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În sezonul de toamna-iarnă organismul uman este
solicitat intens din cauza scăderii temperaturii
ambiante, ceea ce necesită intensificarea arderilor
calorice pentru a menține temperatura corpului. Pentru
foarte mulți dintre noi, asta se traduce prin senzația că
avem nevoie de mancare caldă. Doar că mâncarea
gătită poate fi consistentă caloric, dar mai săracă în
vitamine și minerale, de aceea pentru sănătatea
organismului nostru este o mare provocare.

Alimentația de sezon rămâne în topul preferințelor
mele și e foarte logic de ce: factorul enzimatic crescut
este punctul forte al orcărui aliment, și, cu cât îl
consumăm mai aproape de momentul culegerii, ne
oferă cu atât mai multe enzime (adică viață) și nutrienți. 

De aceea, am strâns laolaltă câteva rețete delicioase,
numai bune pentru anotimpul rece. 

Sper să-ți placă și să le încerci pe toate pentru că toate
au numai beneficii pentru sănătate! 

PATRICIA
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#maratonspreimunitatewww.patriciarusu.ro
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Supă thai cu linte și SUPERalimente 
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Supă thai cu linte și
SUPERalimente 
Ingrediente:

2 linguri de ulei de cocos sau ulei de măsline extra-
virgin1 cană ceapă tocată
1 cană morcov tăiat 
2-3 căței de usturoi tocat mărunt
3 linguri pastă de roșii 
80g pastă de curry roșu thailandez

1/4 linguriță piper Cayenne
sare după gust
1 cană (180g) linte roși
4 căni (1l) apă 

1 cană (250ml) lapte de cocos 

3 linguri zeamă de lămâie 
1 cană frunze proaspete de coriandru
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Mod de preparare:

Încălzește uleiul într-o oală mare la foc mediu. Adaugă
ceapa și morcovul și gătește 5 minute sau până când se
înmoaie. 

Amestecă usturoiul, pasta de roșii, pasta de curry și
piperul și gătește până când simți mirosul ingredientelor
- aproximativ 1 minut.

Adaugă lintea, 1 linguriță de sare și apă. După ce începe
să fiarbă, reduce focul. Acoperă parțial oala și gătește 20
de minute, până când lintea s-a umflat și se înmoaie, iar
amestecul este îngroșat.

Ia oala de pe foc și adaugă laptele de cocos și zeama de
lămâie. Gustă și pune mai multă sare dacă dorești.
Servește în boluri cu coriandru presărat. 
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Tartă cu mere și mirodenii 
Ingrediente crustă:

2 1/2 căni (300g) amestec făină fără gluten/făină
integrală/făină grâu spelta
1 lingură zahăr de cocos
1 linguriță sare de mare
1 cană (200g) unt caju
3 linguri lapte foarte rece 
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Ingrediente pentru a unge crusta la final:
unt vegan topit
puțin zahăr de cocos

Ingrediente umplutură:
6 căni (750g) mere tăiate cubulețe
1/2 cană (100g) zahăr de cocos
1/4 cană (30g) făină - aceeași făină folosită pentru crustă



Prepară crusta: făina+zahărul+sarea se amestecă folosind
un mixer. Adaugă untul vegan și încorporează-l în
ingredientele uscate folosindu-te de mâini, până când se
transformă într-un aluat sfărâmicios, apoi apa foarte rece
și frământă aluatul pentru a forma o bilă. Dacă mai e
nevoie, adaugă încă puțină apă rece. 

Rupe aluatul în două, pentru a forma 2 bile, înfășoară-le
în folie alimentară și pune-le în frigider pentru o oră.

Între timp, pregătește umplutura. Curăță merele de coajă
(opțional), taie-le cuburi mici, adaugă scorțișoară și ce
condimente de toamnă mai dorești (eu am adăugat și
nucșoară), făina, zahărul de cocos, sarea de mare,
extractul de vanilie. Apoi amestecă bine.  

După o oră, scoate aluatul din frigider, lasă-l să revină la
temperatura camerei puțin și întinde-l în formă rotundă.
Cam de mărimea formei tale de tartă. 

Așează o parte de aluat în forma de tartă unsă în
prealabil cu puțin ulei de cocos și preîncălzește cuptorul
la 180°C. 

