




Poftă bună cu Gina Bradea

B l o g  ‘ n ’  R o l l

C o l e c ț i a

Folosiți din belșug ingredientul secret: presărați cu multă dragoste 

și cu 2-3 zâmbete, apoi amestecați bine! 

(Gina Bradea)



„Bradea. Gina Bradea. Nu-mi mai aduc aminte de când o cunosc pe Gina. Or fi câțiva ani… Nu ne-am 
văzut niciodată, ne știm doar de pe net. Ne unește pasiunea comună: cercetăm, adunăm, gătim, povestim. 
Mai ales povestim! Gina Bradea gătește mult, scrie bine, are umor și o bunătate sufletească deosebită! Faptul 
că s-a mutat de câțiva ani în Italia, la Ancona, cred că a ajutat-o să se manifeste atât de bine. GINA GĂ-
TEȘTE DE DOR! Gina își amintește rețetele copilăriei DE DOR. Gina ne spune tot ce știe, ne povestește 
minunat, ne dă sfaturi, ne dezvăluie secrete. DE DOR! Mâncărurile ei au gust de țară, gust de România. DE 
DOR! Gina și-a făcut în Italia casa ei, cu curtea ei, cu păsările ei, ca în România. DE DOR! Gina și-a făcut 
cuptor cocător și afumătoare ca acasă. DE DOR! Gina când ne destăinuie o rețetă ne spune tot, cântărește tot, 
socotește tot, nu transmite nimic neverificat. La ea nu numai rețeta este importantă, ci și povestea mâncării. 
Are Gina un dar de-a povesti… Nu mulți autori de cărți de bucate ne transmit toate secretele cum o face Gina 
Bradea. Într-una din poveștile ei, Gina ne dezvăluie și ingredientul principal care nu trebuie să lipsească din 
nicio rețetă: dragoste și un strop de bucurie! Gina are de gând să se întoarcă, peste doi-trei ani, în România. 
Nu te grăbi, Gina, mai ai de scris câteva cărți. Acolo le scrii cel mai bine. DE DOR!“ (Mircea Groza)

„Gina Bradea a fost printre primii mei fani declarați, după ce am publicat prima carte, Zilele amanților. 
Deși locuiește în Italia de câțiva ani, este ancorată în realitatea românească. Așa am aflat că are un blog 
culinar, foarte popular în rândul românilor din diaspora, și nu numai. Nu este un blog cu rețete de bucate, 
ci cu rețete de bucăți de suflet. Pentru că Gina pune suflet în tot ceea ce face. A dus cu ea în Italia un bagaj 
bogat, este mândră că e româncă și susține tot ce este românesc. Am fost onorată de recenzia făcută de ea, 
pentru că orice poveste de iubire are gustul ei. Despre asta este vorba în rețetele Ginei.“ (Corina Ozon)

„După ce citești o carte de bucate obișnuită, rămâi în minte cu câteva rețete tentante, pe care vei vrea 
să le testezi cu prima ocazie, să impresionezi pe cineva sau, pur și simplu, să-ți răsfeți gustul. Când citești 
Poftă bună! cu Gina Bradea, nu rămâi doar cu rețetele, ci simți că ai intrat în sufletul unui om deschis și cald, 
cu poveștile lui de viață, cu multă iubire, cu mult umor și cu o uriașă bucurie de a trăi. Așa sunt rețetele 
Ginei: presărate cu povești frumoase și cu iubire. Este o carte de bucate, dar altfel decât oricare alta: cu mesaj 
și cu suflet. Descoperiți-le!“ (Cristina Nemerovschi)

