
Parlez-
vous

francais?
[ MADE IN FRANCE ]

Del is  de  sezon



4 fel i i  paine frantuzeasca
200 g branza Gruyere
50 g parmezan ras
2 fel i i  sunca presata
1 l ingura unt
1 ½ l inguri  faina
1 cana lapte f ierbinte
Sare/piper
mustar Di jon

Se incalzeste untul  intr-o cratita si  se adauga faina si  se
amesteca energic 2 min.  Se adauga laptele f ierbinte si  se
amesteca cu un tel  pana cand se ingroasa.  Se ia de pe foc si  se
adauga sare,  piper,  50g branza Gruyer si  parmezanul ras.

Se ung fel i i le de panie cu mustar doar pe o parte.  Pe partea
unsa se aseaza o fel ie de sunca si  inca 50-70 g branza Gruyere.
Se aseaza cealalta fel ie de paine deasupra.  Se toarna sosul
obtinut anterior pe sandvisuri  s i  se presara cu branza Gruyere
ramasa.

Se introduc sendvisuri le inin cuptorul  preincalzit  la 200 grade
C circa 5 minute.  

Se servesc calde.

MADE IN FRANCE

CROQUE MONSIEUR

INGREDIENTE

PREPARARE



100 g masl ine negre fara samburi
200 g sardine
2 l inguri  de capere murate (trecute prin jet  de apa)
50 ml ulei  de masl ine
1-2 catei  de usturoi
piper

Intr-un mojar,  zdrobim toate ingredientele si  amestecam cu
ulei  de masl ine pana devine o pasta omogena.

Servim tapenada pe fel i i  de paine neagra cu seminte sau pe
fel i i  de bagheta frantuzeasca.

MADE IN FRANCE

TAPENADE

INGREDIENTE

PREPARARE



1 kg ceapa galbena
4 l inguri  ulei  masl ine
40 g unt
2-3 crengute cimbru
1 l ingura zahar brun
2 l ingurite usor varfuite de faina
250 ml apa
sare,  piper
2 catei  usturoi  pisati  /  dati  prin presa
250 ml vin alb sec
1.5 supa clara de vita
12 fel i i  de bagheta
300 g branza tare Comte sau Gruyere

Se curata ceapa,  se spala,  apoi se taie f iecare ceapa in
jumatate,  urmand ca f iecare jumatate sa f ie taiata fel i i  relat iv
egale,  subtir i .

Intr-o t igaie foarte mare sau intr-o oala din fonta incingeti
uleiul  s i  untul .  Se adaugat ceapa,  se amesteca pentru ca toata
sa f ie acoperita de unsoare si  se toarna 250 ml apa.

Puneti  capacul s i  lasati  ceapa 15 minute sa se gateasca.  In
acest t imp ceapa se gateste si  se inmoaie,  fara sa f ie nevoie sa
amestecati  in oala.

Dupa acest interval  de t imp am ridicat capacul s i  am lasat sa se
evapore complet apa,  am adaugat o crenguta de cimbru si
zaharul ,  apoi am continuat cal irea cepei  pana a prins culoare
aurie,  usor inchisa.   Am pus peste ceapa faina si  am amestecat
bine,  sa nu ramana cocoloase.

MADE IN FRANCE

SUPA DE CEAPA

INGREDIENTE

PREPARARE



1 cană lapte
4 l inguri  unt nesarat
1/4 l inguriță sare 
ardei  cayenne 
1 cană faina
3 oua mari  
1/2 l ingurita paprika 
1/2 cana branza parmezan
1 1/2 cani  branza elvetiana rasa (Emmenthaler sau
Gruyère) 
sare grosiera pentru a se presara deasupra

Pasul 1
Aduceți  laptele,  untul ,  sarea și  cayenne la f ierbere într-o
cratiță.  Se scoate de pe foc,  se adaugă făina deodată și  se
amestecă energic cu o spatulă de lemn până când amestecul
formează o bi lă.  

Se readuce t igaia pe foc și  se gătește la foc mediu,  amestecând
ocazional ,  aproximativ 1 minut,  pentru a usca puțin amestecul.
Transferați  în vasul  unui mixer,  lăsați  să se răcească 5 minute,
apoi amestecati  aproximativ 5 secunde.

Pasul  2
Adăugați  ouăle și  ardeiul  în vasul  mixerului  s i  prelucrați  t imp
de 10 până la 15 secunde, până când sunt bine amestecate.
Transferați  pasta choux într-un vas și  lăsați  să se răcească 10
minute.

MADE IN FRANCE

GOUGÈRES

INGREDIENTE

PREPARARE



Pasul 3
Preîncălziț i  cuptorul  la 190°.  Puneti  hart ie hârt ie de copt intr-o
tava.  Pastrati  o l ingură de parmezan ras,  apoi adăugați  restul
și  toată brânza elvețiană în pasta choux. Amestecați  sufic ient
pentru a încorpora.  

