
cartea
cu o singură rețetă

a Mariei

musaca



Maria e bucătar de o rețetă pentru că nu știe să gătească 
decât musaca și nu pierde nicio ocazie pentru a o prepara: de 
Crăciun, de Paște, când vin prietenii în vizită sau când 

cinează romantic.  
  

 Răsfoiește și lasă-te inspirat de cartea de bucate cu o
singură rețetă a MAriei! 



Musaca tradițională

Musaca pentru micul dejun

Musacaua din duminica Paștelui

Musaca romantică

Musaca cu aromă de Crăciun

Musacaua dintre ani

cuprins:



Musaca
tradițională



Se spală vânăta, apoi se taie în felii rotunde, cu o grosime de 1/2 cm, se sărează 
şi se lasă să stea 20 de minute.

Cartofii curăţaţi se taie în rondele, groase de 2 - 3 mm, cu care se tapetează o 
tavă unsă cu 2 linguri de ulei. Deasupra se presară sare, piper şi o lingură de 
rozmarin, apoi preparatul se rumeneşte la foc potrivit, în cuptorul încins, cca. 25 
minute.

ÎntreÎntre timp, se opăresc roşiile, se decojesc şi se taie în felii rotunde, groase de 1/2 
cm, iar ceapa şi usturoiul se curăţă şi se taie mărunt. Se încing 5 linguri de ulei 
într-o tigaie, se rumeneşte carnea uşor, amestecând des, apoi se adaugă ceapa 
şi usturoiul şi se călesc împreună. Se asezonează cu sare, piper şi cimbru, se 
amestecă şi compoziţia rezultată se toarnă peste cartofi.

ÎnÎn uleiul rămas se prăjeşte vânăta, zvântată bine, apoi se aşază, interpuse, feliile 
de vânătă şi de roşii, peste carne. Se presară deasupra restul de rozmarin, sare 
şi piper.

Ouăle se bat cu lapte, se sărează, piperează şi se toarnă peste musaca, apoi se 
presară brânza rasă. Se lasă să se rumenească în cuptor, la foc potrivit, 
30 - 35 de minute.

500 g Carne tocată 7 buc // Ouă M 100 ml // Lapte proaspăt 3,2% Pilos după 
gust //  Brânză rasă Milbona // 1 buc Vinete // 400 g Roșii // 150 g Ceapă 
galbenă 1kg plasă // 500 g Cartofi albi 2,5kg // 2 căței Usturoi 250g // 12 linguri 
Ulei de măsline Promienna // 1 lingură Cimbru Mikado // după gust Sare 
iodată fină Castello // după gust Piper negru măcinat Mikado // 2 linguri 
Rozmarin tocat

Ingrediente pentru 8 persoane

Mod de preparare



Musaca
pentru micul dejun



Se spală vânăta, apoi se taie în felii rotunde, cu o grosime de 1/2 cm, se sărează 
şi se lasă să stea 20 de minute.

Cartofii curăţaţi se taie în rondele, groase de 2 - 3 mm, cu care se tapetează o 
tavă unsă cu 2 linguri de ulei. Deasupra se presară sare, piper şi o lingură de 
rozmarin, apoi preparatul se rumeneşte la foc potrivit, în cuptorul încins, cca. 25 
minute.

ÎntreÎntre timp, se opăresc roşiile, se decojesc şi se taie în felii rotunde, groase de 1/2 
cm, iar ceapa şi usturoiul se curăţă şi se taie mărunt. Se încing 5 linguri de ulei 
într-o tigaie, se rumeneşte carnea uşor, amestecând des, apoi se adaugă ceapa 
şi usturoiul şi se călesc împreună. Se asezonează cu sare, piper şi cimbru, se 
amestecă şi compoziţia rezultată se toarnă peste cartofi.

ÎnÎn uleiul rămas se prăjeşte vânăta, zvântată bine, apoi se aşază, interpuse, feliile 
de vânătă şi de roşii, peste carne. Se presară deasupra restul de rozmarin, sare 
şi piper.

Ouăle se bat cu lapte, se sărează, piperează şi se toarnă peste musaca, apoi se 
presară brânza rasă. Se lasă să se rumenească în cuptor, la foc potrivit, 
30 - 35 de minute.