Pune umplutura și cealaltă parte de aluat (care poate fi
rotundă și faci găurele cu furculița sau o poți tăia fășii și
să ornezi după plac.

Unge partea de deasupra cu untul vegan topit și dă la
cuptor pentru aproximativ 45-50 de minute.  
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1/4 linguriță sare de mare
1 linguriță zeamă de lămâie 
1cm baton vanilie (extract de vanilie)
1 lingură unt caju

Mod de preparare:



Brioșe mic dejun cu afine
Ingrediente:

1/4 cană semințe Chia
1 cană banană zdrobită
1/2 cană făină de ovăz (preferabil fără gluten)
1/2 linguriță praf de copt (preferabil vegan)
1/4 linguriță sare de mare
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1/4 cană sirop agave/miere/zahăr de cocos
1 lingură zeamă de lămâie
1 cană afine congelate (mure, zmeură, fructe de pădure) 



Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 190°C.  

Pune semințele de chia în blender pentru a le mărunți
cât mai mult. Peste făina de chia proaspăt formată
adaugă bananele zdrobite, făina, praful de copt, sarea,
siropul/mierea/zahărul de cocos, zeama de lămâie. 

Amestecă până când se obține o compoziție compactă,
untoasă.

Pune compoziția într-un bol și adaugă fructele congelate.
Amestecă. Toarnă compoziția într-o tavă specială pentru
brioșe sau în forme speciale de silicon. În fiecare brioșă va
intra cam o lingură cu vârf de compoziție. 

Scoate-le din cuptor atunci când trec testul scobitoarei și
lasă-le să se răcească înainte de a le savura.  
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Cartof dulce umplut
Ingrediente:

1 cartof dulce mediu/mare
1-2 căței de usturoi
1/2 lingură ulei de măsline
ceapă verde 
sare, piper, alte ierburi aromatice
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3 linguri fasole mung
1 lingură semințe susan albe și negre
1/2 linguriță Mac
1-2 linguri sos tahini



Mod de preparare:

Pune la cuptor cartoful întreg, spălat, la 170°C. 

Pune la fiert fasolea mung hidratată minim 2 ore în
prealabil, în apă cu sare. 

Între timp, spală și taie ceapa verde și usturoiul. Opțional,
poți adăuga și pătrunjel sau mărar. 

Pregătește dressingul: într-un recipient pune ulei de
măsline, sos de tahini, sare, piper alte ierburi și opțional
zeamă de lămâie. 

Când cartoful este gata copt, adică e moale pe dinăuntru
(testează cu furculița), se scoate din cuptor. Desfă-l în
două părți, pisează puțin cu furculița, adaugă apoi
fasolea, verdețurile, semințele și deasupra dressingul.  

Îl poți servi alături de o salată.  
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Tarta tatin cu praz
Ingrediente:

400g praz
50g parmezan vegan (fulgi de drojdie inactivă + pudră
usturoi + 4-6 buc.caju - în blender) 
500g aluat de foietaj
30g muștar Dijon

#maratonspreimunitatewww.patriciarusu.ro

100g unt vegetal din caju
50g zahăr de cocos
cimbru verde



Mod de preparare:

Curăță prazul și taie partea albă în bucăți de circa 10 cm.
Pune-l la călit într-o tigaie cu puțin unt și cimbru. După
ce s-a rumenit puțin, adaugă puțină apă și lasă-l la
scăzut. 

Când prazul s-a înmuiat și lichidul s-a redus, adaugă
zahărul de cocos. Gătește până se dizolvă zahărul și se
face ca un sirop. 

Așează bucățile de praz în tavă, unge fiecare bucată cu
puțin muștar Dijon și presară parmezan vegan. Întinde
aluatul cu ajutorul unui făcăleț. Întinde aluatul peste
compoziție și înțeapă-l cu o furculiță. 

Pune-l la cuptor preîncălzit la 180°C, circa 20 de minute
sau până când se rumenește aluatul. 