„Gina Bradea este un Gavroche cu fustă şi har la scris, gătit şi descris cu bucate savuroase. Un Radu 
Anton Roman la feminin. De la Marele Pofticios dispărut prea devreme, nu a mai apărut niciun polonic de 
geniu dres cu fiertură de călimară. Gina nu are mere. Gina are carte și blog culinar. Din virtual a binemeritat 
printul. Şi a dezosat julien o cutumă, aceea că marii bucătari sunt bărbaţii. În cartea ei de găteli găsiţi numai 
reţete cinstite. Trudite şi încercate de ea, de zeci de ori, până când ingredientele s-au potrivit perfect! Nu 
este o carte de bucate copy-paste. Este, mai degrabă, una interactivă. Moldo-dobrogeanca asta cu suflet de 
aluat fraged găteşte împreună cu voi, aşa cum o face şi pe blog, dacă aveţi nevoie. Dă sfaturi, cicăleli, tot ce 
trebuie. În timp real. Şi are un talent de a povesti de nu ştii după ce să salivezi mai întâi. Vă poftesc să savu-
raţi o carte plină de umor, talent şi reţete potrivite în ciuda papilelor gustative.“ (Cătălin Bădulescu)
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Am un blog culinar, Poftă bună cu Gina Bradea!, dar asta știți deja. 

Ce nu știți este că eu am vrut prima dată să scriu o carte de bu-
cate și așa s-a născut blogul: o carte de bucate online, mai modernă. Și 
pentru că blogul a avut succes, acum a venit timpul să public și o carte. 
Am pe blog peste 600 de rețete de familie, exact așa cum gătesc în casă, 
rețete fără pretenții și fițe. Veți recunoaște multe dintre rețetele familii-
lor voastre, rețete de demult, mâncăruri, murături, afumături, torturi și 

prăjituri, supe și ciorbe de tot felul și foarte multe altele. Eu am modernizat puțin rețetele, 
am scos prăjelile și cantitățile mari de ulei și untură folosite; gătesc mai light, înăbușit și 
nu prăjit. Multe dintre aceste rețete sunt însoțite de povești și amintiri, mai triste sau mai 
vesele, așa cum este și viața, în general. Și mai am enorm de multe rețete de scris. 

Și asta pentru că întotdeauna mi-a plăcut să gătesc, să improvizez în bucătărie, să jon-
glez cu alimentele și condimentele, din mult sau puțin să fac o mâncare gustoasă. Pentru 
mine, o mâncare gustoasă nu este o mâncare făcută din ingrediente exagerat de scumpe, 
rare, de fițe, ci o mâncare făcută cu dragoste. Da, cu dragoste, pentru că orice mâncare 
făcută cu pasiune, cu plăcere, cu drag, are alt gust ☺.

Văd gospodine care vor să știe exact câtă apă se pune la pâine, la ce temperatură se 
coace, exact câte minute se ține la cuptor, câte grame de sare sau piper se folosesc… Cam 
greu. Totul depinde de gustul personal, în mare parte.

În această carte am scris 30 de rețete de bază, rețete de căpătâi pentru o gospodină. 
Dacă veți ști să gătiți aceste 30 de rețete foarte bine, de aici vă veți descurca excelent mai 
departe. Pentru că fiecare rețetă din această carte are și alte variațiuni, să zicem. Se pot găti 
și alte rețete în același mod, urmând aceiași pași, doar schimbând câteva ingrediente, sau 
se pot folosi la multe alte preparate.

Bătrânii noștri nu au învățat să gătească la cântar și nu au copt un anumit timp, ci au 
învățat totul organoleptic, adică prin simțuri: văz, auz, miros, pipăit, gust. Apa la aluat nu se 
poate spune exact cât trebuie, pentru că în funcție de gradul de umiditate și de conținutul 1



în gluten al făinii, așa va absorbi apa. E la fel ca pământul: câtă apă înghite la ploaie? E pă-
mânt mai argilos, pământ mai negru și mai mănos, uneori e mai uscat în profunzime sau 
nu… Așa e și cu făina. În general, la 1 kg făină se adaugă 500 ml lichid, apoi se frământă și 
se mai adaugă treptat cât mai cere făina. În general, intră cam 600 ml de lichid. 

