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EÎn calitate de coordonator al acestui proiect frumos, 

aș vrea să mulțumesc tuturor pentru colaborare. 
Este o onoare pentru mine să fac parte din această echipă minunată: 

„Inima tuturor celor care se întamplă”, dr. Adriana Nicolae, 
AREA care a oferit prilejul realizării acestui proiect, 

Voluntarii AREA fără de care nu am fi avut ce povesti, 
Sache Laura Ciubotariu, pentru strategia de marketing, 

Aldina Gheorghe, pentru corectura finală, 
Gabriela Berechet pentru cuvintele frumoase, 

Silviu Gaiu pentru răbdarea de a pune în imagini ideile noastre. 
Mulțumesc Email de Sighișoara, DHM Company, Horeca Culinary School. 

Oana Popescu, 
Membru fondator AREA
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Asociația Română de Educație în Alergii este o organizație 
nonprofit care contribuie din 2018 la îmbunătățirea calității vieții 

persoanelor cu afecțiuni de tip alergic. Proiectele noastre educative 
sunt posibile doar prin amabilitatea susținătorilor și voluntarilor cărora 

le suntem mereu profund recunoscători.
 

Acțiunile AREA au fost construite încă de la început mizând pe 
puterea comunității ca motor al educației și al schimbării. Astfel ne bucurăm 

să putem aduce în bucătăriile și în sufletele voastre poveștile și rețetele acrobatice 
ale celor 9 ALERG-o-MAME minunate și ale familiilor lor. 

Știm că în spatele fiecărei pagini se ascund multe lacrimi și nopți nedormite 
căutând răspunsul la întrebarea „Eu cu ce îmi mai hrănesc acum copilul?” și mulțumim 

că ați acceptat invitația noastră de a le așterne pe hârtie. 

Află mai multe despre noi 
scanând codul QR: 



Gândurile alergologului din spatele scenei

 Să fii mama unui copil care suferă de alergii alimentare severe poate fi una dintre cele mai grele 
provocări. Din acel moment devii brusc conștientă că un banal ingredient alimentar îi poate pune copilului 
tău viața în pericol, iar teama care te cuprinde se poate transforma în timp, într-o condiționare atât de 
puternică, încât nu o mai poți alunga din minte nici cu ajutorul rațiunii. 
 Siguranța copilului tău va deveni preocuparea ta zilnică și temerile obișnuite care apar în orice familie, 
în cazul familiei tale, vor fi multiplicate de zeci de ori.
 Frustrarea ta este cu atât mai dureroasă când vezi că majoritatea cunoscuților și prietenilor tăi pot să 
gătească și să ia masa relaxați împreună cu cei dragi, iar tu ești nevoită să te transformi peste noapte în cel 
mai experimentat chef bucătar. Și asta pentru că la masa ta nu se așează zilnic doar membrii familiei tale, 
dar și un musafir extrem de incomod: Alergia alimentară.
 Citirea etichetelor, costurile exagerate ale alimentelor sigure, provocarea zilnică de a-i oferi o hrană 
sănătosă copilului tău, ca să nu mai vorbim despre riscul de a face la tot pasul o greșeală atingând accidental 
ingredientele periculoase, reprezintă coordonatele după care se va derula viața ta zi după zi. Fiecare gest îți 
va fi configurat după un plan de acțiune și după fiecare deznodământ mai trist, îți vei înălța către cer, odată 
cu acel capăt albastru al stiloului salvator de viață și speranța că oamenii de știință vor găsi o rezolvare. Iar 
atunci când lucrurile se află doar sub stricta ta supraveghere, par să fie totuși ținute sub control. 
 Dar, când copilul tău trebuie să plece la creșă, grădiniță sau la școală, te gândești în fiecare clipă că ar 
putea să fie complet izolat doar pentru simplul fapt că el este unul dintre cei diferiți. Ca să nu mai vorbim 
câtă putere de convingere trebuie să ai sau cu ce talente organizatorice speciale trebuie să fii înzestrată 
ca să poți planifica ce și cum să mănânce sau la ce evenimente sociale va putea participa! Mesele zilnice, 
serbările, petrecerile sau excursiile nu vor mai fi nici pentru tine și nici pentru copilul tău drag doar un prilej 
real de bucurie pentru că trebuie să te îngrijești permanent de siguranța lui. Ceea ce pare un lucru relativ 
simplu pentru toți ceilalți, ție îți poate răpi mult timp și îți poate consuma extrem de multă energie. 
 După ce zile, luni și chiar ani vor mai fi trecut și vezi cum musafirul nepoftit nu a mai plecat de la voi din 
casă, realizezi în cele din urmă că ești mult mai puternică decât ți-ai fi imaginat și că ai descoperit resursele 
necesare ca să înfrunți majoritatea problemelor. 

 Astfel, într-o bună zi, tu, mama unui copil alergic, după ce te-ai perfecționat în arta acrobațiilor culinare 
și sociale, nu mai ești timorată și reușești chiar să experimentezi curajul. 



5

 De fapt, faci cunoștință cu o anume stare care nu este chiar absența fricii, ci mai degrabă hotărârea că 
altceva este cu mult mai important decât frica: bucuria copilului tău.

 Însoțite de toată admirația mea, vă dedic aceste rânduri vouă, AlergoMamelor MasterChef,

Dr. Adriana Nicolae,
Medic primar Alergologie și Imunologie Clinică

Fondator și Președinte Asociația Română de Educație în Alergii
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Drumul de la nevoia de hrană la artă culinară
Dr. ing. Gabriela Berechet
specialist gastrotehnie și tehnologii alimentare

 ”În ranița fiecărui soldat stă un baston de mareșal” spunea Napoleon Bonaparte pentru a-și înarma 
soldații în război cu o atitudine de învingători! Aș parafraza celebrul citat și aș reformula ”în fiecare mămică 
de copil cu alergii alimentare stă un masterchef dedicat”!
 Am cunoscut câteva membre ale asociației AREA în 2019, la o conferință pentru sectorul Horeca, fiind 
invitată alături de doamna doctor Adriana Nicolae, chef Nicolae Lică de la Marriot și doamna doctor Mihaela 
Bilic, în panelul dedicat Alergiilor alimentare. 
 Din păcate, cu foarte puține excepții, sectorul Horeca nu este pregătit să gestioneze în totalitate 
problema evidențierii tuturor alergenilor pe care îi conțin preparatele lor, să controleze o posibilă 
contaminare încrucișată cu alergeni ori să acționeze în cazul în care un consumator face șoc anafilactic 
din cauza unui alergen! Sunt 14 alergeni și combinații nenumărate de alergii încrucișate, așa încât aplaud 
inițiativa doamnelor membre ale asociației AREA. Pe unele doamne le-am cunoscut din proiectul culinar de 
1 Decembrie 2020, fiind invitată să mă alătur juriului! 
 Iată-mă acum în fața unui caiet de rețete și povești emoționante ale mămicilor de pui de om cu alergii 
alimentare, despre agonia și extazul prin care trece o familie în care cineva este depistat cu o alergie ori cu 
o intoleranță alimentară.
 Etiologia extrem de diversă poate fi explicată de poluarea excesivă prin care cel puțin 2 generații au 
trecut: de la poluarea aerului, apei, solului, la poluarea alimentelor și diversificarea gamei sortimentale cu 
care constelația noastră enzimatică nu a fost obișnuită. Alimentația rămâne izvorul și regulatorul funcțiilor 
vitale și omul nu-și poate asigura nutrienții și energia decât prin hrană.
 Trăim poate cea mai grozavă perioadă a omenirii (chiar și pandemia Covid 19 ne-a dat o lecție pe care 
trebuie s-o învățăm),  iar metodele de investigație, care merg azi până la testele genetice de depistare a 
posibililor alergeni, încă dinainte ca bebelușul să înceapă diversificarea alimentară, permit să se limiteze 
ori să elimine disconfortul copiilor și, cu răbdare și nutriție adecvată, să refacă mecanismele de acțiune a 
organismului la trofalergeni.
 Am descoperit în culegerea de rețete ”Acrobații culinare ale mamelor curajoase în lupta cu alergiile 
alimentare” soluții tehnologice pentru a pregăti preparate care să-i hrănească pe cei suferinzi cu mâncăruri 
nu doar nutritive, ci și savuroase, chiar dacă sunt fără făină de grâu, fără lapte, ou, unt, smântână, nuci, susan 
șamd. 
 Recunosc că, dacă industria alimentară a fost incriminată ani de-a rândul de vina de a fi spoliat produsele 
alimentare de valențele nutriționale ale ingredientelor, tot industria alimentară are meritul ca astăzi 
consumatorii să aibă acces la multe ingrediente, multe necunoscute acum 20 de ani, cel puțin în România: 
de la făinurile fără gluten, la produsele fără lactoză ori produse înlocuitoare din lapte de origine vegetală, 
altele decât soia, produse acidofile de origine vegetală, unt de cocos, îndulcitori Novel (stevia, tagathoza), 
gume care pot fi folosite ca îngroșători, înlocuind oul, cum e guma de locust ori tara (dintr-un soi de fasole) 
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dar și xanthanul (de origine microbiană), demonstrând preocuparea de a rezolva probleme de nutriție și 
sănătate ale omenirii.
 Revenind la culegerea de rețete, admir inventivitatea doamnelor! E adevărat că azi sursele de inspirație 
sunt nelimitate dar și mai adevărat este că  nevoia de a pregăti de mâncare pentru copilul alergic a mobilizat 
toate abilitățile mămicilor (computer, limbi străine, psihologie, psihoterapie, etc.) și iată și pe cele de 
GARDIENI CULINARI. Poate că visul lor de fetițe era să aibă o bucătăreasă și o menajeră iar ele să fie lideri 
de echipe, premieri ori chiar președinți de state. Dar iată, viața le-a pus în fața unor contexte pe care doar 
ele erau în stare să le escaladeze. Nu bunica și nici măcar vreo persoană externă, fiind realistic să limitezi 
investiția în încredere în afara cercului foarte mic format din mămică și tătic, uneori o surioară ori frate. 
 Rețetele sunt complexe, unele prin bogăția ingredientelor, dar nu sunt complicate, fiind explicate foarte 
coerent și într-un limbaj accesibil. Culegerea de rețete poate fi utilă, pe diferite etiologii, tuturor celor care 
au afecțiuni alergice, dar în mod special de către mămicile copilașilor care au dezvoltat o trofalergie, al căror 
drum spre o rețetă gustoasă, dar mai ales încercată de autoare, este de azi mult mai scurt!
 Felicit întreaga echipă de autori, redactori, tehnoredactori și, mai ales, sponsorii, care au înțeles misiunea 
unui asemenea demers culinar!
 Închei cu un proverb african: ”Dacă mergi singur, ajungi, poate, mai repede, dacă mergi în echipă, ajungi, 
sigur, mai departe!” Păstrați entuziasmul echipei și faceți ca drumul spre mâncarea gătită allergen-free să 
fie mai scurt nu doar pentru mămici, dar poate și pentru bucătarii profesioniști!
Succes! 
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Preparatele tale, fără nichel 
sau alte metale. 
Gătește în vasele Email de Sighișoara

1  Află mai multe detalii pe emaildesighisoara.ro/alergii, de unde poți descărca studiile privind alergiile la nichel și impactul acestora asupra 
calității vieții

www.emaildesighisoara.ro

Cea mai frumoasă recenzie am primit-o la doar 3 luni după lansare. Elena Vîrlan - una dintre mămicile a 
carei poveste o veți găsi în această carte - scria pe Facebook: “Vasele Email de Sighișoara au trecut 
testul de foc”. Ce însemna asta? Însemna că fiica ei de 6 ani, cu alergie la nichel, putea mânca în sfârșit 
spanac. Gătit în vase de inox, spanacul îi provoca micuței Ileana “înțepături și furnicături” pe limbă.          
La nivel global, în situații similare sunt 17% dintre femei și 3% dintre bărbați. 

Diferența? Vasele Email de Sighișoara migrează în preparate un nivel nedetectabil de nichel (sub limita 
de la care pot măsura tehnologiile actuale, adică două milionimi de gram per litru). Astfel, ele pot 
deveni extrem de utile pentru persoanele cu sensibilitate ridicată precum Ileana sau pentru alte 
categorii, precum:
 ·         persoane alergice la nichel;
 ·         femei însărcinate; mame tinere;
 ·         bebeluși în faza de diversificare;
 ·         persoane care suferă de boli provocate de acumularea de nichel;

Pentru noi, cei care am conceput rețeta de email folosită în vasele Email de Sighișoara, aceste mărturii 
sunt confirmarea reușitei. Ne bucură nespus faptul că putem să ne atingem scopul, acela de a ajuta 
oamenii să gătească mai sănătos.



9

Preparatele tale, fără nichel 
sau alte metale. 
Gătește în vasele Email de Sighișoara

1  Află mai multe detalii pe emaildesighisoara.ro/alergii, de unde poți descărca studiile privind alergiile la nichel și impactul acestora asupra 
calității vieții

www.emaildesighisoara.ro

Cea mai frumoasă recenzie am primit-o la doar 3 luni după lansare. Elena Vîrlan - una dintre mămicile a 
carei poveste o veți găsi în această carte - scria pe Facebook: “Vasele Email de Sighișoara au trecut 
testul de foc”. Ce însemna asta? Însemna că fiica ei de 6 ani, cu alergie la nichel, putea mânca în sfârșit 
spanac. Gătit în vase de inox, spanacul îi provoca micuței Ileana “înțepături și furnicături” pe limbă.          
La nivel global, în situații similare sunt 17% dintre femei și 3% dintre bărbați. 

Diferența? Vasele Email de Sighișoara migrează în preparate un nivel nedetectabil de nichel (sub limita 
de la care pot măsura tehnologiile actuale, adică două milionimi de gram per litru). Astfel, ele pot 
deveni extrem de utile pentru persoanele cu sensibilitate ridicată precum Ileana sau pentru alte 
categorii, precum:
 ·         persoane alergice la nichel;
 ·         femei însărcinate; mame tinere;
 ·         bebeluși în faza de diversificare;
 ·         persoane care suferă de boli provocate de acumularea de nichel;

Pentru noi, cei care am conceput rețeta de email folosită în vasele Email de Sighișoara, aceste mărturii 
sunt confirmarea reușitei. Ne bucură nespus faptul că putem să ne atingem scopul, acela de a ajuta 
oamenii să gătească mai sănătos.



10



11

 Sunt Elena Vîrlan, mama Ileanei și a lui Ștefan, 
soția lui Cristi.
 M-am gândit la alergii când  Ileana avea în jur 
de 2 luni și-i apăruseră bubițe în obraji. La 7 luni 
a făcut șoc anafilactic de la mai puțin de 2 g de 
brânză. A tușit, am văzut că nu are aer și că toata 
pielea este roșie și plină de pete. 
 Progresele legate de sănătate au început un an 
mai târziu când, în urma internării la o clinică din 
străinătate, am aflat o parte din cauzele dermatitei, 
reacțiilor alergice și bronșiolitelor frecvente și 
am început o dietă de rotație în care am păstrat 
alimentele care nu-i făceau rau. La început erau 
puține alimente în meniu (mei, carne, dovlecel, 
conopidă, pară) și le roteam o dată la 4 zile ținând 
cont de familia botanică.
 Așa am început să inventez rețete. Nu găseam 
nimic de cumpărat de-a gata și nici rețete scrise 
care să se potrivească cu modul în care avea ea 
alimentele combinate în meniu. Orice aliment 
nou introdus în meniu era foarte așteptat și un 
motiv de bucurie. Prietenele îmi spuneau că nu 
cunosc alimentele pe care le foloseam, însă li se 
părea intersant ce făceam și-mi trimiteau rețete 
noi pentru inspirație. Simțeam că nu rețeta e 
importantă, ci faptul că prietenii se gândeau la noi. 
 Părinții ne-au fost mereu alături. Ei au început 
să crească gâște (când Ileana a putut să mănânce 
gălbenuș fiert de gâscă) și să planteze mangold și 
alte plante despre care nimeni din sat nu auzise.
 Când am reușit să echilibrăm flora intestinală 
și să identificăm o parte dintre cauzele alergiilor, 

progresul a fost minunat.
 Problemele de sănătate pe care le avea când 
era mică ne-au determinat să mâncăm diferit, să 
căutăm soluții și să fim mai sănatoși. Cumpărăm 
alimente din surse sigure si organice când putem, 
citim toate etichetele, ținem cont de timpul optim 
de gătit atunci când nu consumăm alimente crude 
și încercăm să gătim în vase de calitate, care nu 
transferă așa multe metale în mâncare.Ștefan 
îmi spune des: „Mamă, simt că e timpul pentru 
un turmeric latte” (o combinație sănătoasă din 
curcumină, piper, scorțișoară de Ceylon și lapte 
vegetal), iar eu mă bucur că nu vrea băuturi cu zahăr, 
colorate artificial. Soțul meu m-a ajutat mereu în 
bucătărie, gătește mesele comune de multe ori, 
dar și tot ce este cu alergeni și este pentru el sau 
Ștefan. Decizia de a-i păstra lui Ștefan un meniu 
cu alergeni a fost luată de la început și consider 
că a fost o decizie potrivită. Nu au fost greșeli 
în bucătărie care să contamineze alimentele cu 
alergeni. 
 Inspirația mea în bucătărie este Ileana, cu felul 
în care combină ea alimentele.
 Alergiile nu ne-au împiedicat să ieșim, ne place 
să călătorim, iar vacanțele noastre sunt lungi 
pentru că plecăm cu multe după noi. Îmi doresc să 
depășească toate alergiile și ne bucurăm de fiecare 
zi, de lucrurile pe care le putem face și de oamenii 
minunați din viață noastră.
 Mulțumesc personalului clinicii Spezialklink 
Neukirchen unde am văzut pentru prima oara 
luminița de la capătul tunelului. 
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 Îi mulțumesc doamnei doctor, Adriana Nicolae, medic alergolog, pentru curajul de a testa alimente și 
pentru tot efortul depus în cadrul AREA (Asociația Română de Educație în Alergii) pentru conștientizarea 
și educarea în privința alergiilor, efort concretizat în acțiuni care se văd și care au impact în viața copiilor 
cu alergii. 

Ileana în cabinet la Dr. Adriana Nicolae, 
după câteva teste prick încheiate cu succes

Îndemn pentru mame
Energia pe care o puneți în mâncarea gătită cu drag, se simte. 
Mâncați împreună cât de des puteți și vorbiti despre bunătațile din farfurie, chiar dacă sunt  doar câteva 
rondele de măr și o mâna de semințe de floarea soarelui. 
Puteți face o pastă din semințele puțin coapte și puteți întinde peste rondele de măr și aveți un mini tort 
pe care-l decorați cu flori comestibile. 
Alegeți sa vă bucurați de ce aveți acum, nu fiți triști pentru ceea ce nu aveți. Dacă sunteți la început de 
drum în ceea ce privește alergiile, este important să știți că și alte familii trec prin aceleași încercări și că 
puteți împărtași rețete și gânduri cu ele.
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Ciocolată vegană

Rețetă fără ou, fără lapte, fără nuci, fără lecitină din soia, 
fără zahăr

250 g unt de cacao
100 - 110 g cacao
80 - 120 g sirop de curmale (după preferințe, gustați 
înainte)
un praf de sare
opțional, semințe de cânepă, fulgi de migdale/nuci sau o 
picătură de ulei esențial de portocală sau lămâie/lavandă/
altele

Iubesc ciocolata neagră și am inventat rețeta din 
dorința de a putea mânca oricând o ciocolată 
sănătoasă fără zahăr și fără alergenii pe care îi evitam. 

Mod de preparare
Tăiați în părți mici untul de cacao și topiți pe baie de 
abur, apoi îndepărtați de sursa de căldură. Cerneți 
cacao peste untul de cacao topit și amestecați cu un 
tel încontinuu. Adăugați siropul de curmale și un praf 
de sare. Omogenizați cu telul. Turnați în formele de 
silicon alese și lăsați la frigider 2-3h. Desprindeți din 
forme. Opțional pudrați cacao deasupra. Păstrați 
bomboanele sau tabletele în frigider, într-o cutie 
închisă, separându-le cu o hârtie de copt dacă aveți 
mai multe straturi.

Modificări rețetă/ Alte idei
De-a lungul timpului am înlocuit siropul de curmale 
cu zahăr din curmale (curmale uscate), zahăr din flori 
de cocos sau sirop de orez, însă rețeta care ne place 
tuturor este aceasta. Dacă vă place ciocolata clasică 
(nu amăruie), puteți adăuga lapte praf dacă aveți 

voie (migdale, cocos, lapte de iapă, etc.) și măriți 
cantitatea de dulce. Alegeți cele mai frumoase 
forme de silicon pe care le găsiți și ciocolata voastră 
vă fi o încântare pentru ochi și papilele gustative.
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Pâine fără gluten, din făină 
integrală de hrișcă
Rețetă fără grâu/gluten, drodjie

Ca urmare a alergiilor multiple, Ileana a avut o dietă 
de rotație a alimentelor și am inventat rețete de 
pâine dintr-o singură cereală fără gluten pentru a-i 
putea oferi pâine în oricare dintre zilele de rotație. 
Acum pregătesc o pâine de 1-2 ori pe săptămână, de 
obicei din făina integrală de hrișcă sau de mei.
Pregătesc seara aluatul și coc pâinea dimineața. 
Uneori mâncăm pâine caldă cu unt vegan, amintindu-
ne de gustul pâinii făcută de bunici, la țară, în cuptorul 
de lut.

Mod de preparare
Amestecați făina integrală de hrișcă, semințele de in 
râșnite, sarea și praful de copt. Adăugați zeama de 
portocală/lămâie/oțet și apa și amestecați, cu drag, 
aluatul. Acoperiți vasul (folosesc hârtie de copt pe 
care o prind cu un elastic și apoi pun vasul într-un 
prosop). Lăsați aluatul câteva ore (eu îl las de seara 
până dimineața), fie în cameră în lunile mai reci, fie în 
frigider, vara. Încălziți cuptorul și transferați aluatul 
în tava de copt, pe hârtie și coaceți la foc mediu aprox 
55 – 60 minute (sau până trece testul scobitorii). 
Pentru o coajă tare și crocantă eu coc pâinea într-o 
tavă/ cratiță grea, cu pereții din email, fără să-i pun 
capacul. Lăsați să se răcească complet înainte de 
feliere (dacă aveți răbdare). Daca preferați o coajă 
moale și elastică, puteți unge pâinea cu ulei, după ce 
o scoateți din cuptor.  Se păstrează învelită în hârtie 
de copt sau în prosop.

Modificări rețetă/ Alte idei
Puteți folosi de asemenea făină integrală de mei 
sau făină de porumb (este diferită de mălai), iar în 
loc de semințe de in, puteți folosi tărâțe de psylium 
sau semințe de chia însă va trebui să modificați 
cantitatea de lichid și de semințe. 