500 g Carne tocată 7 buc // Ouă M 100 ml // Lapte proaspăt 3,2% Pilos după 
gust //  Brânză rasă Milbona // 1 buc Vinete // 400 g Roșii // 150 g Ceapă 
galbenă 1kg plasă // 500 g Cartofi albi 2,5kg // 2 căței Usturoi 250g // 12 linguri 
Ulei de măsline Promienna // 1 lingură Cimbru Mikado // după gust Sare 
iodată fină Castello // după gust Piper negru măcinat Mikado // 2 linguri 
Rozmarin tocat

Ingrediente pentru 8 persoane

Mod de preparare



Musacaua din
duminica Paștelui



Se spală vânăta, apoi se taie în felii rotunde, cu o grosime de 1/2 cm, se sărează 
şi se lasă să stea 20 de minute.

Cartofii curăţaţi se taie în rondele, groase de 2 - 3 mm, cu care se tapetează o 
tavă unsă cu 2 linguri de ulei. Deasupra se presară sare, piper şi o lingură de 
rozmarin, apoi preparatul se rumeneşte la foc potrivit, în cuptorul încins, cca. 25 
minute.

ÎntreÎntre timp, se opăresc roşiile, se decojesc şi se taie în felii rotunde, groase de 1/2 
cm, iar ceapa şi usturoiul se curăţă şi se taie mărunt. Se încing 5 linguri de ulei 
într-o tigaie, se rumeneşte carnea uşor, amestecând des, apoi se adaugă ceapa 
şi usturoiul şi se călesc împreună. Se asezonează cu sare, piper şi cimbru, se 
amestecă şi compoziţia rezultată se toarnă peste cartofi.

ÎnÎn uleiul rămas se prăjeşte vânăta, zvântată bine, apoi se aşază, interpuse, feliile 
de vânătă şi de roşii, peste carne. Se presară deasupra restul de rozmarin, sare 
şi piper.

Ouăle se bat cu lapte, se sărează, piperează şi se toarnă peste musaca, apoi se 
presară brânza rasă. Se lasă să se rumenească în cuptor, la foc potrivit, 
30 - 35 de minute.

500 g Carne tocată 7 buc // Ouă M 100 ml // Lapte proaspăt 3,2% Pilos după 
gust //  Brânză rasă Milbona // 1 buc Vinete // 400 g Roșii // 150 g Ceapă 
galbenă 1kg plasă // 500 g Cartofi albi 2,5kg // 2 căței Usturoi 250g // 12 linguri 
Ulei de măsline Promienna // 1 lingură Cimbru Mikado // după gust Sare 
iodată fină Castello // după gust Piper negru măcinat Mikado // 2 linguri 
Rozmarin tocat

Ingrediente pentru 8 persoane

Mod de preparare



Musaca
romantică



Se spală vânăta, apoi se taie în felii rotunde, cu o grosime de 1/2 cm, se sărează 
şi se lasă să stea 20 de minute.

Cartofii curăţaţi se taie în rondele, groase de 2 - 3 mm, cu care se tapetează o 
tavă unsă cu 2 linguri de ulei. Deasupra se presară sare, piper şi o lingură de 
rozmarin, apoi preparatul se rumeneşte la foc potrivit, în cuptorul încins, cca. 25 
minute.

ÎntreÎntre timp, se opăresc roşiile, se decojesc şi se taie în felii rotunde, groase de 1/2 
cm, iar ceapa şi usturoiul se curăţă şi se taie mărunt. Se încing 5 linguri de ulei 
într-o tigaie, se rumeneşte carnea uşor, amestecând des, apoi se adaugă ceapa 
şi usturoiul şi se călesc împreună. Se asezonează cu sare, piper şi cimbru, se 
amestecă şi compoziţia rezultată se toarnă peste cartofi.

ÎnÎn uleiul rămas se prăjeşte vânăta, zvântată bine, apoi se aşază, interpuse, feliile 
de vânătă şi de roşii, peste carne. Se presară deasupra restul de rozmarin, sare 
şi piper.

Ouăle se bat cu lapte, se sărează, piperează şi se toarnă peste musaca, apoi se 
presară brânza rasă. Se lasă să se rumenească în cuptor, la foc potrivit, 
30 - 35 de minute.

500 g Carne tocată 7 buc // Ouă M 100 ml // Lapte proaspăt 3,2% Pilos după 
gust //  Brânză rasă Milbona // 1 buc Vinete // 400 g Roșii // 150 g Ceapă 
galbenă 1kg plasă // 500 g Cartofi albi 2,5kg // 2 căței Usturoi 250g // 12 linguri 
Ulei de măsline Promienna // 1 lingură Cimbru Mikado // după gust Sare 
iodată fină Castello // după gust Piper negru măcinat Mikado // 2 linguri 
Rozmarin tocat

Ingrediente pentru 8 persoane

Mod de preparare



Musaca cu
aromă de Craciun



Se spală vânăta, apoi se taie în felii rotunde, cu o grosime de 1/2 cm, se sărează 
şi se lasă să stea 20 de minute.