Învățați să vă cunoașteți cuptorul, educați-vă gusturile proprii și gătiți rețetele pe 
gusturile voastre și ale familiei. Nu există rețete bătute-n cuie. Cea mai bună mâncare este 
cea gătită de voi, cea care vă place vouă și familiei. Oricât de grozavă și de bine explicată 
ar fi o rețetă, dacă nu știi să gătești, vei obține un dezastru. 

Vă propun să aveți un caiet în care să vă notați rețetele preferate, ce condimente 
folosiți la fiecare mâncare, ce temperatură de copt e la pâine, câte minute, la prăjituri la 
fel… Totul în funcție de cuptorul vostru, în funcție de gusturile voastre și ale familiei.

Jucați-vă, improvizați, nu vă speriați dacă rămâneți fără piper sau fără ulei în casă. 
Cu ce se pot înlocui? Găsiți modalități de a găti gustos, simplu, fără să complicați inutil 
rețetele. Fără praf de copt, Vegeta din comerț sau alte premixuri. O budincă se face tare 
ușor în casă, din lapte, unt, făină sau amidon și arome. Maioneza, la fel. Vegeta – folosiți 
legume proaspete; o ceapă și un morcov vor face minuni!

Am scris aici câteva rețete de mare folos. Vă invit să le răsfoiți și să le gătiți. 

Încep, cum altfel, cu rețeta de pâine de casă. Pentru că ospitalitatea românească spu-
ne să primești oaspetele cu pâine caldă și sare. Așa că vă primesc cu brațele deschise, cu 
pâine și cu sare. Și vă aștept pe blogul Poftă bună cu Gina Bradea!, să gătim împreună 
mâncăruri românești gustoase, mâncăruri așa cum făceau mamele și bunicile noastre, 
mâncăruri curate, cât mai naturale posibil. O mâncare gătită-n casă înseamnă sănătate, 
armonie, economie, belșug și fericire ☺. 

Să ducem împreună bucătăria românească acolo unde îi este locul. Să o facem cunos-
cută peste tot în lume! 
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Pâine de casă, rețetă simplă, pas cu pas, așa cum fac de multe ori. Folosesc doar făină, 
sare, zahăr, ulei, drojdie și apă. Mai simplu și mai gustos de atât nu se poate.

Mereu mi-a plăcut mirosul de pâine caldă. Consider că este una dintre cele mai minu-
nate arome care pot exista. Când eram copil, cu mare drag îmi amintesc de cuptorul 

de pâine al bunicii, unde se adunau mai multe femei și frământau și coceau aluaturi de 
tot felul. Cred că de la bunicuța moldoveancă mi se trage dragostea asta față de aluaturile 
dospite și pâinea de casă.

M-am căsătorit imediat după Revoluție. Cei de vârsta mea 
ne amintim ce cumplit de greu a fost atunci: magazinele erau 
goale, nu se găsea nimic, inflația era uriașă. Munceam o lună 
pentru o pereche de pantofi, și nu de calitate prea bună (ca va-
loare a salariului). Am avut marele noroc să fim descurcăreți, eu 
și soțul, și reușeam să facem rost de făină albă. Era un lux atunci 
să ai făină bună. Lucram la Aprovizionare, în port, aveam moa-
ra și fabrica de ulei lângă mine, așa că găseam fără probleme fă-
ină albă și ulei. Iar când plecam în delegații prin țară, căutam 

mereu morile despre care știam că vând făină. Aveam mereu în casă un sac cu făină. Și 
făceam mereu aluaturi: pâine, colăcei, covrigi, cozonaci, plăcinte. 