250 g făină integrală de hrișcă
50 g semințe de in râșnite pe loc
350 g lichid (25 g suc portocală și apă)
praf copt pt 300 g făină
opțional sare 
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Chiftele la cuptor cu piure de 
legume și salată verde
Rețetă fără ou, grâu

Ingrediente
550 g carne tocată
230 g ceapă  (3 cepe mari)
180 g morcovi (3 morcovi 
mari) 
30 g semințe de in râșnite pe 
loc
cimbrișor, piper și sare după 
gust

Ingrediente piure legume
500 g zucchini
350 g țelină
câteva linguri de lapte 
vegetal (poate fi orice fel de 
lapte aveți în meniu)
2 linguri ulei de măsline
opțional usturoi, ierburi și 
mirodenii

Pentru chiftele nu este nevoie de ou și nici de 
ulei, ele pot fi gătite la cuptor pe foaie de copt, se 
servesc cu o salată de legume sau de murături, piure 
de legume (gătite la abur).

Mod de preparare chiftele
Tocați mărunt ceapa și dați morcovii pe răzătoare. 
Amestecați carnea tocată, ceapa, morcovii, 
semințele de in râșnite (ele înlocuiesc oul și vor lipi 
ingredientele), ierburile și sarea. Formați chiftele 
și așezați-le în tava de copt, pe o hârtie de copt. Se 
coc aproximativ 45 minute (eu le-am întors după 
primele 20 minute). Din această cantitate, formați 
aproximativ 20- 22 chiftele.

Mod de preparare piure
Spălați și curățați legumele, le tăiați cubulețe și le 
gătiți la abur. Mixați legumele cu laptele vegetal sau 
lapte animal (folosim uneori laptele de măgăriță) și 
puțin ulei.

Modificări rețetă/ Alte idei 
Dacă nu mâncați carne, dar aveți voie leguminoase, 
puteți înlocui carnea cu un piure mai tare făcut din 
năut/fasole, linte și puteți adăuga și alte semințe: 
cânepă, chia. Pentru salată am folosit frunze verzi, 
vlăstari, andive și dressing din zeamă de lămâie, ulei 
de măsline, piper și sare de Himalaya.
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Icre de amarant 

Rețetă fără grâu (griș) și pește

Bunicul și unchiul meu erau pescari și mama avea 
des în frigider un borcan cu icre de pește pe care 
le pregăteam împreună. Am descoperit rețeta de 
icre de amarant atunci când am văzut că Ileana 
iubește amarantul și m-am întrebat ce alte rețete 
pot face cu el. Uleiul de in de calitate are un gust 
bun și i-a plăcut întotdeauna. El este cel care dă 
gust de pește preparatului. Amarantul are proteine 
complete, este un aliment sănătos și se consumă 
după înmuiere și fierbere.

Mod de preparare
Spălați bine amarantul și-l puneți la înmuiat 
conform informațiilor următoare. Clătiți amarantul 
și-l puneți la fiert, 10-15 minute, într-o cantitate 
dublă de apă. Amestecați din când în când, să nu 
se lipească. După fierbere, lasați-l să se răcească și 
apoi transferați-l într-un bol. Adăugați câte puțin 
ulei peste amarantul fiert și frecați, ca la maioneza 
clasică. Adăugați astfel tot uleiul, potriviți cu sare 
și zeama de lămâie, iar la final adăugați ceapa. Îl 
puteți consuma pe rondele, pe frunze de andivă sau 
ardei gras tăiat, pe felii de gulie crudă, pe crackers 

din kale deshidratate sau pur și simplu direct din 
borcan, așa cum îl preferă Ileana. 

Modificări rețetă/ Alte idei 
Prin înmuirea amarantului se elimină acidul fitic care 
este toxic și se îmbunătățește absorbția nutrienților, 
la ~ 125 g cereale (1 cup) se adaugă o lingură de 
oțet sau zeamă de lămâie și se lasă peste noapte. 
Înainte de pregătire, se spală din nou și se pune la 
fiert cu o cantitate egala de apă. Alegeți un ulei de 
in presat la rece, de o calitate buna și păstrați-l doar 
la frigider după deschidere. Dacă consumați icre dar 
nu aveți voie grâu, puteți înlocui grișul din grâu, fie 
cu fonio (este identic la gust, e însă o cereală fără 
gluten) sau cu grișul de soriz. 

o cană amarant 
2-3 linguri ulei de măsline
2 linguri ulei de in presat la rece
5 linguri zeamă citrice ( grepfruit/lămâie)
o ceapă medie tocată fin
sare după gust
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Ileana e născută în mijlocul verii, atunci când abundă 
fructele. Pentru petrecerea ei de 1 an am pregătit un 
tort din 2 pepeni (unul roșu, unul galben), curățați 
de coajă și așezați în 2 etaje, unul peste altul. Am 
așezat cu nașa și fina noastră frigărui pline cu alte 
fructe colorate, am atașat cu scobitori legume tăiate 
în forma de inimi și steluțe și am adăugat deasupra 
struguri și prune. Copiii au preferat tortul de fructe, 
în locul celui de marțipan făcut pentru cei fără 

alergii. Sunt puțini copii care pot rezista tentației de 
a avea fructe colorate în farfurie și de atunci, facem 
în fiecare an tort de fructe deși acum dieta ne poate 
permite să facem torturi complicate.

Mod de preparare
Pregătiți pepenele roșu astfel: îndepărtați cu un 
cuțit cele 2 extremități apoi curațați coaja rămasă. 
Așezați-l pe un platou. Daca veți folosi frișcă de 
cocos, ornați acum pepenele. Spălați și curățați de 
coajă celelalte fructe. Decupați-le în forma dorită 
(puteți folosi formele pentru biscuiți pentru a 
decupa fructele mari). Așezați pe bețișoare fructele 
și apoi fixați-le pe suportul din pepene. Așezați alte 
fructe la baza platoului. Când serviți tortul, oferiți 
fiecărui copil atât frigărui cu fructe, cât și o felie de 
pepene roșu.

Modificări rețetă/ Alte idei
Copiii se bucură să se implice în decuparea fructelor 
sau ornarea tortului. Cereți-le părerea în legătură 
cu fructele pe care să le folosiți și felul în care 
combinați culorile și formele de pe tort.

Tort din fructe

Rețetă fără lapte, grâu, nuci, ou, zahăr

un pepene roșu
fructe pentru decor: pepen galben, ananas, mango, 
struguri, afine, zmeură, etc
unele fructe oxidează foarte repede când sunt feliate 
(măr, pară, banană) și de aceea fie le evitați la prepararea 
tortului, fie le stropiți cu zeamă de lămâie
opțional: frișcă de cocos pentru a îmbraca pepenele
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Mod de preparare
Uscați la cuptor, pe hârtie de copt, 2-3 minute, 
semințele de floarea soarelui amestecând cu 
o lingură de lemn ca să nu se ardă. Lasați-le să 
se răcească complet și apoi le râșniți alături de 
semințele de in. Amestecați semințele de floarea 
soarelui și de in, mierea și crema de migdale. Așezați 
hârtie de copt într-un recipient, ungeți cu puțin ulei 

și turnați conținutul, presând foarte bine. Lăsați 
marginile hârtiei cât mai lungi, să puteți trage de 
ele când veți lua halvaua. Puneți la frigider minim 
1 h să se întărească. Scoateți cu grija din formă, vă 
folosiți de hârtia de copt. Tăiați în formele dorite. 
Le puteți păstra în frigider, învelind fiecare baton în 
hârtie de copt. Batonul este ferm, îl puteți oferi ca 
gustare.

Modificări rețetă
Folosesc o cremă de migdale cumpărată (conține 
100% migdale, preparate la o temperatură de sub 
38ºC). Crema are consistența unei paste de susan 
folosită în mod normal în rețetă. Dacă aveți alergie 
la migdale, puteți folosi un compot de fructe. 
Opțional puteți folosi și cacao pentru preparat

Halva din semințe de floarea 
soarelui

Rețetă fără susan

200 g semințe floarea soarelui
50 g semințe de in
50 g miere sau sirop de curmale
25 cremă de migdale sau compot de fructe (struguri, prune) 
opțional ulei esențial de vanilie
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Mod de preparare
Coaceți 2-3 minute semințele de floarea-soarelui, 
la cuptor, apoi lasați-le să se răcească. Adăugați 
în blender toate ingredientele. Gustați, potriviți 
cu miere, scorțișoară, opțional ulei esențial de 
portocală. Transferați într-un borcan cu capac pe 
care-l lăsați la frigider câteva ore.

Modificări rețetă/ Alte idei
Păstram în frigider în recipient închis și servim fie 
pe crackers, pâine de casă sau pe rondele de măr 
sau de banană. Poate fi folosită pe clătite sau ca și 
cremă pentru prăjituri. Dacă folosiți ulei esențial 
în preparate, este obligatoriu să fie fără solvenți 
chimici și să poată fi folosit intern, altfel este toxic! 
Ne place să pregătim tot felul de creme tartinabile 
din legume și ierburi (de exemplu broccoli la abur, 
fasole albă fiartă, piper, sare, ulei, usturoi, mărar) 
care pot fi servite pe crackers sau pe felii de legume.

Cremă tartinabilă din semințe 
de floarea-soarelui, miere și 
cacao 
Rețetă fără ou, lapte, nuci, zahăr

150- 200 g semințe de floarea-soarelui
1 lingură miere de zmeură (sau sirop curmale)
1 lingură ulei de cocos
1/2 linguriță scorțișoară Ceylon
3 linguri cacao (după gust)
câteva linguri de lapte vegetal
opțional 1 picătură  ulei esențial de portocale dulci
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Biscuiți din fulgi de ovăz și 
mango
Rețetă fără lapte, nuci, ou

Mod de preparare 
Puneți în robot fulgii de ovăz și mixați pentru a 
obține făină (nu trebuie să fie foarte fină). Spălați și 
curățați mango. Puneți în robot și mixați. Adăugați 
într-un bol mare: făină de ovăz, făină de in, praful de 
copt, sarea. 
Amestecați bine ingredientele. 
Peste ingredientele uscate adăugați uleiul de cocos 

(lichid) și 170 g piure de mango. Amestecați bine 
toate ingredientele și lasați-le 15 minute. Întindeți 
aluatul (între 2 foi de hârtie de copt, cu podul 
palmei). Tăiați folosind forme sau gura unui pahar. 
În acest timp puteți porni cuptorul. Așezați biscuiții 
astfel formați, pe hârtie de copt și coaceți la foc mic 
intre 13- 15 min.

Modificări rețetă/ Alte idei
Puteți înlocui mango cu piure din alte fructe sau 
legume cum ar fi banană, măr copt, morcov copt. 
Este important să întindeți uniform aluatul pentru 
ca biscuiții să se coacă uniform. Folosim o variantă 
asemănătoare pentru batoane de ovăz, fără foc 
( fulgi de ovăz, semințe de în râșnite, chia, fructe 
uscate (stafide, aronia), piure de fructe și îndulcitor 
lichid (miere sau sirop de curmale) pe care le las la 
frigider, presate bine într-o cutie și le feliez a doua 
zi. 

250 g făină din fulgi de ovăz fără gluten
30 g făină de in
1/2 plic praf de copt
puțină sare
50 g ulei de cocos
170 g piure de mango
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Mod de preparare
Faceți fructele piure și adăugați acum îndulcitorul 
daca simțiți că ar fi nevoie. Într-o ceașcă adăugați 
pudra de Agar Agar peste câteva linguri de piure 
rece și omogenizați, altfel se lipește la foc. 
Așezați pe foc piureul de fructe în care adăugați și 
conținutul amestecat cu agar-agar și amestecați în 
continuu cu un tel. Fierbeți 5 minute (amestecând 

în continuu) sau conform instrucțiunilor de pe plic. 
Lăsați câteva minute să se răcească (nu-mi place să 
torn ceva foarte fierbinte în forme). 
Așezați compoziția în formele de silicon 
alese, atunci când este călduță, altfel nu veți 
putea transfera. Lăsați 2 -3 h la frigider să 
se întărească. Scoateți din forme și serviți. 
Le puteți păstra într-o cutie închisă, câteva zile, în 
frigider.

Modificări rețetă/ Alte idei
Agar-agar este o algă folosită în bucătăria vegană 
pentru că are rolul de a gelifia compoziția. E potrivit 
pentru jeleuri, torturi vegane sau variante de 
brânză vegană. Pentru jeleuri folosesc cel mai des 
mango proaspăt sau fructe de pădure congelate. 
Tortul din poză are jeleuri de mango în forma de 
fluturi iar stratul de dedesubt conține cireșe și 
zmeură cu agar-agar.

Jeleuri de mango cu agar-agar

Rețetă fără lapte, zahăr

400 g de mango 
2 lingurițe pudră de agar-agar
opțional (după gust) îndulcitor
Aveți nevoie  de forme frumoase de silicon pe care să le 
folosiți pentru jeleuri.
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Șnițele cu fulgi de porumb
Rețetă fără ou, grâu (făină, pesmet)

Mod de preparare
Spălați carnea și o tăiați în felii de aproximativ 
1,5 cm grosime. Bateți fiecare felie de carne până 
ajunge la grosimea dorită. 

Puneți într-un bol carnea, stropiți cu ulei, sare și 
mirodenii (eu folosesc piper, uneori coriandru sau 
usturoi deshidratat) și amestecați. Mărunțiți cu 

mâna fulgii de porumb și așezați-i pe o farfurie 
intinsă. Treceți fiecare felie de carne prin fulgi și 
presați bine pe ambele parți pentru a prinde cât 
mai mulți fulgi. Asezați feliile de carne trecute prin 
fulgii de porumb în tavă, pe hartie de copt și coaceți 
aproximativ 30 min (în funcție de grosimea lor). Eu 
le întorc pe ambele părți.

Modificări rețetă
Pentru o petrecere, puteți tăia mărunt șnițelele și 
să le înșirați pe băț alături de alte legume crude sau 
murate.

carne ( pui/vită/porc)
1-2 linguri ulei măsline
un castron cu fulgi fini de porumb
mirodenii și sare după gust
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 Sunt Mirela Anghel, mama a doi copii minunați, 
Mihail de 6 ani și Ilinca de 1 an și jumătate.
 Povestea noastră începe când Ilinca avea doar 
două luni și o săptămână. Era alăptată exclusiv încă 
de la naștere și pe lângă un reflux silențios și o ușoară 
dermatită atopică, au apărut și alte reacții specifice 
alergiilor alimentare: scaune modificate, cu mucus, 
pete verzi și chiar striuri de sânge. Deși analizele 
nu au indicat nimic concret, a fost diagnosticată cu 
alergie la proteinele din laptele de vacă, iar mie mi 
s-a recomandat regimul fără lactate. La acel moment 
nu știam absolut nimic despre alergii, nu avem 
istoric de alergii în familie, iar frățiorul ei tolerează 
orice aliment. Am ținut o perioadă regim, însă eram 
destul de descurajată de faptul că nu vedeam nicio 
îmbunătățire în starea ei de sănătate. 
 La vârsta de 5 luni, lucrurile s-au complicat într-
un mod nefericit. În mod accidental, s-a atins de ou 
crud, iar în mai puțin de 15 minute s-a umplut de 
urticarie severă din cap până în picioare. Am ajuns 
cu salvarea la Spitalul de Pediatrie din oraș și i s-a 
administrat un hemisuccinat intramuscular. Între 
timp, pe lângă faptul că se accentuase dermatita 

atopică, de la 5 la 6 luni a luat în greutate doar 90 g.
 Am început diversificarea la vârsta de 6 luni, 
însă cu stângul, pentru că în a doua zi de morcov 
a dezvoltat urticarie pe jumătate din față și picior, 
așa că am stopat-o pentru a face investigații 
suplimentare. După vârsta de 6 luni și jumătate 
aveam să aflăm că ceea ce îi provocase urticaria 
severă la vârsta de 5 luni era albușul de ou, iar ceea 
ce îi provocase urticaria în a doua zi de diversificare 
nu era morcovul, ci un pate de linte pe care eu îl 
consumasem în acea zi, ea fiind alergică la un alt 
aliment din categoria leguminoaselor, respectiv 
arahide.
 Cu noile rezultate ale panelului alimentar, am 
reușit să obținem o programare la unul dintre 
cei mai buni medici alergologi din București. A 
fost primul medic care a bănuit o posibilă alergie 
întârziată la gluten, așa că recomandarea a fost de 
evicție a glutenului din dieta mea și implicit din dieta 
fetiței. Deoarece alergia la arahide avea o valoare 
crescută mi s-a recomandat evicția întregii categorii 
a leguminoaselor, cât și a nuciferelor pentru că nu 
știam cu certitudine la ce altceva ar mai putea avea/
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dezvolta alergii. Astfel, am început o dietă strictă 
fără lactate, carne vită, ouă, leguminoase, nucifere 
și gluten. Pentru siguranța celei mici, am scos din 
bucătăria familiei tot ce conținea ou și arahide. 
 De când am început regimul, am gătit de vreo 
câteva ori cu ouă și atunci când am făcut-o am folosit 
mănuși chirurgicale, am dezinfectat bucătăria,  
m-am spălat și mi-am schimbat hainele.
 De asemenea, a devenit o rutină ca restul 
membrilor familiei să se spele pe dinți și pe mâini de 
fiecare dată când consumă un aliment cu potențial 
alergen. Poate părea absurd, însă înainte de a o avea 
pe Ilinca nu conștientizam pericolele care există la 
orice pas în viața unui copil alergic. La început ne-a 
fost greu tuturor, însă cu timpul a devenit un nou 
stil de viață. 
 Îmi place foarte mult să gătesc, chiar am făcut o 
pasiune din asta! Obiectivul meu a fost încă de la 
început să fac din acest regim alimentar restrictiv o 
experiență culinară plăcută și să găsesc modalități 
de a înlocui cât mai mult alimentele cu potențial 
alergen din bucătărie, astfel încât să-mi ușurez 
munca, de a găti separat și pentru ceilalți membri ai 
familiei.
 Încurajată de familie și prieteni, am creat o 
modalitate prin care să îmi împărtășesc rețetele 

fără alergeni în mediu online. În felul acesta am 
descoperit o comunitate minunată de mămici 
curajoase, m-am menținut motivată să respect 
regimul, să adun informații și să învăț din 
experiențele altora. Totodată, m-a ajutat mult faptul 
că o dată cu începerea diversificării am întocmit un 
jurnal alimentar în care scriam zilnic tot ce mâncam 
eu, ce mânca Ilinca și ce reacții avea. 
 Ca orice realitate necunoscută și înfricoșătoare, 
la început am experimentat negarea și frustrarea, 
apoi au urmat întrebările: “De ce i se întâmplă ei?”, 
“Oare cu ce am greșit eu ca mamă?”, “Oare va putea 
fi un copil normal?”, “Oare voi putea face față acestei 
provocări?”. Mărturisesc că m-am simțit rătăcită 
și distantă, până într-o zi când am privit în ochii 
copilei și mi-am dat seama că nu există nimeni pe 
lumea asta mai potrivit decât mine să o îngrijească 
și că Dumnezeu a trimis-o în viața mea pentru că 
sunt puternică și o pot ocroti și iubi. Deodată, mi 
s-a umplut sufletul de speranță și de atunci mi-am 
jurat că voi fi alături de ea pe acest drum, indiferent 
unde ne va duce el! Ea crește frumos, iar eu îi sunt 
mereu alături, iar după 6 luni de regim am bifat o 
mică izbândă și am  reintrodus cu succes glutenul în 
dieta noastră!
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În urmă cu 5 ani, pe lângă alte ingrediente, aveam 
la dispoziție ouă și unt, dar nu eram în stare să fac 
o rețetă de biscuiți pe placul bebelușului meu de 
atunci! Probabil am greșit, oferindu-i inițial biscuiți 
din comerț. Acum, îl privesc amuzată cât de mare 
a crescut și cum se înghesuie să-i mănânce biscuiții 
surioarei! Cât despre cea mică, când mă gândesc 
câte vizite la doctori am avut, câte investigații, cu 
câte emoții și piedici am început diversificarea, nici 
nu-mi vine să cred cum timpul a trecut. La vârsta de 

10 luni, i-am gătit primii biscuiți.
Faptul că ține în mână primul biscuițel, mestecă
bucățele din el, îi place și mai vrea, îmi provoacă o 
stare de fericire maximă! 
Am convingerea că împreună mergem pe drumul cel 
bun, care indiferent cât de greu este, ne va aduce 
mai aproape de o viață normală. 

Mod de preparare
Se zdrobește banana cu o furculiță. Peste banană, 
adaugă făina de ovăz, ulei de cocos și se amestecă. 
Ca să se formeze aluatul, se adaugă un ingredient 
lichid, poate fi măr. Mărul se da pe o răzătoare din 
sticlă și se folosește atât pulpa cât și zeama. Două 
felii de măr (fără coajă) ar trebui să fie suficiente. 
Frământă ingredientele până se formează aluatul. 
Acesta va fi suficient de ferm, însă ușor de modelat. 
Încălzește cuptorul la 180 °C. Întinde aluatul între 2 
hârtii de copt, apoi decupează biscuiții în formele 
dorite. Foaia de aluat ar trebui să aibă cam 0.5 
cm grosime. Restul aluatului se frământă și se 
întinde din nou. Introdu biscuiții în cuptor pentru 
aproximativ 25 minute. 
După primele 15 minute, întoarce biscuiții și mai 

Biscuiți pentru bebeluși din 
4 ingrediente 
Rețetă fără gluten, ou, lactate, leguminoase, nucifere, zahăr, 
agenți de creștere;

Ingrediente (8 buc.)
100 g făină de ovăz
50 g de banană (1/2 banană medie)
2 linguri de măr ras fin/blenduit
3 linguri ulei de cocos lichid 



27

lasă-i la copt încă 10 minute pe cealaltă parte. Scoate 
biscuiții din tavă și lasă-i să se răcească complet. 

Biscuiții sunt suficient de moi astfel încât bebelușul 
să fie capabil să mestece bucățele mici din aceștia. 
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Mod de preparare
Amestecă curmalele cu uleiul de cocos lichid și 
mărunțeşte-le într-un blender. În cazul în care 
ai un robot de bucătărie încăpător poți adăuga 
împreună și cele 2 tipuri de făină. Apa se adaugă 
treptat. Ideea e ca toate ingredientele de la 
(I) să se încorporeze astfel încât să rezulte un 
aluat nisipos care dacă este strâns în mână, își 
păstrează forma. Încălzește cuptorul la 160°C.  
Pune aluatul într-o tavă de tartă și presează-l ușor 

cu mâinile. Te poți ajuta de baza unui pahar ca să 
presezi lateralele tartei. Apoi, înțeapă tarta cu 
o furculiță, din loc în loc. Eu am folosit o tavă cu 
diametrul de 16 cm și baza detașabilă. Pune tarta 
în cuptor pentru 15-20 minute. După ce s-a copt, 
scoate tava la aer, las-o să se răcească complet. 
Dacă vei încerca să scoți crusta din tavă cât încă 
este caldă, probabil se va rupe. Topește untul de 
cacao la bain-marie. Pune laptele la fiert si adaugă 
îndulcitorul și esența. După ce laptele dă în clocot, 
adaugă agar-agar și mai lasă-l pe foc 2 minute în 
timp ce amesteci. Ia laptele de pe foc, lasă-l puțin 
să se răcească, apoi adaugă untul de cacao topit. 
Probabil, inițial, se vor separa lichidele, ceea ce 
este normal, deoarece au temperaturi diferite. 
Amestecă din când în când până se mai răcește, apoi 
mixează compoziția puternic pentru a se omogeniza 
și forma crema. Toarnă crema peste crustă. Introdu 
tarta la frigider până se întărește crema (15-20 
minute). Rupe ciocolata în bucăți mici și pune-le 
într-un bol. Încălzește crema de cocos până ajunge 
la punctul de fierbere, apoi toarnă crema fierbinte 
peste ciocolată. Așteaptă aproximativ 2 minute, 
apoi amestecă energic pentru a se încorpora cele 
două ingrediente. 

