr, sare, unt se face un aluat dospit mai moale. Se lasã sã dospeascã. Când aluatul s-a dublat îl luãm în 3 pãrþi. Pe o planºetã se
fac trei foi cu grosimea de 1 cm. Se împarte umplutura pe douã foi,
a treia se unge cu unt, se ruleazã, se împletesc, ºi se lasã sã dospeascã 25 minute. Se unge cu ou bãtut ºi se coace 1 orã.
(Ana Megyeri, Chitighaz)

28.
Colac mare de Crãciun

1 kg fãinã, 5 dl lapte, 150 g unt, 200+200 g zahãr, sare, 3 ouã, coajã
rasã de lãmâie
Din fãinã, lapte, drojdie, sare, ouã ºi 200 g zahãr cu lãmâie se face
un aluat dospit. Se lasã sã dospeascã. Dupã ce aluatul s-a dublat, îl
frãmântãm mai odatã cu untul topit. Se lasã astupat 30 minute.
Aluatul dospit se împarte în 12–16 pãrþi, se fac colãcei de 16 cm
lungime ºi se face o formã rotundã.
(Ana Ciumpila, Florica Istin, Chitighaz)

1 kg fãinã, 4 dl lapte, 300 g zahãr, 200 g unt, 12 gãlbenuþuri, ½ dl
rom, coajã de lãmâie ºi zeama, 300 g stafide, sare, 1 dl ulei
Într-un vas se pune laptele cãlduþ (tot laptele). Drojdia, sarea,
zeama de lãmâie, 400 g fãinã ºi zahãrul. Cu o lingurã de lemn se
amestecã bine. Se lasã sã dospeascã. Dupã ce a dospit, adãugãm
fãina, coaja de lãmâie, gãlbenuºurile, untul, romul ºi stafidele. Se
frãmântã pânã aluatul se desprinde de mânã ºi de vas. (Trebuie
frãmântat cam 40–50 minute.) Se acoperã ºi se lasã sã dospeascã.
Dupã ce aluatul s-a dublat se ia în 3 pãrþi. Se fac 3 foi ºi se ung cu
uleiul. Se ruleazã ºi se împletesc. Se face un colac lung. Se lasã sã
creascã cam 40 minute se unge cu ou bãtut ºi se coace la foc potrivit
80 minute.
Colacul acesta îl coceau dupã ce scoteau pâinea din cuptor. În
zilele de azi, din aluatul acesta facem 2 colaci ºi se coc 1 orã.
(Ana Ciumpila, Chitighaz)

27.
Colac cu nuci

29.
Puiuþ

600 g fãinã, 30 g drojdie, 3 ouã, 150 g zahãr, 150 g unt, 3 dl lapte,
sare
Umplutura: 250 g miez de nucã mãcinat, 200 g zahãr, 1 dl lapte,
coajã de lãmâie, zahãr vanilat, 50 g unt topit, rom.
Laptele îl fierbem ºi-l golim pe nuci. Când s-a rãcit punem zahã-

800 g fãinã, 40 g drojdie 200 g unt, 200+200 g zahãr, 8 gãlbenuºuri,
3,2 dl lapte, sare
Din fãinã, lapte, drojdie, 200 g zahãr, sare, gãlbenuºuri se face un
aluat mai tare, care se pune la dospit. Dupã ce a crescut bine aluatul, îl frãmântãm mai o datã cu untul topit. Îl punem sã dospeascã
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26.
Colac pentru Paºtele Morþilor

30 minute. Aluatul dospit îl împãrþim în 12 pãrþi. Din toate pãrþile
facem câte 3 fâºii ºi le tragem prin zahãr. Le împletim ºi facem colãcaºi
rotunzi. Se lasã sã creascã pe planºetã. Colãcaºii se coc pe tavã unsã
ºi presãratã cu fãinã.
(Florica Muntean, Florica Istin, Chitighaz)

30.
Sarmale de la Florica Istin
1 kg carne de porc, 400 g orez, 250 g ceapã, 10 g boia, piper alb
mãcinat, frunze de varzã verde opãrite, 50 g unsoare, sare dupã gust,
mãrar, 400 g varzã muratã tocatã
Orezul se amestecã cu carnea tocatã. Ceapa tocatã se cãleºte în
unsoare, se pune pe ea boia ºi se adaugã la carne. Se sãreazã, se
pune piperul ºi cu tocãtura aceasta se umple sarmalele.
Frunzele se taie în patru, ºi se fac sarmale mititele. Într-o cratiþã
se pune varzã muratã tocatã, de 2 cm de grosime, în mijloc se pune
ºuncã afumatã, ºi împrejur în rânduri suprapuse se pun sarmalele.
Deasupra se pune varzã muratã tocatã, ºi mãrar tocat. Când sarmalele au fiert, se face rântaº cu fãinã ºi boia.
(Chitighaz)

31.
Supã de ceapã cu cloape
400 g fãinã, apã, sare, ceapã, 1 dl ulei, boia, pãtrunjel verde, pesmet
Ceapa se cãleºte în ulei, se presarã cu boia, se goleºte pe ea 3 l
apã, se sãreazã ºi se fierbe.
Din fãinã cu apã sãratã se face o pãturã de aluat subþire. Pesmetul se prãjeºte în ulei, se rãceºte. Pãtura de aluat se taie pãtrate din
3–3 cm. În mijlocul pãtratelor se pune pesmet ºi se îndoaie în trei
cornuri. Se apasã bine cu degetele ºi se pun în supã, se presarã cu
pãtrunjel verde ºi se fierbe.
(Darinca Zsigity, Bãtania) (A. Finna, Chitighaz) (A. Covaci, Micherechi)
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32.
Moºocoarne de la Alexandru Finna
Din aluatul pâinii „au furat” un dãrab, (în zilele de azi facem
aluat dospit, frãmântat cu apã sãratã, fãrã ou) ºi l-au uns cu unsoare. S-a împãturat de 4–5 ori. Varza muratã s-a stors bine, ºi s-a pus
pe aluatul întins ca o clãtitã. S-a rulat, capetele s-au îndoit. S-a copt
la foc domol.
(Chitighaz)

33.
Supã de griº prãjit
1 lingurã griº, 1 lingurã unsoare, 1 linguriþã boia, pãtrunjel verde tocat, sare dupã gust
Griºul se prãjeºte în unsoare, se pune boia ºi 3 l apã. Se sãreazã ºi
se pune pãtrunjel verde.
(Chitighaz, Otlaca-Pustã)

34.
Gâscã afumatã de la A. Finna
Gâºtele se taie în douã sau în patru. Se sãreazã ºi se þine în sarea
aceasta 3–4 zile. Se scurge ºi se pune la fum 2 zile.
(Chitighaz)

35.
Sarmale de la doamna Finna
1 kg carne de porc tocatã, 250 g slãninã sau ºuncã afumatã tocatã,
250 g ceapã tocatã, 2 dl orez, sare, ulei, piper, boia, 1 kg varzã muratã
tocatã ºi 17 frunze de varzã muratã
Ceapa o cãlim în ulei, când e ca „iaga” se pune orezul ºi se cãlesc
împreunã 2–3 minute. Se pune boia (un vârf de cuþit), piper, se
amestecã cu carnea. Din compoziþia aceasta se face 16 umpluturi.
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Într-o cratiþã se pune varza tocatã (jumãtate), pe aceasta vine sarmalele, pe sarmale se pune 10 fâºii de slãninã sau carne afumatã. Se
acoperã cu varzã tocatã. Se face rântaº din ulei, fãinã, boia ºi se
pune într-o frunzã muratã. Se împãturã ºi se pune pe deasupra. Se
fierbe sub capac 2–3 ore.
(Chitighaz)

36.
Ciuperci cu cartofi
1 kg ciuperci, 250g cartofi, 100g unsoare, 10g boia, sare, piper
Ceapa se cãleºte în unsoare, se pune pe ea ciupercile tãiate felii, ºi
cartofi tãiaþi cubuleþe. Se înãbuºesc sub capac grijind sã nu se prãjeascã, din când în când se poate pune un strop de apã. Când cartofi sunt fierþi, se pune piper ºi boia.
(Florica Muntean, Chitighaz)

37.
Aluat pentru moºocoarne (aluat de pâine)
1 kg fãinã, 40 g drojdie, sare, ½ l apã
Fãina se pune într-un vas, la mijloc se pune drojdia pe care o
dizolvãm într-un pahar cu apã cãlduþã, 2–3 linguri fãinã, 1 linguriþã
zahãr. Dupã ce a dospit se frãmântã cu apã sãratã. Trebuie sã fie un
aluat bine frãmântat. Se pune sã dospeascã la loc cald.
(în toate satele)

38.
Supã de conopidã de la Chitighaz

39.
Dovleac cu smântânã
1 kg dovleac, 3 dl smântânã (sau 2 dl lapte acru), sare, mãrar, 100 g
unsoare, fãinã
Dovleceii se curãþã de coajã ºi se rad pe rãzãtoare. Se pun la fiert
în apã rece. Dupã 15–20 minute se strecoarã. Din unsoare, fãinã,
mãrar, se face rântaº ºi se pun dovleceii cu smântâna ºi atâta apã sã
nu fie prea groasã. Se sãreazã. Se mai face ºi cu lapte acru (sãmãchiºe).