O să vă dau astăzi rețeta pe care o am de la mama și bunicuța: Pâine de casă, rețetă 
simplă, pas cu pas. Asta este cea mai simplă pâine de casă, cu rezultat garantat. Ies pâini 
mari, pufoase, aromate. O să vă spun toate secretele pe care le-am adunat de la femeile din 
familia mea, de la patiseriile în care am lucrat în tinerețe, dar și de aici, din Italia – sfaturi 
de la Scuola italiana di cucina, dar și de la vecinii care fac pâine în casă. Am adunat sfaturi 
de peste tot, și astfel a ieșit articolul acesta.

Pâine de casă, rețetă simplă, pas cu pas

cu Gina Bradea
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Ce folosim la rețeta de Pâine de casă, rețetă simplă, pas cu pas:

Cantități pentru 1-2-3 pâini, cu greutatea totală de aproximativ 1.6 kg

Durată pregătire:  30 min.

Durată gătit:  50 min.

Total:  1 oră și 20 min.

Ingrediente:
• 1 kg făină
• 10 g drojdie uscată sau 25 g drojdie proaspătă
• 2 lingurițe sare
• 2 lingurițe zahăr
• 50 ml ulei (dacă se poate, de măsline; iese aluatul mai fin)
• 600-650 ml apă călduță
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cu Gina Bradea

Cum se face rețeta de Pâine de casă, rețetă simplă, pas cu pas:

Făina se cerne de 2 ori înainte de folosire. În felul acesta se elimină eventualele cor-
puri străine, dar se și aerisește. Se pune într-un lighean, covată –  ce aveți –, se ames-
tecă acum drojdia uscată și zahărul. Dacă 
folosiți drojdie proaspătă, se pregătește 
maiaua separat: se pune drojdia proaspătă 
(25 g) și se amestecă bine cu zahărul, până 
se face ca o smântână. Se adaugă 50 ml apă 
și 1 lingură de făină, se amestecă bine și se 
lasă să dospească 10-15 min. Când și-a du-
blat volumul, se toarnă peste făină.

Se adaugă apă călduță și sarea și se 
amestecă până când se înglobează toa-
tă apa. Dacă mai este nevoie, se mai pot 
adăuga 1-2 linguri de apă sau făină, în 
funcție de cât mai cere aluatul. Făina 
poate fi mai umedă sau mai uscată, așa că 
aluatul va mai cere apă sau făină. Când se 
adaugă uleiul, la frământat, aluatul se mai 
întărește.

Se începe frământatul, se ung mâinile și vasul cu ulei și se frământă aducând aluatul 
de la margine spre interior. În felul acesta, aluatul înglobează aer și va crește foarte fru-
mos. După 5 minute de frământat, începeți să trântiți aluatul. Da, ați citit bine: trântiți 
aluatul. Puneți ligheanul jos și lăsați aluatul să cadă în lighean. În lighean, nu pe lângă, 
da? Repetați de 10 ori. Acest trântit are rolul de a împrăștia aerul în mod uniform în aluat. 
Când veți relua frământatul, veți vedea că aluatul este mult mai fin, mai elastic și se des-
prinde de mână. Dacă se lipește de mână acum, mai adăugați o lingură de făină pe fundul 
ligheanului și frământați încă 5 minute. Mai trântiți aluatul de 10 ori. Apoi mai frământați 
2-3 minute, dați formă frumoasă aluatului și lăsați-l la dospit.
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Așa arată aluatul meu după 30 de minute:

Trucuri:

– Se aprinde cuptorul pentru 5 minute, apoi 
se stinge, să fie călduț înăuntru. Se bagă va-
sul cu aluat în cuptor și se închide ușa. Veți 
avea un dospitor grozav. Nu uitați să stingeți 
cuptorul și verificați aluatul după 30 min.

– Dacă vasul cu aluat e mare sau aveți cup-
torul ocupat cu altceva, puneți apă caldă 
într-un vas și așezați deasupra vasul cu aluat, 
dar fără să atingă apa caldă. Verificați după 
30 de minute. Aceste metode ajută aluatul să 
crească mult mai repede.