Când este gata, se răstoarnă cu capul în jos, pe o farfurie.  
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Crumble cu mere și dovleac
Ingrediente:

1 cană de dovleac, decojit și tăiat cuburi mici 
2-3 mere verzi, decojite, cu miez și tăiate în cuburi mici

1/4 cană zahăr de cocos
1/2 cană afine sau aronia uscate/congelate
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1 lingură zeamă de lămâie 
1cm baton de vanilie
1/2 linguriță scorțișoară

2 linguri de unt vegan

1/2 linguriță ghimbir măcinat
1/8 linguriță cuișoare
1-2 bucăți cardamom (măcinat) 

Ingrediente topping: 
1 1/4 cană mix de făină fără gluten sau făină de ovăz
1/2 linguriță praf de copt fără gluten
1/2 linguriță scorțișoară
1/8 linguriță bicarbonat de sodiu



Preîncălzește cuptorul la 170°C. Fie pui hârtie de copt
într-un vas de sticlă sau din ceramică, fie ungi pereții cu
unt vegan. 

Într-o tigaie non-reactivă, adaugă dovleacul, merele,
untul vegan, zahărul, zeama de lămâie, vanilia,
scorțișoara, ghimbirul, cuișoarele și cardamomul. 

Acoperă și fierbe la foc mediu-mic. Amestecă ocazional,
până când dovleacul și merele sunt moi, aproximativ 5-6
minute. 

Pune amestecul uniform în vasul pe care îl vei băga la
cuptor și amestecă împreună cu scorțișoara,
bicarbonatul de sodiu și zahăruș de cocos. Adaugă untul
rece și amestecă combinația până are o textură mai
groasă, aproximativ 1 minut. 

Peste compoziție presară făina deasupra și încă puțin
zahăr pentru caramelizare. 

Coace până când topping-ul este ușor maro și sucurile au
format un soi de crustă maronie în jurul marginilor,
aproximativ 18-25 de minute. 
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1/4 cană zahăr de cocos sau alt îndulcitor
natural1/3 cană unt vegan rece, tăiat în bucățele mici

Mod de preparare:



Ardei umpluți „altfel”
Ingrediente:

4 cepe
2 morcovi (eu i-am răzuit)

1 lingură legume uscate măcinate
1 linguriță de turmeric pudră
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500g ciuperci 
200g mei/hrișcă/cus-cus/orez integral 
sare de mare

1 ardei gras (pentru umplutură)

3 linguri ulei de măsline
2 lingurițe semințe de in/floarea-soarelui
1 linguriță semințe de susan 
1 legătură pătrunjel
1 linguriță de cimbru
6-8 ardei grași pentru a fi umpluți 
apă
suc de roșii



Mod de preparare:

Călește legumele tocate mărunt cu puțină apă și sare.
Adaugă ciupercile tocate și lasă să fiarbă împreună
pentru a cupla aromele. Adaugă legumele deshidratate. 

Clătește în mai multe ape meiul/hrișca/orezul integral și
apio adaugă peste legume cu cca 200ml apă. Când apa
este absorbită, potrivește de sare.  Adaugă semințele,
curcuma, uleiul și amestecă puțin. Adaugă pătrunjelul
tocat mărunt și lasă la răcit compoziția. 

Taie capacul ardeilor și curăță-i de semințe. Cu o lingură
umple ardeii și pune căpăcelele la loc. Așează-i într-o
cratiță suficient de mare. 

Toarnă suc de roșii îndoit cu apa și dă-le în cuptor la foc
mediu. Servește cu smântână de caju sau suc de roșii.  
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Lasagna vegană
Ingrediente:

1 cană ciuperci de sezon 
4 căni spanac 

2 căței de usturoi
foi de lasagna din grâu dur/fără gluten
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1 zucchini mediu

2 cepe albe medii

Sos Bechamel: 
2 linguri făină de orez + puțin ulei de cocos - se călesc
într-o cratiță 
1 cană caju + 2 căni apă fierbinte - se mixează în blender
pentru a obține un lapte de caju

Adaugă laptele din caju peste făina de orez călită și fierbe
la foc mic cca 15 minute, până se formează o compoziție
tip cremă mai groasă. La final, adaugă sare, piper,
nucșoară. 



Mod de preparare:

Primul strat de lasagna: călește ciupercile în puțină apă,
până se caramelizează. Adaugă 1 ceapă tocată mărunt și
mai gătește până ceapa devine translucidă, apoi pune
condimentele precum oregano, busuioc. 

Al doilea strat de lasagna: călește ceapa tăiată mărunt,
adaugă spanacul, zucchini tăiat cubulețe și 2-3 linguri din
sosul bechamel. Gătește 3-4 minute și adaugă
condimentele dorite. 