40.
Dovleac cu roºii
1 kg dovleac, 3 l zeamã de roºii, sare, fãinã, ceapã, unsoare
Dovleceii se curãþã de coajã ºi se dau pe rãzãtoare. Se pun la fiert
în zeama de roºii. Se sãreazã. Din unsoare, ceapã ºi fãinã se face
rântaº ºi se pune în supã. Aºa trebuie sã fie ca supa de roºii cu tãiþei.
(în toate satele)

41.
Gulaº de þap în ceaun
5 kg carne de þap, 300 g unsoare, 1 kg ceapã tocatã, 80 g usturoi, 150
g boia, 40 g chimen, sare
Din carnea tãiatã bucãþi, condimentatã, facem o tocãniþã gustoasã. Când carnea e fiartã, se mai pune apã, cartofi tãiaþi cubuleþe. Se
potriveºte gustul de sare.
(Gheorghe Gulyas, Chitighaz)

42.
Papricaº de carne de ied

1 pui de 800 g, 1 kg conopidã, 1 pãtrunjel, 1 morcov, ceapã tocatã, 1
ou, 250 g fãinã
Conopida tãiatã de pe cocean se spalã bine ºi se pune la fiert în
apã rece sãratã, cu puiul tãiat bucãþi, se pune zarzavaturile tãiate
rondele. Din ou ºi fãinã se face gãluºte, pe care le rupem cu lingura.

Se preparã ca tocãniþa, dar la sfârºitul fiertului se adaugã 2 dl
smântânã amestecatã cu 30 g fãinã. Se serveºte cu gãluºte.
(Gheorghe Gulyas, Chitighaz)
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43.
Tocãnitã de ied

46.
Gâscã pe tavã

1 kg carne de ied (costiþe), 100 g unsoare, 200 g ceapã, 30 g boia, 30
g usturoi, 10 g chimen, sare, piper, puþinã zeamã de roºii
Se pregãteºte ca tocãniþa din carne de porc.
(Florica Godja, Otlaca-Pustã) (Gheorghe Gulyas, Chitighaz)

1 gâscã grasã de 4–5 kg, 100 g ceapã, 2 kg varzã dulce, sare, piper,
zahãr, 1 kg mere, foi de dafin, chimen
Gâsca se taie bucãþi, se sãreazã, ºi se pune pe tavã fãrã unsoare,
cu puþinã apã. Se dã la cuptor. Varza se sãreazã ºi se lasã 20 minute
sã stea. Când gâsca e friptã pe jumãtate se goleºte dupã ea unsoarea. În unsoarea aceasta se cãleºte varza ºi ceapa 10 minute, se pune
chimen, 3–4 foi de dafin, puþin zahãr. Varza aceasta se pune pe
tavã, peste ea se pune carnea de gâscã ºi împrejur merele curãþate
tãiate în patru. Se prãjesc pânã carnea este gata. Mâncarea aceasta se
face ºi din raþã ºi curcan, cu varzã muratã.
(Bãtania, Aletea)

44.
Supã de carne de ied
1 kg mãruntaie de ied, 100 g morcovi, 100 g rãdãcinã de pãtrunjel, 50
g þelinã, 50 g ciuperci, 100 g mazãre, 50 g ceapã, sare, piper, ghimbir, 50
g unt, 40 g fãinã, 2 l friºcã sau smântânã, 1 lãmâie, 60 g orez
Carnea tãiatã bucãþi se prãjeºte cu ceapa în unsoare, se adaugã
zarzavaturile tãiate cubuleþe, se sãreazã ºi se pune pe carne 3 l apã.
Se fierbe. În unt se prãjeºte fãina ºi se subþiazã cu apã rece. Se toarnã în supã. Se mai pune friºca sau smântâna, se mai lasã sã fiarbã
împreunã 5 minute, timp în care se potriveºte dupã gust, de sare ºi
de zeamã de lãmâie. Se serveºte cu orezul fiert.
(în toate satele)

45.
Fripturã de ied
1 kg pulpã de ied, 100 g de unsoare, 1 kg cartofi, 200 g ceapã, sare,
piper
Carnea întreagã se prãjeºte în unsoare. Când pe jumãtate e gata,
se sãreazã ºi se pun cartofii tãiaþi în patru, ºi ceapa tãiatã mãruntã.
Se prãjesc împreunã pânã carnea e gata.
(în toate satele)

47.
Gâscã cu varzã ºi roºii
2 kg carne de gâscã, 2 kg varzã, 150 g ceapã, 2 l zeamã de roºii, sare,
fãinã
Carnea se taie bucãþi, ºi se pune într-o cratiþã mare cu puþinã apã
(dacã gâsca nu-i grasã se pune unsoare sau ulei). Se înãbuºeºte, din
când în când punem puþinã apã sã nu se ardã. Când carnea e mai
bine de jumãtate fiartã ºi nu mai are zeamã, se pune ceapa ºi se
prãjeºte cu carnea împreunã câteva minute. Se stinge cu zeama de
roºii ºi se adaugã varza, se sãreazã. Dupã ce carnea ºi varza au fiert,
se pune deasupra 3 linguri de fãinã amestecatã cu apã ºi 1 linguriþã
zahãr. Se fierbe 2–3 minute.
(în toate satele)

48.
Fripturã de ied pe tavã
1 kg carne de ied, 100 g unsoare, 100 g usturoi, sare, piper, 3 dl apã
Carnea o punem în tavã (sau într-o cratiþã cu capac). Se sãreazã,

18

19

se pune unsoarea, se acoperã cu capacul. Când friptura este bine
rumenitã se ia jos capacul. Se pune pe carne usturoiul, se prãjeºte,
grijind sã nu se ardã. Se serveºte cu cartofi ºi salatã verde.
(în toate satele)

49.
Clãtite cu drojdie
½ l lapte, 2–3 ouã, 200–300 g fãinã, puþin zahãr, sare, 20 g drojdie
Se preparã ca ºi clãtitele fãrã drojdie, cu deosebirea cã se adaugã
drojdia dizolvatã. Se lasã sã dospeascã. Foile se prãjesc mai grosuþe.
Umplutura poate fi dulce sau sãratã.
Umplutura dulce: 500 g brânzã de vacã, 200 g zahãr pudrã, 50 g
unt, 2 ouã
Ouãle se amestecã cu zahãrul pânã se face spumã. Brânza se
amestecã cu untul ºi se adaugã spuma. Clãtitele umplute ºi rulate
se pun pe tavã, ºi se pun pe ele smântânã cu zahãr. Se dau la cuptor.
Umplutura sãratã: 400 g brânzã de oaie sau de vacã, mãrar tocat,
sare, smântânã
Brânza se amestecã cu mãrarul tocat ºi atâta smântânã sã se poatã unge bine. Clãtitele se ruleazã, deasupra se pune smântânã sãratã cu mãrar. Clãtitele se pot da ºi lângã tocãniþã, în cazul acesta
clãtitele rulate se taie fâºii ºi se pun pe tavã, se introduc în cuptor
pânã ce se coace brânza ºi clãtitele se rumenesc.
(în toate satele)

50.
Sarmale în frunze de viþã de vie
Frunzele tinere de viþã de vie se spalã ºi se umple cu compoziþia
ca la sarmalele în varzã muratã. Se fierbe în suc de roºii, cu apã. La
sfârºitul fiertului se îngroaºe supa cu 2 linguri fãinã amestecatã cu
apã.
(în toate satele)
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51.
Sarmale în frunzã de viþã de vie muratã
Umplutura se face ca mai sus. Sarmalele se pun la fiert în apã
sãratã. La sfârºitul fiertului se face rântaº din 100 g ulei, 3 linguri
fãinã, 1 linguriþã ceapã tocatã, boia. Se serveºte cu smântânã.
(în toate satele)

52.
Frunzã de viþã de vie muratã
Frunzele mãrunte de viþã de vie mai bãtrâne se spalã ºi se pun
într-un borcan de 5 l, se pune 20 g pâine uscatã, 50 g sare, ºi se
umple borcanul cu apã. Se acoperã ºi se pune la soare 5–6 zile. Se
folosesc ca ºi frunzele de varzã muratã.

53.
Sos pentru salatã I.
2 gãlbenuºuri de ou, 1 dl smântânã, 1 lingurã de zahãr, sare
Componentele se freacã bine ºi se toarnã peste salatã verde.
(Alexandu Finna, Chitighaz)

54.
Sos de hrean I.
2 dl smântânã, 4 linguri hrean ras pe rãzãtoare, sare, piper
Componentele se amestecã într-un castron, se potriveºte gustul
de sare. Se serveºte cu ouã fierte ºi carne.
(în toate satele)

55.
Sos de hrean II.
2 dl lapte, 1 dl hrean tocat, pesmet, sare, oþet sau zeamã de lãmâie
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Se pune laptele la fiert cu hreanul, ºi se îngroaºã cu atâta pesmet
sã fie un sos mai grosuþ. Dupã ce a fiert se potriveºte gustul de sare
ºi oþet. Se serveºte la carne de viþel sau la fripturi de ied ºi þap.
(Ana Pilan, Chitighaz)

56.
Sos de hrean III.

59.
Salatã verde româneascã
5–6 salate verzi, usturoi, oþet, sare, 100 g ulei
Salata se spalã din mai multe ape, se taie în 4 sau în 6. Uleiul se
încãlzeºte, se adaugã usturoiul, sarea ºi oþetul. În unsoarea aceasta
se pune salata, se amestecã pânã toatã salata va fi caldã. Nu se fierbe. (în toate satele)