Tartă cu ciocolată 
Rețetă fără lactate, ou, gluten, nucifere

Bază (I)
100 g făină orez brun / 70 g făină cocos / 10 curmale / 1-2 linguri 
ulei de cocos  / 80-100 ml apă 
Cremă (II)
350 ml lapte vegetal / 50 g unt de cacao topit  / 1 lingură esență 
de vanilie / 2 linguri îndulcitor (sirop de arțar/miere) / 1 linguriță 
agar-agar 
Glazură (III)
100 g ciocolată vegană (eu am folosit cu 95% cacao) / 200 g 
cremă de cocos (1 cutie) 
Topping (opțional)
Fructe de sezon 
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La acest pas, poți adăuga și îndulcitor dacă nu ți se 
pare prea dulce glazură. După ce se răcește, toarnă 

ciocolata peste tartă, apoi dă-o la frigider. Dacă 
dorești, decorează tarta cu fructe de sezon.
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Ingrediente (20 buc.)
250 g piept de pui
100 quinoa fiartă, scursă și 
răcită.
Ulei vegetal pentru modelat 
chiftelele

Garnitură (opțional)
paste fără gluten
Pentru sos (opțional)
1 cartof dulce
1 cartof alb
1 cățel de usturoi
½ sau 1 lingură ulei de măsline 

Chifteluțele sunt un fel de mâncare preferat de 
majoritatea copiilor. 
Aceste chifteluțe au doar 2 ingrediente principale: 
carnea de pui și quinoa fiartă. Faptul că au quinoa în 
compoziție le face mai moi și mai ușor de mestecat 
pentru un bebeluș. Atunci când eviți pesmetul, oul 
și grăsimile nesănătoase, poate fi o provocare să 
găsești o rețetă de chifteluțe care să nu fie tari și 
uscate. 

Mod de preparare
Fierbe quinoa în prealabil, scurge-o de apă și las-o 
la răcit. Atenție, quinoa am cântărit-o după ce a 
fiert! Taie pieptul de pui în bucăți. Adaugă pieptul 
de pui și quinoa în bolul unui robot de bucătărie și 
blenduiește-le împreună, până ce obții o pastă. La 
acest pas poți adăuga și alte condimente: verdețuri, 
sare, etc. Poți pune chiar și un cățel de usturoi sau 
boia dulce dacă le vrei mai colorate. Eu am pus doar 
o linguriță de mărar și am omis usturoiul, deoarece 
l-am folosit și la sos. Toarnă-ți un pic de ulei în palme 
și modelează chiteluțele. 
Repetă procedeul cam la fiecare 3-4 chifteluțe. Ideea 
este ca ele să fie unse cu ulei. Încălzește cuptorul la 

180°C. Introdu tava în cuptor pentru aproximativ 30-
35 minute. Pentru garnitură, fierbe pastele conform 
instrucțiunilor de pe ambalaj. Pentru sos, fierbe 
cartoful dulce, cel alb și cățelul de usturoi. După 
ce legumele au fiert, blenduiește-le împreună cu o 
puțin ulei de măsline și adaugă treptat din apa în 
care au fiert până ce “sosul” ajunge la consistența 
dorită.

La această rețetă am folosit carne de pasăre crescută 
în gospodărie. Dacă folosiți carne din comerț, 
probabil chifteluțele vor pierde mai multă apă în 
timpul coacerii și nu vor mai fi la fel! Pentru un adult, 
cu siguranță vor ieși mai gustoase dacă sunt prăjite. 
Dacă doriți să serviți chifteluțele marinate în sos de 
roșii, scoateți-le mai devreme din cuptor lăsați-le să 
se mai gătească alături de roșii.
Eu încă nu am introdus roșia în meniul micuței, așa că 
am făcut un sos din alte legume pe care le tolerează.

Chifteluțe pentru bebeluși din 
două ingrediente
Rețetă fără gluten, ou
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O ciorbă este o idee de prânz minunată! Din păcate 
borșul conține gluten, asa ca am folosit zeamă de 
lămâie, iar la perișoare nu am folosit nici orez și nici 
ou. Am folosit piept de găină, se poate înlocui cu 
orice fel de carne tocată. Ciorba am gătit-o folosind 
un aparat tip Multicooker.

Mod de preparare
Toacă legumele, adăugă ulei în cuva aparatului și 
lasă legumele să se călească cu funcția Brown. Între 
timp, toacă ceapa mărunt, amestecă cu carnea și 
restul ingredientelor pentru perișoare. Cu mâna 
umezită formează perișoare și așează-le pe o hârtie 
de copt. Legumele se vor căli înainte de scurgerea 
timpul programului Brown, adăugă sucul de roșii și 
apa. După ce s-a scurs timpul, mai setează o dată 
funcția Brown pentru ca lichidul să fie fierbinte. 
Adăugă perișoarele în oală, după ce te asiguri că 
ciorba este fierbinte, se adaugă sare. Închide capacul 
aparatului și setează funcția Soup pentru 20 min. 
După ce programul s-a finalizat, depresurizează 
oala, adăugă pătrunjelul tocat. Ciorba am acrit-o 
direct în farfurie, cu zeamă de lămâie, după gust. 

Ciorbă de perișoare fără ou, 
la multicooker
Rețetă fără gluten, ou

Ingrediente (20 buc perișoare)
430 g de piept de găină 
mărunțit 1 ceapă mică
1 lingură pesmet din orez
1 linguriță tărâțe de psyllium
1 linguriță de mărar uscat
1 linguriță de boia de ardei 
dulce
sare

Pentru ciorbă
2.5 L de apă
300 ml suc de roșii
2 morcovi, 2 cepe
Țelină, păstârnac, pătrunjel 
1 ardei gras roșu
1 lingură ulei de floarea-
soarelui
Zeamă de lămâie
1 legătură pătrunjel sau altă 
verdeață
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Aceste mini-pancakes le-am gătit pentru gustarea 
micuței mele, într-o variantă cât mai baby-friendly. 
Opțional, puteți omite siropul de arțar sau îl puteți 
înlocui cu zahăr de cocos sau alt îndulcitor. 
De asemenea, puteți adăuga un plus de aromă 
clătitelor folosind și alte condimente „prietene” cu 
dovleacul: scorțișoară, nucșoară, vanilie, etc

Mod de preparare
Amestecă bine toate ingredientele. Lasă compoziția 
deoparte vreo 5 minute. Se va mai îngroșa. Încinge 
o tigaie non-aderentă și unge-o cu puțin ulei de 
cocos. Scurge/șterge (cu un prosop de bucătărie) 
excesul de ulei. Pune din aluat în tigaie și nivelează 
suprafața clătitei cu o lingură. Lasă clătita la foc mic, 
pentru aproximativ 4-5 min pe fiecare parte.

Mini-pancakes cu dovleac copt

Rețetă fără gluten, ou, lactate, leguminoase, zahăr

100 g făină de ovăz fără gluten/fulgi de ovăz măcinați
100 g piure de dovleac copt
100 ml lapte vegetal
1 linguriță praf de copt fără gluten
1 lingură sirop de arțar (opțional) 



34

Pentru această rețetă am folosit făină fără gluten 
Self Raising Doves Farm. Această pâine naan se 
apropie destul de mult de varianta ei cu făină 
normală, este foarte aromată și ușor de făcut.

Mod de preparare
Amestecă făina cu praful de copt și sarea, apoi 
adaugă iaurtul de cocos și încorporează-l cu o 
spatulă. Lasă aluatul format să se odihnească timp 
de 5 minute, va fi mai ușor de manevrat. Încinge o 
tigaie la foc mediu.

Împarte aluatul (eu l-am împărțit în 4 bucăți), pune 
făină pe blatul de lucru și pe un sucitor, apoi întinde 
o foaie din aluat. Ai grijă să nu fie prea subțire.

Pentru a transfera aluatul în tigaie, eu m-am ajutat 
de o paletă și o farfurie pentru a nu-l rupe. Este 
destul de fragil!
Coace fiecare pâinică aproximativ 5-6 minute pe 
fiecare parte, până ce se rumenește frumos.  Între 
timp, amestecă usturoiul cu uleiul de măsline. Cam 
la 2-3 minute după ce întorci pe cealaltă parte 
pâinea naan, unge-o cu uleiul aromatizat.
După ce pâinica este coaptă, scoate-o pe o 
farfurie și presară condimentele. Eu am folosit 
oregano, peperoncino și busuioc proaspăt.  
Servește-o cât este caldă!

Pâine naan

Rețetă fără gluten, lactate

Ingrediente
170 g făină fără gluten 
Self Raising Doves Farm
160 g de iaurt din cocos
½ linguriță de praf de copt 
fără gluten
un praf de sare

Pentru aromatizat
3 linguri ulei de măsline
2 căței de usturoi zdrobiți
ierburi aromatice
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Cupe cu ciocolată și 
cremă de cocos 
Rețetă fără gluten, ou, lactate, nucifere, leguminoase

Opțional fructe pentru decor (zmeură, afine, rodie, 
portocală confiată, etc.)

Dintre toate dulciurile cu restricții de ingrediente 
pe care le-am gătit până acum, pot spune că acesta 
este desertul meu preferat! Îmi place foarte mult 
combinația dintre ciocolată, fructe şi cocos. Sper să 
vă placă și vouă și să încercați rețeta!

Mod de preparare
Pune toate ingredientele de la (I) în bolul unui 
blender și mărunțește-le până devin o pastă. Pasta 
trebuie să-și păstreze forma dacă este strânsă 
între degete. Dacă este prea lipicioasă, mai adaugă 
făină de cocos. Dacă curmalele sunt foarte moi, 
este posibil să fie suficientă doar o lingură de ulei 
de cocos. Pune compoziția în forme de silicon și 
presează baza cu degetele sau cu un păhărel. Apoi, 
pune tava în frigider pentru aproximativ 20 minute. 
Pune toate ingredientele de la (II) în bolul unui 
blender și mărunțește-le până devin o pastă. 
Partea solidă de la conserva de cocos ar fi bine să 
nu o scurgi, ci să o culegi cu o lingură, pentru a nu 
pătrunde lichid suplimentar în cremă. 
Scoate tava din frigider, aşează din cremă peste 
fiecare cupă și nivelează suprafața cu o lingură. 
Apoi, pune tava în frigider pentru aproximativ 20 
minute.
Toacă mărunt untul de cacao. Pune o oală cu apă la 
fiert și deasupra sa, un bol. Adaugă în acel bol toate 
ingredientele de la (III). 

Bază (I)
12 curmale moi/cca 100 g
30 g făină de cocos/cca 4 linguri 
2 linguri ulei de cocos topit 
Cremă (II)
50 g fulgi de cocos/cca 10 linguri
100 g partea solidă dintr-o 
conservă de cocos/cca 4 linguri
2 linguri sirop de arțar

1 lingură ulei cocos 
Ciocolată (III) 
70 g unt de cacao
30 ml sirop arțar/aprox. 3 linguri
20 g cacao pudră/aprox. 3 linguri
2 linguri ulei cocos
1/2 fiolă esență de vanilie
un praf de sare 
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Amestecă ingredientele până ce untul de cacao se 
topește la bain-marie. Atenție, se poate arde dacă 
temperatura crește prea mult!!!  

Scoate tava din frigider și toarnă ciocolata peste 
crema de cocos. Eu am pus cam 2 linguri de ciocolată 
în fiecare cupă. Introdu tava în frigider pentru 30 de 
minute. 

Opțional, dacă dorești să decorezi cupele de 
ciocolată cu fructe, scoate-le din frigider după 10 
minute, distribuie bucăți de fructe pe suprafața lor, 
apoi ține-le la rece încă 20 minute. 
Cupele se păstrează la frigider.  Sunt extraordinar de 
bune, astfel că a fost destul de dificil să le „salvez” 
pentru poze.  Chiar dacă nu conțin zahăr, au foarte 
multe calorii din cauza untului de cacao și a uleiului 
de cocos.
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Crumble cu afine sau “plăcintă pentru leneși” este 
gata cât ai zice “afine”! Este un desert simplu și rapid, 
care poate fi ușor reinterpretat, prin înlocuirea 
afinelor cu alte fructe. În funcție de preferințe, 
puteți opta pentru mere, prune, zmeură, etc. Toate 
produsele din ovăz pe care le-am folosit la această 
rețetă sunt certificate fără gluten

Mod de preparare
Amestecă semințele de in cu apa și lasă-le deoparte 
pentru 10 minute. Taie margarina cubulețe și 
amestec-o cu făina, fulgii de ovăz și zahărul până se 
formează un aluat. Oprește aproximativ o treime 
din acest aluat și pune-o în frigider. Restul aluatului, 
amestecă-l cu tărâțele de in hidratate apoi așează-l 
într-o formă unsă cu ulei. Cu ajutorul mâinilor, întinde 
aluatul, astfel încât să cuprindă forma cu tot cu 
margini. Forma de copt, pe care am folosit-o, are 16 
cm. Pune forma la rece până prepari sosul de afine.  
Încălzește cuptorul la 180°C , cu ventilație. Într-o 
cratiță aflată la foc mediu, pune afinele, zahărul, 
zeama de lămâie și făina de tapioca. Amestecă 
astfel încât să se dizolve făina de tapioca. 

După ce făina s-a dizolvat, ține cratița pe foc și 
amestecă pentru aproximativ 5 minute sau până 
ce sosul de afine începe să se lege. Adaugă sosul 
fierbinte peste aluat, apoi rupe bucățele din aluatul 
păstrat și așează-le deasupra sosului de afine. 
Introdu prăjitura la cuptor pentru aproximativ 35-
40 minute sau până ce începe să se rumenească. Se 
poate servi fierbinte alături de o cupă de înghețată! 
Dacă alegi această variantă, crumble-ul nu va putea 
fi porționat, așa că va trebui să te ajuți de o lingură 
să-l scoți din tavă. Dacă dorești să-l porționezi, va 
trebui să aștepți să se răcească complet. Indiferent 
ce vei alege, va fi la fel de gustos! Eu am așteptat 
să se răcească complet, am porționat crumble-ul, 
iar pentru că nu am avut înghețată, am înlocuit-o 
cu un amestec de afine, felii de banană congelate și 
câteva linguri de lapte vegetal. 

Crumble cu afine
Rețetă fără gluten, lactate, ou, nucifere

Crumble
100 g făină de ovăz
100 g fulgi mici de ovăz
100 g margarină/unt vegetal
1 lingură zahăr de cocos
1 lingură semințe de in măcinate 
(tărâțe) + 4 linguri de apă
Ulei pentru uns forma de copt

Sosul de afine
250 g afine 
3 linguri zahăr de cocos
3 linguri zeamă de lămâie
1 lingură făină de tapioca  
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Am gătit prima oară acest cheesecake cu ce am avut 
prin casă și am realizat că am făcut o alegere foarte 
bună! Nu doar că m-a cucerit de la prima linguriță, 
dar a a fost pe placul mai multor persoane care i-au 
apreciat foarte mult gustul. Mijlocul său ușor sărat 
se îmbină perfect cu baza dulce și aromată, iar sosul 
de caramel îi adaugă un plus de savoare.

Mod de preparare
Curmalele, semințele de in și fulgii de cocos se pun în 
bolul unui robot de bucătărie și se mărunțesc la viteză 
maximă până ce se formează un aluat nisipos, care 
dacă este strâns între degete, își păstrează forma. 
În cazul în care nu are consistența dorită, adăugă 
puțin ulei de cocos.Într-o formă cu baza detașabilă 
unsă cu ulei de cocos, așează aluatul și presează-l 
cu degetele, apoi aplatizează-l cu baza unui pahar. 
Pune forma la frigider pentru aproximativ 1 oră. 
Mixează crema vegetală cu untul de cocos, apoi 
adaugă siropul de arțar și esența de vanilie. Pentru 
a fi mai ușor de încorporat, eu am încălzit pentru 
30 secunde ingredientele în cuptorul cu microunde. 
Am ales să nu adaug mai mult îndulcitor acestui 
strat pentru a păstra un echilibru în gust, dat fiind 
faptul că atât baza, cât și caramelul vor fi foarte 
dulci. Adaugă crema cheesecake-ului peste bază și 
dă forma din nou la frigider pentru 1 oră. Mixează 
untul de cocos cu zahărul și laptele vegetal. Eu am 
adăugat melasa mai mult pentru culoare și cred că 

Cheesecake raw vegan cu 
caramel (fără coacere) 
Rețetă fără gluten, ou, lactate, nucifere, leguminoase

Crustă
18 g semințe de in (2 linguri)
100 g fulgi de cocos
100 g curmale moi
ulei de cocos (la nevoie)
Umplutură
220 g cremă vegetală 
tartinabilă 
30 g unt de cocos la 
temperatura camerei
2 linguri sirop de arțar

1 linguriță esență de vanilie
Sos de caramel
60 g unt de cocos la 
temperatura camerei 
3 linguri zahăr de cocos/brut
80 ml lapte vegetal
1 lingură melasă
Decor (opțional)
Cireșe confiate
Chipsuri de cocos



se poate omite. Laptele vegetal pe care l-am folosit 
conținea deja zahăr și vanilie, așa că poți adăuga 
sosului de caramel mai mult zahăr și/sau esență. 
Pune această compoziție la foc mic pentru 
aproximativ 10-12 min sau până sosul începe să se 
lege. Amestecă încontinuu pentru a nu se lipi. Ia 
compoziția de pe foc, las-o să se răcească câteva 
minute și mai amestecă din când în când, apoi 
adaug-o peste cheesecake și dă forma din nou la 
frigider pentru 1 oră.

Semințele de in se pot omite, însă ele dau o aromă 
de “nuci” blatului. 
Reușita bazei cheesecake-ului depinde foarte mult 
de calitatea curmalelor, de textura lor, cât și de 
puterea robotului de bucătărie care toacă foarte 
fin ingredientele. Pentru că blatul meu nu a avut 
consistența pe care mi-o imaginam, am încorporat 
în acesta aproximativ 4 linguri de ulei de cocos ușor 
încălzit.  
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 Sunt Alexandra Niță mămica lui Rareș. 
 Povestea noastră începe la cele trei luni de viață 
ale fiului nostru, cu un puseu de dermatită severă, 
căreia nu ii dădeam de cap. La 6 luni, ne-a fost 
confirmată de către doamna Dr. Adriana Nicolae (pe 
care o iubim) alergia imediată la proteina din laptele 
de vacă, urmând ca la 8 luni să facă o reacție alergică 
severă la un vârf de linguriță de cous cous de grâu, 
pe care îl gusta pentru prima dată.
 Dacă psihic eram împăcați cu alergia la lapte, 
cea la gluten ne-a dat peste cap în primele luni, 
începând cu încercarea noastră de a găti absolut 
toate alimentele necesare fără alergeni până la 
crearea rutinei adulților din jurul lui Rareș. Nimeni 
nu trebuia să îl atingă fără să se spele pe mâini, mai 
ales să fie pupat pe piele fără a fi spălați pe dinți, 
ideal să fie spălați pe dinți cu o pastă de dinți fără 
gluten, câinele a intrat la dietă fără gluten (boabele 
câinelui conțineau grâu, iar o simplă atingere pe 
mânuță avea consecințe așa că ne-a luat ceva timp 
până am găsit bobițele la care nu reacționa). Mai 
simplu: Rareș nu a fost un copil pupat de restul 
membrilor familiei. 
 În tot acest timp, eu și tatăl, am continuat să 
consumăm alimente care conțin gluten și/sau 
urme, doar că timpul a trecut, Rareș a crescut, a 

devenit curios și își dorea să mănânce ce vedea la 
noi, așadar, am eliminat  din dieta noastră glutenul 
și orice aliment care nu este certificat fără gluten 
sau care poate conține urme, pentru a ne fi mai 
ușor tuturor. Recunosc, că seara, după ce adoarme 
Rareș, ne delectăm cu câte un dulce cu alergeni. 
Acum așteptăm cu nerăbdare să scăpăm de alergii 
și să ne relaxăm atunci când suntem înconjurați de 
alte persoane. Până atunci, bucătărim cu spor și fără 
alergeni!
 Dragi parinti, știu că este greu atunci când ni se 
confirmă că alergia și-a făcut loc în viața noastră, 
dar ce vă îndemn să faceți, este să o poftiți la masa 
voastră și să învățați să trăiți cu ea în armonie atât cât 
este necesar, chiar dacă începutul este anevoios.   
 Mai departe trebuie doar să fim atenți și vigilenți, 
să citim etichete, să nu folosim produse dacă nu 
suntem 100% siguri că sunt ce trebuie pentru copiii 
nostri, să aducem la cunostință persoanelor din jurul 
nostru de noul invitat nepoftit din viața noastră si 
cel mai important, să ascultăm de sfatul medicului 
alergolog. 
 Da, alergia se diagnostichează și se urmărește 
la medicul specialist, nu la pediatru, nu la medici cu 
altă specializare, doar așa vom avea parte de reușite 
pentru copiii noștri! 
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Pizza pe blat de quinoa 

Rețetă fără lactate, gluten, soia

Această pizza este răsfățul de weekend al lui 
Rareș. Chiar dacă nu consumă gluten, poate 
mânca și el o pizza cu alimente nutritive.  
Ba chiar și lui tati îi place foarte mult și porția se 
împarte la doi, ba chiar la 3 dacă îl punem la socotela 
și pe Happy.

Mod de preparare
Am pus quinoa peste noapte la hidratat. A doua zi 
după ce am fiert quinoa, am amestecat-o cu cele 
două ouă bine bătute. 

Peste compoziție am adăugat pătrunjelul proaspăt, 
împreună cu 1 lingură de brânză vegană. 
Am încălzit cuptorul la 200°. 
Am tapetat tava cu hârtie de copt și am pus în strat 
subțire compoziția. 
Am dat la cuptor 20 de minute.
După cele 20 de minute, am uns blatul cu sosul de 
roșii, am adăugat brânza vegană, ardeiul, dovlecel și 
roșiile și am mai dat la cuptor încă 15 minute.