Tot acest trântit, deși pare greu sau ciudat, de fapt ajută enorm de mult aluatul, redu-
ce timpul de frământat și vă asigură niște dospituri atât de pufoase, încât toată lumea o să 
vă laude. Așa arată aluatul meu după ce l-am trântit bine. Acolo am 5 kg de făină.

Se acoperă vasul cu folie de plastic și apoi cu un șervet curat și se lasă la dospit. Folia 
îl va ajuta să crească mult mai repede.

Așa arată aluatul când l-am întors puțin. Vedeți cât 
de frumos a crescut, cât aer are? Vă dați seama ce pâi-
ne o să-mi iasă de aici? ☺



Acum se scoate aluatul pe planșetă sau pe masa pudrată cu făină sau unsă cu ulei, în 
funcție de cum vă place să lucrați. Eu mă împac bine dacă ung masa și mâinile cu ulei. Se 
împarte aluatul în câte pâini doriți să faceți. Se pot face pâini rotunde: se fac bile și se răsu-
cesc pe masă până se obține forma dorită. Se pun în tavă la dospit și se pot cresta deasupra 
sau nu, după dorință. 

Se pot face pâini lunguiețe, franzele: se fac fitile cât de lungi vrem să fie pâinea. Se 
așază în tăvi la dospit și se crestează cu un cuțit foarte bine ascuțit. În patiserii există brice 
speciale. Când lucram la laboratorul de cofetărie, aveam niște brice improvizate, făcute 
dintr-o lamă băgată într-un băț. Făceam sute de pâini zilnic.
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Se pot face pâini împletite în 2-3-4-5… după dorință și imaginație. Se fac fitile (suluri) 
subțiri, de aceeași lungime și grosime, apoi se împletesc, se răsucesc… așa cum vă doriți. 
După ce s-au împletit, se strâng bine capetele și, cu mâinile, se strânge pâinea în părți și la 
capete, ca să aibă formă frumoasă. Se lasă la dospit.

După 20 de minute, pâinea se unge cu ou bătut cu puțină apă, sau doar cu apă. Se pot 
presăra deasupra diverse semințe, sare sau se lasă simplă și se bagă la copt.

Care e temperatura potrivită pentru coacerea pâinii?

La început, este bine să fie focul mic, pentru 10 minute, cam 160 de grade. În felul 
acesta, pâinea va crește frumos, fără crăpături. Atunci când o pâine sau orice aluat dospit 
are crăpături, înseamnă că nu a crescut suficient și a fost forțat la copt. După 10 minute, se 
mărește temperatura cuptorului la 180 de grade și se lasă așa până la final. Depinde foarte 
mult cum coace cuptorul. Acestea sunt indicații generale, pentru că cel mai bine este să vă 
cunoașteți cuptorul. Fiecare cuptor, la fel ca orice om, are felul lui de a coace.

Se verifică pâinea după 40 de minute. Se face proba cu scobitoarea: dacă scobitoarea 
iese curată, pâinea este coaptă.
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Este bine să se scoată din tăvi și să se lase la răcit pe un grătar. Se acoperă pâinea cu 
șervete curate. În felul acesta, coaja va fi moale și fină, nu tare și pietroasă. Arată frumos 
pâinea mea de casă, nu-i așa? Îmi pare tare rău că nu pot să fotografiez și mirosul, să vedeți 
cum e. Am înnebunit vecinii în Italia cu mirosul de aluaturi proaspăt coapte. Mai ales că 
am cuptorul mare cu lemne în curte.

Este o pâine tare gustoasă. Se menține și o săptămână proaspătă, în pungă, la frigider. 
Eu fac mai multă pâine și o țin la congelator, scot cât am nevoie.