Folosind o l ingură,  faceți  din aluatul  de gougère f igurinele
individuale care să semene cu niște go.

Continuați  să faceți  “gugare” individuale,  distanțându-le la 2
centimetri  pe foaie.  Presărați  câteva boabe de sare grosieră și
puțină brânză parmezan  pe f iecare gougère.  Coaceți
aproximativ 30 de minute,  până se rumenesc frumos și  sunt
crocante.  Serviț i  calda sau la temperatura camerei .

MADE IN FRANCE

PREPARARE



Compozit ie
25g de unt
500g de ceapa mica
2 oua
280ml de smantana pentru gatit  (peste 30% grasime)
140g branza Roquefort

Blat
280g faina
140g unt rece
8 l inguri  de apa rece

Pentru a pregati  aluatul  de tarta,  pune toata faina intr-un bol
si  adauga untul  rece,  taiat  cubulete,  apoi amesteca rapid cu
varful  degetelor,  pana ce se combina si  compozit ia arata
precum niste f ir imituri .  Adauga 8 l inguri  de apa rece,  apoi
amesteca pana ce obti i  un aluat omogen.

Formeaza o bi la din aluat,  acoper-o cu fol ie al imentara si  da-o
la fr igider macar jumatate de ora (poti  pastra aluatul  la rece
pana la 2 zi le s i  in congelator – 1 luna).

MADE IN FRANCE

QUICHE CU CEAPA
CARAMELIZATA SI BRANZA
ROQUEFORT

INGREDIENTE

PREPARARE



Dupa ce aluatul  s-a racit ,  scoate- l  s i ,  folosind sucitorul ,
int inde-l  pe o suprafata pudrata cu faina,  pana obti i  un cerc cu
cu diametrul  de aproximativ 30cm. Asaza-l  apoi intr-o forma de
tarta cu baza detasabi la si  diametrul  de 25cm, lasand aluatul
sa atarne peste margini ,  apoi  muleaza-l  bine pe forma si  mai
da-l  la fr igider pentru inca 20 de minute.

Incinge cuptorul  la 200°C si ,  cat t imp tava cu aluat e la fr igider,
taie cepele in doua,  apoi in fel i i  subtir i .  Intr-o t igaie
incapatoare,  topeste untul  s i  caleste cepele t imp de
aproximativ 20 de minute,  amestecand din cand in cand, pana
ce ceapa capata o culoare aurie si  devine l ipicioasa.  Ia-o apoi
de pe foc.

Scoate forma de tarta si  inteapa de cateva ori  baza aluatului  cu
o furcul ita.  Asaza deasupra un cerc de hart ie de copt si  umple
forma cu boabe de fasole (daca nu aveti ,  intepati  aluatul  cu o
furcul ita pentru a nu se umfla mij locul .  

Da tarta la copt t imp de 20 de minute,  scoate apoi fasolea si
hart ia si  continua sa coci  aluatul  pana ce se rumeneste.
Intre t imp, bate ouale intr-un bol ,  apoi adauga treptat
smantana. Amesteca in compozit ie ceapa cal ita,  sfarama
branza si  adauga jumatate din cantitate,  impreuna cu sare si
piper proaspat rasnit .

MADE IN FRANCE

PREPARARE



250 g faina
100 ml apa
50 ml ulei
Un praf de sare
200 g kaizer sau sunca afumata
200 ml smantana
1 ceapa mare
Sare,  piper
un praf de nucsoara

Intr-un castron se pun faina,  sarea,  apa si  uleiul .  Se framanta
pana se obtine un aluat omogen. Aluatul  s i  compozit ia se
impart in doua part i  egale.  

Fiecare parte de aluat se int inde f in.  

Adaugati  pe aluat un strat de smantana,  piper si  nucsoara,
ceapa fel iata subtire si  kaizerul  taiat  bucatele mici .  

Tarta se da la cuptor pentru 15 min sau 10 min+5 min pe
functia gri l l .

Exista mai multe variante de compozit i i  :  c iuperci ,  branza de
capra,  somon, ton sau ce aveti  prin fr igider.

MADE IN FRANCE

FLAMMEKUECHE/ TARTA
ALSACIANA

INGREDIENTE

PREPARARE



1 pui (1,5 kg)
25 gr unt
Ulei  de masl ine
Rozmarin
Cimbru
Patrunjel  verde tocat
Un pahar de vin alb
O cescuta ulei  de masl ine
200 gr arpagic
4 cartofi  de marime medie
2 l igurite de boia dulce
Sare piper

Se preincalzeste cuptorul  la cca 200 grade C.

Arpagicul  se scufunda cca 2 min in apa clocotita si  apoi se
curate.  Se sareaza si  pipereaza puiul  atat la exterior cat s i  la
interior.  Fel iute subtir i  de usturoi  se introduce sub pielea
puiului .  Se toaca marunt cimbrul s i  rozmarinul  s i  se amaesteca
cu untul  s i  boiaua,  s i  se maseaza bine puiul .