Pentru a crea lasagna, așează într-un vas termorezistent
un strat de suc de roșii, apoi un strat de foi de lasagna,
apoi unul de bechamel și compoziția de ciuperci. Alt
rând de foi, un strat din compoziția de spanac și zucchini,
alt strat de foi, și un strat bechamel. Tot așa până se
termină toată compoziția pregătită.

Stratul final va fi tot cu suc de roșii și condimente. Pune la
cuptor la 170-180°C timp de 35-40 de minute. 
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Quiche cu năut
Ingrediente:

4 căni de broccoli desfăcut în buchete mici
4 căni roșii tăiate cubulețe 

2 căni apă
3 căni făină de năut
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4 linguri zeamă de lămâie 

3 căni ceapă roșie tăiată mărunt

8 căței de usturoi în coajă
2 lingurițe amestec de ierburi la alegere

alte condimente care îți plac, cantitate mică
2 lingurițe de sare de mare



Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 200°C. Pune hârtie de copt într-
o tavă, apoi așează broccoli-ul, roșiile, cățeii de usturoi în
coajă și dă-le la cuptor pentru 15-20 de minute. 
 
La final, scoate cățeii de usturoi din tavă și pune-i în
blender împreună cu apa, făina de năut, zeama de
lămâie, ierburi, sare și amestecă-le până se obține o
compoziție untoasă.

Amestecă într-un bol mare legumele din tavă cu această
compoziție. Varsă compoziția în tava pe care dorești să o
folosești pentru quiche (pentru a fi mai ușor de tăiat apoi,
ar fi utilă o tavă rotundă de tarte), în care ai pus în
prealabil foaie de copt sau ai tapetat-o cu făină înainte
(NU făină albă!)
 
Bagă tava la cuptor pentru 30-35 de minute, până când
quiche-ul se face auriu la suprafață. 

SFAT: Dacă dorești poți pune compoziția în forme de
brioșe, astfel vei avea snack-uri asigurate, sărate. 
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Pancakes cu piure de castane
Ingrediente:

1 cană făină de ovăz (eu am folosit fără gluten)
1 cană făină amestecată fără gluten

1 linguriță de scorțișoară
1 linguriță de nucșoară 
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1 lingură oțet de mere

2 linguri amidon (eu am folosit tapioca)

1 linguriță de bicarbonat de sodiu
2 linguri seminte de in

2 căni lapte de migdale 
1 lingură zahăr de cocos 

1/4 cană piure de castane



Mod de preparare:

Amestecă toate ingredientele împreună, rumenește
fiecare parte cu căldură și bucură-te de cele mai pufoase
clătite din lume.  
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Ceai limfă fericită 
Ingrediente:

2 căni apă
1 linguriță brusture uscat

1 linguriță păpădie pudră sau flori uscate
1 linguriță urzici uscate
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2 lingurițe miere (opțional)

1 linguriță trifoi uscat

Mod de preparare:

Adu apa la punctul de fierbere. Ia de pe sursa de căldură
și adaugă plantele. 

Lasă la infuzat 15 minute. 

Strecoară ceaiul, iar după ce se răcește puțin, se poate
consuma, cu sau fără miere.  



Supă cremă de dovleac
antiinflamatoare
Ingrediente:

1 dovleac mai mic sau jumătate dintr-unul mai mare
2 căni supă clară sau apă

4 căței de usturoi
1 linguriță pudră curry
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sare de mare după gust

1 cană ceapă tocată

1/2 lămâie (zeamă) 
după gust, fulgi de chilli sau piper Cayenne



Mod de preparare:

Fierbe dovleacul cu tot cu coajă timp de 10 minute (care
în prealabil a fost bine spălat), iar după ce este fiert și s-a
răcit puțin, elimină coaja. Ar trebui să avem la final cam 4
căni de cuburi de dovleac. 

Pune dovleacul împreună cu supa clară, capa, curry, sare,
zeama de lămâie într-o oală. Pune la fierte pentru 15-20
de minute până dovleacul este fiert. 

Apoi transferă totul într-un blender și mixează până
ajunge la textura dorită. Se poate adăuga apa la nevoie și
condimente după gust.  
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Pumpkin Spice Latte 
Ingrediente:

250 ml de cafea 
1/2 cană lapte de migdale 

1/2 linguriță pumpkin spice 
1/2 linguriță de vanilie
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2 lingurițe sirop de arțar sau miere

3 linguri de piure de dovleac

Mod de preparare:

Într-o oală amestecă laptele și piureul de dovleac.
Încălzește la foc mediu. După ce ai luat de pe foc, adaugă
vanilia, condimentele și îndulcitorul. 

