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Exemplar gratuit distribuit exclusiv în restaurantele afiliate grupului.
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Ultimul măcelar
otoman

Pi
Pizza
la cuptor cu lemne

M
U i
Marea
Unire
în bucate

Anca Surdu
Schimbările de durată se fac cu pai mici

Participarea la concursul Exatlon a transformat-o
pe Anca Surdu, multipla campioană mondială i
europeană la gimnastică aerobică, într-un model
pentru toi cei care sunt în căutarea unui stil de viaă
dinamic i echilibrat.
Cum te raportezi la noua ta postură?
Recunosc, am fost puin uimită când, la întoarcerea
mea în ară, într-o escală la Madrid, am fost recunoscută
de către românii din aeroport. Practic, nici nu ajunsesem
în România. A fost o plăcere să descopăr faptul că oamenii
chiar ne-au urmărit i au o grămadă de întrebări despre
ceea ce înseamnă experiena Exatlon. Mă bucură faptul
că am rezonat cu atâia oameni, iar asta îmi dă încredere
să rămân eu.
Care au fost cele mai importante momente din
cariera ta?
Punctul culminant îl reprezintă momentul în care mi-am
îndeplinit visul i am câtigat, alături de echipa României,
medaliile de aur la campionatul mondial din Cancun, Mexic,
în anul 2014. După ce m-am retras din activitate, am căutat
să rămân cu anumite principii deprinse din atâia ani de
sport i am vrut să le dau mai departe prin antrenamentele

Caru’ i Centenaru’
În felul nostru, al românilor, mai aparte, aniversăm
anul acesta Centenarul României. 100 de ani de când
Carpaii n-au mai fost o graniă între două accente ale
aceleiai limbi române, ci au devenit un loc numai bun
să-i petreci concediile, zilele libere sau, mai în zilele
noastre, orele pierdute pe Valea Prahovei (hai că nu neam putut abine).
Desigur că n-o să fie Caru’ cu bere ultimul care o să-i
spună României să trăiască muli ani i să-nflorească
cel puin la fel de frumos pe cât a înflorit în anii de după
Marea Unire – că mult din ce e România azi, în anii aceia
minunai, interbelici, s-a clădit. Dar ar putea să se laude,
în schimb, c-a fost printre primii care i-au urat ”Bun venit!”
României dodoloae, fix atunci, în 1918. Nu de alta, dar
de 39 de ani atepta momentul ăsta. Născut la numai
doi ani după câtigarea Independenei, Caru’ cu bere a

văzut cu ochii lui cum Principatele Române Unite s-au
transformat uluitor. Cum a devenit, dintr-o ară ce se
chinuia, târâ-grăpi, să iasă din Evul Mediu i să se
îndepărteze un pic de Porile Orientului lângă care au
plasat-o geografia, istoria i moravurile, într-un Regat ce
descoperea binefacerile lumii moderne.
Mai apoi, tot sub privirile Carului cu bere – restaurantul
deja având vreo 30 de ani de când unea român cu român
în jurul unei halbe de bere i-a unei fripturi bine făcute
– România a intrat în Marele Război. Mai ovăind, mai
ateptând, România avea să facă în cele din urmă, în
1916, pasul decisiv ce-avea s-o ducă spre minunatul
moment aniversat de curând. i poate că Marea Unire de
la 1918 nu s-o fi semnat la Caru’ cu bere, dar cu sigurană
s-a sărbătorit zile i nopi în ir, în acelai loc, pe strada
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pe care le predau i prin stilul meu de viaă care, spun eu,
este unul destul de echilibrat.
Ce sfat ai pentru cei cărora li se pare greu să
facă sport?
Nu este uor, tim asta, însă cred că uneori ajută să
schimbăm puin perspectiva. Mai degrabă, decât să ne
gândim că de “luni” ne vom schimba radical stilul de viaă
i vom înlătura complet toate obiceiurile nesănătoase, mai
bine ne concentrăm să adăugăm zi de zi câte un obicei
sănătos în rutina zilnică i să ne inem de el. Astfel, cu
pai mici i siguri, vei face nite schimbări de durată.
Ce proiecte pregăteti în perioada următoare?
Lucrez de ceva vreme la un program de antrenament
pe care să îl fac disponibil în mediul online. Sper să fie gata
anul acesta. Fii cu ochii pe mine.
Ce mesaj transmii clienilor City Grill?
Trăii frumos i avei încredere în voi i în visul vostru!
Articolul integral îl găsii pe www.blog.out4food.ro.
Mai multe despre activităile sportivei găsii pe canalele:
http://ancasurdu.ro/
https://www.facebook.com/ancasurdu.ro/
https://www.instagram.com/anca.surdu/?hl=ro
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City Grill
îi face poftă de sport!
City Grill participă de peste 10 ani la maratoane, activ
dar i ca sponsor. Din echipa sa fac parte mai mult de 50
de oameni care se înscriu i aleargă pentru a-i depăi
limitele. Alimentaia sănătoasă este foarte importantă, iar
City Grill tie acest lucru i de aceea folosete în reetele
sale materii prime de la producătorii locali. Pe lângă
alimentaia sănătoasă, un antrenor aduce un plus valoare
echipei City Grill. Antrenamentele săptămânale alături de
Vlad Victor întregesc echipa i îmbunătăesc rezultatele
acesteia. Vlad Victor a participat la peste 55 de maratoane,
iar în 2013 a intrat în Guinness Book, alergând distana
unui maraton - 42,195 km - într-un grup de ase alergători
(legai între ei cu o panglică) i realizând un record mondial
de 2h:54min:18sec, la Maratonul Internaional Bucureti.
City Grill este un susinător al stilului de viaă sănătos
i promoter al spiritului de echipă, acest lucru este
confirmat i de echipa de susinere a grupului. Aceasta
este prezentă la fiecare eveniment i ridică moralul tuturor