60 g ulei, 4 linguri fãinã, sare, oþet, zahãr, 100 g hrean tras pe rãzãtoare
Hreanul se cãleºte în ulei, se presarã cu fãinã ºi se stinge cu supã
de os sau apã. Se fierbe. La sfârºit se adaugã sare, zahãr, oþet dupã
gust.
(în toatele satele)

60.
Mãmãligã cu ouã de la Botoº

60 g ulei, 3–4 linguri fãinã, sare, lapte, 50 g usturoi ras pe rãzãtoare
Usturoiul se rumeneºte în ulei, se adaugã fãina ºi se stinge cu
lapte (supã de os, apã, smântânã), se sãreazã, dupã gust.
(în toate satele)

2 l mãmãligã, 200 g ceapã, 100 g ulei, boia, 6 ouã, 100 g brânzã de
oaie, piper mãcinat
Se pregãteºte o mãmãligã mai moale. Ceapa se cãleºte ºi se presarã cu boia, piper mãcinat, se amestecã cu mãmãliga. Se potriveºte
gustul de sare ºi se goleºte pe o tavã unsã. Cu o lingurã unsã se face
6–8 cuiburi în care se toarnã câte un ou, pe deasupra se sfarmã
brânzã de oi.
Se introduce în cuptor. Se lasã pânã albuºul se încheagã. Se serveºte cu castraveþi muraþi la soare.
(Ana Pilan, Chitighaz)

58.
Sos alb (ºauºpec)

61.
Taºte cu varzã dulce cãlitã

60 g ulei, 3–4 linguri fãinã, apã, sare, oþet
Se încãlzeºte uleiul, se adaugã fãina, se amestecã pânã capãtã o
culoare aurie, se stinge cu apã ºi se fierbe 5–6 minute. Se sãreazã ºi
se adaugã oþet dupã gust.
Sosul acesta se mai face cu smântânã sau cu lapte acru
(sãmãchiºe). În cazul acesta nu folosim oþet. În satele româneºti
sosul acesta e cel mai cunoscut.
(în toate satele)

500 g fãinã, 2 ouã, sare, apã, 1 kg varzã dulce, 100 g ulei, oþet, zahãr,
piper
Din fãinã, ouã, sare, apã se face un aluat mai grosuþ. Se taie în
pãtrate de 6–8 cm. Varza tocatã se cãleºte în ulei, se sãreazã, se pune
puþin oþet, zahãr ºi piper. Dupã ce s-a rãcit, pe mijlocul pãtratelor
se pune o lingurã din compoziþia aceasta, ºi se face taºte. Se fierb în
apã sãratã. Aceste taºte s-au fãcut la sãrbãtori, mai mititele, ºi s-au
servit la cãrnuri fripte cu sos sau lângã tocãniþã.
(Gh. Negye, Chitighaz)
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57.
Sos de usturoi

62.
Mãmãligã
2 l apã, 600 g mãlai (fãinã de porumb), 1 lingurã de sare
Într-o cratiþã se pune apa cu sare, când apa fierbe se toarnã fãina
amestecând 15 minute la foc domol. Se clãtãreºte un vas cu apã
caldã. În vasul acesta se goleºte, deasupra se pune câteva bucãþi de
unt sã nu se facã coajã. Pânã la servit se pune la loc cald.
(în toate satele)

Un vârf de cuþit de ceapã tocatã se cãleºte în ulei cu zarzavaturile
tãiate mãrunte. Se sãreazã ºi se adaugã 3 l apã. Când zarzavaturile
sunt fierte, se fierbe în supã gãluºtele de carne, se presarã cu pãtrunjel tocat.
Gãluºte de carne: carnea tocatã se amestecã cu sare, piper, 1 ou,
pãtrunjel verde tocat, 1 lingurã ceapã tocatã, 1–2 linguri fãinã.
Doamna Finna a învãþat pregãtirea supei de la bunica soþului
sãu.
(Chitighaz)

63.
Supã de bibilicã (pirchiþã)

66.
Supã de varzã dulce

1 bibilicã, 100 g rãdãcinã de pãtrunjel, 200 g morcovi, 50 g þelinã,
piper boabe, sare, ceapã
Bibilica se spalã de mai multe ori, se pune la fiert în 5 l apã. Se
spumeazã, se fierbe la foc domol. Când carnea e fiartã, supa se
strecoarã. Se serveºte cu pieptul bibilicei tãiat fâºii, ºi cu zarzavaturile din supã. Restul de carne se frige în ulei cu usturoi.
Supa aceasta se pregãteºte pentru femeile care nasc ºi copiii bolnavi. Din cocoºul bibilicei se face supã pentru bãrbaþii care ºi-au
rupt oasele sau sunt bolnavi. (Chitighaz)

700 g varzã, 1 dl ulei, 150 g ceapã, 200 g cartofi, smântânã, chimen
În ulei fierbinte se cãleºte ceapa tãiatã mãruntã cu varza tãiatã
fâºii subþire, se înãbuºã sub capac 10–15 minute. Se pune 2 l apã, se
sãreazã ºi se adaugã cartofii tãiaþi cubuleþe. Se serveºte cu smântânã.
(Maria Ardelean, Chitighaz) (în toate satele) (Maria Cioca, Micherechi)

64.
Hrean de la A. Finna

67.
Supã de varzã dulce II

Hreanul se trage pe rãzãtoare, se pune pe tavã, în cuptor la foc
domol se rumeneºte stropindu-se cu supã de carne sau de os. Se
serveºte lângã carne fiartã. (Chitighaz)

1 kg varzã, 500 g cartofi, 1 dl ulei, lapte, fãinã, chimen, sare
Varza se fierbe cu cartofii. Din ulei cu fãinã se face rântaº, se subþiazã cu lapte, se adaugã cãtre varzã, se sãreazã, se pune chimen mãcinat. Se mai fierbe 5 minute (se poate folosi ºi boia).
(Maria Cioca, Micherechi) (în toate satele)

65.
Supã de primãvarã de la doamna Finna

68.
Chisãliþã (Borº)

½ dl ulei, ceapã tocatã, morcovi, pãtrunjel, sare, 1 ou, 300 g carne tocatã, 1 legãturã de pãtrunjel verde tocat, 1–2 lingurã fãinã

Toþi românii din Ungaria cunosc chisãliþa, care se pregãteºte din
tãrâþã fermentatã. În zilele de azi aceasta nu prea se mai foloseºte la
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gãtit, dar câteodatã, pentru tradiþionalele mâncãruri româneºti se
mai aduce din þara-mamã România. Cine are chef ºi nostalgie, îºi
poate face chisãliþã dupã reþeta de mai de jos. (Tãrâþã se gãseºte la
magazinele mai mari.)
1 kg tãrâþã, 200 g fãinã de porumb, sare, 30 g drojdie (drojdia se
foloseºte dacã vrem sã fie chisãliþa gata în 24 de ore)
Tãrâþele se amestecã bine cu fãina ºi se adaugã 4 l apã fiartã sãratã, se acoperã. Dupã ce s-a rãcit atâta sã nu se opãreascã, se adaugã
drojdia dizolvatã în puþinã apã ºi amestecatã cu fãinã. Se acoperã,
se pune la loc cald. Dupã 24 de ore, când s-a limpezit se poate
folosi. Se poate condimenta cu foi de dafin, mãrar, frunze de viºin
ºi frunze de gutui.
(Florica Godja, Otlaca-Pusta)

69.
Porumbei umpluþi
4 porumbei, 200 g zarzavaturi, 4 ouã (din care 2 fierte), 2 franzeluþã,
1 dl lapte, pãtrunjel verde, ceapã, sare, piper, ficatul porumbeilor, 1 kg
mere, puþin zahãr
Zarzavaturile se fierb cu ficatul porumbeilor. Franzeluþa se moaie în lapte. Verdeaþa se toacã, ouãle se fierb, ceapa se cãleºte. Zarzavaturile fierte, strecurate se amestecã cu ouãle crude, cu ouãle fierte
tãiate cubuþele, ficatul tocat, franzeluþa stoarsã, tocatã, ceapa cãlitã,
sare, piper, pãtrunjel tocat. Cu compoziþia aceasta se umple porumbeii, se pune pe tavã (care sã aibã capac), se goleºte 1 dl apã. Se
acoperã ºi se bagã în cuptor cald. Când porumbeii sunt pe jumãtate fripþi, se pune pe tavã merele curãþate, presãrate cu 1–2 linguri
zahãr. Se frige mai de parte fãrã capac.
(Florica Muntean, Chitighaz) (în toate satele)

70.
Porumbei umpluþi
4 porumbei, 200 g miez de pâine albã, ficatul porumbeilor, 300 g ficat
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de pui, 100 g ceapã, pãtrunjel verde tocat, piper, sare, 60 g ulei, 3 ouã,
100 g unt
Miezul de pâine sfãrmat se prãjeºte. Ficatul de pui ºi porumbeii
se taie în patru, se înãbuºã sub capac 5–10 minute cu ceapa tãiatã
mãruntã. Se amestecã toate componentele ºi se umple porumbeii.
Se bagã în cuptor cald. În timpul coacerii din când în când se stropesc cu unt.
(Otlaca-Pustã) (A. Megyeri, Chitighaz) (Petru Hotea, Aletea)

71.
Sos de roºii I
1 l zeamã de roºii, ½ dl ulei, 3 linguri fãinã, sare, zahãr, þelinã
În uleiul fiert se amestecã fãina pânã capãtã o culoare aurie, se
stinge cu zeama de roºii, se pune þelina tocatã (1 linguriþã). Se sãreazã ºi se pune zahãr dupã gust. Se fierbe 5–6 minute.
(în toate satele)