Cartofii curăţaţi se taie în rondele, groase de 2 - 3 mm, cu care se tapetează o 
tavă unsă cu 2 linguri de ulei. Deasupra se presară sare, piper şi o lingură de 
rozmarin, apoi preparatul se rumeneşte la foc potrivit, în cuptorul încins, cca. 25 
minute.

ÎntreÎntre timp, se opăresc roşiile, se decojesc şi se taie în felii rotunde, groase de 1/2 
cm, iar ceapa şi usturoiul se curăţă şi se taie mărunt. Se încing 5 linguri de ulei 
într-o tigaie, se rumeneşte carnea uşor, amestecând des, apoi se adaugă ceapa 
şi usturoiul şi se călesc împreună. Se asezonează cu sare, piper şi cimbru, se 
amestecă şi compoziţia rezultată se toarnă peste cartofi.

ÎnÎn uleiul rămas se prăjeşte vânăta, zvântată bine, apoi se aşază, interpuse, feliile 
de vânătă şi de roşii, peste carne. Se presară deasupra restul de rozmarin, sare 
şi piper.

Ouăle se bat cu lapte, se sărează, piperează şi se toarnă peste musaca, apoi se 
presară brânza rasă. Se lasă să se rumenească în cuptor, la foc potrivit, 
30 - 35 de minute.

500 g Carne tocată 7 buc // Ouă M 100 ml // Lapte proaspăt 3,2% Pilos după 
gust //  Brânză rasă Milbona // 1 buc Vinete // 400 g Roșii // 150 g Ceapă 
galbenă 1kg plasă // 500 g Cartofi albi 2,5kg // 2 căței Usturoi 250g // 12 linguri 
Ulei de măsline Promienna // 1 lingură Cimbru Mikado // după gust Sare 
iodată fină Castello // după gust Piper negru măcinat Mikado // 2 linguri 
Rozmarin tocat

Ingrediente pentru 8 persoane

Mod de preparare



Musaca
dintre ani



Se spală vânăta, apoi se taie în felii rotunde, cu o grosime de 1/2 cm, se sărează 
şi se lasă să stea 20 de minute.

Cartofii curăţaţi se taie în rondele, groase de 2 - 3 mm, cu care se tapetează o 
tavă unsă cu 2 linguri de ulei. Deasupra se presară sare, piper şi o lingură de 
rozmarin, apoi preparatul se rumeneşte la foc potrivit, în cuptorul încins, cca. 25 
minute.

ÎntreÎntre timp, se opăresc roşiile, se decojesc şi se taie în felii rotunde, groase de 1/2 
cm, iar ceapa şi usturoiul se curăţă şi se taie mărunt. Se încing 5 linguri de ulei 
într-o tigaie, se rumeneşte carnea uşor, amestecând des, apoi se adaugă ceapa 
şi usturoiul şi se călesc împreună. Se asezonează cu sare, piper şi cimbru, se 
amestecă şi compoziţia rezultată se toarnă peste cartofi.

ÎnÎn uleiul rămas se prăjeşte vânăta, zvântată bine, apoi se aşază, interpuse, feliile 
de vânătă şi de roşii, peste carne. Se presară deasupra restul de rozmarin, sare 
şi piper.

Ouăle se bat cu lapte, se sărează, piperează şi se toarnă peste musaca, apoi se 
presară brânza rasă. Se lasă să se rumenească în cuptor, la foc potrivit, 
30 - 35 de minute.

500 g Carne tocată 7 buc // Ouă M 100 ml // Lapte proaspăt 3,2% Pilos după 
gust //  Brânză rasă Milbona // 1 buc Vinete // 400 g Roșii // 150 g Ceapă 
galbenă 1kg plasă // 500 g Cartofi albi 2,5kg // 2 căței Usturoi 250g // 12 linguri 
Ulei de măsline Promienna // 1 lingură Cimbru Mikado // după gust Sare 
iodată fină Castello // după gust Piper negru măcinat Mikado // 2 linguri 
Rozmarin tocat

Ingrediente pentru 8 persoane

Mod de preparare



mare!
poftă