Blat
100 grame de quinoa
2 ouă
1 lingură de pătrunjel proaspăt
1 lingură de brânză vegană 
dată pe răzătoare

Topping
1 ligură de sos de roșii
3 linguri de brânză vegană 
dată pe răzătoare
ardei
dovlecel
roșii cherry
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Waffles cu spanac

Rețetă fără gluten, lactate, soia

30 g margarină Alsan
1 ou
90 g făină fără gluten
3 linguri de cremă de cocos pentru gătit
3 rondele de spanac congelat

Pentru că aportul de fier este necesar în 
alimentație, iar Rareș nu mai apreciază mâncărica 
de spanac, dar îi plac mult waffles, mami a 
ales să ascundă spanacul în această rețetă. 
Toată lumea este fericită, iar Rareș este cu burtica 
plină!

Mod de preparare
Am lăsat margarina să se topească. Am pus spanacul 
la abur. Am adăugat oul, făina, crema de cocos, 
spanacul și am omogenizat. Compoziția rezultată 
am pus-o în aparatul de waffles.

Noi am servit la cină cu guacamole.
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Gogoșele cu banană

Rețetă fără gluten, lactate, soia

Tuturor ne plac gogoșelele și mi-am dorit ca și Rareș 
să se bucure de gustul lor! Le consumă ca atare sau 
cu gem.

Mod de preparare
Se bat ouăle. Se adaugă banana pasată la furculiță, 
făina de cocos, făina de ovăz. Se pun  în aparatul de 
făcut gogoși, 6 minute.

2 ouă
1 banană pasată cu furculița
2 linguri faină de cocos
2 linguri făină de ovăz
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Biscuiți moi “ciocolatoși” 

Rețetă fără gluten, lactate, soia, ou

3 banane
2 linguri de unt de caju
2 linguri pudră de roșcove
un praf de scorțișoară
un praf de vanilie
1 lingură de nucă măcinată (pentru copilașii sub 3 ani) sau 
pisată (>3 ani)

Lui Rareș îi plac foarte mult bananele, iar ca să mai 
diversificăm, am găsit această rețetă delicioasă pe 
care am preparat-o.

Mod de preparare
Se pun în blender bananele, untul de caju, pudra de 
roșcove și condimentele. Se preîncalzește cuptorul 
la 200°C. Se tapetează tava cu hârtie de copt și se 
adaugă compoziția cu lingura. Deasupra se presară 
nucă. Se lasă la cuptor 15 minute. Se lasă in tavă la 
răcit, după care se pot servi. Rețeta este inspirație de 
pe mybabyfood.ro – am adăugat în plus scorțisoară 
si vanilie.
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50 g de somon
3 linguri de orez
1 praf de turmeric
1 praf de usturoi granulat
1 praf de oregano
1 linguriță de ulei de măsline 

Rareș consumă pește de 2 ori pe săptămână, iar 
această rețetă ne-a mai scos din rutina săptămânală.

Mod de preparare
Am pus orezul la fiert. Am pus peștele la gătit. După 
ce s-a fiert orezul și s-a gătit peștele, am amestecat 
orezul cu peștele mărunțit. Am adăugat uleiul de 
masline și mirodeniile. Odată amestecate toate 
ingredientele, am format cu mâna, biluțele. 
Noi am servit la prânz, cu brocoli la abur.
Rețeta este inspirație de pe mybabyfood.ro – am 
adăugat în plus, oregano și nu am pus semințe de 
susan cum era în rețeta originală.

Chifteluțe de somon și orez
 
Rețetă fără gluten, soia, lactate, ou
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Salată de pui cu maioneză 
bebelușească 
Rețetă fără gluten, lactate, soia

1 cartof
1 morcov
½ rădăcină de pătrunjel
bucățică de țelină
50 g de pui

Ingredinte maioneză
1 avocado
1 gălbenuș de ou fiert
puțină zeamă de lămaie
2 linguri de iaurt de caju sau 
orice alt iaurt vegan
1 linguriță ulei de măsline
Un praf de fulgi de drojdie 
inactivă

Pentru că mamei îi place foarte mult salata de 
boeuf, a găsit o variantă și pentru Rareș. Fără vită, 
din motive de alergie și cu maioneză bebelușească.

Mod de preparare
Se pun la fiert legumele și carnea. Am omogenizat 
ingredientele de la maioneză și gata maioneza. 
Odată fierte legumele și carnea, se toacă mărunt și 
se amestecă cu maioneza.
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Brioșe cu păstrăv 

Rețetă fără gluten, lactate, soia

Rareș este fan brioșe așa că ar mânca orice dacă 
are formă de brioșă. Ieșim din rutină cu brioșele cu 
păstrăv (se poate pregăti și cu alt tip de pește).

Mod de preparare
Am fiert conopida și am pus peștele la gătit. Se 
bat ouăle, se adaugă iaurtul, uleiul și oregano. Se 
adaugă peștele mărunțit și ceapa verde. Se adaugă 
făina și se omogenizează bine. La final adăugăm 
conopida ruptă bucățele.
Compoziția rezultată a fost împărțită în 6 forme de 
silicon și dată la cuptorul preîncalzit, 180°C, 40 de 
minute. Noi am servit la prânz cu sos tzatziki.

170 g de conopidă
2 ouă
50 g de păstrav
1 lingură de ulei presat la rece
1 fir de ceapă verde
2 linguri de făină fără gluten
1 lingură de iaurt vegan
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Budincă de chia cu fructe 

Rețetă fără gluten, lactate, ou, soia, nucifere

1 lingură de semințe de chia măcinate
9 linguri de lapte de cocos
1 lingură de fulgi de ovăz
70 ml apă
2 - 3 caise
4 căpșuni 

Am citit că semințele de chia sunt foarte nutritive, 
iar faptul că nu se hidratează în lapte animal, ni 
s-a potrivit ca o mănușă. Consumăm săptămânal 
budinca de chia în diverse combinații cu fructe.

Mod de preparare
Într-un bol, se pun semințele de chia împreună cu 
cele nouă linguri de lapte vegetal și se lasă peste 
noapte la frigider. A doua zi, se prepară termic fulgii 
de ovăz – se pun la fiert în cei 70 ml de apă. Se dau 
la blender caisele. Se dau la blender căpșunile. Într-
un pahar se așează în straturi: chia, ovăzul și piureul 
de fructe. Noi servim acest preparat la micul dejun!
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Terci de hrișcă cu struguri, sos 
de prune și semințe de floarea 
soarelui și dovleac
Rețetă fără gluten, lactate, soia, ou, nucifere

Terci de hrișcă - mult timp, terciurile au fost 
favoritele la micul dejun, așadar am făcut multe 
combinații, iar acesta a fost unul dintre preferate.

Mod de preparare
Se pun fulgii de hrișcă la fiert în apă/lapte vegetal. 
Se pun prunele la abur, urmând a fi date la blender. 
Se macină semințele de floarea soarelui și de 
dovleac. Într-un bol, se adaugă terciul de hrișcă, 
împreună cu fructele și semințele rașnite. O idee 
de mic dejun care conține alimente din mai multe 
grupe alimentare și foarte ușor de realizat!

200 ml apă sau lapte vegetal
3 linguri de fulgi de hrișcă
8 struguri
4 prune
1 linguriță de semințe de floarea soarelui
1 linguriță de semințe de dovleac
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Mâncărică de vinete și 
ardei copți 

Rețetă fără gluten, lactate, ou, soia, nucifere

1 vânătă coaptă (am copt în 
cuptor)
2 ardei capia copți (am copt 
în cuptor)
½ ceapă
½ dovlecel
1 morcov mediu
½ ardei gras galben

2 linguri de sos de roșii
boia de ardei dulce
pătrunjel proaspăat
un praf de fulgi de drojdie 
inactivă
un praf de sare (pentru 
copiii >2 ani)

Mâncărică de vinete și ardei copt - preparatul care 
m-a “scăpat” de vinetele și ardeii copți pe care îi 
aveam congelați. Am servit și la cină ca atare, dar și 
la prânz alături de carne.

Mod de preparare
Am pus ceapa la călit, împreună cu ardeiul gras. Am 
adăugat  morcovul, am adăugat o cană cu apă și am 
lăsat să fiarbă sub capac. 
După 10 min, am adăugat dovlecelul și am mai lăsat 
încă 10 min. Am adăugat vânăta și ardeiul copt, 
împreună cu sosul de roșii și condimentele. După 
10 minute am luat de pe foc și am adăugat puțin 
pătrunjel proaspăt.
Să vă fie mesele pline de alimente sănătoase și voie 
bună! 
Noi, cam așa suntem la masă:
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 Numele meu este Stela Dinică, sunt Inginer în 
Industria Alimentară, am 10 ani experiență în fabrici 
de pâine, patiserie și biscuiți. 
 Ironic NU? Sunt soție și mama lui Alexandru 
care acum are deja 6 ani. Mulți ani nu am rămas 
însărcinată iar când minunea s-a întâmplat avea să 
fie memorabilă. Toată sarcina Alex, care este un 
luptător, a răzbit cu bine și a ajuns până la termen în 
condițiile în care eu eram infectată cu Toxoplasmoză. 
Da, da, ați citit bine! Acest copil ca prin minune a 
venit, Dumnezeu l-a ținut sănătos pe toată durata 
sarcinii, timp în care eu nu puteam decât să sper că 
va fi bine urmând tratamentele zilnice. Pe 5.01.2015 
s-a născut. Totul părea ok, în afară de analizele 
uzuale care s-au efectuat, în vederea medicului 
au fost testele IgG si IgM de Toxoplasmoză, care 
au fost NEGATIVE, nu au fost prezenți anticorpi. 
Minunile există și ni se întâmplă zi de zi. Alimentația 
mea era bazată imediat după naștere pe legume, 
supe, carne, ouă, iar când aș fi mâncat ceva dulce 
îmi făceam iaurt cu nuci și miere, uneori și stafide. 
Nici o reacție nu avea Alex atunci, scaunele erau ok, 
creștea în ritmul lui, totul părea bine. 
 Apoi, la 3 luni și jumătate, atunci când Alexandru 
a făcut o așa-zisă enterocolită, pentru că era atât 
de mic, a fost necesara o internare care a însemnat 
printre altele și antibiotic. După acest episod au 

început să apară semnele, unul câte unul, inițial 
piele super uscată. Am mers la medicul dermatolog, 
o doamnă absolut minunată, m-a atenționat 
că bebelușii nu trebuie spălați încontinuu cu 
diverse geluri de duș. Tot dânsa m-a sfătuit să evit 
alimentele ce eliberează histamină multă în corp. 
Medicul pediatru la care mergeam mă asigura că 
aceste uscăciuni ale pielii și brobonițele pe care le 
avea, sunt de la căldură, iar scaunele proaste erau, 
spunea dânsa, o ușoară enterocolită pentru că el tot 
își băga mâna în gură.
 Nici voi nu credeți asta nu? Ei bine, nici eu nu 
am crezut, instinctul de mamă îmi spunea altceva! 
Am început să mă informez, să citesc și să înțeleg 
că este mai mult decât o iritație. Am decis să elimin 
glutenul și lactatele din alimentație și în câteva 
săptămâni am văzut îmbunătățiri. Atunci am căutat 
un alt pediatru la care am mers direct pe problema 
scaunelor și a pielii. Bineînțeles că mi-a confirmat că 
nu sunt iritații banale și că este nevoie de mai multe 
investigații.
 Pas cu pas, făcând analizele din scaun, apoi din 
sânge, au reieșit toate sensibilitățile alimentare pe 
care le avea. Întâi candida, apoi sensibilități, alergii 
întârziate la destul de multe alimente. Au început 
frustrările, nevoia de a înțelege ce mai poate 
mânca, din ce își mai putea lua nutrienții necesari în 
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creștere, în condițiile în care eu îl alăptam și eram 
nevoită să urmez același regim alimentar.
 Am eliminat toate alimentele la care avea 
reacții, începeau să se vadă îmbunătățiri, am venit 
cu suplimentele recomandate pentru situația lui, 
astfel ușor, ușor eram spre bine. Deja Alex trecuse 
de vârsta de 1 an și având în față toate datele 
problemei, știam sigur ce am de făcut. Am fost 
atentă la produsele de igienă pe care le foloseam, 
la ce îi aplicam pe piele, la ce foloseam în casă 
pentru curățenie, la spălatul hainelor. Chiar și la 
pasta de dinți am învățat că trebuie sa fiu atentă, 
din păcate. Unde nici nu ne-am fi gândit găseam 
gluten și lactate.
 Regimul alimentar, cu excluderea alimentelor ce 
nu îi făceau bine, somnul bun, joaca în aer liber și 
iubire din belsug, suplimentele și superalimentele, 
toate acestea ne-au ajutat să refacem intestinul 
acolo unde fusese afectat. Având sensibilități la 
mult prea multe alimente/ingrediente și reacții 
destul de severe și de dese, am fost nevoită, la fel 
ca multe mămici, să îi fac diverse preparate în casă. 
Pâinea era cea de care duceam lipsă. Așa a apărut 
Sorizul. Sorizul este sorg, nu are nici o legătură cu 
Orezul. 

 Cereala aceasta m-a salvat. După multe încercări 
eșuate, am reușit să fac din ea, o pâine comestibilă 
cu doar 5 ingrediente. La fel, biscuiți, sărățele, 
clătite, lipii, pizza și multe altele. Nu vă închipuiți 
că Alex a acceptat totul mereu, dar le mâncam eu 
😊😊😊😊 Așa a pornit și businessul cu importul de Soriz 
pe care acum multe mămici îl folosesc cu success în 
preparate, grișul în locul celui de grâu, iar crupele 
sunt o garnitură excelentă. Veți găsi în continuare 
câteva rețete pe care le-am făcut cu ajutorul 
sorizului, fără lapte, unele și fără ou.
 Acum, la 6 ani, cu excepția iaurtului, pot spune 
că poate mânca orice, dar totuși nu exagerăm cu 
nimic, gluten doar la un sandwich, lactate mai 
mult cele bazate pe grăsime: smântână sau unt, 
mozzarella.
Totul este bine când se termină cu bine!
 Ce mi-ar plăcea să învățați din povestea mea: 
Sunteți eroine toate, reinventați bucătăria, asta 
este cert! Vedeți întotdeauna partea plină a 
paharului, vă hrăniți copiii cu lucruri sănătoase. 
V-ați reinventat în bucătărie. Nu sunteți singure, 
AREA vă ajută cu informații extraordinare.
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26 ciuperci micuțe spălate și 
decojite
1/2 ceașcă crupe de soriz 
(lăsate peste noapte la 
hidratat și apoi gătite în 10 
părți apă)
180 g spanac spălat
120 g parmesan vegan ras

30 g mozzarella
¼ linguriță de piper negru
¼ linguriță de sare
90 g brânză Gouda

Mod de preparare
Preîncălziți cuptorul la 180°C. Într-un bol amestecați 
crupele de soriz gătite deja cu spanacul fiert și 
tocat, sau sotat cum vă place mai bine, parmezanul, 
mozzarella și piperul. Umpleți ciupercile în mod 
egal și deasupra fiecăreia dintre ele puneți un capac 
de Gouda. Gatiți pentru 15 minute. Când sunt gata 
serviți-le.

Ciuperci umplute cu crupe 
de soriz și spanac
Rețetă fără gluten
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Mod de preparare
Tăiați ardeii în două dar lăsați-le codița, curățați 
semințele. Încălziți o tigaie la foc mediu, adăugați 
ceapa și gătiți-o până devine moale, sticloasă. 
Adăugați porumbul și amestecați pentru încă 4 – 5 
minute, adăugați crupele de soriz preparate înainte 
(1 parte crupe și 10 părți apă, fierbere pentru 
aproximativ 40 – 50 minute), adăugați paprika 
afumat, sarea și piperul. 

Asezonați după gust. Îndepărtați tigaia de pe 
aragaz și adăugați brânza vegană. Cu acest amestec 
umpleți ardeiul, apoi îi așezați în altă tigaie încinsă 
până se înmoaie puțin ardeiul și până începe brânza 
să se topească. La servire puneți coriandru și mai 
puteți adăuga brânză vegană.

Ardei cu brânză și 
crupe de soriz
Rețetă fără gluten

2 ardei verzi
1 lingură de ulei de măsline 
¼ ceapă roșie tocată mărunt
1 ceașcă de porumb dulce
½ ceașcă de crupe de soriz
½ linguriță de paprika afumat
Sare, piper
2 linguri de coriandru proaspăt
30 – 40 g cremă de brânză vegană
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2 linguri de ulei de măsline
½ ceașcă de ceapă roșie tocată 
1 cățel usturoi
1 ceașcă ciuperci feliate
1 ceașcă roșii cherry tăiate pe 
jumătate
½ linguriță de sare 
180 g baby spanac spălat și 
zvântat

1 ½ cești de crupe de soriz 
gătit
½ lime tăiat felii
½ ceașcă brânză feta 
sfărâmițată
½ avocado mediu feliat
1 lingură de oțet 
2 ouă fierte moi sau pochate

Crupe de soriz cu ou 
și avocado
Rețetă fără gluten 

Mod de preparare
Încălziți uleiul de măsline într-o tigaie la foc mediu. 
Adăugați ceapa, amestecați și gătiți până devine 
sticloasa, aproximativ 4 minute, apoi adăugați 
usturoiul, adăugați ciupercile, roșiile, sare și piper 
după gust, sotați pentru încă 3-4 minute. 
Amestecați bine apoi adăugați spanacul. Acoperiți și 
sotați pentru 2 minute apoi amestecați iar spanacul 
și puneți capacul la loc pentru încă 2 minute, 
adăugați apoi crupele de soriz și picurați puțină 
zeamă de lămâie și amestecați până când crupele 
se încorporează. Împărțiți în două acest amestec de 
legume cu crupe de soriz. Puneți deasupra 2 linguri 
de brânză feta într-o parte a bolului, stropiți feliile 
de avocado cu zeamă de lămâie și adăugați-l lângă 
brânză și felia de lime. 
Ouăle moi curățați-le și puneți-le în fiecare bol câte 
unul pe care îl secționați puțin.
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“Humus” din crupe de soriz

Rețetă fără gluten, rețetă gătită la THERMOMIX

1 ceașcă crupe de soriz 
1 lingură de suc de lămâie proaspăt stors 
5 linguri semințe de floarea soarelui
3 lingurițe de ulei de măsline
½ linguriță de usturoi tocat foarte mărunt
½ linguriță sare
½ linguriță chimion
3 – 4 linguri de apă 

Mod de preparare
Mai întâi, puneți în bolul de mixare al blenderului 
semințele de floarea soarelui, cu sucul de lămâie, 
uleiul, sarea, chimionul și usturoiul, mixați 10 
secunde la viteza 10, repetați dacă nu s-au pasat 
complet (este cantitatea mica). Scoateti pasta 
formata și apoi puneți la fiert crupele de soriz 
astfel: o parte crupe cu 10 părți apă, lăsați să fiarbă 
la Thermomix 40 minute în bolul de mixare viteza 

1 Varoma. Adăugați și crupele scurse bine și mixați 
până când totul devine o cremă foarte fină. Apă 
adăugați doar dacă nu vă place consistența și vreți 
mai moale. 
La servire puteți pune o linguriță de crupe deasupra 
și puțin ulei de măsline. Poftă bună!
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Kinder cu făină de soriz

Rețetă fără gluten

Mod de preparare
Se mixează ouale cu zahărul până își triplează 
volumul, apoi se adaugă uleiul puțin câte puțin, apoi 
apa, făinurile cu praful de copt se adaugă în ploaie. 
Se toarnă compoziția în formele dorite se coc la 
180°C timp de 20-25 de minute.

4 ouă
150 g zahăr sau eritrit, stevia
100 ml ulei
100 ml apă
100 g făină soriz
100 g făină de orez,
35 g cacao
5 g praf de copt

Cremă
Mascarpone cu puțină zeamă 
de lămâie și dacă doriți puteți 
pune și îndulcitor.
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Pui cu pilaf de crupe

Rețetă fără gluten

Mod de preparare
Gătiți crupele. Amestecați toate ingredientele 
pentru marinada și puneți împreună cu fâșiile de 
piept de pui într-o pungă cu zip și o lăsăm la frigider 
pentru minim 1 oră (de preferat este să stea carnea 
peste noapte în marinada).

Folosiți o tigaie și începeți să sotați întâi ceapa, 
usturoiul, ardeiul gras în 2 linguri de ulei de măsline, 
adăugați și sarea. Adăugati crupele ce au fost gătite 
(50 minute 1 parte crupe 10 părți lichid) și mai lăsați-
le cu totul pentru 10 minute. Ungeți o tigaie cu 
restul de ½ linguriță ulei de măsline și gătiți puiul 
marinat, pentru 4 minute pe fiecare parte. Puneți  
ocazional sos peste carne.
Scoateți puiul și puneți-l în farfurii peste crupe. 
Presărați coriandru sau pătrunjel deasupra.
Poftă bună!