72.
Sos de roºii II
1 l zeamã de roºii, 1 dl lapte, 3–4 linguri fãinã, sare, zahãr
Zeama de roºii se fierbe ºi se îngroaºã cu fãina amestecatã cu
lapte. Se sãreazã ºi se pune zahãr dupã gust.
(Maria Cioca, Micherechi)

73.
Sos de mãrar
½ dl ulei, 2 linguri fãinã, 4 dl lapte, 1 legãturã mãrar tocat, sare, zahãr
Se încãlzeºte uleiul ºi se adaugã fãina amestecând pânã capãtã o
culoare aurie. Se pune mãrarul tocat ºi laptele. Se sãreazã, se pune
zahãr dupã gust. Sosul acesta se mai face cu apã ºi smântânã.
(în toate satele)
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74.
Sarmale cu pisat de porumb
1 kg carne de porc, 18 frunze de varzã muratã, 2 kg varzã muratã
tocatã, 200 g pisat de porumb, 10 g usturoi, 200 g ceapã, sare, piper, boia,
1 dl ulei, 3 dl smântânã
Se fac sarmalele mai de sus, cu diferenþa cã se fierbe cu mai multã
varzã tocatã. Când sarmalele sunt fierte, se scot pe un castron. Varza tocatã se lasã în oala care a fiert ºi se pune pe ea rântaº. Pe o tavã
se pune varza tocatã aºa sã fie ca un cuib, ºi în mijloc se pun sarmalele.
Se pune deasupra smântâna ºi se pune în cuptor cald 20–25
minute.
(A. Megyeri, Chitighaz) (în toate satele)

75.
Cârnaþi proaspeþi
10 kg carne de porc tocatã, 220 g sare, 150 g boia dulce, 50 g boia iute,
30 g chimen, 30 g piper mãcinat, 50 g usturoi dat pe rãzãtoare, 20 g
zahãr
Componentele se amestecã bine împreunã ºi cu compoziþia aceasta se umple maþele curãþate. Se lasã sã se scurgã 4–5 ore. Se þin la
rece pânã la servit. Dacã facem cârnaþi la fum se pune 240 g sare ºi
20 g usturoi.
(I. Santãu, Chitighaz)

76.
Sãrãcii
1 kg fãinã, 250 g unsoare (350g unt), 400 g zahãr pudrã, 8 ouã, 20 g
amoniac, lãmâie
Fãina se freacã cu unsoarea, zahãrul se amestecã bine cu ouãle ºi
coaja de lãmâie, bicarbonatul se dizolvã în puþin lapte. Din componente se face un aluat mai tare.
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Aluatul se pune pe o planºetã presãratã cu fãinã ºi se întinde o
foaie de 0,3 cm grosime. Cu un pahar se taie bucãþi rotunde. Pogãcelele se ung pe deasupra cu albuº de ou ºi se presarã cu zahãr.
(în toate satele)

77.
Lipie cu brânzã
400 g fãinã, 20 g drojdie, 2 dl lapte, 1 ou, zahãr, sare, 50 g unt
La umpluturã: 700 g brânzã de vacã, 200+100 g zahãr, mãrar tocat, 4
dl smântânã, 2 ouã
Din fãinã, drojdie, lapte, ou, zahãr, sare, unt, se face un aluat. Se
pune sã dospeascã. Brânza se amestecã cu 200 g zahãr, ouã ºi mãrar
tocat.
Din aluatul dospit facem o foaie mare. Se pune pe tavã cu margini înalte. Se pune brânza ºi pe brânzã se întinde smântâna cu
zahãrul bine amestecat. Se coace la foc potrivit.
(Micherechi)

78.
Scorzi
1 kg fãinã, 1 ou, 80 g zahãr, 50 g drojdie, 5–6 dl lapte, sare, 100 g unt
Din componente se face un aluat dospit. Aluatul dupã ce a dospit îl împãrþim în patru pãrþi. Pãrþile se mai frãmântã ºi se acoperã.
Când au dospit, se fac foi lungi cât tava ºi aºa de late cât sã aibã
aluatul 0,5 cm grosime. Se pune pe ea umplutura, se ruleazã, se
unge cu ou ºi dupã ce a mai dospit puþin se pune în cuptor.
Umplutura 1: 600 g mac mãcinat, 250 g zahãr, coajã de lãmâie,
stafide.
Umplutura 2: 600 g nuci mãcinate, 300 g zahãr, coajã de lãmâie,
stafide.
Se mai umple cu brânzã de vaci, gem de prune, mere, cacao.
(în toate satele)

29

79.
Sarmale de la Florica Olar
1 kg carne de porc tocatã, 1 pumn de orez, 1 pumn de tãrhanã, sare,
piper, ceapã tocatã cãlitã în unsoare, 2 dl apã fiartã, 14 frunze de varzã
muratã
Carnea tocatã se amestecã cu orezul, tãrhana, ceapa, sarea, piperul, ºi se toarnã pe ea apa fiartã. Se umple sarmalele ºi se fierb. La
sfârºitul fiertului se face rântaº ºi se toarnã pe sarmale. Se mai fierb
10 minute.
(Chitighaz)

g unsoare. Aluatul se întinde, se unge cu unsoarea ºi se ruleazã. Se
taie în ºase pãrþi. Pãrþile se înting. Umplutura se pune în mijlocul
foii ºi cu lãturile se acoperã. Se unge cu unsoare fierbinte. Se coace
la cuptor bine încãlzit.
Umplutura: brânzã de vacã, varzã muratã cãlitã în unsoare, mãmãligã sãratã. (Ecaterina Szûcs, Apateu)

83.
Plãcintã cu mãrar

Aluat ca la moºocoarnã. Din aluatul dospit se fac pãtrate cu lãturile de 14–15 cm, se pune pe mijloc umplutura (mãrar tocat, varzã
muratã, varzã dulce), ºi se împãturã ca un plic. Marginile se apasã
bine sã nu iasã umplutura. Se coc în cuptor bine încãlzit.
(Sãcal)

1 kg fãinã, 50 g drojdie, apã, sare
Se pune fãina pe o planºetã, se face o gropiþã în care se pune
drojdia dizolvatã în apã sãratã. Când drojdia a crescut, din componente cu apã sãratã facem un aluat tare. Cu suciul sau cu mâna
întindem aluatul ºi îl presãrãm cu mãrar tocat cãlit în ulei. Se ruleazã ºi se pune pe tavã unsã. Pe deasupra se fac tãieturi cu cuþitul, ca
sã fie mai uºor sã se taie în bucãþi dupã ce s-a copt plãcinta. Se unge
cu unsoare topitã sau ulei, se sãreazã ºi se lasã sã dospeascã. Se
coace în cuptor bine încãlzit.
(Ecaterina Szûcs, Ileana Iuhas, Apateu)

81.
Vãrzar 2

84.
Scoverzi de la Sãcal

Aluat ca la rãtiºe. Umplutura: mãrar tocat ºi ceapã tocatã cãlitã în
ulei. Se poate coace în cuptor sau prãji în unsoare fierbinte.
(Aurica Gurzãu, T. Martin, Micherechi)

Aluatul ca la scoverzi dospite cu deosebirea cã se pune în aluat
varzã dulce trasã pe rãzãtoare sau mere.

80.
Vãrzar 1

82.
Plãcintã vlahã

85.
Borº din prune uscate de la Sãcal

500 g fãinã, 2 ouã, 3 linguri unsoare, ½ l smântânã, sare, 250 g fãinã,
250 g unsoare
Din 500 g fãinã, 2 ouã, 3 linguri unsoare, smântânã, sare, se face
un aluat care se poate bine întinde. Cu 250 g fãinã se amestecã 250

Prunele uscate le spãlãm de mai multe ori. Se pun la fiert în atâta
apã câtã sã le acopere. Se pune zahãr dupã gust. Se condimenteazã
cu lãmâie, scorþiºoare, puþinã sare. Dupã ce a fiert, se îngroaºe cu 2–
3 dl smântânã, amestecatã cu 2–3 linguri fãinã. Se serveºte cu nuci
tocate.
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86.
Ciorbã de la Sãcal

(Ecaterina Farkas, Cenadul Unguresc) (Aurica Gurzãu, Micherechi)
(Florica Muntean, Chitighaz)

100 g morcovi, 100 g pãtrunjel, 100 g þelinã, 100 g mazãre, 100 g
fasole verde, 100 g conopidã, 100 g gulie, 50 g ceapã, un vârf de cuþit
usturoi, 500 g carne, ulei, roºii, leºtean, varzã dulce
Zarzavaturile tãiate rondele se cãlesc în ulei cu carnea tãiatã în
bucãþi mici. Se adaugã atâta apã câtã supã vrem sã facem. Dupã ce
carnea e fiartã de jumãtate, se adaugã roºii tãiate cubuleþe, leuºtean
tocat ºi varzã dulce dupã gust. Dupã ce a fiert se serveºte cu smântânã.

