
cartea
cu o singură rețetă

a lui Luca

carbonara



Luca gătește doar carbonara: acasă, la birou, la aniversări, 
iar la aniversări, când face dolce farniente cu prietenii – 
mereu! Pentru el și pentru toți cei care nu știu să gătească 
decât un fel de mâncare avem un nume: bucătar de o rețetă!

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

lui Luca!



 CARBONARA CA ÎN ITALIA 

 Carbonara de aniversare 

 Carbonara de dolce farniente 

 Carbonara de birou 

cuprins:



 CARBONARA CA ÎN ITALIA 



Prăjeşte baconul într-o tigaie şi adaugă câte un polonic de apă din oala în care 
se fierb pastele. Între timp, amestecă oul cu parmezanul ras într-un bol, pâna 
când se uniformizează mixul. La final adaugă şi uleiul de măsline şi
omogenizează compoziţia.

Lasă baconul în tigaie pâna când devine crocant, iar sosul uşor maroniu. 

Adaugă spaghetele şi parmezanul amestecat cu ou în tigaie, iar la final înca o
lingură de apă fierbinte din oala în care au fiert pastele.
Serveşte cu piper măcinat. Serveşte cu piper măcinat. 

1 lingura Ulei de masline Primadonna // 100 g Spaghete Combino //  50 g 
Bacon Pikok (poate fi bacon cubulețe) //  1 buc Ouă // •25 g Parmezan ras 
Lovilio // 1 plic Piper boabe Mikado 

Ingrediente pentru TREI PERSOANE

Mod de preparare



Carbonara de aniversare



Prăjeşte baconul într-o tigaie şi adaugă câte un polonic de apă din oala în care 
se fierb pastele. Între timp, amestecă oul cu parmezanul ras într-un bol, pâna 
când se uniformizează mixul. La final adaugă şi uleiul de măsline şi
omogenizează compoziţia.

Lasă baconul în tigaie pâna când devine crocant, iar sosul uşor maroniu. 

Adaugă spaghetele şi parmezanul amestecat cu ou în tigaie, iar la final înca o
lingură de apă fierbinte din oala în care au fiert pastele.
Serveşte cu piper măcinat. Serveşte cu piper măcinat. 

1 lingura Ulei de masline Primadonna // 100 g Spaghete Combino //  50 g 
Bacon Pikok (poate fi bacon cubulețe) //  1 buc Ouă // •25 g Parmezan ras 
Lovilio // 1 plic Piper boabe Mikado 

Ingrediente pentru TREI PERSOANE

Mod de preparare



 Carbonara de
dolce farniente 



Prăjeşte baconul într-o tigaie şi adaugă câte un polonic de apă din oala în care 
se fierb pastele. Între timp, amestecă oul cu parmezanul ras într-un bol, pâna 
când se uniformizează mixul. La final adaugă şi uleiul de măsline şi
omogenizează compoziţia.

Lasă baconul în tigaie pâna când devine crocant, iar sosul uşor maroniu. 

Adaugă spaghetele şi parmezanul amestecat cu ou în tigaie, iar la final înca o
lingură de apă fierbinte din oala în care au fiert pastele.
Serveşte cu piper măcinat. Serveşte cu piper măcinat. 

1 lingura Ulei de masline Primadonna // 100 g Spaghete Combino //  50 g 
Bacon Pikok (poate fi bacon cubulețe) //  1 buc Ouă // •25 g Parmezan ras 
Lovilio // 1 plic Piper boabe Mikado 

Ingrediente pentru TREI PERSOANE

Mod de preparare



 Carbonara de birou



Prăjeşte baconul într-o tigaie şi adaugă câte un polonic de apă din oala în care 
se fierb pastele. Între timp, amestecă oul cu parmezanul ras într-un bol, pâna 
când se uniformizează mixul. La final adaugă şi uleiul de măsline şi
omogenizează compoziţia.

Lasă baconul în tigaie pâna când devine crocant, iar sosul uşor maroniu. 

Adaugă spaghetele şi parmezanul amestecat cu ou în tigaie, iar la final înca o
lingură de apă fierbinte din oala în care au fiert pastele.
Serveşte cu piper măcinat. Serveşte cu piper măcinat. 

1 lingura Ulei de masline Primadonna // 100 g Spaghete Combino //  50 g 
Bacon Pikok (poate fi bacon cubulețe) //  1 buc Ouă // •25 g Parmezan ras 
Lovilio // 1 plic Piper boabe Mikado 

Ingrediente pentru TREI PERSOANE

Mod de preparare



mare!
poftă