Ingrediente
1 ceașcă de crupe de soriz 
2 ½ lingurițe de ulei de măsline 
(îl vom împărți)
¼ ceașcă de ardei gras verde 
tocat
2 lingurițe coriandru tocat
½ ceapă tocată mărunt
2 căței de usturoi
1 linguriță sare
10 cești apa

Marinada pentru pui
Zeama de la o lămâie
¼ ceașcă de oțet balsamic
¼ ceașcă de ulei măsline
2 lingurițe de miere
1 linguriță de sare
2 căței de usturoi tocat mărunt
1 piept de pui tăiat fâșii pentru 
a se marina ușor și a se găti 
ușor
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Mini pizza la tigaie

Rețetă fără gluten

Aluatul:
170 g făina de soriz
10 g zahăr
100 g tapioca făina/amidon
5 g praf de copt
25 g psillyum
1 ou
120 ml ulei
100 ml apă călduță
3 g drojdie uscată
făină pentru frământare

1 linguriță Ierburi de 
provence uscate 
Topping:
4 linguri de sos de roșii
½ ceapă solzișori
½ avocado
2 felii de bacon
6 roșii chery, 2 ciuperci
1 ceașcă de mozzarella 
fărâmițată

Mod de preparare
Puțină apă caldă împreună cu drojdia și puțin zahăr 
se lasă la activat. Oul se bate bine cu restul de zahăr, 
sare, ulei și ultima dată apa. Se mixează bine. Se 
amestecă făina de soriz cu tapioca, psillyum, praful 
de copt după care se adaugă în „ploaie” peste 
amestecul lichid. Se mai adaugă dacă este necesar 
făină de tapioca în momentul în care treceți la 
frământare manuală (eu așa am făcut). Aluatul astfel 
format se întinde, se decupează la mărimea dorită, 
se pune în tigaia unsă puțin cu ulei, întoarceți de pe 
o parte pe cealaltă, apoi scoateți lipia și montați pe 
fiecare în parte sosul de roșii, ceapa, puțin avocado, 
roșiile chery și ciupercile, iar la final mozzarella cu 
frunzele de busuioc. 
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Pâine din făină de soriz 

Rețetă fără gluten, rețetă gătită la THERMOMIX

30 g tărâțe psyllium
400 ml apă
15 - 20 g drojdie proaspătă/ 
plic de drojdie uscată
30 ml ulei măsline sau ce 
folosiți + 70 ml apă se
adaugă împreună

200 g faină de soriz
100 g amidon de porumb
1/2 linguriță sare cam 6 g
6-7 g praf de copt

Mod de preparare
Puneți într-un castron cele 30 g de psyllium și 
drojdia și puțin zahăr (ajută să hrănească bacteriile) 
și peste, apă călduță, se lasă câteva minute să se 
transforme în gel, vă veți da seama că se încheagă.
Uleiul și restul de apă se adaugă primele în bolul de 
mixare, apoi făina, amidonul, praful de copt și sarea, 
apoi tărâța hidratată și apoi se folosește funcția 
spic 3 sau 4 min. Aluatul este deschis la culoare, îl 

modelăm cu mâinile umede. Modelarea se face 
manual, se întinde aluatul puțin cu palmele umede, 
apoi se strânge ca pe clătită și apoi se pune în forma 
în care va dospi și se va coace, îl crestăm cu un cuțit cu 
zimți. Se dospește la 40 grade Celsius în cuptor 1.5 -2 
ore. Apoi se scoate tava și se preîncălzește cuptorul 
la 210 grade Celsius 1 ora și 15 min (timpul de coacere 
depinde de cuptor), căldură sus și jos fără ventilație. 
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Mod de preparare
Am pus ouale în Thermomix cu fluturele de batere 
și timp de 3 minute le-am bătut la viteza 4.
Apoi am scos fluturele, am pus brânza și am mixat la 
viteza 5, 30 secunde.
Am adăugat untul Alsan tăiat cubulețe și am mixat 
1 minut, viteza 5.
Am adăugat făina de soriz (pe care o cern de fiecare 
dată înainte de a o folosi), amidonul, praful de copt

și guma de guar și am amestecat 1 minut, viteza 5.
Am dat compoziția la rece pentru 1 oră.
Preîncălzim cuptorul la 180°C.
Apoi între două hârtii de copt am întins compoziția 
care este lipicioasă, am presarat cânepa și semințele 
de chia, pe deasupra am făcut tăieturile sărățelelor 
cu cuțitul, am copt 30 minute .
Dupa coacere am pus cu tot cu hârtia de copt pe 
un grătar să se răcească, am crestat ușor unde deja 
făcusem acele dungi și apoi am servit cu mare poftă.

Sărățele din făină de soriz

Rețetă fără gluten, rețetă gătită la THERMOMIX

100 g brânză de capră/ vegană 
2 ouă
100 g Alsan
100 g făină de soriz

100 g amidon tapioca
½ linguriță gumă de guar
6 g praf de copt
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Mic dejun cu cocos, crupe și 
ananas
Rețetă fără gluten, rețetă gătită la THERMOMIX

Mod de preparare
Preîncălziți cuptorul la 180°C.
Într-o tigaie puneți  laptele de cocos, apa sau laptele 
vegetal, o lingură extract vanilie, scorțișoară, 
cardamom, aduceți la fierbere, apoi adăugați și 
crupele de soriz și gătiți-le la foc mic amestecând 
din când în când aproximativ 50 minute.
Luați de pe foc budinca înainte de a înghiți tot 
lichidul. 

Puneți  peste ananas zahărul, uleiul de cocos și 2 
lingurițe de extract vanilie. 
Așezați acest amestec pe hârtie de copt, în tava 
cuptorului și coaceti pentru 45 – 60 minute. 
Cand sunt gata scoateti tava și lăsați să se răcească 
și apoi puneți  peste amestecul cu crupe și lapte.

1 lingură sirop agave/ curmale 
sau alt îndulcitor
1 ananas curățat și tocat 
mărunt
2 lingurițe ulei de cocos moale
2 cești apă sau lapte vegetal
1 ½ linguriță de scorțișoară

1 ceașcă crupe de soriz
2 cești lapte de cocos
1 lingură extract vanilie
1 praf de cardamom
1 lingură zahăr brut
1 linguriță vanilie
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Gennoise

Rețetă fără gluten, rețetă gătită la THERMOMIX

100  g ouă 
100 g unt 82 % grăsime
100 g zahăr
100 g făină SORIZ
½ plic praf de copt
50 g amidon porumb sau tapioca
5 g tărâțe psyllium

Mod de preparare
Ouăle se cântăresc, iar restul ingredientelor le 
raportăm la greutatea lor (exemplu 2 ouă – 100 
grame, restul ingredientelor se raportează la 100 
grame, daca 2 ouă înseamnă 120 grame, untul va fi 
120 grame, zaharul 120 grame…).

Se adaugă în bolul Thermomixului ouăle și zahărul, 
se mixeaza la viteza 3, pentru 7 minute. 
Va rezulta o cremă, o pastă albă. 
Scoatem compoziția și o punem într-un vas curat și 
uscat.
Topim untul în Thermomix 2 minute la 60°C la viteza 
0.5 – 1.
Cântărim făina și restul ingredientelor uscate tot pe 
Thermomix în timp ce el topește untul.
Apoi încorporăm făina, în amestecul de zahăr și ou, 
puțin câte puțin cu o spatulă de silicon, apoi și untul 
pe care îl lăsăm înainte puțin la răcorit.

În funcție de destinația compoziției faceți astfel: 
pentru Madlene se lasă la rece minim 2 ore maxim 
24 ore, punem apoi compoziția în forma dorită și 

coacem la 180 - 200°C.
Pentru blaturi de tort coacem la 160 - 170°C pentru 
10 – 15 – 20 minute.
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Mic dejun din crupe de soriz
Rețetă fără gluten, lactate, ou

Mod de preparare
Se lasă peste noapte crupele de soriz la hidratat, a 
doua zi se aruncă apa. Într-un vas se pune apă de 
10 ori mai mult decât cantitatea de crupe de soriz 
și se fierbe 45 – 50 minute, din momentul în care 
clocotește apa. Dupa gătire, se strecoară și se lasă 
puțin la răcit, apoi se adaugă și restul ingredientelor.

2 lingurițe unt migdale
2 lingurițe piure de mere (un măr mic blenduit)
4 lingurițe de crupe soriz 
scorțișoară după gust
fulgi de migdale
miere după gust
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 Sunt Costina Surdeanu, mămică de Matei, 
Antonia și Casiana.
 Drumul nostru în lumea alergiilor a început când 
Matei avea 3ani, și „sub influența factorilor de mediu 
și a predispoziției genetice”, a început să fie mereu 
„răcit”. Dermatită avea deja de la 1 an, dar o formă 
ușoară pe care nu o legasem de alergii. După a treia 
otită, am fost îndrumați către un medic alergolog. 
Medicul ne-a ajutat să descoperim alimentele la 
care avea Matei reacție. Ne-a sfătuit să nu eliminăm 
din alimentație nimic dacă nu există reacție, ba 
mai mult, să consume în mod constant alimente 
considerate a avea risc crescut de alergii și să fim 
atenți la orice modificare în starea lui. 
 Fiecare alergic este unic, pe noi, drumul ăsta ne-a 
ajutat.
 Nouă ani mai târziu, Matei a lăsat în urmă reacții la 
roșii, cartofi, carne de vită, lactate (deși momentan 
mănâncă doar unt în preparate la cuptor) și altele pe 
care nici nu le mai știm. Încă are test prick și analize 
specifice cu valori mari la proteine din ou, motiv 
pentru care nu pleacă nicăieri fără trusa de urgență 
care conține și EpiPen. Încă ține regim fără gluten, 
nu știm care e „treaba” cu grâul, de ce are reacții la 
el, dar ni se pare mult mai ușor regimul fără gluten 
decât cel fără ou. Nici carnea de pui sau curcan nu o 
poate mânca fără serioase dureri de burtă. 
 Dermatita atopică încă ne dă bătăi de cap când 

ne așteptăm mai puțin, dar acum știm că nu doar 
alimentele o pot înrăutăți: contactul cu acarieni, sau 
cu diverse polenuri, chiar și stresul și oboseala o pot 
face să reapară. 
 Aș vrea să pot spune că încă merge la petreceri, 
însă nu alergiile sunt motivul pentru care am ocolit 
întâlnirile în ultimul an și ceva. Dar încă ieșim la 
plimbări în natură, cu măsuri de siguranță, pentru că 
are ceva alergii la polenuri și la mucegai de frunze. 
Surorile lui știu că este alergic, că nu mănâncă „ou, 
chestii cu gluten și lapte de vaca”, deși cea mică are 
abia 3 ani. Știu că mâncarea lor stă departe de a lui 
Matei, că farfuriile lor nu trebuie să se „întâlnească”. 
Dar împart frățește prăjiturile și torturile fără ou, 
lactate, gluten, mănâncă cot la cot cu el „untul” 
făcut de mine și iaurturile din caju. 
 Matei are 12 ani, este pasionat de dinozauri, de 
lumea în care trăiau, de animale și de adaptările 
lor la mediu. Îl fascinează fizica și elementele 
chimice. Are două surori mai mici pe care le ajută 
cu tot ce poate, părinți care se străduiesc să îi facă 
să cunoască lumea. Are și ceva alergii alimentare 
pentru care trebuie sa țină regim și câteva alergii 
respiratorii care îl fac să strănute în rafale sau să 
aibă rinită când se așteaptă mai puțin. Alergiile însă 
nu îl opresc din a se bucura de tot ce îl înconjoară, au 
devenit doar o mică parte din viața lui și a noastră, 
ca familie. 
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Ruladă cu spanac și cremă de 
migdale
Rețetă fără ou, lactate, gluten, soia, conține migdale

Îmi place să gătesc și am o adevărată colecție de 
cărți de bucate. În mod constant, copiii caută prin 
bibliotecă, se uită prin cărți și își aleg ce și-ar dori 
să mănânce. Știți însă câte cărți cu rețete fără ou, 
lactate, grâu am? În format fizic, nici una. Și ce faci 
când copiii insistă că vor o anumită ruladă? Dacă 
vezi că e plină de legume, te bucuri și cauți soluții. 
Blatul clasic pentru ruladă se bazează pe ou. Fără 
ouă, blatul nu mai este elastic și se rupe. Așadar, 
am găsit o tavă specială care mă ajută să trișez: 
are forma semirotundă și capete detașabile. Este 
din inox, deci se poate congela. Încă nu am avut 
nevoie să o folosesc în cuptor, dar nu cred că are 
contraindicații.

Mod de preparare
Preîncălziți cuptorul la 180°C și puneți hârtie de 
copt într-o tavă de 21x21cm.
Amestecați bine ingredientele uscate. În cana unui 
blender, puneți spanacul, apa și uleiul, și amestecați 
până se mărunțesc frunzele de spanac. Spanacul 
poate fi și congelat, în afara sezonului. 

Când cuptorul s-a încălzit, amestecați ingredientele 
uscate cu cele umede, turnați în tava pregătită și 
dați repede la cuptor pentru 13min. Scoateți din 
cuptor și puneți în forma specială cu tot cu hârtia 
de copt. În timp ce se răcește blatul, pregătiți crema 
de „brânză”.

În cazul în care optați pentru crema preparată 
complet în casă, trebuie să folosiți un blender 
suficient de puternic pentru a obține o cremă 
asemănătoare la textură cu brânza de vaci. Ca 
alternativă, dacă e prea lichidă crema, adăugați cca 
50 – 75 g unt de cocos topit și lăsați la rece cel puțin 
4 ore. Pentru a obține crema pentru ruladă, tocați 
legumele și doar amestecați-le în „brânză”.

Blatul de 21 x 21 cm este suficient pentru forma 
semirotundă. Inserția din poza mea este din un al 
doilea blat pe care mereu trebuie să îl am pregătit 
pentru degustat/ciugulit.
Așadar, tăiați surplusul de blat pentru „capac” după 
ce blatul este rece. Adăugați crema, apoi capacul și 
dați la rece peste noapte. Dimineața, puneți rulada 

Ingrediente blat
80 g făină teff
2 g tărâțe psyllium
5 g praf de copt
150 g apă
50 g spanac
20 g ulei
un praf de sare

Ingrediente cremă
500 g “brânză” de migdale 
gata preparată sau 250g 
migdale și 250g apă
O legătură mică de mărar
un sfert de ardei kapia/ gras/ 
roșu
2 fire usturoi verde
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pe farfurie, desprindeți hârtia de copt și tăiați felii 
cu un cuțit bine ascuțit. Eu prefer sa las cca. 30 min 

rulada la congelator, pentru a o felia cu ușurință.
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Melci cu ștevie 

Rețetă fără ou, lactate, gluten, soia, nuci, alune

Acum aproximativ 8 ani, nu am găsit o grădiniță cu 
program prelungit care să ne asigure că alergicul 
nostru va fi în siguranță. Așa că am ales ca tata să stea 
acasă cu copiii care urmau cursurile unei grădinițe 
cu program scurt, de 4 ore: mic dejun și prânz acasă, 
gustarea de la ora 10-pachețel de acasă. Colegii 
aveau tot felul de gustări, de la plăcintă până la 
sandwich. Melcii de față au fost adaptarea noastră 
la plăcinte și au fost foarte bine primiți. Sunt ideali 
pentru o excursie de câteva ore departe de casă, iar 
umplutura poate fi realizată din orice vă doriți, de la 
mere până la spanac, ștevie și kale. Pentru noi este 
perfect, fiecare membru al familiei are preferințe 
proprii și nu o dată gătim 3-4 feluri de mâncare la 
o masă. Dar mai avem până la 5, deci ne păstrăm 
optimismul și ne bucurăm că fiecare își exprimă 
dorințele.

Umplutura poate fi realizată din orice vă doriți, de 
la mere până la spanac, ștevie și kale.

Dacă nu aveți maia naturală (obținută doar din făină 
și apă), începeți prin a amesteca 5 g drojdie cu 35 g

apă călduță și 35 g făină (orice făină fără gluten). 
Lăsați amestecul minim 30 minute într-un loc ferit 
de curenți de aer pentru a se activa drojdia. Nu e 
nevoie de adaos de zahăr, drojdia se activează și 
fără zahăr adăugat.
Când drojdia este activată, urmați rețeta înlocuind 
maiaua cu amestecul de drojdie.
Amestecați bine făinurile cu psyllium, apoi adăugați 
350 g apă. La început, amestecul pare lichid, dar 
în câteva minute devine un aluat care se poate 
frământa. Acum e momentul să adăugați maiaua 
și să frământați până la omogenizare. Acoperiți 
castronul cu un prosop și lăsați-l 30 – 45 minute într-
un loc ferit de curenți de aer. În acest timp, făinurile 
absorb apa și puteți ajusta consistența aluatului. 
Făinurile fără gluten sunt diferite între ele, dar 
chiar și în cadrul aceleiași specii, se comportă foarte 
diferit și în funcție de granulație, în funcție de soiul 
plantei (făina de mei brun absoarbe mai multă apă 
decât făina de mei comun). 
Așadar, după 30- 45min, adăugați sarea, eventualele 
condimente și apă, dacă mai este nevoie. Aluatul 
este o idee lipicios, dar trebuie să fie suficient de 

Ingrediente aluat
100 g făină de mei
100 g făină de năut
100 g făină de quinoa
12 g tărâțe de psyllium
375 g apă călduță
75 g maia
5 g sare
opțional, condimente

Ingrediente umplutură
1 legătură generoasă de ștevie 
1 morcov ras fin
2 - 3 fire de usturoi verde
2 - 3 fire de ceapă verde
2 linguri ulei + 2linguri apă



elastic încât să poată fi întins. Eu am folosit făină 
de mei comun (are o culoare galbenă, plăcută), 
făină de năut-gram (este mai fină și îmi pare mai 
plăcută la gust) și făină de quinoa albă (făina este, 
de fapt, crem) și a fost nevoie să mai adaug 25 g apă.  

În ceea ce privește condimentele, am căutat să le 
adaug și pentru efectele benefice asupra digestiei: 
semințele de chimen sau chimion, de exemplu, sunt 
cunoscute pentru efectul lor. La fel și ghimbirul. 
Nu mă împac cu aroma de chimen, prefer să adaug 
chimion când folosesc făină de năut, sau un pic de 
ghimbir (cereți sfatul medicului înainte de a folosi 
condimente noi, pentru a reduce la minim orice risc 
alergic!)
După ce aluatul are o textură elastică, acoperiți 
castronul și lăsați-l la temperatura camerei. Dacă 
plănuiți să coaceți melcii în aceeași zi, aluatul 
cu maia trebuie să dospească până își dublează 
volumul. Timpul depinde de temperatura camerei, 
noi avem în jur de 20°C în bucătărie și în 5 ore e gata 

de folosit. Eu prefer însă să las aluatul să dospească 
încet, în acest fel mineralele din făină sunt mai ușor 
absorbite și folosite de organism. Așadar, după 3 ore 
la temperatura camerei, castronul merge în frigider 
peste noapte. Dacă aveți o cămară mai răcoroasă, 
puteți dospi acolo.
În timp ce aluatul dospește, pregătiți umplutura 
pentru a avea timp sa se răcească.

Într-o tigaie, puneți uleiul și apa, adăugați, pe rând, 
ceapa, usturoiul, morcovul și ștevia tocate. Lăsați 
legumele la înăbușit până scade apa, apoi lăsați la 
răcit.
După ce aluatul și-a dublat volumul, preîncălziți 
cuptorul la 180°C. Apoi întindeți foi mici din aluat, 
puneți umplutura și tăiați fâșii pe care să le rulați. 
Înainte de a da la cuptor tava, ungeți fiecare rulou cu 
un amestec din suc de roșii cu ulei. Eu am presărat 
semințe de susan negru, deseori adaug doar cimbru 
sau busuioc în amestecul pentru uns.
Coaceți rulourile cca 30min, la 180°C.
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primit text

Supă de porumb cu conopidă 

Rețetă fără ou, lactate, gluten, soia, nuci, alune

Cruciferele sunt pe lista alimentelor cu beneficii 
multiple pentru sănătate, dar copiii mei nu erau fani 
conopidă. Nici acum nu o mănâncă (nici eu de altfel) 
dacă ratez minutele de fierbere și nu mai este 
crocantă conopida. Supa de porumb și conopidă 
este însă în meniul nostru de fiecare dată când 
găsim porumb bun.

Mod de preparare
Într-o cratiță, puneți un pic de apă și uleiul (opțional), 
adăugați ceapa și usturoiul. 
Adăugați ardeiul, cartoful dulce tăiate cuburi și 
porumbul și lăsați la înăbușit câteva minute.  
Puneți o parte din lichid și fierbeți până boabele de 
porumb sunt moi. 
Adăugați conopida, fierbeți 5min și opriți focul. 
Scoateți o parte din legume, restul supei o 
transferați în blender, alături de fulgii de drojdie 
dacă folosiți, și pasați până capătă o consistență 
fină. 
Adăugați apoi legumele scoase inițial și serviți.
Eu am adăugat înainte de servire boia de ardei dulce 
și fulgi de drojdie.

2-3 linguri ulei
1 ceapă
2 căței de usturoi
1 cartof dulce
½ ardei capia
400 g boabe de porumb
sare (opțional, dupa gust)
1 – 2 linguri de fulgi de
drojdie inactiva (opțional)

aprox. 1l apă sau supă de 
carne/legume, cât să fiarbă 
legumele (se poate completa, 
la final, cu lapte vegetal cât să 
aibă supa consistența dorită)
5-6 florete de conopidă, tăiate 
de dimensiunea crutoanelor
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Clătite

Rețetă fără ou, lactate, gluten, soia, nuci, alune

150 g făină de năut
320 g apă
opțional: suc de lămâie, sare, o lingură de ulei 

Într-o localitate vecină, în fiecare an, în februarie, 
are loc «Festivalul clătitelor». Alergicul nostru nu 
e fan aglomerații și nu a fost interesat de festival. 
Dar a fost interesat de clătite. Francezii fac clătite 
cu făină de hrișcă, dar el este alergic la hrișcă. Am 
încercat tot felul de combinații de făinuri, până am 
dat de o rețetă indiană cu făină de năut. Da, iar făină 
de năut, contrar rețetelor însă, nu gătim năut de 
mai mult de două ori pe săptămână. Nici clătite însă 
nu mâncăm prea des.

Mod de preparare
Amestecați bine făina de năut cu apă și sucul de 
lămâie, dacă folosiți, și lăsați câteva ore (dacă timpul 
vă permite) la temperatura camerei. Eu înlocuiesc 
uneori o parte din apă cu chefir de apă, sau adaug 
o linguriță de maia direct de la frigider. Ajută la 
domolirea gustului intens de năut.
Când sunteți gata de pregătit clătitele, adăugați 
sarea și uleiul peste aluat. Făina poate să absoarbă 
din apă, dacă aluatul e prea dens adăugați câte 20 
g apă până capătă consistența unui aluat de clătite 
tradițional. 

De data asta, am savurat clătitele cu aronia (mult mai 
multă decât în poză), făină de cocos și sirop de arțar. 
Mierea ar fi fost o alegere mai gustoasă, dar când 
ai alergii la polenuri din mai până în septembrie, te 
cam ferești de miere, mai ales în sezon polenic.
Aronia avem plantată în curte de vreo opt ani, la 
insistențele soțului. În ultimii ani însă, eu sunt cea 
care abia așteaptă fructele, atât pentru beneficiile 
aduse sănătății cât și pentru gust. Proaspete, 
singure sunt extrem de astringente, combinate 
cu alte fructe, sau după o scurtă congelare, se 
transformă la aromă, ne plac tuturor.

Clătitele din făină de năut le mai folosim și pe post 
de lipii, sau cu umpluturi „sărate”.
Poftă bună!
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Toată lumea se bucură când, de ziua de naștere, își 
poate pune o dorință suflând în lumânarea de pe 
tort. Bucuria e și mai mare dacă poți și mânca din 
tortul tău. Așa că mereu m-am străduit să aibă și 
alergicul nostru un tort fără alergenii lui. Primul lui 
tort fără alergeni, pentru a sărbători 4 ani, nu mai știu 
ce conținea, țin minte doar că era un tort congelat. 
Între timp, am învățat să fac cremă cu agar-agar, apoi 

„cremă - cremoasă” cu unt de cocos. Mai am (mult) 
de lucrat la aspectul torturilor, dar am reușit să fac 
torturi bune și atât, nu „având în vedere că e fără...
fără...fără...e foarte bun”.
Pentru tortul de mai jos, încep pregătirile cu crema 
pentru că are nevoie de repaos la frigider cel puțin 
8 ore.