89.
Porumbei pane

87.
Cezniþã
½ dl apã cãlduþã, 1 linguriþã sare, 1 linguriþã oþet, atâta fãinã câtã e
nevoie ca sã fie un aluat mai moale
Aluatul îl frãmântãm bine ºi îl împãrþim în 12 pãrþi. Se acoperã.
Dupã 20 minute, pãrþile se înting ºi se pun pe tavã unsã. Între toate
pãrþile se pune umpluturã ºi se coace la foc potrivit.
Umpluturã: ½ kg nuci mãcinate, 300 g stafide, 250 g zahãr pudrã, 200 g smochinã tãiatã mânânþãl.
(Ecaterina Farkas, Cenadul Unguresc)

88.
Rãtiºe
600 g fãinã, apã sãratã, 1 linguriþã unsoare
Din fãinã, unsoare ºi apã se face un aluat mai moale. Se frãmântã
pânã vine jos aluatul dupã mânã ºi nu se mai prinde de vas. Se lasã
acoperit 20–30 minute. Se întinde cu mâna sau cu suciul cât se
poate de subþire. Se stropeºte cu unsoare topitã, se ruleazã, se taie
fâºii de 3–4 cm, se acoperã. Dupã 20–30 minute se întind ca o
clãtitã, se umple cu brânzã sau vãrzãturi, ºi se prãjesc în ulei fierbinte.
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Porumbeii tãiaþi în patru se sãreazã. Se lasã în sare 1–2 ore. Se
trag prin fãinã, ou, pesmet ºi se prãjesc în unsoare fierbinte.
(Ana Megyeri, Chitighaz) (A. Covaci, Micherechi)

90.
Tocãniþã de porumbei cu mazãre
4–5 porumbei, 200 g ceapã, 1 dl ulei, boia, sare, 500 g mazãre
Ceapa se cãleºte în ulei ºi se presarã cu boia, se pune carnea de
porumbei ºi se toarnã peste ea 2 l apã. Se sãreazã ºi se adaugã mazãrea.
(Ana Megyeri, Chitighaz)

91.
Ciuperci în cuptor
1 kg ciuperci, puþinã unsoare, sare, piper mãcinat, usturoi tras pe rãzãtoare
Ciupercile se curãþã, se taie cozile ºi se pun pe o tavã unsã. Se
condimenteazã cu piper, sare ºi usturoi. Se dau la cuptor. Se servesc
cu pâine prãjitã ºi ouã fierte.
(T. Trutz, Otlaca-Pustã)

92.
Lângãlãu cu ciuperci
Aluat ca la moºocoarnã, ciuperci, ou fiert, varzã muratã
Aluatul se întinde cu ceva mai mare ca clãtitele. Ciupercile curãþate, sãrate se pun în jur pe marginea aluatului, pe mijloc se pune un
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ou fiert tãiat în ºase pãrþi. Între ciuperci ºi ou se pune ceapã, varzã
cãlitã, mãrar tocat sau vãrzãturi dupã gust.
(T. Trutz, Otlaca-Pustã) (G. Negye, Chitighaz)

93.
Piftie de porc de la nanã Florica Muºt
Picioare de porc, cap de porc, urechi de porc, foi de dafin, piper
boabe, usturoi, ouã fierte
Picioarele, urechile ºi capul de porc se spalã bine mai de multe
ori. Se pune la foc în apã rece, când începe sã fiarbã se varsã apa ºi
se spalã încã odatã. Dupã aceia se pune carnea din nou într-o oalã
cu apã rece. Se fierbe încet 3–4 ore. Dupã ce a fiert se strecoarã.
Carnea se desprinde de pe oase ºi se împarte în farfurii. Zeama se
strecoarã peste carne. Dupã ce s-a rãcit, dar încã nu s-a întãrit, se
pune pe farfurie câte un ou fiert tãiat în douã.
Piftia trebuie se aibã gust bun, nu prea condimentat. La 1 kg
carne se pune 1/2 l apã, 3 cãþei de usturoi, 3 boabe piper, 1 foaie de
dafin, sare dupã gust.
(Chitighaz)

94.
ªuncã friptã pe tavã de la doamna Megyeri
ªunca se pune în apã cãlduþã la desãrat 3–4 ore. Se scurge ºi se
pune pe tavã, se frige atâtea ore câte kilograme are ºunca.
(Chitighaz) (în toate satele)

96.
Ardei umpluþi
600 g carne de porc, 50 g ceapã, 200 g orez (sau 100 g orez, 100 g
gris) sare, piper, 1 ou, ½ dl ulei, 1–2 lingurã fãinã
Carnea tocatã se amestecã cu orezul, sarea, ceapa tocatã, piperul
ºi oul. Ardeii se spalã, se taie capacele, se scot seminþele, se umple
cu compoziþia de carne. Se pune la fiert în apã sau zeamã de roºii.
La sfârºitul fiertului se face din ulei ºi fãinã rântaº ºi se toarnã peste
ardei.
De regulã se fierb ardeii în apã, ºi separat se face sos de roºii ºi
ardeii se pun în acest sos. (în toate satele)

97.
Tocãniþã de porc în ceaun
10 kg carne cu oase mici, 500 g ulei, 800 g ceapã, 500 g ardei, 250 g
roºii (bulion), 200 g boia, puþin piper, chimen, sare, 2 dl vin roºu
Ceapa tocatã se cãleºte în ulei ºi se adaugã carnea tãiatã bucãþi ºi
toate condimentele. Se adaugã puþinã apã. Când carnea e fiartã, se
adaugã vinul. Trebuie sã aibã zeamã foarte puþinã. Se serveºte cu
gãluºte.
(Petru Istin, Chitighaz)

98.
Tocãniþã de vitã în ceaun

ªunca se pune în apã cãlduþã la desãrat 24 ore. Se pune la fiert în
zeama de varzã acrã. Nu se condimenteazã! Dacã zeama de varzã îi
prea sãratã se adaugã apã.
(I. Papp, Chitighaz)

10 kg carne cu oase, 500 g ulei, 1 kg ceapã, 100 g usturoi, 600 g
ardei graºi, 300 g roºii (bulion), 300 g boia, dafin, sare, 4 dl bere
În ceaun se pune un rând de ceapã, un rând de carne tãiatã bucãþi cu oase, condimente roºii ardei tãiaþi fâºii, peste care se pune
din nou un strat de ceapã ºi apoi iarãºi un strat de carne cu toate
condimentele amintite. Când carnea e fiartã, se adaugã berea ºi se
mai fierbe 10–15 minute.
(Petru Istin, Chitighaz)
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95.
ªuncã fiartã în (moare) zeamã de varzã acrã

99.
Caltaboºi de la Ioan Santãu

102.
Plãcintã dulce vlahã de la doamna Ciumpila

1 kg ficat de porc, inimã, 400 g carne, slãninã de la ceafã, 200 g ceapã,
piper, sare, 700 g pisat de porumb
Ficatul, inima, carnea ºi slãnina se fierbe ºi se toacã. Ceapa se
cãleºte în puþinã unsoare, pisatul se fierbe, ºi toate componentele
se amestecã bine ºi se condimenteazã. Cu compoziþia aceasta se
umple maþele bine spãlate.
(Chitighaz) (Aurica Gurzãu, Micherechi)

½ l lapte, 2 ouã, 50 g drojdie, 1 lingurã unsoare, un vârf de cuþit de
sare, 300 g unsoare, 1 lingurã oþet
Unsoarea cu oþetul se bate spumã. Din componente se face un
aluat dospit mai moale, ºi se taie în 15 bucãþi. Se înting ca clãtitele,
ºi se lipesc de trei ori câte cinci cu unsoarea spumoasã. Se pune la
dospit. Dupã ce aluatul a crescut, se întinde ºi se umple cu mac,
brânzã, nuci sau morcovi înãbuºiþi cu zahãr. Se coace în cuptor
bine încãlzit.
(Chitighaz) (în toate satele)

100.
Pãsãrici
500 g fãinã, 30 g drojdie, 3 dl lapte, 50 g unt, 1 lingurã zahãr, sare,
stafide
Din componente se face un aluat dospit ºi se lasã sã creascã 90
minute. Dupã ce a dospit aluatul se face bucãþi mici, care se rãsucesc pe rând, sã aibã lungimea de 14–15 cm. Se formeazã pãsãrici,
din stafide se face ochi, coada se vargã cu un cuþit. Se unge cu ou
bãtut. Se coace în cuptor.
(Sãcal)

101.
Chiftele de ficat
1 kg cartofi, 1 kg ficat de porc, 150 g ceapã, sare, piper, nucºoarã, 2
linguri pesmet, 2 ouã
Cartofii se toacã ºi se sãreazã, se lasã în sare 30 minute. Ficatul ºi
ceapa se toacã. Dupã ce cartofii s-au stors bine, se amestecã cu ficatul ºi condimente. Dacã compoziþia e moale se poate pune 2–3
linguri fãinã. Se prãjesc în ulei bine încãlzit pânã se rumenesc.
(A. Finna, Chitighaz)
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103.
Tort cu mure Botoºan
8 ouã, 16 linguri zahãr, 16 linguri fãinã, 8 linguri apã
Albuºurile se bat spumã cu 4 linguri zahãr, gãlbenuºurile se bat
spumã cu 4 linguri zahãr ºi 8 linguri apã. Spuma de albuº cu spuma
de gãlbenuº se amestecã uºor ºi se adaugã fãina. Compoziþia obþinutã se pune pe formã unsã sau tapetatã. Se coace în cuptor încãlzit potrivit. Se coace 30–40 minute. Dupã ce s-a rãcit se taie în trei
foi ºi se unge cu cremã de mure.
Crema: 250 g mure (compot), 250 g zahãr pudrã, 250 g unt, 2 dl
friºcã, 3 linguri fãinã.
Friºca cu fãina se amestecã ºi se fierbe sã fie un sos alb gros.
Zahãrul cu untul se bate spumã. Dupã ce sosul s-a rãcit se amestecã
cu untul ºi se mai bat împreunã sã fie o cremã omogenã. Murele se
storc de zeamã (câteva boabe se pun pentru decorat) ºi se amestecã
lejer cu crema. În anii 1950–1960 cu tortul acesta se duceau în vizitã la copilul nou-nãscut. Eu ºi în ziua de azi pãstrez acest obicei.
(Ana Pilan, Florica Poptilican, Petru Istin, Chitighaz)
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104.
Struguraºi din Bihor