participanilor, de la mic la mare. Grupul se implică în aciuni
sportive atât în mediul urban cât i în mijlocul naturii i îi
motivează clienii să urmeze aceeai direcie cu ajutorul
aplicaiei Out4Food.
Prin intermediul aplicaiei putei comanda mâncarea
preferată direct de pe telefon, putei face rezervări online
simplu, uor i rapid. De asemenea vă bucurai de 10%
discount din valorea notei de plată i putei achita nota
direct din aplicaie.
În plus, dacă sincronizai brăara FitBit cu aplicaia
Out4Food i alergai cel puin 20 km pe lună, acumulai
15% puncte de fidelitate pe care le putei folosi în oricare
restaurant din grupul City Grill.
City Grill vă invită, alături de echipa sa, să descoperii
plăcerea de a îmbina distracia cu sportul i mâncarea
gustoasă care vă vor face poftă de viaă la viitoarele
evenimente.
Spor la sport!

Pescăru

sau de categorisiri injuste i se pierd în magia companiei.
Are ceva luciul lacului reflectat în farfuriile de la Pescăru
că generează o stare de bine i de relaxare, un dor de stat
la palavre cu prietenii, o poftă de discuii minore abordate
major, o bucurie a conversaiei i a companiei plăcute... aa
...tot românete.
protul lor, spre exemplu, înoată cine tie prin ce mări
ale lumii până ajung în farfuria muteriului de Pescăru,
dar atunci când ajung au gustul naional, inconfundabil,
unic, ce pe unii dintre ei îi face să le viseze noaptea.
Nu tim dacă e un talent, o motenire sau pur i simplu
un fel al lor de a vedea lucrurile, dar asta cu mâncarea
românească a fost dintotdeauna farul călăuzitor de pe
lacul ce uneori, în zilele mohorâte de iarnă, pare nesfârit.
i iată că după aproape 80 de ani de călătorit pe
apele înspumate ale bucătăriei neaoe, Arca Pescăru
încă plutete, ba parcă mai zvelt i mai curajos,
continuând să ducă la bord reete i delicatese ce nu
trebuie uitate sau ignorate.

Antreuri, grătare
i pete pe românete

La Pescăru se mănâncă românete, aa a fost
mereu, de la 1939 de când s-a clădit pe malul lacului i
până astăzi. Uneori mai tradiional, alteori mai modern
sau mai cosmopolit, dar românete, cum tim noi mai
bine. Ingredientele sunt de prin partea locului, reetele
sunt trase după poftele i obiceiurile românului de astăzi,
bucătarii sunt de-ai notri, cum ar veni locali, vinurile
sunt adunate de prin podgoriile patriei, iar clienii... de
toate felurile i din toate zările lumii. Asta este fascinant
la mâncare, adună oameni de toate naiile, obiceiurile i
rangurile în jurul aceleiai mese, bucurându-i simplu cu
gusturi, arome i mirosuri. Pre de un prânz sau o cină
uită cu toii că lumea e plină de granie, de prejudecăi

Tocăniă de mistre
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulpă de mistre – 1 kg
Ulei de măsline – 50 ml
Unt – 50 g
Făină – 100 g
Vin rou – 750 ml
Apă – 400 ml
Bacon – 80 g
Ceapă albă – 400 g
Ceapă Shallot – 125 g
Usturoi – 10 g
Morcovi – 200 g
Ciuperci proaspete – 270 g
Foi dafin – 2
Sare – 2 g
Piper alb – 2 g
Cimbru – 10 g