Mod de preparare
Puneți piureul de dovleac, caju și apa în cana unui 
blender puternic. Mixați până obțineți o pastă 
cremoasă. La nevoie, adăugați câte o lingură de apă. 
Eu folosesc blenderul robotului de bucătărie (nu 
foarte puternic), iar cantitatea de apă este suficientă 
pentru a pasa bine caju. Adăugați aromele, gustați și 
ajustați după gust, noi nu simțim nevoia de a adăuga 
ceva dulce. Topiți untul de cocos, apoi adăugați în 
fir subțire peste celelalte ingrediente, amestecând 
continuu. Puneți crema într-un castron, acoperiți cu 
o folie care să atingă crema și dați la rece min 8h.
În timp ce crema e la rece, pregătiți blaturile pentru 
a avea timp să se răcească și ele.
Preîncălziți cuptorul la 170°C și pregătiți o tavă 

Tort cu blat de migdale și 
cremă de vanilie
Rețetă fără ou, lactate, gluten, soia, cu migdale, caju

Ingrediente cremă de vanilie 
250 g piure de dovleac copt 
200 g caju hidratat
350 g apă
130 g unt cocos (dezodorizat)
½ linguriță coajă de lămâie
½ linguriță vanilie (după gust)
un praf de sare 
opțional, îndulcitor

Ingrediente pentru o foaie de 
blat
115 g migdale măcinate 
40 g făină de sorg
6 g praf de copt
170 g lapte vegetal sau apă
10 g suc lămâie 
10 g îndulcitor (opțional)
½ lingură coajă de lămâie 
un praf de sare (opțional)

Crema 
după 8h la 
frigider



rotundă cu diametrul de 20 cm (eu ung cu ulei, 
tapetez cu făină tava, apoi pun o hârtie de copt pe 
fundul tăvii). 
Amestecați laptele cu sucul de lămâie și sarea, și 
lăsați la odihnit până pregătiți celelalte ingrediente. 
Amestecați bine ingredientele uscate. Când cuptorul 
este încălzit, adăugați ingredientele umede peste 
cele uscate și amestecați rapid. Aluatul este relativ 
lichid, turnați-l în tavă și puneți la cuptor pentru 
aprox 20 min. Lăsați blatul la 
răcit cu foaia de copt pe el, 
se desprinde mai ușor când 
blatul este rece. Opțional, 
tăiați din suprafața blatului 
pentru a se însiropa mai 
repede. 
Acum nu rămâne decât să 
pregătiți fructele. De data 
asta, eu am folosit zmeură 
congelată (fiind crescută 
în curtea noastră, prefer să 
folosesc congelată când nu 
e sezonul ei). Puteți folosi 
orice fructe vă sunt pe plac. 
Așadar, am pus într-o cratiță 
zmeura, am adăugat un pic 
de suc de lămâie și, după 
gust, îndulcitor. În funcție 
de soiul de zmeură, puteți să 
nu folosiți deloc îndulcitor. 
Sucul lăsat de zmeură l-am 
fiert cu un pic de agar-agar 
și l-am păstrat pentru a fixa fructele de pe tort.
Când crema este suficient de întărită, putem 
asambla tortul. Cum ziceam, mai am mult de lucru la 
capitolul aspect, dar eu mă străduiesc mereu să fie 
și arătos tortul. Puteți folosi orice altă metodă de a 
asambla tortul, crema este suficient de densă.
Peste primul blat, am pus un strat de cremă, apoi, 
cu ajutorul unui poș, am creat o bordură pentru 

a susține fructele. Peste fructe, am pus cel de-al 
doilea blat, apoi iar o bordură, și iar fructe și sucul 
de zmeură cu agar-agar. Dacă amestecul cu agar-
agar a început să se gelifieze și nu se mai poate 
turna, încălziți-l un pic. Atenție însă să nu fie prea 
cald, ar putea înmuia crema.
Dați tortul asamblat la frigider cam 3h înainte de a fi 
savurat. Poftă bună!

Înlocuiri: nucile caju din crema pot fi înlocuite cu 
migdale, cu condiția să aveți un blender suficient de 
puternic pentru a le pasa bine. În cazul în care folosiți 
migdale și crema încă este puțin moale după cele 8h 
la frigider, mixați crema câteva minute, asemănător 
cu frișca din lapte de vacă.
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Tort cu cremă de ciocolată

Rețetă fără ou, lactate, gluten, soia, nuci

Torturile preferate sunt cu ciocolată și fructe. Într-un an, 
voiam o prăjitură gen amandină, și nu puteam cumpăra, 
nu aveam alternativă fără alergeni. Așa că am căutat 
rețete: nu voiam cremă cu amidon (nu îmi plac mie), 
nu voiam cremă cu agar-agar...am găsit o rețetă de 
plăcintă cu brânză, dovleac și ciocolată. Cu brânză 
de vaci, multe ouă, multă ciocolată și puțin dovleac. 
Dar de acolo a plecat ideea de a încerca o cremă cu 
dovleac, cacao și unt de cocos. Și de data asta încep 
pregătirile cu crema, pentru că trebuie să stea la 
frigider cel puțin 8h.
Puneți în cana blenderului toate ingredientele 
mai puțin untul de cocos și pasați până dovleacul 
devine cremos. Între timp, topiți untul de cocos, 
apoi turnați-l în fir subțire peste ingredientele din 
blender. Ajustați gustul să vă fie pe plac (puteți 
să mai adăugați cacao, un pic de vanilie pentru a 
accentua gustul) , apoi puneți crema într-un castron 
adânc, acoperiți, și dați la rece ideal peste noapte. 
Preîncălziți cuptorul la 180°C și pregătiți o tavă cu 

diametrul de 22 cm.
Puneți dovleacul, apa, uleiul și sarea în cana unui 
blender și pasați bine. 
Separat, amestecați ingredientele uscate. Când 
cuptorul s-a încălzit, amestecați ingredientele 
uscate cu cele umede, turnați aluatul în tava 
pregătită și dați la cuptor aprox 30min (blatul se 
desprinde de pereții formei când este copt). 
Scoateți blatul din tavă și lăsați-l la răcit pe un grătar.
Topiți unturile pe baie de abur, amestecați 
„smântâna” cu cacao și îndulcitor (eu am folosit o 
cacao cam acrișoară și „consiliul” familiei a hotărât 
ca am putea pune și ceva dulce, deci am adăugat un 
pic de sirop de curmale). Cu ajutorul blenderului cu 
picior, amestecați „smântâna” cu unturile. Și aici, 
puteți ajusta după propriile gusturi, adăugați vanilie, 
un praf de sare, sau coajă de lămâie, portocală.
Smântâna poate fi o smântână vegetală gata 
preparată, poate fi smântână din caju sau migdale 
(tortul nu va mai fi însă fără nuci). Eu am folosit 

Ingrediente cremă
20 g sirop arțar și o lingură 
sirop curmale
830 g dovleac copt
30 g cacao
110 g unt cocos
un praf de sare, vanilie 
Ingrediente blat
150 g făină teff
55 g făină soriz
20 g amidon porumb
20 g cacao

15 g semințe in măcinate 
1 plic praf de copt
220 g apa
60 g ulei
260g piure dovleac copt
1 praf de sare
1vf linguriță vanilie
Ingrediente glazură
20 g unt cacao
30 g unt cocos 
200 g “smântână”
îndulcitor și cacao după gust
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fulgi de ovăz certificați fără gluten, fierți în apă 
suficientă în așa fel încât după pasare, să aibă 
consistența specifică (puteți adăuga apă pe parcurs). 

Sirop pentru blat
Dacă sunteți fan rom, faceți un sirop din apă + rom + 
îndulcitor, după gust. 
Eu am insiropat cu suc de clementine. 
Când crema s-a întărit suficient, tăiați blatul în două, 

însiropați primul strat, puneți un pic mai mult de o 
treime din cremă. 
Așezați și celalalt blat, însiropați și întindeți crema 
rămasă. 
Dacă glazura nu mai are consistență lichidă, o puteți 
încălzi un pic, cu atenție însă să nu înmoaie crema 
când o turnați pe tort. Dați tortul la frigider cel 
puțin 3h.
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 Bună eu sunt Delia Radu mămica a doi copii 
minunați: Sofia de 8 ani și Mihai de 3 ani. Mezinul 
este cel care are multiple alergii alimentare: ouă, 
lactate, nucifere, leguminoase (mai puțin la fasole), 
pește și alte intoleranțe asociate acestora. Pe 
lângă alergiile alimentare el are alergii la pisică și 
mesteacăn. Toate aceste alergii ne-au schimbat 
viața și asta într-un sens bun al cuvântului pentru că 
suntem mult mai atenți la ceea ce mâncăm și ceea 
ce achiziționăm.  
 Citim cu mult mai multă atenție etichetele 
produselor și conținutul acestora. Schimbarea a 
venit treptat în viața noastră pe măsură ce mezinul 
creștea și experimenta diverse produse alimentare. 
Dacă la început au fost doar lactatele, ce erau ușor 
de înlocuit cu nucifere sau cereale, ulterior simțeam 
că devine din ce în ce mai greu, chiar copleșitor să 
fac «acrobații» în alimentația noastră astfel încât 
toată lumea să fie fericită.
 O altă schimbare majoră a fost să părăsim 
confortul orașului și să ne mutăm la țară. Din 
dorința de a avea produse cât mai curate cum a 
venit primăvara, pe o bucată de pământ am început 
să cultivăm legume și să plantăm pomi și alți arbuști 
fructiferi, fără însă a avea o experiență în acest sens. 
Tot acest proces pe toți ne-a apropiat de natură și 
cu toții am avut de învățat. 
 Copiii ne ajutau la udatul și culesul legumelor. 

Noi am învățat despre particularitățile plantelor, 
familiile din care fac parte și cum se întrețin. Am mai 
avut grijă ca ce plantăm să nu fie lângă un posibil 
alergen, cum ar fi un mesteacăn la care el era alergic, 
iar ambrozia și celelalte buruieni le-am îndepărtat 
fără a folosi pesticide, iar folia specială pusă a făcut 
ca să nu mai crească altele în loc. 
 Sofia, de mică, făcea bronșite astmatiforme și 
dermatită atopică care s-a accentuat cu începerea 
școlii. Mulțumesc celui mic că a venit în viața noastră, 
pentru că altfel probabil nu i-aș fi făcut un set 
complet de analize și nu i-aș fi descoperit faptul că 
ea avea carențe de vitamine asociate pielii, bacterii 
benefice lipsă, paraziți și intestin permeabil. 
 O altă provocare pentru noi au fost excursiile sau 
ieșirile de o zi și vacanțele. Dacă la început ne era 
ușor să ieșim pentru că Mihai era alăptat, ulterior 
a trebuit să ne adaptăm la faptul că nu mai puteam 
mânca în restaurante și că trebuia să avem la noi 
mâncarea gătită. Pentru a putea ieși în natură și 
a avea o mâncare caldă am achiziționat un aragaz 
portabil cu butelie. Acum ne este mult mai ușor 
să ne organizăm când plecăm de acasă și nu avem 
confortul unei bucătării.
 Alergiile fac parte din viața noastră și nu mai 
reprezintă un stres pentru că ne-am acomodat cu 
ele și în timp am găsit soluții la problemele întâlnite. 
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În sezonul fructelor/mugurilor eu pun în pungi de 
gheață la congelator aceste plante fructe, ca ulterior 
să le folosim în ceaiuri sau limonade. Când plecăm 
la drum pun într-un termos acest preparat și îl 
savurăm în aer liber. 

Mod de preparare
Mugurii de brad se dau la storcătorul cu melc, 
folosind sita mai mare. 
Sucul obținut l-am amestecat cu 100 gr de miere, 
apoi am pus compoziția în pungi de gheață.
Când fac ceaiul pun la o cană cam două cubulețe.
În acest fel mai pregătesc din fructe, iar indulcitorul 
îl adaug după gust.
În zilele caniculare le folosim la limonade.

Ceai din fructe sau muguri de 
brad
Rețetă fără lapte, nuci, zahăr, lecitină soia, gluten, ou

200 gr de muguri de brad
100 gr miere sau alt îndulcitor, după gust
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Când vine căldura în casă e nelipsită înghețata. 
Toată lumea o adoră!

Mod de preparare
Ingredientele se bagă la un blender puternic. 
Se îndulcește după gust.
Se pune compoziția în forme la congelator pentru 
10-12 ore.

Înghețată de căpșuni

Rețetă fără lapte, nuci, zahăr, lecitină soia, gluten, ouă

200 grame de căpșuni
1 sau 2 banane congelate în funcție de consistentă dorită
îndulcitor în funcție de gust și de fructele folosite
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Pui cu “smântână”

Rețetă fără lapte, nuci, zahăr, lecitină soia, gluten, ouă

O mâncare preferată de noi din Ardeal este puiul 
cu smântână, iar cum lactate nu avem în meniu, a 
trebuit să improvizăm. 

Mod de preparare
Având pui sau găină de țară eu îl pun la oala sub 
presiune 30 minute. 
După fierbere, strecor zeama. 
Separat, într-o oală pun la fiert un polonic din zeama 
rezultată, cu o ceapă tăiată.
Separat bag la blender legumele, la care adaug 
zeamă de la pui cât să le cuprindă, apoi pornesc 
aparatul și pun fulgii în funcție de consistența 
dorită. 
Mie imi place să aibă consistența unui aluat de 
clătite, iar la fierbere crema se va îngroșa puțin. 
Adaug crema în oală, și puiul tăiat cubulețe.  

un piept de pui
o ceapă
200 g de ovăz
1/3 țelină rădăcină
1 pastarnac rădăcină
1 pătrunjel rădăcină
1 dovlacel
 sare dupa gust  
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Tocăniță cu vinete și ardei copți
Rețetă fără lapte, nuci, zahăr, lecitină soia, gluten, ouă

200 g ardei copți
500 g vinete coapte
1 ceapă
1 borcan mic de suc de roșii
verdeață după bunul plac.

Se mai pot adăuga dovlecel, cartofi, morcovi, etc, 
dar nouă ne place varianta aceasta mai simplă.

Ne plac legumele, iar vara o tocăniță ce e foarte 
apreciată în familia mea este cea cu ardei copți și 
vinete.

Mod de preparare
Pentru că ardeii și vinetele sunt deja coapte, tai o 
ceapă și o las să se înmoaie în puțină apă. După ce 
s-a înmuiat, adaug celalalte legume tăiate grosier 
și adaug sucul de roșii. Aștept să dea în clocot și 
apoi opresc focul. La sfârșit adaug verdeață (ceapă 
verde, pătrunjel).
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Carne de vită la slow cook

Rețetă fără lapte, nuci, zahăr, lecitină soia, ouă

Mi se pare ușor de gătit și transportat în drumeții, 
astfel încât avem o mâncare caldă la pachet.

Mod de preparare
Pun seara la multicooker, funcția slow cook, vita cu 
apă cât să o cuprindă, la care adaug mirodeniile și 
usturoiul. 
Setez programul 8 - 10 ore în funcție de cum am 
carnea: dacă e dezghețată, a stat la 0ºC sau e 
congelată. Dimineață într-o tigaie pun sucul de 
roșii (al nostru are și ardei copt în compoziție), 
adaug carnea și sarea după gust. Aștept să dea în 
clocot și să se mai îngroașe puțin sosul. Separat fac 
garnitură: burgur, orez, mămăligă sau altă cereală 
care să fie ușor de încălzit în deplasare.

500 g carne de vițel
4-5 căței de usturoi
500 ml suc de roșii
mirodenii dupa gust (cimbru,dafin,piper,sare)
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Cheesecake vegan din iaurt de 
cocos și fructe de pădure
Rețetă fără lapte, nuci, zahăr, lecitină soia, gluten, ouă

Blat
Biscuiți din Ovăz cu Scorțișoară 
250g x 3 cutii
Ulei de cocos
Miere după gust
Crema de iaurt de cocos
4 iaurturi natur Harvest Moon 
(125 gr)
4 iaurturi natur Happy Coco 
(125 gr)
4 plicuri de gelatină sau 
conform instrucțiunilor de pe 
gelatină în funcție de cantitatea 

de lichid 
miere după gust (4 linguri am 
pus eu)
Jeleul de fructe
500 gr fructe de pădure
zahăr de cocos după gust 
(3 linguri am pus)
2 linguri de agar agar 
(sau 1 pliculeț de agar agar, 
în funcție de cum gășiți de 
cumpărat)

Când te sărbătorești, cel mai apreciat moment 
al zilei este cel al venirii tortului. Prin urmare, nici 
zilele copiilor nu au trecut fără a le pregătii un tort, 
fără alergeni. Pentru că vara dorim ceva răcoritor, 
inspirația mea a venit de la clasicul cheesecake, 
numai că am înlocuit cu produsele tolerate de copii.

Mod de preparare:
Blatul
Se zdrobesc biscuițîi și se adaugă treptat uleiul de 
cocos până devine un aluat sfărâmicios, dar când îl 
strângi în mâna e lipicios și poți să faci un bulgăre.
Se alege o formă de tort cu pereți detașabili. Se 
pune folie de copt pe pereții formei de tort, eu am 
folosit o folie acetat. Adăugăm biscuiții și îi tasăm 
cu fundul unui pahar. Trebuie să fie cam un deget de 
blat. Se dă la rece și se pregătește jeleul.

Jeleul de fructe
- am pasat fructele de pădure și le-am strecurat să 
elimin sâmburii. După, am adăugat zahărul și agar 
agar-ul și l-am lăsat să stea vreo 10 minute. După 
l-am pus pe foc 2 min.
• am turnat compoziția călduță peste blat și l-am 
dat la rece să se întărească, cam 3 ore.
 
Crema de iaurt de cocos
• am pus gelatina la înmuiat cu 200 ml apă (conform 
instrucțiunilor), am lăsat-o să stea și apoi am pus-o 
pe foc până a devenit transparentă (2-3 min.).
• am amestecat iaurturile, cu miere după gust și 
gelatina pregătită și răcită.
• crema am turnat-o atunci când jeleul s-a întărit și 
am lasă-o să stea la frigider până a doua zi.
• A doua zi am decorat tortul cu fructe din belșug 
(zmeură, afine, mure, căpșuni).
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 Sunt Cristina Nesterov mama lui Patrick și a 
Ariei.
 Totul este emoționant în momentul în care afli 
că vei deveni mamă. Emoții și valuri de iubire te 
cuprind. M-am pregătit și l-am așteptat cu iubire 9 
luni de zile. Am citit și am participat la toate cursurile 
la care am avut acces. Iar în toamna lui 2015 s-a 
născut Patrick, fiul nostru blond cu ochi albaștri. Era 
un bebeluș perfect, născut la termen, prin cezariană 
la cald, alăptat exclusiv, dolofan și plin de energie. 
 A crescut foarte bine în primele luni de viață, 
totul era în parametri normali. 
 În jurul vârstei de 3 luni am început să observ că 
pe spate avea pielea cam uscată. Pediatrul spunea 
să îl dau cu cremă. Am încercat toate variantele 
recomandate, dar nimic nu părea că funcționează. 
Pe la 5 luni ale lui a început să îi apară dermatită 
periorală și urticarie în zona gâtului. Am fost la 
peste 10 pediatrii și dermatologi în interval de o 
lună și a primit diagnostic de dermatită atopică și 
multe multe creme și loțiuni. Nimic nu a funcționat. 
Nu mi-a spus nimeni că ar putea fi de cauză alergică. 
Am început diversificarea lui la 6 luni și într-o zi i-am 
făcut piure de cartofi cu un pic de unt. Imediat ce i 
l-am dat i s-a umplut tot corpul de urticarie iar capul 
și ochii i s-au umflat. Am fugit de urgență la spital și 

a primit diagnosticul: alergie la proteina din laptele 
de vacă. 
 Atunci a fost momentul zero. A trebuit să învăț să 
îl hrănesc și pe el și să mă hrănesc și pe mine, diferit 
față de tot ce știam până atunci. Ușor ușor, am 
introdus și alte alimente în dieta lui și după analize 
am descoperit toate alergiile: proteină din laptele 
de vacă, capră, iapă (chiar și cămilă), ou, gluten, 
alune de pădure. Toate restricțiile au venit pe rând, 
și tot veneau și tot veneau, de părea că nu vom mai 
putea mânca nimic. 
 Am început să citesc, să mă documentez și să 
aflu cum și cu ce să îl hrănesc ca să știu sigur că îi 
acopăr tot necesarul nutrițional pentru o creștere 
armonioasă.  Cu ocazia documentării mele 
aprofundate am descoperit și câte substanțe 
nesănătoase se găsesc în toate alimentele de 
origine animală așa că am decis să le elimin și pe ele 
din dietă. Am rămas pe o dietă vegană fără gluten 
și alune de pădure. Era foarte stresant la început, a 
fost greu chiar și pentru mine să îmi modific atât de 
mult dieta. Dar rezultatele începeau să se vadă, iar 
la scurt timp după au început să dispară leziunile, iar 
pielea lui arăta din ce în ce mai bine. 
 Călătoria a fost lungă, petreceam ore întregi 
online sau în magazine citind fiecare etichetă în 



92

parte. Uneori chiar produsele pe care le cunoșteam 
își schimbau ingredientele și trebuia să verific 
chiar dacă era un produs pe care îl cunoașteam și îl 
consumam de mult timp. 
 Au fost multe hopuri iar provocările au început 
să apară odată cu creșterea în vârstă. Pe măsură ce 
creștea, devenea din ce în ce mai dornic să mănânce 
tot ce vedea în jur și era din ce în ce mai frustrant 
pentru el că nu poate mânca. 
 Când mergeam la petreceri cu prietenii lui 
aduceam întotdeauna același lucru pe care îl mâncau 
și prietenii lui, dar fără alergeni, întotdeauna 
aduceam și tort și pizza vegană fără gluten făcută în 
casă. 
 Acum, la 5 ani, se vede și mai tare cât de mult 
suferă dar și cât de înțelept este atunci când vede 
ceva ce nu poate mânca. Așteaptă cu sufletul la 
gură momentul în care îi voi lua un ou cu ciocolată și 
un ou cu surpriză. 
 A fost o adevărată aventură să găsesc alimente 
sănătoase, care să nu conțină zahăr sau alți aditivi, 
mai ales pentru alternativele la lapte. Ori aveau 
zahăr și alte substanțe greu de pronunțat, ori nu 
aveau niciun gust. Asta m-a motivat să încep să fac 
lapte de nuci și semințe acasă. Am încercat multe: 
migdale, caju, cocos, soia, am făcut chiar și lapte din 
mei. Am urmat și cursuri de bucătărie raw-vegană 
ca să învăț să îi fac tort vegan fără gluten. 
 După multe încercări ne-am definit un meniu și 
laptele câștigător a fost laptele de caju. Îl făceam 

proaspăt, îndulcit cu curmale. Nici nu îl strecuram, 
ca să îi păstrez nutrienții din pulpă. Chiar și surioara 
lui nealergică îl consuma cu mare plăcere. 
 Trecând prin toate aceastea mi-am dat seama de 
câtă nevoie de suport și sprijin au nevoie mămicile 
de copii alergici și m-am decis să ies pe piață cu 
lăpticul pe care îl făceam acasă, pentru a ușura viața 
mămicilor din România. Astfel că în toamna anului 
2019 am început să pun bazele Vacaju, primul lapte 
de caju organic din România, ambalat în sticlă de 
sticlă. 
 Încă învăț, călătoria continuă iar nevoile lui 
se schimbă în fiecare zi. Luăm fiecare zi ușor și 
cu răbdare. Anul acesta este primul an în care a 
început să aibă și reacții respiratorii. Marșul atopic 
își urmează drumul, dar știu că avem alături de noi 
cei mai buni specialiști. 
 Dacă ar fi să dau un sfat unei mămici al cărei copil 
a fost diagnosticat cu alergii, ar fi acesta: rămâi 
calmă și ai răbdare. Ai răbdare cu tine, ești mama 
perfectă pentru copilul tău. Ai încredere că ai alături 
de tine o armată întreagă de doctori și mame care 
sunt dornici să te ajute și orice poftă sau nevoie ai 
avea, întotdeauna vei găsi înlocuitor sau alternativa 
fără alergii :). 