106.
Cocoradã

400 g fãinã, 10 g amoniac, 2 ouã, 150 g unsoare, 150 g zahãr
pudrã, smântânã
Fãina se amestecã cu unsoarea, ouãle se bat spumã cu zahãrul,
amoniacul se dizolvã în puþinã apã. Componentele se amestecã ºi
se adaugã atâta smântânã sã fie un aluat nu prea moale. Se fac 3–4
foi, depinde de mãrimea tãvii. Se coace la fac potrivit.
Crema: 7 dl lapte, 5 linguri fãinã, 1 dl must sau vin roºu dulce,
200 g zahãr pudrã, 100 g unt
5 dl lapte se pune la fiert, 2 dl lapte cu mustul ºi fãina se amestecã, ºi se adaugã la laptele fierbinte. Se fierbe un sos mai tare. Dupã
ce a fiert se adaugã zahãrul ºi untul. Nu se rãceºte tare. Crema se
pune între foi.
Glazurã: 150 g zahãr pudrã, 1 albuº, 2 linguri must sau vin roºu
Albuºul se freacã cu zahãrul, pânã albuºul se îngroaºã ºi capãtã
luciu. Se adaugã mustul sau vinul, ºi se mai amestecã 5 minute.
Deasupra se decoreazã cu struguri.

Aluatul ca la moºocoarnã, prune
Prunele tãiate în jumate, se presarã cu zahãr ºi se pune pe aluat.
Se coace în cuptor. În ziua de azi se face aluat dospit dulce ca la
scorzi.
(Aurica Gurzãu, Micherechi)

105.
Fripturã de curcan

108.
Pasulã cu piþiguº de post

Jumate piept de curcan se sãreazã ºi se condimenteazã dupã gust,
se prãjeºte în ulei încins pânã la culoarea ruginie, aproximativ 20
minute.
Se scoate din ulei ºi se aºazã pe o folie de aluminiu, se acoperã
cu fâºii subþiri de slãninã adãugându-se mere ºi cartofi tãiaþi felii.
Se introduce în cuptor ºi se stropeºte cu uleiul rãmas de la fripturã.
La foc lent se prãjeºte pânã slãnina se va rumeni.
(dr. Szegvári Józsefné)

Muiem pãsula în apã rece. În cealaltã zi o punem într-o oalã cu
apã, sare, pãtrunjel, morcovi, ceapã, þelinã. Când e fiartã, din fãinã,
apã ºi sare facem un aluat mai tare ºi cu mâna piþigãm din aluat cât
un botuþ, deasupra supei presãrãm boia.
(Ana Buha, Chitighaz)
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107.
Coade de laboº
500 g fãinã, 2 ouã, sare, 200 g ceapã, boia, ulei (unsoare)
Din fãinã, ouã, sare se face un aluat mai tare ºi se întinde o pãturã mare. Ceapa tocatã se cãleºte în unsoare ºi se adaugã boia, sare.
Se rãceºte.
Foaia se unge cu compoziþia aceasta ºi se ruleazã, se taie fâºii ºi se
fierbe în supã de cartofi.
(Aurica Gurzãu, Micherechi)

109.
Fasole albã cu carne afumatã
Fasolea se moaie pe 8–9 ore în apã rece. Se scurge ºi se pune la
foc în apã rece cu carnea. Când de jumãtate e fiartã se pune morcovii, pãtrunjelul, pãstãrnacul, ceapa întreagã ºi se fierbe. Într-o oalã
se pune 1 lingurã ulei, se cãleºte 1 lingurã de ceapã tocatã, 2 cãþei de
usturoi, 1 vârf de cuþit de boia, se strecurã pe ea supa de fasole, se
fierbe în ea tãiþei de casã mai groºi.
Din fasole se face „pãsulã groasã”. ½ dl ulei se cãleºte 2 linguri
ceapã tocatã, 2 cãþei de usturoi, se pune boia, ºi 2 linguri de fãinã.
Pe asta se pune boabele de fasole ºi atâta apã sã fie un sos nu prea
gros. Se mãnâncã cu carnea fiartã ºi cu salatã de varzã muratã.
(în toate satele)

Informatori
ECATERINA SZÛCS (NÃSCUTÃ CARDOª)
Doamna Szûcs este directoarea adjunctã a Centrului Cultural din
Apateu ºi directoarea grãdiniþei din comunã. Din discuþiile purtate
cu ea, printre altele, a reieºit cã îi place foarte mult bucãtãria tradiþionalã româneascã. Toate astea le-a învãþat de la bunica ei ºi cu
plãcere pregãteºte aceste mâncãruri ºi în zilele de astãzi. Una din
tradiþiile comunitãþii române din Apateu este organizarea sãptãmânii naþionale româneºti. În cadrul acestui program se desfãºoarã
diferite activitãþi culturale ºi altele, cum ar fi povestiri de basme ºi
poveºti pentru copii din literatura românã, pregãtire de preparate
tradiþionale româneºti, contribuind cu cunoºtinþele proprii la realizarea acestor bunãtãþi.

ELENA IUHAS (NÃSCUTÃ BOTTÓ)
Ani în ºir a fost doicã la grãdiniþa de copii din Apateu. Datoritã
firii ei deschise, veseliei ºi temperamentului românesc de care a dat
dovadã în permanenþã, a stat în atenþia ºi respectul comunitãþii
româneºti din Apateu. De origine dintr-o familie românã, tot ce a
învãþat de la bunici ºi pãrinþi, ceea ce este legat de tradiþiile ºi de
bucãtãria româneascã, le-a împãrtãºit cu plãcere cunoºtinþelor ºi
colegilor de muncã.

GHEORGHE GULYÁS
„M-a bucurat foarte mult când am auzit despre iniþiativa unor
persoane care au hotãrât sã alcãtuiascã ºi sã prezinte câteva din
bogãþiile româneºti din Chitighaz ºi alte localitãþi unde trãiesc cetãþeni de naþionalitate românã. Sunt primarul localitãþii Chitighaz, ºi
prin funcþia pe care o deþin, pot sã declar cã în aceastã localitate
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aproximativ 80% din locuitori sunt români, precum ºi eu. Din bunici ºi pãrinþi nãscuþi aici în Chitighaz trãiesc ºi eu în aceastã comunã ºi încercãm sã pãstrãm atât tradiþiile culturale cât ºi cele culinare
ale acestei comunitãþi. Personal îmi plac foarte mult preparatele
tradiþionale româneºti, ºi caut sã pãstrez cât se poate aceste
obiceiuri. Printre preparatele preferate menþionez mâncãrurile pregãtite din carne de ovine.”

IOSIF PAPP
Iosif Papp este o persoanã care la întrunirile organizate în cadrul
comunitãþii pregãteºte preparate din meniuri tradiþionale româneºti,
fiind preponderentã pregãtirea mâncãrurilor în ceaun. El este cunoscut datoritã felului în care pregãteºte aceste preparate cu gust
deosebit pentru cã foloseºte o gamã largã de condimente. ªi domnul Papp este de origine românã, cu pãrinþii ºi bunicii nãscuþi în
Chitighaz.

noi, la Micherechi, ºi în ziua de azi se pregãtesc mâncãruri tradiþionale româneºti. Vã invitãm cu drag, sã veniþi ºi sã gustaþi din aceste
preparate. Meritã!”

AURICA GURZÃU (NÃSCUTÃ RUJA)
„Îmi place nespus bucãtãria þãrãneascã. Atât maicã-mea cât ºi soacrã-mea ºi în ziua de astãzi pregãtesc din aceste preparate, care sunt
considerate specialitãþi ale Micherechiului. Copiilor le pregãtesc cu
plãcere din aceste mâncãruri. Cel mai des pregãtim mâncãruri din
aluat, de pildã: coadã de laboº, cocoradã ºi lângãlãul fãcut din aluat de pâine.”

ANA COVACI (NÃSCUTÃ BORDAª)
„De obicei pregãtesc mâncãruri dupã reþete mai actuale, dar câteodatã fac ºi mâncãruri tradiþionale, cum ar fi sãrmãluþele cu mãrar ºi
smântânã, supa de cartofi cu cloape, sau coadã de laboº.”

FARKAS JÁNOSNÉ NÉMETH KATALIN
MARIA CIOCA (NÃSCUTÃ PUI)
Doamna Farkas este primar în Cenadul Unguresc, o localitate în
care convieþuiesc cetãþeni de mai multe naþionalitãþi. S-a bucurat
mult de solicitarea mea de a-mi prezenta diferite preparate culinare
tradiþionale româneºti. Mi-a povestit cã în localitate trãiesc aproximativ 200 de români. Chiar dacã sunt puþini la numãr ei îºi pãstreazã tradiþiile culturale ºi culinare. Mi-a spus cã personal ºi dumneaei
adunã reþete ºi pregãteºte mâncãruri tradiþionale dupã aceste reþete. Cu drag oferã tuturor sã pregãteascã astfel de preparate.