In interiorul  puiului  se introduce arpagicul  s i  amestecul  de
usturoi  s i  ierburi  aromate.  Se unge tava cu ulei  de masl ine si
se aseaza cartofi i  s i  arpagicul  condimentate,  peste care se
pune puiul .  

Se toarna deasupra puiului  uleiul  de masl ine ramas si  apoi
vinul  alb.  Se da la cuptor cca 60 min.  Se serveste ornat cu
crengute de rozmarin.

MADE IN FRANCE

PUI PROVENSAL

INGREDIENTE

PREPARARE



200 gr.  c iocolata alba
1/2 cutie lapte condensat
500 ml fr isca l ichida indulcita
250 gr mascarpone
Vanil ie 3 l ingurite esenta sau o jumatate de pastaie
400 gr fructe de padure proaspete sau congelate (puteti  inlocui
cu fructe ce sezon: zmeura,  coacaze,  v is ine,  caise,  etc)

Topit i  c iocolata pe baie de aburi  intr-o suta de ml fr isca
l ichida( nu se f ierbe!) .

Intr-un bol  de mixer se pune mascarpone, laptele condensat,
restul  de fr isca,  vani l ia s i  adaugati  c iocolata topita.  Amestecati
putin si  racit i  compozit ia.  Mixati  compozit ia pana ce s-a
ingrosat si  a devenit  foarte cremoasa.

Puneti  un strat de fructe de padure la baza tavi i  de chec(  Jena,
sau ceramic) ,  acoperit i  cu un strat de inghetata si  procedati  la
fel  pana sus la marginea formei.

Imediat puneti  vasul  la congelator si  lasati  cateva ore pana
ingheata compozit ia.

MADE IN FRANCE

PARFAIT CU CIOCOLATA
ALBA SI FRUCTE DE PADURE

INGREDIENTE

PREPARARE



1 cana zahar plus inca ½ cana zahar
4 oua
2 cani  lapte
Vanil ie sau rom

Se incinge cuptorul  la 180 grade C.  

Se topeste 1 cana zahar intr-o cratic ioara cu 1 l ingura apa pana
zaharul  este topit  s i  incepe sa aiba o culoarea placut maronie,
nu arsa.

Se toarna caramelul  in vase micute de ceramica in mod egal  s i
se rotesc ca sa ajunga caramelul  s i  pe lateralele vasului .  Se
pun vasele mici  intr-o tava mare in care se pune si  apa
fierbinte cat sa cuprinda vasele pana la jumatate.

Separat se bat ouale cu ½ cana zahar si  laptele.  Se toarna
compozit ia in vasele mici  peste caramel.  

Se baga in cuptorul  incins pentru aproximativ 40 min,  depinde
de armea vaselor.

Se scot si  se lasa la racit .

MADE IN FRANCE

CRÈME CARAMEL

INGREDIENTE

PREPARARE



3 mere marisoare
4-5 l inguri  de zahar
1 l ingura buna de unt (30 de grame)
300-400 de grame de aluat foietaj

Se scoate aluatul  de la congelator cu o seara inainte si  i l  lasam
la temperatura fr igiderului  sa se decongeleze.

Se aprinde cuptorul  la 190 de grade Celsius.se curata si  fel iaza
merele.  Se pune zaharul ,  direct in forma de tarta,  sa se
caramelizeze.  

Cand s-a l ichefiat  tot zaharul  ( fara sa se arda) se adaugat untul
si  se amesteca sa se incorporeze in caramel si  se da forma
deoparte de pe foc.  

Peste caramelul  f ierbinte se aseaza fel i i le de mar.  Se int inde
aluatul  la 2-3 mm grosime.

MADE IN FRANCE

TARTA "TATIN"

INGREDIENTE

PREPARARE



Se aseaza foaia de aluat deasupra formei de tarta si  se
decupeaza cu un cutit  ceea ce depaseste dimensiunea
acesteia.  

Margini le se preseaza foarte usor peste mere.  Se da la
cuptorul  care era deja bine incins 190 de grade Celsius.

In aproximativ 25-30 de minute este gata (cand e frumos
rumenita) .  Se scoate din cuptor si  se acopera forma in care
s-a copt cu platoul  de pe care se va servi  tarta.  Se apuca
ferm, cu ambele maini ,  atat forma de tarta cat s i  platoul  s i
cu o miscare scurta,  se intoarce totul  cu josul  in sus,  astfel
incat forma sa se spri j ine deasupra platoului .  

Se lasa sa se scurga deasupra tartei  cat mai mult  din
del ic iosul  s irop format in t impul coaceri i .  Se serveste calda
sau chiar racita complet,  s impla sau cu sos de vani l ie (sau
cu inghetata de vani l ie) .

MADE IN FRANCE

PREPARARE