Cu iubire, 
Dr. Cristina Nesterov
Medic Stomatolog și Fondatoarea Vacaju
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Lapte de cânepă

Rețetă fără lapte, ou, gluten, soia, arahide, nucifere, crustacee

80 g semințe de cânepă
6 curmale fără sâmburi
1 cm păstaie de vanilie sau extract de vanilie
1 litru apă

Rețetă rapidă pentru diminețile în care copilul cere 
lapte cu cereale și ai uitat să pui nucile la înmuiat 
peste noapte. 
Lapte din semințe de cânepă, gustos și hrănitor.

Mod de preparare
Se pun toate ingredientele în blender și se blendează 
foarte, foarte bine pentru câteva minute. Rezultatul 
este un lapte extraordinar de gustos, foarte hrănitor 
și sănătos. Nu necesită strecurare. 
Copiii îl consumă cu mare plăcere cu cereale 
dimineața. 
Noi folosim același gramaj și facem lapte din semințe 
de dovleac și susan negru. Delicios ☺
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Clătite pufoase (americane) 
sau papanași
Rețetă fără lapte, ou, gluten, soia, arahide, crustacee

Mod de preparare
Blendium fulgii de ovăz până devin făină. Adăugăm 
restul ingredientelor și blenduim iar. 
Turnăm câte un pic din amestec într-o tigaie 
antiaderentă. 
Când clătita începe să facă bule, o întoarcem pe 
cealaltă parte.
Când toate sunt gata, servim cu fructe și sirop de 
arțar. 

Pentru această rețetă, banana aceea un pic prea 
coaptă, pe care nu îți mai vine să o mănânci este 
perfectă 
Pentru a le transforma în papanași servim cu Cajurt 
și dulceață de vișine sau zmeură. 
 

100 g fulgi de ovăz (am folosit fără gluten)
o banană (un pic prea) coaptă
185 ml Vacaju Simplu
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Mod de preparare
Pregătiți formele finale în care urmează să fie pusă 
cremă de zahăr ars.⠀
Într-o cratiță puneți 100 g zahăr, lăsați-l la foc mic 
până capătă o culoare aurie. 
Când acesta s-a caramelizat, distribuiți-l în mod egal 
pe fundul recipientelor pregătite anterior. Acest 
pas trebuie făcut cu rapiditate, deoarece zahărul 
caramelizat se întărește repede.⠀

Amestecați amidonul cu 20 ml apă până devine ca 
o pastă. 
Puneți Vacaju Simplu într-o oală împreună cu zahărul 
de cocos și esența de vanilie și aduceți-l în punctul 
de fierbere, apoi adăugați amidonul și amestecați 
timp de 1 - 2 minute la foc mic, până acesta capătă o 
consistență cremoasă.⠀
Distribuiți crema în recipientele cu zahărul 
caramelizat, lăsați-l să ajungă la temperatura 
camerei. 
Se lasă la frigider pentru 8 ore înainte de servire.  
Cu ajutorul unui vârf de cuțit desprindeți marginile 
cremei de recipient și răsturnați crema pe o farfurie. 
Se poate servi cu fructe proaspete. 

Cremă de zahăr ars fără ou

Rețetă fără lapte, ou, gluten, soia, arahide, crustacee

450 ml Vacaju Simplu
30 g amidon 
1 lingură esență de vanilie
100 g zahăr de cocos
100 g zahăr de cocos pentru caramel (zahărul ars)
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Smoothie bowl cu mango

Rețetă fără lapte, ou, gluten, soia, arahide, crustacee

Micul dejun perfect pentru diminețile călduroase 
de vară. Copiii se pot bucura și de smoothie ca atare, 
este ca o înghețată cremoasă și sănătoasă. 

Mod de preparare
Pentru smoothie punem în vasul blenderului 
mango-ul tăiat cubulețe, bananele și laptele de 
caju. Blenduim până devine fin și punem într-un 
bol. Adăugăm toppingurile: Untul de caju, afinele, 
chipsurile de cocos si granola. 

mango proaspăt sau congelat
2 banane congelate (dacă le păstrați în congelator când se coc 
prea tare și nu apucați să le mâncați
200 ml Vacaju Simplu
o lingură de unt de caju
o mână de afine
chipsuri de cocos
granola fără gluten
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Smoothie cu banană și 
scorțișoară 
Rețetă fără lapte, ou, gluten, soia, arahide, crustacee

200 ml Vacaju Simplu 
o lingură de unt de migdale
o banană coaptă
Jumătate de linguriță de scorțișoară
Jumătate de linguriță de pudră camu camu

De ce camu camu? Pudra de camu camu are mai 
multă vitamina C decât orice aliment de pe planetă – 
de aproximativ 60 de ori mai mult decât o portocală.

Mod de  preparare
Punem în Blender toate ingredientele și blenduim 
până lichidul devine omogen. 
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Paste cu broccoli și mazăre

Rețetă fără lapte, ou, gluten, soia, arahide, crustacee

Mod de preparare
Într-o tigaie adâncă, pune broccoli-ul, usturoiul 
și adaugă stock-ul vegetal. Acoperă și lasă la foc 
mediu, câteva minute, până se înmoaie broccoli-ul. 
Adaugă mazărea și acoperă din nou. 
Când mazărea e și ea gata, adaugă Vacaju Simplu, 
piper, oregano și drojdie inactivă, apoi lasă sosul 
să fiarbă până se îngroașă, amestecând din când în 
când. 

Fierbe pastele preferate conform instrucțiunilor 
(noi am folosit paste de năut), amestecă-le cu sosul 
și gata! 

500 g broccoli tăiat bucățele
2 căpățâni de usturoi tocat mărunt
300 ml stock vegetal (apă caldă + 3 lingurițe de mix de legume) 
sau supă de legume
150g de mazăre congelată
500 ml Vacaju Simplu
3 linguri de drojdie inactivă
piper, oregano
paste din năut (noi am folosit de la @sammillsbrand)
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Cartofi wedges cu sos tzatziki

Rețetă fără lapte, ou, gluten, soia, arahide, crustacee

cartofi (am folosit cartofi 
noi)
o linguriță de turmeric
o linguriță de sare neagră
boia dulce
o lingură de drojdie inactivă 
350 ml Cajurt
3 căței de usturoi 
3 castraveți mici

puțin mărar
2 linguri de ulei de măsline
2 lingurițe de zeamă de 
lămăie

Mod de preparare
Spălăm bine cartofii și îi tăiem în formă de wedges. 
Punem cartofii la fiert până dau într-un clocot.  
Între timp pregătim sosul tzatziki. Tăiem jullien 
castraveții prin răzătoare și îi punem de-o parte. 
Tocăm usturoiul. Amestecăm într-un castron: cajurt, 
usturoi tocat, mărar, ulei de măsline, zeamă de 
lămâie și castreveții tăiați. Păstrăm sosul la frigider 
până sunt gata cartofii.

Luăm cartofii de la fiert, îi strecurăm și îi punem 
înapoi în cratiță. Peste ei adăugăm ulei de măsline, 
turmeric, rozmarin, sarea neagră, boia dulce, drojdie 
inactivă și amestecăm. Punem cartofii pe o foaie 
de copt în cuptorul preîncălzit. După 20 de minute 
îi întoarcem și îi băgăm din nou în cuptor. Pentru 
a fi mai crocanți putem activa și opțiunea grill a 
cuptorului și îi mai ținem 20 de minute la cuptor.
Se serveste cu sosul tzatziki. 
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Omletă fără ou (tofletă)

Rețetă fără lapte, ou, gluten, arahide, crustacee

Mod de  preparare
Călim ceapa tocată în ulei sau apă. Adăugăm 
ciupercile și lăsăm la foc mediu, până se înmoaie. 
Într-un bol sfărâmăm tofu cu mâinile sau cu 
furculița, mie îmi este mai ușor cu mâna. Amestecăm 
cu turmericul și sarea neagră. Punem tofu peste 
ciupercile de pe foc și amestecăm. Lăsăm să se 
rumenească un pic apoi adăugăm Vacaju Simplu. 

Opțional putem adăuga și drojdie inactivă și cașcaval 
vegan. Servim cu pâine prăjită fără gluten și salată 
de roșii. 

Tofu natur, nesărat
2 lingurițe sare neagră (kala namak)
Ceapă tocată 
Ciuperci champignon felii
o linguriță turmeric
200 ml Vacaju Simplu
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Risotto cu mazăre și ciuperci

Rețetă fără lapte, ou, gluten, soia, arahide, crustacee

150 g orez arboriu
2 cepe tocate
2 căței de usturoi tocat
drojdie inactivă
7 ciuperci champignon 
tăiate felii 
300 g mazăre congelată

300 ml Vacaju Simplu
300 ml supă de legume sau 
apă/ concentrat din legume 
deshidratate

Mod de preparare
Călim ceapa și usturoiul și adăugăm supa de legume 
(apa). Ținem la foc mediu, amestecând din când în 
când. Adăugăm ciupercile, amestecăm și acoperim, 
astfel încât ciupercile să își lase apa. Când ciupercile 
s-au înmuiat adăugăm și mazărea și lăsăm un pic 
să fiarbă. Adăugăm și orezul și apa, amestecăm și 
lăsăm să fiarbă. Adăugăm Vacaju Simplu și drojdie 

inactivă și lăsăm să fiarbă. Servim cu salată sau cu 
castraveți murați. 
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Dressing pentru salată sau 
pentru chifteluțe
Rețetă fără lapte, ou, gluten, soia, arahide, crustacee

Mod de preparare
Dressing-ul l-am servit împreună cu chifteluțe de 
năut falafel congelat, cu ingrediente cât mai curate.
Pregătim falafelul conform instrucțiunilor (deși 
eu l-am pregătit în cuptor, nu în ulei). În timp ce 
falafelul era la cuptor, m-am ocupat de salată: am 
rupt salata (așa m-a învățat mama, să rup salata, 
nu să o tai, pentru că devine amară și se distruge 
și vitamina C – așa faceți și voi?), am tăiat roșiile și 

am amestecat câteva semințe de cânepă (un plus 
de nutrienți). Apoi am pregătit dressing-ul, care se 
face foarte ușor: am amestecat toate ingredientele. 
Când a fost gata, am scos falafelul din cuptor și 
am servit cum vedeți în poză. Rapid și delicios de 
sănătos!

150 ml Cajurt
1 cățel de usturoi pisat cât mai mărunt
2 linguri de tahini
1 lingură zeamă de lămâie
jumătate de linguriță de chimion
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Ciulama de ciuperci pleurotus 
cu mămăliguță
Rețetă fără lapte, ou, gluten, soia, arahide, crustacee

500 g ciuperci pleurotus tăiate după dimensiunea preferată
o lingură de făină de orez
600 ml Vacaju Simplu
mălai fără gluten
o ceapă tocată
sare după gust

Mod de preparare
Călim ceapa tocată într-o cratiță și adăugăm 
ciupercile. 
Acoperim cu capac și lăsăm să fiarbă până se 
înmoaie. 
Gătim ciupercile fără capac până s-a evaporat 
aproape toată apa. 
Amestecăm 300 ml Vacaju Simplu și făina de orez, 
punem compoziția peste ciuperci și amestecăm. 

Adaugăm și restul de 300 ml de Vacaju Simplu și 
lăsăm să fiarbă la foc mediu, amestecând din când 
în când, până se îngroașă. Servim cu mămăligă. 
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 Sunt Denisa Iancu mamă de Andrei și Ema.
 Povestea noastră începe acum 8 ani și jumătate. 
Andrei, primul nostru copil, a fost un bebeluș 
sănătos, dolofan și vesel. Problemele noastre au 
debutat când a început să apară dermatita pe corpul 
lui și să se extindă, în ciuda protocolului standard 
aplicat. La scurt timp am realizat că anumite 
alimente consumate de mine îi agravau dermatita, 
în ciuda indicațiilor doctorilor de la momentul 
respectiv, cum că nu există nici o legătură între 
alimentație și dermatită.
 Diversificarea nu numai că a confirmat reacțiile 
evidente, dar a și evidențiat legătura cu alte 
alimente, nesuspectate inițial. Panelul de alergeni 
făcut la un an a confirmat anumite alergii imediate, 
dar eu observasem reacții și la alte alimente ce nu 
se regăseau în el.
 Acum 8 ani informațiile erau mult mai puține, 
medicii nu vorbeau despre alergii întârziate sau 
despre teste patch. Am simțit că mă lupt singură 
pentru binele lui Andrei, căci simțeam că nimeni 
nu mă ascultă și nu mă ia în serios. Am primit 
indicații de la cadre medicale ce includeau “dacă 
panelul este negativ, poate să consume” (ca apoi 
să vrea sa îl interneze la cum arăta pielea lui), la 
“dumneavoastră îi induceți alergiile, dați-i copilului 
arahide, că nu are nimic” (la valoare IgE 27 și reacție 
respiratorie în antecedente). După multe vizite la 
mulți doctori, de unde plecam uneori în lacrimi, am 
ales să îmi urmez instinctul și să evit alimentele ce 
era clar că îi făceau rău.
  Nu știam de unde să încep. Resurse de rețete 
nu erau multe, sau cereau ingrediente multe 

și complicate, pe care oricum nu le găseam în 
magazine fizice sau online.  Adaptarea rețetelor 
obișnuite nu era ușoară, rezultând mai adesea în 
dezastre ce ajungeau mai mult în coșul de gunoi 
decât în burtică. Exclus să găsim ceva din comerț, 
sau comandăm vreun tort la cofetărie la aniversări.
La zile de naștere mergeam cu mâncare de acasă. Iar 
întrebarea “mami, o să pot vreodată să mănânc și eu 
tort ca ceilalți copii?”, la numai 3 ani, m-a dărâmat. 
La grădiniță îl trimiteam cu pachet pentru cele 2 
mese și 2 gustări și încercam mereu să reinventez 
roata pentru a îi da ce are în meniul zilnic sau cât se 
poate de asemănător, pentru a nu se simți atât de 
diferit.
 Concediile erau organizate în funcție de sursa de 
hrană (au all inclusive, să avem de unde alege? Au 
Bucătărie proprie, să pot găti? Au frigider să putem 
depozita alimentele aduse de acasă?) și bagajul 
includea și o ladă frigorifică pentru alimentele 
perisabile ce nu se găseau în magazine – implicit 
trebuia sincronizată bine sosirea la cazare cu check-
in-ul, pentru că dacă opream motorul mașinii, se 
oprea lada și se stricau alimentele.
 Există și o parte bună în toată povestea. Din cauza 
alergiilor, neputând să mânânce o bună perioadă 
nimic din comerț, l-am “ferit” de dulciurile oferite la 
o vârstă prea mică, de către cei dragi.  Întodeauna 
trebuie să vezi și partea bună a lucrurilor.
 Acum încă ne mai luptăm cu alergii. Deși a scăpat 
de majoritatea alergiilor întârziate, încă nu poate 
consuma ou, arahide și susan. Alimentele fără 
alergeni se găsesc mai ușor, găsim de cumpărat 
diverse direct din comerț și avem posibilitatea să 
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comandăm torturi fără alergeni. Cea mai mare 
dorință a lui a devenit: “Mami, oare voi putea să 
mănânc și eu vreodată ou? Îmi doresc să pot mânca 
și eu omletă.”
 Când a venit pe lume surioara lui, Ema, speram 
din tot sufletul să nu se lupte și ea cu alergiile. Din 
păcate, am recunoscut rapid semnele și la ea. De 
data aceasta am mers la doamna doctor Nicolae 
de la 5 luni și jumătate. Și în sfârșit m-am simțit 
ascultată, ca mamă. Alergiile întârziate nu mai erau 
fantasme în mintea mea, ci probleme reale, luate 
în serios. Deși credeam că sunt pregătită, având 
în vedere că aveam deja “vechime” de 8 ani, m-am 
trezit cu un regim diferit de ce avusesem în trecut, 
ce includea excluderea glutenului, lactatelor, oului, 
nucilor și soia.
 Acasă am mai descoperit și altele, pe măsură ce 
am început diversificarea. M-am trezit cu 2 copii 
cu alergii. Și acelea diferite. Încărcarea mentală 
a mamelor de copii alergici este enormă: ca orice 
mamă, ne dormim să gătim cât mai sănătos, 
încercând să asigurăm toți nutrienții necesari, 
ținând cont de preferințele culinare ale membrilor 
familiei, dar și de alergii – și dacă vorbim de mai 
mulți copii cu alergii diferite, să gătești același lucru 
pentru toată lumea este o adevărată provocare.
 Cu Ema mi-am dorit și să mergem mai mult pe 
autodiversificare (hrănirea cu bucăți, nu piureuri), 
așa că uneori mi s-a părut de-a dreptul imposibil 
de găsit soluții pentru a găti aceleași mese pentru 

toată familia. Drept încheiere, pentru toate mamele 
care se confruntă acum cu alergiile copiilor: 
 Dragă mamă, te văd! 
 Te văd cum îți faci o mie de griji, dacă oare trebuie 
să mergeți la încă un doctor sau să faceți încă o 
analiză. Te văd cum te întrebi de unde să o apuci, 
încât copilul tău să fie sănătos, hrănit cu alimente 
bogate în nutrienți și să nu fie pus în pericol. 
 Te văd cum te întrebi dacă ii va trece vreodată și 
dacă va putea mânca și el la fel ca toți ceilalți.
 Te văd cum te doare sufletul că este “diferit” și 
îți faci griji să nu sufere emoțional. 
 Te văd cum îți este teamă să nu ajungă vreun 
alergen să îi pună viața în pericol. 
 Te văd cât te frustrează să vezi cum alți copii 
pot mânca orice, cum alte mame se pot relaxa 
comandând mâncare, chiar dacă te bucuri pentru ei. 
 Totul o să fie bine! 
 Va deveni mai ușor. Vei găsi rețete ușoare, 
rapide, sănătoase și pe placul copilului. O să dispară 
din alergeni și veți avea acces la mâncăruri la care 
acum doar speri. Și chiar dacă, din păcate, alergiile 
rămân pe termen lung, învață-ți copilul că există 
întotdeauna o parte bună a lucrurilor. Fie că este 
mic și ai scuza perfectă să refuzi dulciurile date de 
alții, fie că este mai mare și are scuza perfectă să își 
ia mereu la pachet mâncărurile preferate. Căutați 
împreună părțile bune și repetați-le până nu le mai 
vedeți pe cele rele! 
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Pancakes cu mere

Rețetă fără ou, lapte

3 - 4 mere date pe răzătoare
300 ml lapte vegetal/apă
300 g făină (grâu/hrișcă)
1 plic praf de cop
esență de vanilie (Opțional)
60 ml apă minerală

Una dintre primele rețete pe care am putut să o fac 
pentru toți 4 a fost rețeta de pancakes cu mere. În 
momentul în care m-am văzut duminică dimineața, 
cu toții la masă, mâncând același lucru pentru prima 
dată, m-am emoționat până la lacrimi.

Mod de preparare
Se dau merele pe răzătoare. - Se adaugă 300 ml 
lapte vegetal/apă și esența de vanilie. Se adaugă 
300 gr făină și praful de copt.  Se amestecă totul 
până se omogenizează. Se adaugă apa minerală și 
se amestecă încet. Se unge o tigaie antiaderenta cu 
puțin ulei și se adaugă compoziția de pancakes. Se 
întorc în momentul în care fac bule deasupra sau par 
că s-au rumenit. Merele se pot înlocui cu 2 banane 
bine coapte, pasate. 
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Paste cu spanac și ciuperci

Rețetă fără ou, lapte

Nu este întodeauna ușor să găsesc rețete pentru toți 
cei 4 membrii ai familiei, mai ales când copilul este 
mare și apar și preferințe. Așa că mai fac concesii și 
uneori gătesc 2 feluri cât se poate de asemănătoare. 
De exemplu în timp ce Andrei primește paste cu 
brocoli, restul familiei mănânce paste cu spanac și 
ciuperci. Ema le adoră, în special ciupercile.

Mod de preparare
Se fierb pastele conform instrucțiunilor de pe 
ambalaj. Se călește ceapa și ciupercile într-o lingură 
de ulei și două de apă pentru aproximativ 3-5 minute 
sau până devin aurii. Se adaugă usturoiul și sosul de 
soia/apa și lăsă la foc mic încă 2-3 minute. Se adaugă 
spanacul și gătește 2-3 minute. Se adaugă pastele 
scurse de apă și se lasă pe foc timp de 1 minut. Se 
pot servi cu fulgi de drojdie inactivă. 

400 g paste 
1 lingură ulei
1 ceapă tocată
3 căței de usturoi tocați 
mărunt 
400 g ciuperci tăiate 
300 g spanac

2 linguri sos soia/apă
sare (opțional)
fulgi de drojdie inactivă 
(opțional)
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Chifteluțe de dovlecel

Rețetă fără ou, lapte

490 g dovlecel dat pe 
răzătoare 
125 g făină
1 linguriță sare (opțional) 
15 g drojdie inactivă
1 linguriță și 1/2 praf de 
copt

1/2 linguriță de usturoi 
zdrobit 
2 cepe verzi tocate mărunt
50 g unt vegan topit/ ulei

Nu reușesc mereu să avem toți același mâncăruri 
la masă, așa ca de obicei băieții mănâncă ceva, iar 
noi fetele altceva. Chifteluțele de dovlecei sunt 
preferatele noastre, de multe ori sperând în zadar 
că Ema nu are poftă de prea multe, ca să îmi rămână 
mie.

Mod de preparare
Se dă dovlecelul pe răzătoare; dacă folosiți sare, 
adăugați sarea, lăsați 10 minute și stoarceți apa în 
exces. Se amestecă toate ingredientele. Se încinge 
o tigaie antiaderentă și se unge cu puțin ulei/unt 
vegan. Se formează chiftele din aluat, și se  pun în 
tigaie. Se lasă aproximativ 3-4 minute pe fiecare 
parte 
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Brioșe bebelușești cu afine 

Rețetă fără ou, lapte

Dacă mesele sunt mai dificile, la gustări este puțin 
mai ușor, găsind variante pe placul întregii familii, 
chiar și când zahărul nu este printre ingrediente. 
Brioșele cu afine sunt inclusiv pe gustul soțului. 