„Am 75 de ani ºi sunt nãscutã în Micherechi, sunt de naþionalitate românã. De când mã ºtiu maicã-mea ne pregãtea mâncãruri tradiþionale þãrãneºti, pe care mai târziu le-am învãþat sã le pregãtesc,
ºi eu. Printre aceste mâncãruri amintesc sosurile de fructe, zarzavaturi, supe de fructe ºi de roºii. La îngroºarea sosurilor nu folosesc
ulei, lapte cu fãinã amestecatã sau smântânã.”

ANA MARTIN
TEODOR MARTIN
„Sunt locuitor din moºi-strãmoºi de naþionalitate românã, în comuna Micherechi. Îmi plac mâncãrurile tradiþionale româneºti, cu
toate cã mãmica mea nu pregãtea aºa des astfel de mâncãruri. Una
din aceste tradiþionale mâncãruri este vãrzarul. Vãrzarul este pregãtit dintr-un aluat special împãturat, folosindu-se mãrar ºi ceapã. La
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„Sunt româncã din Micherechi. Cunosc ºi îmi plac mâncãrurile
tradiþionale româneºti. Amintesc printre acestea mãmãliguþa cu brânzã, coada de laboº, fripturile pe tavã ºi preparatele din aluatul de
pâine.”
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ALEXANDRU FINNA
„Provin dintr-o familie de români, cu vechi rãdãcini din Chitighaz. O familie înstãritã care a pãstrat din moºi-strãmoºi tradiþiile
gastronomice. Aceste preparate diferã puþin de preparatele tradiþionale þãrãneºti. Aceastã diferenþã constã în folosirea condimentelor,
la pregãtirea preparatelor din carne.”

FINNA SÁNDORNÉ SZEGEDI ERZSÉBET
„Sunt de naþionalitate maghiarã. Am învãþat de tânãrã sã pregãtesc mâncãruri tradiþionale maghiare. Dupã ce m-am cãsãtorit, în
familia soþului am avut plãcerea sã gust din mâncãrurile tradiþionale româneºti, pregãtite de soacrã-mea ºi de bunica soþului. Mãrturisesc cã aceste mâncãruri mi-au plãcut foarte mult, fapt care m-a
determinat sã învãþ ºi eu acest fel de gãtit. Printre aceste specialitãþi
vã pot aminti sarmalele în foi de viþã, pregãtite în 3-4 feluri, fripturi
la tavã, preparate de carne, pregãtite pe baza reþetelor rãmase de la
strãmoºi.”

ANA BUHA (NÃSCUTÃ SZRETYKÓ)
„M-am nãscut la Aletea într-o familie românã, de zeci de ani locuiesc în Chitighaz. Atât locuitorii Chitighazului cât ºi întreaga þarã
ne cunosc datoritã activitãþii culturale prin care, cu soþul meu împreunã, pãstrãm vechi tradiþii ºi jocuri româneºti. Pe lângã pãstrarea acestor tradiþii, cu plãcere am pãstrat ºi tradiþionalele mâncãruri
româneºti. Dintre acestea sunt carnea de caprã înãbuºitã, sarmalele
cu roºii, fripturi din raþã ºi gâscã.”

ANA KÕSZEGI (NÃSCUTÃ MIHOC)
„De micã m-a învãþat mama sã preþuiesc mâncarea, ºi cã se pot
pregãti mâncãruri foarte bune ºi gustoase din componentele mai
ieftine ºi mai simple. Am fost mai mulþi fraþi ºi surori. Mama ne-a
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crescut singurã. Familia mea este o familie românã din Chitighaz,
aºa cã mâncãrurile tradiþionale româneºti le cunosc ºi le ºi pregãtesc
ºi în ziua de azi. Mama m-a învãþat pregãtirea în mai multe feluri a
aluatelor, cu puþinã carne, cu folosirea verdeþurilor care dã gust specific ºi plãcut acestor mâncãruri.”

TERESA TRUTZ (NÃSCUTÃ BOTAª)
„M-am nãscut în Otlaca-Pustã, într-o familie românã. Îmi amintesc cã în copilãrie mama a pregãtit mâncãruri tradiþionale, bogate
în zarzavaturi, cu puþinã carne. Mai pregãtea ºi preparate din aluat
din când în când, cum ar fi cloape ºi înodate. Cu regret, dar în prezent eu foarte rar pregãtesc din aceste specialitãþi, cu toate cã deþin
multe reþete din trecut.”

FLORICA GODJA (NÃSCUTÃ PURDI)
„Sunt de naþionalitate românã, nãscutã într-o familie mijlocaºã
din comuna Otlaca-Pustã. Mi-aduc aminte cu plãcere de vremurile
din copilãrie când pãrinþii ºi bunicii pregãteau mâncãruri tradiþionale româneºti. Una din preparatele preferate ale tatãlui meu, povestitorul Mihai Purdi, mesager al culturii româneºti, a fost friptura
de porc cu vin pregãtitã în cuptor. Mâncãruri tradiþionale pregãtesc
ºi în prezent, cum sunt rãtiºele cu brânzã, ºauºpec.”

GHEORGHE NEGYE
„M-am nãscut într-o familie de sãraci, cu mulþi copii. Cu toate
acestea nu am flãmânzit, datoritã îndemânãrii ºi priceperii mamei
mele, care a fost renumitã în pregãtirea mâncãrurilor tradiþionale
româneºti. Dupã ce m-am cãsãtorit, soþia chiar dacã nu a fost aºa
de renumitã în pregãtirea acestor bucate, a continuat ºi în prezent
pregãteºte din mâncãrurile pe care le-a învãþat de la mama.”
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IULIANA NEGYE (NÃSCUTÃ BODNAR)

FLORICA NICULA (NÃSCUTÃ SANTÃU)

„Dupã ce m-am cãsãtorit într-o familie românã, am învãþat de la
soacra pregãtirea a multor feluri de mâncãruri tradiþionale, care miau plãcut foarte mult. Le-am învãþat ºi cu plãcere pregãtesc din aceste
specialitãþi cum sunt sarmale pregãtite fãrã carne, cu toate cã situaþia financiarã îmi permite sã fac ºi cu carne, dar le pregãtesc pentru
cã sunt gustoase ºi sãnãtoase. Una din preparatele tradiþionale este
ºi legatele, pe care le pregãtesc destul de des.”

„La 80 de ani împliniþi încã îmi place nespus de mult sã pregãtesc bucate pentru mine ºi familia mea. Tot ceea ce ºtiu din bucãtãria tradiþionalã românã din Chitighaz, am învãþat de la mama ºi
bunica. În tinereþe am fãcut mulþi colaci pentru pausuri, paºti ºi
crãciun, dar ºi în zilele de azi, când mã simt mai bine, frãmânt câte
un colac sau gogoºi. La nepoþii mei gemeni le fac taºte cu brânzã.
Sã ºtiþi cã aºa mâncãruri cum pregãtim noi românii din Ungaria nu
pregãteºte nimeni din împrejurimi.”

ANA MEGYERI (NÃSCUTÃ BRAD)
IOAN SANTÃU
„Locuiesc în Chitighaz, aici m-am nãscut ºi am crescut într-o familie de români, cu o stare materialã destul de bunã. Îmi amintesc
cã mama pregãtea multe bucate gustoase, fãcute dupã reþete tradiþionale. Dintre acestea pot aminti diferite preparate din aluat, cloape,
moºocoarnã, taºte cu brânzã, taºte cu varzã, fripturã de gâscã la
cuptor, porumbei umpluþi ºi fripturi cu adaus de vin.”

MIHAI ISTIN ªI FLORICA ISTIN (NÃSCUTÃ POPA)
„Cu strângere de inimã îmi aduc aminte de vremurile din copilãrie, când familiile din Chitighaz erau în situaþie grea ºi cu neajunsuri. Mama totuºi încerca sã pregãteascã mâncãruri acceptabile ºi
gustoase, dar sãrãcãcioase. Alimentul de bazã era cartofii pregãtiþi
în foarte multe feluri. În ziua de azi, soþia pregãteºte mâncãruri ºi
prãjituri excelente, dar totuºi câteodatã nostalgia mã face sã o rog
sã-mi prepare mâncare dupã câte-o reþetã din vremurile trecute. Soþia
fiind ºi ea dintr-o familie românã din Chitighaz, pregãteºte mâncãruri tradiþionale româneºti: sãrmãluþe cu afumãturi ºi mãrar, fripturi la tavã, diferite preparate din aluat, gogoºi, colãcei de paºtile
morþilor.”

„Sunt frate cu Florica Santãu si împreunã am avut plãcere sã consumãm bunãtãþile preparate de mama si bunica. Au fost ºi perioade mai sãrãcãcioase, dar ºi atunci s-au gãsit reþete de mâncãruri bune
ºi gustoase. Îmi amintesc din copilãrie de o mâncare specificã, anume, supã de cartofi cu piþiguº. Ocupaþia mea a fost de mãcelar, perioadã în care am fãcut multe feluri de preparate din carne cum ar fi
cârnaþi, caltaboº pregãtit cu pisat, pateu de ficat, tobã.”

FLORICA MUNTEAN (NÃSCUTÃ AVRÃMUÞ)
„De când mã ºtiu mi-au plãcut mâncãrurile tradiþionale româneºti, cu toate cã mama nu prea ºtia sã pregãteascã dintre aceste
bucate. Mai târziu m-am ambiþionat sã învãþ toate tainele bucãtãriei româneºti din Chitighaz. Astfel am ajuns sã pregãtesc mai multe
specialitãþi. Prepar în mai multe feluri ciuperci, carne, aluaturi, porumbei.”