•
•
•

•

•

Toate legumele se curăă i se spală bine.
Ceapa Shallot se fierbe 10-15 min i se curăă de coajă.
Pulpa de mistre se taie cuburi i se ine la macerat
în vin, 12-24 de ore, după care se dă prin făină i se
prăjete în ulei i unt. Se scoate carnea i se adaugă
în acelai ulei, baconul i restul legumelor. Când
legumele s-au înmuiat, se adaugă carnea de mistre,
vinul în care a stat carnea la macerat, apa i se mai
lasă 5 min pe foc.
Preparatul se condimentează cu foi de dafin, sare,
piper, se adaugă cimbru i se introduce la cuptor,
acoperit, timp de 2 ore i jumătate la 160 de grade.
Ceapa Shallot se adaugă peste preparat, după ce
este scos din cuptor.
Poftă bună!

Retetă
by Chef Dan onescu

Ultimul măcelar otoman
S-ar zice că nu e o mare filosofie asta cu
tăiatul cărnii, adică ce poate fi atât de dificil,
de ce chestiunea aceasta ar avea nevoie de
un talent special. Nimic mai greit. Meteugul
ăsta e vechi de milenii i necesită o pricepere
rară, un sim al echilibrului, al proporiilor i
mai ales o cunoatere profundă a unor taine
transmise din generaie în generaie. Iusuf este
poate ultimul măcelar descendent direct al
unei familii otomane, rămas pe plaiurile aezării
lui Bucur. A motenit darul tăierii cărnii, alchimia
condimentelor, dar i iscusina vorbirii de la
tatăl i bunicul său. În măcelăria sa dosită de
noile dezvoltări urbanistice ale oraului, Iusuf
continuă să facă în fiecare zi, de la răsăritul
soarelui, ceea ce tie cel mai bine.
Frigăruile din Vechiul Fanar ce desfată
oaspeii Restaurantului Hanu’ lui Manuc au o
poveste fascinantă. Stră-stră bunicul lui Iusuf a

fost măcelarul cu care Manuc a deschis întâia
dată porile Hanului. Frigăruile cu pricina au fost
motivul pentru care Manuc a fost convins să
cumpere carnea din acea măcelărie de familie.
Amestecul de condimente i iscusina alegerii
bucăilor de carne care să-i dea preparatului un
gust unic nu s-au schimbat din secolul trecut.
Iusuf a motenit reeta i nu se abate un
pas de la tradiia acestor frigărui ducând mai
departe cu mândrie această motenire.
Aadară, de trecei pragul Hanului, îndrăznii i cerei un platou cu frigărui din vechiul
Fanar pentru a vă bucura pe deplin de un
preparat istoric despre care, de-om fi sănătoi
cu toii, vei povesti nepoilor. O adevărată
enciclopedie culinară aezată cu generozitate
în faa dumneavoastră. i nu uitai să le stropii
cu o arbă de-a lui Manuc pentru a vă desfăta
sufletele, mintea i trupurile.
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tiai că pizza
la cuptorul cu lemne…

... îi păstrează aromele autentice?
Cu toii auzim expresia ‘’Pizza la cuptor cu lemne’’, însă
puini tiu care sunt beneficiile acestui mod de gătire.
Acesta gătete pizza mult mai rapid decât un cuptor
convenional, la temperaturi care ajung până la 500 de
grade Celsius. Căldura este distribuită uniform, iar aroma
lemnului folosit oferă preparatelor un plus de savoare.
Pizza este complet gătită i gata să fie savurată în mai
puin de 5 minute. Economisii timp, vă bucurai de o crustă
perfectă, un gust intens al topping-ului i de textura fină a
fiecărui ingredient.
... este mai sănătoasă?
Deoarece pizza se gătete mai repede, aceasta îi
menine valorile nutritive care se pierd în cuptoarele

convenionale. Legumele folosite îi păstrează mai mult din
vitamine i minerale, ceea ce înseamnă că preparatul este
mai sănătos i capătă un gust delicios. Astfel pizza devine
nu doar o alegere de prânz la birou, un răsfă de weekend
sau o poftă, ci o masă sănătoasă în orice moment al zilei.
...are un gust unic doar la Trattoria Buongiorno?
Trattoria Buongiorno folosete lemn de fag în pregătirea
cuptorului de pizza economisind astfel timp i energie.
Rezultatul: gătire rapidă, sănătoasă i fără prea mult fum.
Trattoria Buongiorno vă oferă o experienă culinară unică,
o escapadă a gusturilor i tradiiilor italiene. Bucurai-vă în
tihnă de preparate delicioase, într-o atmosferă relaxantă
împreună cu cei dragi, cu orice ocazie.
Poftă bună!