Pune într-o ceașcă și spumează laptele cu ajutorul
aparatului de spumat sau a unui blender. Toarnă cafeaua
într-o cană mare, adaugă amestecul spumos și stropește
cu scorțișoară.
 



Crunchy ratatouille 
Ingrediente:

1 zucchini mare
1 dovleac de copt mic (3-4 felii)

1 ardei roșu gras
3 căni quinoa fiartă în apă cu sare de mare 
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1 vânătă mare

Ingrediente pentru sos:
4 roșii medii, tăiate cubulețe mici
1 ceapă roșie tăiată mărunt 

2 linguri de bulion 
1/2 linguriță sare de mare

4 căței de usturoi, tăiați mărunt

1/2 linguriță busuioc
1/2 linguriță ierburi aromatice la alegere
1/2 linguriță curry
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Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 190°C. Taie zucchini, ardeiul,
dovleacul, vânăta în rondele. Lasă-le să se odihnească pe o
farfurie plată. 
 
Pentru sosul de roșii, pune în tigaie ingredientele și adu-le
într-un clocot, apoi mai lasă-l pe foc 2 minute. Oprește
focul și lasă încă 10-15 minute pentru a se întretăia
aromele. După aceea, pune compoziția blender și mixează
pentru a forma sosul. 
 
Pe fundul tăvii (de preferință rotunde) în care vei găti 
ratatouille, pune o parte din sosul de roșii. Apoi folosește-ți
imaginația și așează rondelele din legume în ce forme 
dorești, în sens circular, sau în straturi, cum dorești. 

La final, acoperă tava cu hârtie de copt și bagă la cuptor
pentru aproximativ 45-50 de minute, până când legumele
sunt pătrunse.  

Servește Ratatouille-ul cu sosul de roșii rămas deasupra,
pe pat de quinoa. 



Sos din mere și „caramel”
Ingrediente:

2 mere feliate
4 curmale

1/2 linguriță scorțișoară
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1-2 tije țelină apoi 

Mod de preparare:

Mixează în blender ingredientele până când obții o
cremă perfectă, cu textură și culoare de caramel. Poți
adăuga și puțină zeamă de lămâie dacă simți nevoia,
pentru a potență aromele. 

Îți recomand să servești sosul cu rondele de mere,
mango, ananas sau simplu. 



Golden milk pentru somn lin
Ingrediente:

1 cană lapte de cocos
1 cană apă

1 lingură miere

#maratonspreimunitatewww.patriciarusu.ro

1 lingură ghee

Mod de preparare:

Toarnă laptele de cocos și apa într-o cratiță și încălzește
timp de 2 minute.

Adaugă ghee, miere și pudra de turmeric. Amestecă și
toarnă în pahare.  

1 linguriță de turmeric (pulbere sau rădăcină rasă) 



Supă cremă de cartofi și praz 
Ingrediente:

2 capete medii de conopidă
1/2 cană de ghee sau unt vegetal

1 ceapă galbenă mică, tăiată cubulețe
2 praz, feliat
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1 ceapă roșie mică, tăiată cubulețe

3 tulpini de țelină, tocate 
2 cartofi medii, curățați și tăiați cubulețe 

3 crenguțe de cimbru proaspăt
1l de apă 

1 frunză de dafin

1/2 lingurițe de boia afumată
sare de mare și piper negru după gust
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Mod de preparare:

Taie conopida și mărunțește-o într-un robot de bucătărie
până ajunge la consistența orezului. 

Pune ghee-ul într-o cratiță mare la foc mediu. Adaugă
ceapa, prazul și țelina. Acoperă și gătește 10 minute.
Adaugă cartofii, dafinul și cimbrul. Gătește pentru încă 10
minute. Adaugă apa, conopida și adu totul la fierbere. 

Redu focul și fierbe totul timp de 30 de minute. 

Scoate frunza de dafin și crenguța de cimbru. Adaugă boia
de ardei afumată după gust. 

Folosește un blender vertical pentru a face supa cremă.
Lasă să se odihnească timp de 5 minute și servește. 