De fiecare dată când coc aluaturi, pun câte ceva din ceea ce am copt și trimit și la 
vecini. Când o să mă întorc în România, o să-mi ducă dorul. Mi-au spus că nu au mâncat 
la nimeni așa pâine gustoasă. Lăsați-mă să mă încred, nu-mi spuneți că gustul atât de bun 
este dat de cuptorul cu lemne.
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Din același aluat se pot face colăcei sau batoane (se ung cu miere sau zahăr diluat cu 
puțină apă, imediat după ce sunt scoși din cuptor), pizza, chifle, cornuri simple sau cu um-
plutură dulce sau sărată, batoane, spirale, tarte rustice, plăcinte, gogoși simple…

Când frământ pâine, bag rapid un ochi în frigider și unul în cămară și văd ce mai am 
pe-acolo. Adun tot ce se plictisește și nu se mai mănâncă, ceea ce ocolesc mofturoșii mei: 
preparate, brânzeturi, iaurt, legume, fructe, borcane cu gem începute, friptură și cârnați 
reci... Imediat fac niște cornuri, pizza, tartă țărănească. 

O tartă țărănească excelentă se face așa:

Din aluat de pâine se întinde o foaie nu foarte subțire, 
nu trebuie să fie ca foaia de plăcintă. Se așază în tava (rotun-
dă, dreptunghiulară) unsă cu ulei, unt sau tapetată cu hârtie de 
copt. Marginile trebuie să fie în afară cam de 2-3 degete. Se pune 
umplutură dulce sau sărată, se adună marginile și se fac pliuri, 
se lasă 20 de minute la crescut, se ung cu ou și se coace.

E delicioasă și vă ajută să scăpați de tot ce nu se mai mănâncă. 

Cornuri: 

Se ia o bilă de aluat cât o portocală, se întinde cu merdeneaua un cerc, apoi se taie în 
8-12 bucăți. Se pune umplutură: brânză, rahat, fructe, nutella, nucă... orice. Se rulează, se 
lasă la crescut, se ung cu ou sau apă (dacă e post) și se coc la 180 de grade. Când se scot din 
cuptor, se pot unge cu sirop din apă cu zahăr sau miere (dacă-s dulci). 

Sunt ieftine și delicioase.

Rețeta de Pâine de casă, rețeta simplă, pas cu pas este cu adevărat o rețetă ieftină, 
extrem de simplă, cu rezultat garantat și multiple utilizări.
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Aceasta este o rețetă clasică, rețetă de bază, de aluat fraged. Este genul de aluat care se 
poate folosi la tot felul de biscuiți, fursecuri, tarte și prăjituri. Nu are mari secrete, așa că 
nu are rost să stau și să vă spun multe povești. De data asta scăpați fără poveste ☺.

Aluat fraged cu unt

Ce avem nevoie pentru rețeta de aluat fraged cu unt?

Ingrediente:
• 400 g unt rece
• 2 ouă
• 200 g smântână
• 50 ml lapte rece
• semințele de la un baton de vanilie 
sau alte arome, după gust
• 200 g zahăr pudră
• un praf de sare
• 800-850 g făină
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Untul se taie cubulețe și se pune în robot împreună cu zahărul pudră 
sau se mixează.

Se amestecă bine, până când este omogen, apoi se adaugă ouăle, se mai 
bate puțin și se pune smântâna.

Se dă vasul deoparte și acum se adaugă vanilia, laptele, sarea și alte aro-
me, după dorință, și făina. Recomand să se folosească doar 800 g de făină, pentru început. Se 
frământă aluatul cât mai rapid posibil, ca să nu se topească untul.

Se dă la rece minim 2 ore, învelit în folie, apoi se poate lucra cu el. Se poate frământa de la în-
ceput la mână: se pun toate într-un vas și se frământă cu mâna, rapid. Problema este că untul se va 
topi de la căldura mâinii, așa că recomand să frământați foarte repede. Nu se folosește praf de copt 
sau alt afânător la acest aluat. Dacă este făcut bine, o să vedeți ce aluat fraged și pufos veți obține!
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