PETRU ISTIN
„M-am nãscut ºi am crescut în Leucuºhaz. Bunicii mei s-au stabilit la Botoº-Pustã, unde a trãit un grup de familii de români,
pãstrându-ºi atât obiceiurile culturale cât ºi cele gastronomice. Tipic
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acestei aºezãri a fost pregãtirea mâncãrurilor în ceaun. Învãþând aceste reþete de la bunica ºi mama, ºi în ziua de astãzi, particip la pregãtirea meselor de nuntã, botez ºi înmormântare. Între timp, m-am
cãsãtorit ºi m-am mutat la Chitighaz, unde continui sã duc mai
departe aceastã tradiþie, încercând sã predau ºtafeta bãiatului meu.”

MUST FERENCNÉ
„M-am nãscut la Chitighaz, în 1927. Am învãþat sã gãtesc de la
mama. Una dintre aceste mâncãruri a fost o ciorbã care se numeºte
supã cu taºte cu brânzã. Aceasta a fost mâncarea preferatã a tatãlui
meu ºi este ºi în prezent preferatã de familia mea. Mi-amintesc cã
mama pregãtea multe feluri de piftele din toate felurile de cãrnuri
cum ar fi carne de porc, carne de gâscã ºi curcan. Am învãþat pregãtirea plãcintelor din aluat dospit, împletituri, cozonac.”

DARINCA PETROVICS (NÃSCUTÃ ZSIGITY)
MARIA PODINA (NÃSCUTÃ SIMAN)
Cele mai cunoscute românce din Bãtania sunt Maria Podina ºi
mãicuþa sa Darinca Petrovics Zsigity. M-am întâlnit cu ele la clubul
românesc din Bãtania. Aici Darinca mi-a povestit despre viaþã, obiceiuri ºi tradiþii strãvechi de 150 ani din Bãtania. Printre altele mi-a
spus: „M-am nãscut într-o familie de români cu situaþia materialã
satisfãcãtoare. Îmi aduc aminte din copilãrie cã pãrinþii mei au fost
foarte economici ºi au drãmuit foarte bine, tot câºtigul ce au avut.
Pãrinþii mei au fost gospodari, au avut pãmânt, vie ºi au crescut
animale. ªi-au produs tot ce-a ce a fost necesar în bucãtãrie. De la
mama am învãþat sã fierb multe mâncãruri tradiþionale ºi ºi în ziua
de azi, de sãrbãtori pregãtesc numai mâncãruri ,,româneºti’’, ce se
pregãtesc cu aceastã ocazie. Maria Podina aprobã spusele mamei
sale adãugând cã în afarã de mâncãrurile tradiþionale româneºti ea
mai pregãteºte ºi mâncãruri specifice sârbeºti.
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FLORICA OLAR (NÃSCUTÃ MOCAN)
Familia Olar e o familie de români între români. Puþine familii
din Chitighaz pãstreazã comorile valorilor culturale cât ºi obiceiurile românilor din localitate ca aceastã familie. Într-o conversaþie cu
doamna Florica am aflat: „Am învãþat sã pregãtesc mâncãruri tradiþionale rãmase de la bãtrâni, printre aceste amintesc sarmalele pregãtite cu tãrhanã uscatã de casã, fripturi, supã de porumbei.”

PETRU HOTEA
În comunitatea românã din Aletea este o familie cunoscutã familia Hotea. Aceasta pãstreazã datinile, tradiþiile ºi obiceiurile strãvechi româneºti din aceasta localitate. ªi în prezent participã activ
în pregãtirea ºi desfãºurarea activitãþilor culturale ce au loc în aceasta comunitate. Sunt vestiþi nu numai prin activitatea lor culturalã,
dar ºi prin pãstrarea ºi transmiterea bucãtãriei tradiþionale româneºti. Am avut plãcere sã aud de la ei câteva din aceste reþete cum
sunt: mâncãruri din iepure, caprã, porumbei.

VERONICA BODORLÓ (NÃSCUTÃ SELEJAN)
„Actualmente în obiceiurile casei apar mai rar mâncãrurile tradiþionale, de aceia mã gândesc cu nostalgie la vremurile din copilãrie,
când mama ne pregãtea din astfel de bucate. Pot aminti: mãmãliguþa cu lapte, taºte cu brânzã, porumbei umpluþi, colãcaºi cu zahãr,
supã de roºii cu costiþe, fripturi în cuptor.”

FLORICA POPTILICAN (NÃSCUTÃ NICULA)
„Ani în ºir, o bunã parte din preocupãrile mele a fost pregãtirea
bucatelor pentru familia mea. Cu drag îmi amintesc de perioada în
care soþul meu a fost dascãl în Botoº-Pustã, la o ºcoalã românã.
Acolo, cu mai multe femei din comunitate, pregãteam foarte multe
mâncãruri ºi prãjituri tradiþionale române, cum ar fi: limba lungã,
sologais /sãrãcii/, plãcintã dulce, preparate de carne, cãrnuri în ceaun.”
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DR. SZEGVÁRI JÓZSEF ªI SOÞIA FODOR ILONA
„Ca medic de circumscripþie am venit în Chitighaz, unde m-am
desfãºurat activitatea profesionalã ca medic. La început nu cunoºteam limba românã, însã pe parcurs am fost obligat sã urmez un
curs de limbã românã, datoritã faptului cã în comunã majoritatea
locuitorilor erau români. În decursul anilor, datoritã specificului
muncii pe care o desfãºuram, am ajuns sã cunosc obiceiurile, tradiþiile, atât cel culturale cât ºi cele culinare ale comunitãþii români din
Chitighaz. Dupã ani ºi ani am ajuns sã mã simt ºi eu puþin român.
Ba mai mult, am ajuns sã mã confund în comunitatea românã din
Chitighaz. Ca medic constat cã între alimentaþia tradiþionalã românã ºi cea maghiarã nu existã diferenþã prea mare. În ambele comunitãþi, alimentaþia este sãnãtoasã ºi bine puse la punct, în funcþie
de anotimpuri. Soþia a învãþat foarte mult sã pregãteascã mâncãruri
tradiþionale, ºi în prezent pregãteºte asemenea bucate. Mâncarea
preferatã a familiei este mãmãliguþa cu lapte. Soþia pregãteºte excelent preparate din carne de curcan, gâscã, în mod tradiþional.”

ANA CIUMPILA (NÃSCUTÃ OLAR)
„Pe lângã munca de zi cu zi, cu plãcere pregãteam mâncãruri familiei mele. Am învãþat pregãtirea acestor bucate de la mama ºi bunica. ªi soþul a fost dintr-o familie românã, astfel pânã când a trãit
am fost mai apropiaþi de bucãtãria tradiþionalã din Chitighaz. Prãjiturile din aluat dospit, cum ar fi împletitele, au fost destul de des
pregãtite în familie. În zilele de azi cu plãcere le fac la nepoþi plãcintã dulce, sarmale ºi diferite fripturi.”

ANA PILAN (NÃSCUTÃ TRIPON)
„Când îmi amintesc de anii copilãriei, îmi vine sã plâng. M-am
nãscut într-o familie românã, cu mulþi copii. Am locuit la BotoºPustã, unde a fost o comunitate românã foarte sârguincioasã, toþi
locuitorii se cunoºteau ºi se ajutorau. Femeile fierbeau ºi coceau
împreunã. De mic copil am învãþat pregãtirea mâncãrurilor tradiþi50

onale cu ajutorul acestor femei. Mama ºi bunica pregãteau o mâncare foarte bunã, tocãniþa de cocoº, bunica o pregãtea cu mãmãliguþã, mama cu gãluºte cu brânzã de oaie, eu în prezent cu tãiþei
groºi de casã. De la cumnatele mele am învãþat sã pregãtesc tortul
cu mure, care ºi în prezent este preferat de familia mea”

MARIA ARDELEAN (NÃSCUTÃ POMUÞ)
„De tânãrã am învãþat pregãtirea mâncãrurilor tradiþionale româneºti. M-am nãscut într-o familie din Chitighaz, care din moºistrãmoºi îºi pãstrau tradiþiile. Mâncãrurile noastre sunt simple, dar
foarte gustase. Personal am o mâncare preferatã: supã de varzã dulce, dar îmi place mult ºi supa de roºii fãrã unsoare, fripturi la tavã ºi
plãcinte din aluat dospit.”

IOAN BRÂNDAª
Când s-a nãscut ideea alcãtuirii ºi prezentãrii acestor reþete din
bucãtãria tradiþionalã româneascã, unul din persoanele la care mam adresat cu rugãmintea de mã ajuta, a fost Ioan Brândaº, „Ionel”, cum îl cunosc locuitorii Chitighazului. Nãscut aici în Chitighaz, crescând ºi învãþând la ºcoalã ºi în viaþa de zi cu zi, astãzi este
meºter în arta culinarã româneascã. Una din recunoºtinþele activitãþii sale a fost participarea dumnealui la Întâlnirea Internaþionalã a
Tineretului din Berlin 1974. Pe parcursul vieþii sale a muncit în Slovacia, Iugoslavia. Budapesta, la Hotelurile „Gellért” ºi „Royal”. Actualmente lucreazã la Jula. În continuare practicã meseria de bazã,
prin care nu lasã sã se stingã transmiterea bucãtãriei tradiþionale
româneºti.
Pentru acordarea unor indicaþii practice ºi tehnice cu privire la
realizarea reþetelor adunate, pe aceasta cale îmi exprim bucuria.
Mulþumesc din toatã inima pentru ajutorul acordat.
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