
cartea
cu o singură rețetă

a lui Dan

PAELLA



Dan e bucătar de o rețetă pentru că nu știe să gătească decât 
Paella și nu pierde nicio ocazie pentru a o prepara: 
masa de duminică, la grătar, la karaoke, la film

sau chiar și la meci.
Răsfoiește și lasă-te inspirat de cartea de bucate cu o 

singură rețetă a lui Dan!



PAELLA CLASICĂ

PAELLA DE KARAOKE

PAELLA PENTRU SEARA DE FILM

PAELLA MICROBIȘTILOR



PAELLA CLASICĂ



Fierbem orezul împreună cu supa de legume și incă 150-250 ml de apă, astfel 
încât să fie bine acoperit. Adăugăm și sofranul în apă, care îi va da o culoare 
foarte frumoasă. Apoi îl fierbem după preferință: al dente 10-12 minute, bine 
fiert aproximativ 15 minute. Gustăm din el după 10 minute, din când în când, 
până ajunge la consistența dorită.

Fructele de mare le tragem la tigaie cu sare și piper, cam 6-7 minute.

CândCând orezul e gata îl scurgem de apă și îl amestecăm cu restul ingredientelor. 
Avem grijă ca roșiile cherry să fie tăiate sferturi.

Introducem paella la cuptor pentru 10 minute la 100-150 grade, până prinde o 
crustă frumoasă. 

100 g Orez Camolino Tiradell // 150 g Fructe de mare La Caldera // 12 buc 
Măsline verzi făra sâmburi Baresa //  8 buc Roșii cherry // 100 ml Supă de 
legume Duc de Coeur // 12 buc Baby ceapă la borcan după gust Sofran 

Ingrediente pentru o persoană

Mod de preparare



PAELLA DE KARAOKE



Fierbem orezul împreună cu supa de legume și incă 150-250 ml de apă, astfel 
încât să fie bine acoperit. Adăugăm și sofranul în apă, care îi va da o culoare 
foarte frumoasă. Apoi îl fierbem după preferință: al dente 10-12 minute, bine 
fiert aproximativ 15 minute. Gustăm din el după 10 minute, din când în când, 
până ajunge la consistența dorită.

Fructele de mare le tragem la tigaie cu sare și piper, cam 6-7 minute.

CândCând orezul e gata îl scurgem de apă și îl amestecăm cu restul ingredientelor. 
Avem grijă ca roșiile cherry să fie tăiate sferturi.

Introducem paella la cuptor pentru 10 minute la 100-150 grade, până prinde o 
crustă frumoasă. 

100 g Orez Camolino Tiradell // 150 g Fructe de mare La Caldera // 12 buc 
Măsline verzi făra sâmburi Baresa //  8 buc Roșii cherry // 100 ml Supă de 
legume Duc de Coeur // 12 buc Baby ceapă la borcan după gust Sofran 

Ingrediente pentru o persoană

Mod de preparare



PAELLA PENTRU
SEARA DE FILM



Fierbem orezul împreună cu supa de legume și incă 150-250 ml de apă, astfel 
încât să fie bine acoperit. Adăugăm și sofranul în apă, care îi va da o culoare 
foarte frumoasă. Apoi îl fierbem după preferință: al dente 10-12 minute, bine 
fiert aproximativ 15 minute. Gustăm din el după 10 minute, din când în când, 
până ajunge la consistența dorită.

Fructele de mare le tragem la tigaie cu sare și piper, cam 6-7 minute.

CândCând orezul e gata îl scurgem de apă și îl amestecăm cu restul ingredientelor. 
Avem grijă ca roșiile cherry să fie tăiate sferturi.

Introducem paella la cuptor pentru 10 minute la 100-150 grade, până prinde o 
crustă frumoasă. 

100 g Orez Camolino Tiradell // 150 g Fructe de mare La Caldera // 12 buc 
Măsline verzi făra sâmburi Baresa //  8 buc Roșii cherry // 100 ml Supă de 
legume Duc de Coeur // 12 buc Baby ceapă la borcan după gust Sofran 

Ingrediente pentru o persoană

Mod de preparare



PAELLA
MICROBIȘTILOR



Fierbem orezul împreună cu supa de legume și incă 150-250 ml de apă, astfel 
încât să fie bine acoperit. Adăugăm și sofranul în apă, care îi va da o culoare 
foarte frumoasă. Apoi îl fierbem după preferință: al dente 10-12 minute, bine 
fiert aproximativ 15 minute. Gustăm din el după 10 minute, din când în când, 
până ajunge la consistența dorită.

Fructele de mare le tragem la tigaie cu sare și piper, cam 6-7 minute.

CândCând orezul e gata îl scurgem de apă și îl amestecăm cu restul ingredientelor. 
Avem grijă ca roșiile cherry să fie tăiate sferturi.

Introducem paella la cuptor pentru 10 minute la 100-150 grade, până prinde o 
crustă frumoasă. 

100 g Orez Camolino Tiradell // 150 g Fructe de mare La Caldera // 12 buc 
Măsline verzi făra sâmburi Baresa //  8 buc Roșii cherry // 100 ml Supă de 
legume Duc de Coeur // 12 buc Baby ceapă la borcan după gust Sofran 

Ingrediente pentru o persoană

Mod de preparare