150 de ani
În 1868, pe insula Avery din frumosul inut al Louisianei,
Edmund McIlhenny culegea prima sa recoltă de ardei tabasco,
din care a creat un sos iute ce avea să schimbe pentru
totdeauna felul în care mănâncă oamenii din întreaga lume.
Ambalajul iconic, cu capacul de culoare roie i eticheta în
formă de diamant i gustul său iute-acrior ajung după 150 de
ani să fie recunoscute în peste 185 de ări - savurat cu poftă
din USA până în Japonia, nelipsit din meniul astronauilor,
adorat chiar i de Familia Regală Britanică, Tabasco® sos este
preparat i astăzi, după aceeai reetă transmisă din generaie
în generaie.
Cele 3 ingrediente ale sosului TABASCO® - ardeii tabasco,
sarea i oetul - sunt i astăzi maturate i îmbuteliate tot pe
insula Avery, procesul fiind neschimbat.
Lucky NO. 3
Numărul 3 s-a dovedit norocos pentru Tabasco® încă
de la început, când au fost definite cele trei ingrediente care
reprezintă TABASCO® sos - ardeii tabasco, sarea i oetul. Tot
3 este i numărul de procedee folosite pentru producia celui
mai iubit sos iute.

de Tabasco® sos,
de gust

Ardeii originari din Insula Avery sunt verificai cu un mic
bă rou - le petit bâton rouge – pentru a fi culei doar atunci
când sunt perfect copi. Acetia sunt transformai în pastă,
amestecai cu sare i lăsai la macerat în butoaie mari din lemn
de stejar alb.
Durează 3 ani până când ardeii să îi însuească gustul,
aroma i iueala inconfundabile. După această luuungă
ateptare, se adaugă oet i se ateaptă încă o lună, pentru
ca cele trei ingrediente să se îmbine într-o armonie perfectă.
În final, sosul este îmbuteliat i livrat pe cele apte
continente cu o singură misiune – să transforme orice gust din
gustos în FABULOS. Ce NU vei găsi în TABASCO® sos: E-uri,
conservani sau arome artificiale!
Tot 3 sunt i variantele de sos Tabasco® pe care le găseti
în România: TABASCO® sos ardei rou, TABASCO® sos ardei
verde i TABASCO® Chipotle sos ardei rou.
Încearcă-l cu un burger sau coaste, în supe i ciorbe,
cu paste sau cartofi prăjii, în marinate, salate sau chiar în
deserturi. Inevitabil, TABASCO® va deveni i pentru tine un
ingredient must have!
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Fabrica de papanai
E greu de spus când exact i
cum au ajuns aceste gogoi fierte în
gastronomia noastră naională. Mai mult
ca sigur că o brumă de reetă a venit pe
filiera austro-ungară, dar a fost pitrocită
îndelung de gospodinele moldovence
până când a devenit ce este astăzi. Mai
există o versiune a povetii care spune
că i-ar trage originea tocmai de prin
Danemarca, precum Hamlet. Sunt unii
care susin sus i tare că intrarea acestui
preparat la noi s-a făcut pe axa turcorusă dar că există mai mult ca sigur i
influene din Uzbekistan. Aproape că nu
mai contează cum i când au traversat
frontiera naională gogoile în discuie,
pentru că este mult mai relevant ce au
devenit ele aici pe plaiurile noastre.
Papanaii – acest desert interzis
celor slabi de înger, sunt, după multe
păreri avizate, desfătarea supremă a unei
mese româneti. Brânză dulce de vaci,
ouă, făină, zahăr, smântână, dulceaă,
zahăr vanilinat.... o adevărată piatră
de încercare pentru organismele inute
cu salate i ierburi sub covâritoarea
ameninare a kilogramelor. Dar... cine
poate rezista, măcar o dată în an sau
în lună? Priceperea la realizarea lor
stă în textura gogoilor ce trebuie să
fie crocante la exterior i afânate la
interior. Nu e un lucru simplu, dar la
Hanu’ Berarilor se atinge perfeciunea
când vine vorba de aa ceva. Brutarul
face edine întinse pe multe ore cu

echipa despre secretul Papanailor
perfeci.
Tolerană
zero
la
orice
greeală. Se alege cu grijă cea mai
potrivită smântână, se degustă ulcele
întregi de dulceuri, care mai de care
mai procopsite, pentru a dibui dulceaa
perfectă ce dă în simfonia Papanailor
ultima notă, supremă.
Reeta de la
Hanu’ Berarilor pe cât este de originală
pe atât este de studiată. Câiva ani
buni s-au gustat i comparat diverse
modalităi, reete sau tehnici de
făcut papanai până când, din toate