Mod de preparare
Se pasează bananele într-un bol. Se adaugă vanilia 
și uleiul.
Se mixează compoziția cu un mixer până devine 
complet omogenă.
Se adaugă făina și praful de copt și se mixează încă 
30 - 60 secunde.
Se pune aluatul în forme de brioșă și se adaugă una 
sau mai multe afine în fiecare (aproximativ 30 mini 
brioșe sau 12 brioșe standard).
Se bagă brioșele în cuptorul preîncălzit la 180 de 
grade timp de 15 minute pentru mini brioșe sau 30-
35 minute pentru brioșe standard (sau până trec 
testul scobitorii). 

400 g banane pasate
1 linguriță vanilie 
100 ml ulei sau unt vegan topit 
160 g făină
1 linguriță și 1/2 praf de copt 
afine
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Clătite simple

Rețetă fără ou, lapte

500 ml lapte (vegetal sau animal)/apă
15 linguri cu vârf de făină
2 linguri zahăr (opțional)
1 linguriță esență vanilie

M-am bucurat enorm și când am reușit să găsesc 
o rețetă simplă de clătite, fără ou și chiar fără 
lactate - este rețeta mea de bază de mulți ani, ieșind 
delicioase cu sau fără lapte. 

Mod de preparare
Se pun toate ingredientele într-un bol și se mixează 
până se omogenizează complet (consistența 
trebuie să fie ca de frișcă lichidă - adăugați mai 
multă făină dacă este prea subțire). Se încinge o 
tigaie antiaderentă ce se unge cu puțin ulei înainte 
de fiecare clătită.
Se pune aproximativ un polonic de aluat în tigaie și 
se întoarce când suprafața nu mai pare lichidă
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Mommy’s chip cookies

Rețetă fără ou, lapte

Nu toate rețetele sunt pentru bebeluși și copii 
mici, căci, alăptându-i pe ambii, a trebuit să țin și 
eu regim. Dar pofta e poftă, mai ales de dulce, așa 
că am și două rețete pentru mame, cu mult zahăr și 
multă cacao, ca să fie decadența completă. Le fac 
frecvent și, spre surprinderea mea, băieții familiei 
îmi fură din ele. 

Mod de preparare
Într-un bol se mixează untul/margarina, împreună 
cu zahărul, lapte vegetal/apa și vanilia. În alt bol 
se amestecă făina, cacao, bicarbonatul și sarea. Se 
adaugă ingredientele uscate peste cele solide și se 
amestecă până se omogenizează, obținându-se un 
aluat mai tare. Acesta este momentul când se pot 
adăuga și fulgii de ciocolată. Se formează 16 biluțe 
din aluat, ce se pun la distanță una de cealaltă, pe o 
tavă peste care am pus o foaie de copt. Se bagă la 
cuptorul încins la 180 de grade timp de 10 minute. 
Se mai lasă încă 5-10 minute la răcit, pentru a se 
întări.

112 g unt vegan/margarină
100 g zahăr alb
100 g zahăr brun
1 linguriță esență vanilie 
125 g făină
56 g cacao
1 linguriță bicarbonat 1/4 
linguriță sare

1 lingură lapte vegetal/apă
100 f fulgi ciocolată (opțional)
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Negresă vegană

Rețetă fără ou, lapte

300 g făină
160 ml ulei
300 ml apă/lapte vegetal
180 g zahăr
40 g cacao
1 lingură oțet
1 linguriță bicarbonat 
2 g sare

Mod de preparare
Într-un bol se amestecă ingredientele uscate. În alt 
bol se amestecă ingredientele umede.
Se amestecă ingredientele uscate cu cele umede 
până la omogenizare.
Se pune foaie de copt într-o tavă de aproximativ 
24/17 cm și se pune aluatul în tavă.
Se bagă în cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp 

aproximativ 35 de minute sau până trece testul 
scobitorii 
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 Mă numesc Gheorghe Nicoleta și sunt mămica 
de Ava Ioana.
 Ava are 3 ani și 5 luni, alergiile fiind la: proteina 
laptelui de vacă și capră, gluten, soia, năut, nuci, caju, 
migdale, roșii și pește, iar până acum o lună și la ou.  
În prezent mănâncă ou de prepeliță și găină. DAAAA, 
am introdus oul de prepeliță și găină cu succes, Ava 
fiind cea mai fericită atunci când mănâncă ou fiert 
sau omletă, iar noi încă nu realizăm cu adevărat, 
sunt momente în care avem impresia că visăm.
 În primele 6 luni de viață ale Avei am tot auzit de la 
medicul pediatru și diferiți dermatologi că mucusul 
în scaun este de la laptele matern (motiv că laptele 
matern este gras) iar dermatita atopică este de fapt 
acneea bebelușului. Se pare că a trebuit să avem 
parte de 2 internări, într-un interval de 3 săptămâni, 
când Ava avea în jur de 7 luni, diagnosticul fiind 
enterocolită. După aceste 2 internări am mers la 
un medic alergolog care confirmă că este alergică 
la proteina laptelui de vacă. La scurt timp, a avut 
reacții și la gălbenușul de ou, reacțiii asemănătoare 
laptelui de vacă, după ce mânca, la 2 ore vomă, 
scaune diareice, mucus mult și sânge.
 La 1 an și 7 luni am ajuns la doamna doctor 
Adriana Nicolae, iar la testele patch am aflat și de 
alte alergii, precum glutenul, soia, roșii,etc. Nu am 
să uit niciodată momentul în care dna doctor ne-a 
confirmat alergia la gluten, am simțit la propriu o 
durere în piept, a fost una dintre cele mai urâte zile 
din viață mea, însă a două zi, parcă m-am trezit alt 
om, cu o putere imensă, și am plecat la cumpărături 
de alimente noi, cereale, făină și  paste fără gluten. 
Ne-am obișnuit destul de repede cu aceste alimente, 

Ava a acceptat totul din prima, iar eu eram tot timpul 
în căutări de rețete, îmi doream foarte mult să-i fac 
prima pâine fără gluten. 
 La început am aruncat kilograme de făină pentru 
că nu îmi ieșea, până într-o zi când am găsit pagina 
Elenei Vîrlan, dieta de rotație, m-a atras rețeta ei de 
pâine din hrișcă cu semințe de chia i-am scris Elenei, 
am rugat-o să îmi explice pașii, nu reușeam să îmi 
dau seama de ce nu ieșea, însa cu ajutorul ei a ieșit o 
pâine delicioasă. Avei i-a plăcut din prima, chiar și azi 
este preferată ei. Gătitul pentru Ava este tot timpul 
o mare provocare, încercăm să ne organizăm cu 
listele, cumpărăturile, nu este deloc ușor, însă  ne-
am obișnuit. Ceea ce mănâncă este aproape 100% 
gătit în casă, avem doar câteva produse pe care le 
luăm atunci când nu reușim să facem noi (iaurt și 
lapte de cocoș, orez expandat, crackers, dulceață de 
afine, atunci când se termină cea făcută în casă). 
 O altă provocare pentru noi, poate și cea mai 
grea, cum să-i explicăm Avei despre alergii, despre 
faptul că ea nu poate mânca unele alimente, că 
nu poate mânca ce mănâncă ceilalți copii, că nu 
trebuie să accepte mâncare de la nimeni, a fost 
greu, și este și în prezent, cu cât crește pare și mai 
greu, însă Ava ne-a arătat că a înțeles  ceea ce i-am 
explicat și momentan  nu pare deranjată atunci 
când un alt copil mănâncă lângă ea ciocolată sau  
biscuite. Când ieșim afară avem tot timpul ceva la 
noi (un fruct, iaurt de cocoș, gustări pe care i le fac 
eu, uneori chiar și legume, gen morcov, castravete). 
S-a întâmplat de 2 ori afară ca mămicile să-i ofere 
diverse, însă Ava a refuzat, am lăsat- o pe ea, să văd 
cum gestionează, aveam timp să intervin în cazul în 
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care accepta. Urmează să meargă la grădiniță, va 
merge cu toată mâncarea de acasă, de ceva timp 
o pregătim, i-am spus că la grădiniță va mânca 
mâncarea pregătită de noi acasă, că mâncarea ei va 
fi un pic diferită de a celorlalți colegi, pentru că ea 
nu poate mânca momentan anumite alimente, să nu 
atingă mâncarea altui coleg. Avem mari emoții, însă 
vrem să fim optimiști și nu vrem să îi transmitem 
frica noastră. Petrecem mult timp împreună și în 
bucătărie, îi explic și îi povestesc despre alimente, 
îi explic de ce este important pentru corpul nostru  
să mâncăm anumite alimente, să mâncăm bio, fără 
zahăr, să  mâncăm cu puțină sare, să mâncăm  multe 
legume si fructe, etc. Și alimentația noastră s-a 
schimbat destul de mult, în bine. Înainte de Ava nu 
mâncam atâtea legume, consumam zahăr, și multe 
altele, însă acum e diferit și este atât de bine!!! 
Datorită Avei “am cunoscut” pâinea fără gluten, 
mult mai multe legume crude, legume gătite la 
abur, quinoa, chia, laptele de cânepă, etc. și ne place 
așa. 
 După cele două internări, o perioada am stat 
departe de oameni, ne era teamă ca Ava să aibă 
contact cu alți copii, însă cu timpul am acceptat 
toate aceste alergii, ne-am obișnuit cu ele, chiar 
dacă este extrem de greu, însă încercăm că Ava să 
aibă o viață normală. Am mers la zile de naștere, 
cu “tortul” nostru de acasă, am mers în vacanțe 
cu mâncarea de acasă. Prima vacanță în afară țării 
a fost în Bulgaria, când Avea avea 1 an și 7 luni, a 
fost ceva de neuitat, câte emoții am avut în privința 
mâncării, însă ne-am descurcat, a mâncat acolo fix 

ce mânca și acasă. Cu ceva timp înainte am început 
să mă documentez, să vorbesc cu diferite mămici, 
iar cea mai bună varintă pentru noi a fost mâncarea 
gătită în borcane sterilizate, iar pe lângă borcane, 
am avut și o plită electrică, aparatul de gătit la abur, 
paste, cereale, legume și fructe, de acolo Ava nu 
a mâncat nimic. Cu siguranță nu se întâmpla nimic 
dacă mânca un fruct de la hotel, poate am exagerat, 
însă așa ne-a fost cel mai confortabil și ne-am dorit 
să fie o vacanță reușită. Înainte de plecare nu am 
dormit două nopți că să-i pot pregăti totul, iar când 
plecăm un weekend nu dorm seara de dinaintea 
plecării, la fel pregătesc totul, acolo doar încălzim 
mâncarea și pregătim terciurile cu fructe și semințe 
pentru micul dejun. Vacanța în Bulgaria s-a terminat 
cu o seară mai devreme, a trebuit să plecăm pentru 
că mâncarea la borcane nu a rezistat atâtea zile.
 De puțin timp Ava mănâncă ou. La ultimul test 
patch, la dna dr. Nicolae,  oul de găină a ieșit negativ. 
Am început introducerea cu oul de prepeliță, după 
protocolul primit de la doamna doctor, iar după 
ce am terminat cu cel de prepeliță, a urmat cel de 
găină și este în regulă cu ambele. Noi încă avem 
momente în care nu realizăm că a trecut alergia la 
ou, însă Ava e cea mai fericită când mănâncă, îi place 
atât de mult oul fiert și omletă, se bucură enorm 
când le vede în farfurie.
 Așa cum alergia la ou a trecut, vor trece și 
celelalte, nu știm când, dar vor trece. Trebuie să 
avem răbdare, să fim optimisti și cel mai important 
să avem încredere în copiii noștri și să  le oferim tot 
ce este mai bun și frumos.
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Terci de mei cu iaurt de cocos și 
fructe
Rețetă fără gluten, lactate, ou, soia, leguminoase.

4 linguri fulgi de mei ( fără gluten ) 
200 ml lapte cocos

Terciurile sunt preferatele Avei, sunt nelipsite la 
micul dejun.

Mod de preparare:
Se fierb fulgii de mei în laptele de cocos, iar după 
răcire terciul se servește alături de iaurt de cocos, 
căpșune, banane și un praf de pudră de măceșe.



118

Brioșe cu banane 

Rețetă fără gluten, lactate, ou, soia, leguminoase.

Aceste brioșe sunt preferatele Avei, au succes de 
fiecare dată, îi place să le mănânce la micul dejun 
alături de un pahar de lapte de cocos sau cu un iaurt 
de cocos sau ca și gustare.

Mod de preparare:
Fulgii de ovăz se râșnesc, nu până ajung fini ca făină, 
se amestecă cu praful de copt, bicarbonatul de 
sodiu și scorțișoara. Piureul de banană se amestecă 
cu uleiul de cocos. Peste piure se adaugă fulgii de 
ovăz râșniți, se încoroporează cu o spatulă iar la 
final se adaugă merișoare. Compoziția se pune în 
forme de brioșe și se coc la 180 de grade timp de 40 
de minute sau până trec de testul scobitorii.
.

130 g fulgi de ovăz fără gluten
150 g piure de banane
o linguriță scorțișoară
o linguriță  praf de copt
o linguriță bicarbonat de sodiu 
stins în zeama de lămâie
140 ml lapte vegetal

3 linguri ulei de cocos (lichid)
o linguriță sirop de curmale 
câteva merișoare/stafide 
(opțional) 
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Banana bread

Rețetă fără gluten, lactate, ou, soia, leguminoase.

200 g făină ovăz fără gluten
5 g praf de copt fără gluten
¼ linguriță bicarbonat de sodiu (stins în zeamă de lămâie)
375 g piure de banană (banane bine coapte, pasate cu 
furculița)
75 ml ulei de cocos (topit)

Mă bucur enorm că am găsit această rețetă, este 
atat de pufoasă și aromată și cel mai mult ne place 
să mâncăm cu dulceață de afine.

Rețeta de banana bread este de pe 
cuciresellajoaca.ro însă am adaptat-o.

Mod de preparare:
Bananele se pasează cu furculița, apoi se adaugă 
uleiul de cocos. Făina se amestecă cu praful de copt 
și bicarbonatul și se adaugă treptat peste piureul 
de banană amestecând cu o spatulă. Compoziția 
se toarnă într o tavă de chec tapetată cu hârtie de 
copt și se coace la 180 grade Celsius timp de 40-45 
min (cuptorul preîncălzit) sau până trece de testul 
scobitorii.
Suprafața trebuie să fie aurie la final, se taie după ce 
s-a răcit complet.
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Pancakes cu banană

Rețetă fără gluten, lactate, soia, leguminoase.

Dacă ar putea, zilnic ar mânca aceste clătite!!! 
Pentru a diversifica și mai mult, înlocuim făina de 
ovăz cu cea de hrișcă.

Mod de preparare:
Se amestecă toate ingredientele și se coc într o 
tigaie pentru aproximativ 3 minute pe fiecare parte. 
Compoziția trebuie să fie mai groasă, că o smântână 
mai grasă.
S-au servit cu fulgi fini de cocos și sirop de curmale.

un iaurt mic de cocos;
o banană bine coaptă pasată cu furculița;
un ou;
6 linguri făină ovăz



121

Lapte de cocos

Rețetă fără gluten, lactate, ou, soia, leguminoase.

1 litru de apă
100 g chipsuri de cocos

Este preferatul Avei, singurul pe care îl bea așa 
simplu, este nelipsit din frigider.

Mod de preparare:
Apa se încălzește până aproape de punctul de 
fierbere. Peste apă se pun chipsurile de cocos, se 
acoperă vasul cu un capac și se lasă 20 minute. După 
cele 20 de minute, se mixează iar laptele obținut, 
se strecoară și se pune într o sticlă (de sticlă). Se 
păstrează la frigider.
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Piept de curcan cu sparanghel 

Făra lapte, ou

Mă bucur mult că Avei îi place sparanghelul, îl 
numește “bețișoare”.

Mod de preparare
Pieptul de curcan se masează cu condimentele și 
se gătește la cuptor pentru 30 minute la 180 grade 
Celsius, într-un vas cu puțină apă. Sparanghelul se 
gătește la abur pentru aproximativ 10 minute. După 
ce s-au răcit se stropesc cu ulei de măsline.

100 g piept curcan
boia dulce, un praf de sare și ierburi de provence
6-7 bucăți de sparanghel
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Ce este Kids Chef Academy si de ce educatie culinara? 

Kids Chef Academy, prima academie premium de 
educație culinară și dezvoltare personală, dedicată 
exclusiv copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 ani ș 16 ani.
“Am descoperit de-a lungul timpului că este necesar 
ca atât copiii, cât și tinerii să învețe să mănânce în 
mod corespunzător, să descopere  mai multe despre 
mâncare, cel puțin mai mult decât am știut noi în 
copilăria noastră.  Problemele de sanatate, pe care 
le tot întâlneam în randul copiilor prietenilor și 
cunoștințelor noastre,  precum deficitul de vitamine, 

intoleranțe și alergii, obezitatea și dereglările 
hormonale erau tot mai dese. Marea majoritate 
a acestora fiind datorate unui obicei alimentar 
disfuncțional. De aceea este foarte importantă 
educarea alimentară a copiilor înca din primii ani, 
am vazut cazuri concrete în care schimbarea stilului 
alimentar a ajutat foarte mult în unele probleme de 
sănătate dezvoltate de către cei mici. 
Și de ce să ajungem în acel punct, în care trebuie să 
le schimbam brusc la 360 de grade copiilor toate 
obisnuințele pe care le au privind hrana,  alimentele, 
de ce să asteptăm acel moment?”

De fapt, acela a fost momentul în care conceptul unei 
școli culinare premium pentru copii și tineri de toate 
vârstele, a trecut de la idee la  concret. 
Credem că întotdeauna cele mai strălucite idei 
pornesc chiar de la propriile nevoi. Proiectul a pornit 
de la dorința de a insufla responsabilitate copiilor și 
tinerilor, dar între timp am realizat că mulți dintre ei 
sunt dornici să descopere secretele gastronomiei, 
nuanțele mâncării și a ingredientelor și, de asemenea, 
chimia alimentelor.
„Cred cu tărie că avem nevoie ca tinerii și copii să aibă 
abilități practice și cunoștințe reale de viață, ceea ce îi  
va ajuta în dezvoltarea lor personală și chiar 
profesională și astfel vom putea influența pozitiv 
schimbările stilului de viață care duc la o lume mai 
sănătoasă”.
Prin aceste cursuri culinare sau tabere, vrem să 
le oferim copiilor posibilitatea de a-și exprima 
creativitatea, dar în același timp să poată urma în mod 
organizat un program de cultură culinară adaptate 
vârstei lor.
Astfel, încurajăm pasiunea unora dintre ei pentru 
gătit, curiozitatea în ceea ce privește ingredientele, 
tehnici primare, disciplina și organizarea individuală, 
înțelegerea reacțiilor alimentare, educarea gustului 
dar și evitarea risipei alimentare. 
Fiecare întâlnire este o experiență nouă cu tematici 

KIDS CHEF ACADEMY
PRIMA SCOALA PREMIUM DEDICATA EXCLUSIV COPIILOR
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și programe interesante, concentrate în direcția 
de a împrieteni copiii cu alimentele, de a rezolva 
conflictele dintre părinți și copii, din jurul mesei, 
coroborate cu plăcerea de a găti și a mânca, 
transformând preparatele culinare în experiențe 
educative, construindu-și astfel încrederea în sine.
Grupele de lucru în cadrul academiei sunt formate 
aproximativ din 12 copii, iar aceştia sunt împărţiţi 
în două categorii de vârstă  – 8-12 ani şi 13-16 ani 
– pentru a fi posibilă efectuarea unor programe 
diferite, în funcţie de vârstă şi abilităţi. 
Până în prezent circa 200 de copii au trecut pragul 
academiei prin intermediul taberelor culinare.
Activitatea academiei se desfăşoară în spaţiile 
pe care le deţine Horeca Culinary School, unde 
se află două laboratoare complet utilate: unul 
de bucătărie şi altul de cofetărie, dar si alte  
3 nivele ale cladirii unde se desfășoară activitățile 
aferente cursurilor culinare pentru copii (spațiu 
de recreere, sala de mese, sala pentru seminarii 
teoretice). 
Încântarea copiilor, când intră în școală și lucrează 
practic, la bancuri de lucru individuale, când folosesc 
echipamente, ustensile și ingrediente de cea mai 
bună calitate, dar și satisfacția de pe chipul lor la 
finalul zilei, este cu adevarat cea mai mare împlinire 
a noastră.
După mai mult de un deceniu de activitate pe piața 
formării profesionale din România, timp în care 
am format și specializat peste 5000 de persoane, 
în toate profesiile suport din industria turismului 

și a ospitalității și am susținut peste 100 de cazuri 
sociale și proiecte de responsabilitate socială pentru 
tineri din centre instituționalizate, putem spune că 
Schimbăm vieți. Descoperim talente, sunt certitudini 
care ne definesc, pe noi Horeca Culinary School.
Spun noi, pentru ca Horeca Culinary School, nu 
mai este doar un Centru Național de Formare 
Profesională, o instituție, ci un fenomen/concept, 
o familie, o mare familie de oameni implicati, un loc 
în care cei care ne trec pragul, gasesc mult mai mult 
decat niste cursuri de calificare sau perfecționare.
Împreună cu Kids Chef Academy facem ca educația 
culinară să devină un concept adaptabil tuturor 
categoriilor de vârstă iar proiectele derulate 
împreună fac parte din misiunea și angajamentul 
nostru pentru educație.

Ne gasiți la adresa Str. Latină nr. 6, în zona Cartier 
Armenesc.
Putem fi contactati la tel: 
0767 630 734 • Ramona Dinca
0726 029 515 • Nisrin Stoica 
e-mail • incaramonamaria@gmail.com 
social media
https://www.facebookcomkidschefacademyromania
https://www.instagram.com/kidschefacademy/
https://horecaschool.ro/horeca-kids-ateliere-si-
cursuri-gatit-copii-si-adolescenti/
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ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE EDUCAȚIE ÎN ALERGII

ACROBAȚII ACROBAȚII 
CULINARECULINARE

POVEȘTI DESPRE GĂTITUL REINVENTAT

ALE MAMELOR CURAJOASE 
ÎN LUPTA CU ALERGIILE ALIMENTARE
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EÎn calitate de coordonator al acestui proiect frumos, 

aș vrea să mulțumesc tuturor pentru colaborare. 
Este o onoare pentru mine să fac parte din această echipă minunată: 

„Inima tuturor celor care se întamplă”, dr. Adriana Nicolae, 
AREA care a oferit prilejul realizării acestui proiect, 

Voluntarii AREA fără de care nu am fi avut ce povesti, 
Sache Laura Ciubotariu, pentru strategia de marketing, 

Aldina Gheorghe, pentru corectura finală, 
Gabriela Berechet pentru cuvintele frumoase, 

Silviu Gaiu pentru răbdarea de a pune în imagini ideile noastre. 
Mulțumesc Email de Sighișoara, DHM Company, Horeca Culinary School. 

Oana Popescu, 
Membru fondator AREA