acestea, s-a creionat un mod propriu
de abordare a subiectului. Nimic nu e
mai îmbucurător decât să vezi privirile
absolut pierdute de plăcere ale clienilor
atunci când gustă pentru prima oară
din papanaii de la Han. Nu că îi lăudam,
dar după cele mai avizate păreri, reeta
lor ar trebui tipărită i declarată ghid
universal de făcut papanai, însă
acest lucru, doar istoria o poate hotărî.
Până atunci, cei mai buni papanai din
România vă ateaptă cumini la Hanu’
Berarilor pentru clipe neuitate.

În România, 1 din 2 bătrâni
se simte singur.
Împreună îi facem fericiți
la adânci bătrâneți!
Trimite „SINGUR
„SINGUR””
prin SMS la 8844
și donează 2 euro lunar
pentru bătrânii care
nu mai au pe nimeni.

A DĂ
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RECO

Campanie derulată de Fundația Principesa Margareta a României
și Asociația Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor.

www.fericitilaadancibatraneti.ro

Marea Unire în bucate partea a IV-a
Mâncărurile unice ale românilor
De Crăciun, fie el sărbătorit pe stil vechi
sau nou, românii ateaptă nerăbdători
”Pomana porcului”. Este o masă specială
care se aterne doar în seara zilei în
care gospodarii sacrifică porcul. La finalul
zilei, când treburile au fost terminate,
gospodinele prăjesc în tuciul cu untură
bucăi de carne alese cu grijă, care sunt
servite cu mămăligă i murături i cinstite
cu uică fiartă. Dei sunt de o simplitate
absolută, puine alte mâncăruri au un gust
atât de bun.
i Patele are specialităile sale unice,
iar printre cele mai gustoase se numără
drobul de miel. Drobul tradiional se
prepară din toate organele provenite de
la miel, amestecate cu ouă, verdeuri de
sezon i condimente. Reetele variază în
fiecare zonă geografică i oriunde te-ai
afla în România, această mâncare nu va
lipsi de pe masa de Pate.
Mucenicii, alt preparat pe care românii
îl consumă doar o dată pe an, se fac pe
9 martie, de sărbătoarea închinată celor
40 de Sfini Mucenici. Suprapusă cu
începerea anului agricol din calendarul
precretin, obiceiul spune că în această

Trucuri

zi se face curăenie pentru a întâmpina
cum se cuvine noul an. Tot pe 9 martie se
încheie zilele Babelor, perioadă cu vreme
schimbătoare, i încep zilele Moilor.
Mucenicii se fac sub forma cifrei 8 – simbol
al corpului uman. În Moldova se coc dintrun aluat asemănător celui de cozonac i
se acoperă cu miere i nucă zdrobită. În

din bucătăria italiană
by Chef Dan onescu

Ricotta
nu este o brânză
Este un produs secundar din
lapte, creat ca o soluie pentru a
evita deprecierile mari de zer, în timpul
procesului de fabricare a brânzei.

Să faci mozzarella
este o artă
Cheagul de ca proaspăt este
tocat i frământat 10-15 minute în apă
fierbinte i sare. E nevoie de 10 kg de
ca i 10 litri de lapte pentru a face 1 kg
de mozzarella.

Muntenia, mucenicii au doar 3-4 cm, se fac
dintr-un aluat mai tare i se fierb în apă cu
zahăr, nucă măcinată i coajă de lămâie.
Aceste mâncăruri sunt pentru noi,
românii, simboluri cu care am crescut i
la care ne vom întoarce întotdeauna cu
plăcere. Despre alte preparate tradiionale
putei citi pe blog-ul Out4Food.

Ricotta poate înlocui
mozzarella
Aroma neutră i dulce a ricottei
o face un ingredient versatil, potrivit
atât în mâncăruri, cât i în patiserie.
De exemplu, merge perfect în lasagna.

Prepară ”Penne al forno”
perfecte
Pentru a evita consistena apoasă
a pennelor cu brânză la cuptor, pune
cantităi egale de mozzarella i ricotta.
Vei obine, astfel, cremozitate.

Telefonul consumatorului
0731 491 849
office@citygrill.ro

Contact Publicitate
Out4food este o publicaie
trimestrială, distribuită gratuit în
toată reeaua Grupului City Grill,
însumând 18 restaurante i un trafic
zilnic de peste 12.000 de clieni.
marketing@citygrill.ro

