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dede
Cel mai frumos cadou pe care-l putem face celor dragi
de sărbători: să petrecem mai mult timp împreună,
într-o atmosferă de poveste! 32
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INOVAȚIE
INSPIRAȚIE
Băutură
cu efect de
relaxare

* la al doilea produs cumpărat; preț valabil prin casa de marcat;
prețul redus este calculat per buc. la achiziționarea a două produse

Mix-ul special de ierburi (mușețel,
lavandă, ceai verde și roiniță)
te ajută să te relaxezi, contribuind la ameliorarea stresului
și anxietății. Fără conservanți,
coloranți sau arome artificiale.

VARZĂ
MURATĂ
PENTRU
SĂRMĂLUȚE
Vedetele de necontestat ale mesei
de Crăciun, alături de friptura de
porc și cozonacul rumen, sarmalele
sunt o piatră de încercare pentru
orice gospodină aflată la început
de drum. Iar parte din reușită se
datorează și folosirii verzei murate
potrivite, precum cea de la Gusturi
românești. Foi subțiri și fine, ținute
la saramură exact cât trebuie,
perfecte atât pentru sarmale, cât
și pentru rață cu varză ori salată de
varză murată cu cârnați!

-50%*

BĂUTURĂ RĂCORITOARE
CU CEAI VERDE

TRANQUINI, 250ml; disponibilă și
varianta cu fructe de pădure

5,49

4,12 lei

Zacuscă
cu pește
O reţetă delicioasă, din legume proaspete şi sănătoase:
ardei, morcov, multe roşii,
ciupercuţe, la care se adaugă
savoarea peştelui proaspăt
prins din Delta din Carpaţi.
Nu conține conservanți.

SALATĂ DE VINETE
CU ARDEI KAPIA
Aroma dulceagă a ardeiului kapia copt
dă o notă specială rețetei originale
de salată de vinete.

ZACUSCĂ CÂMPENEASCĂ
CU DOVLECEI

O zacuscă ușoară, gustoasă și aromată, pregătită
cu legume proaspete, coapte cu grijă, printre care
se disting delicații dovlecei.

SALATĂ DE VINETE
CU ARDEI KAPIA

BUNĂTĂȚI DE TOPOLOVENI, 300g

8,99 lei

ZACUSCĂ CÂMPENEASCĂ

BUNĂTĂȚI DE TOPOLOVENI, 300g

5,99 lei
ÎNGHEȚATĂ
100% NATURALĂ

ZACUSCĂ CU PEȘTE
GUSTURI ROMÂNEȘTI,
300g

15,69 lei
04
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Gelato Madre este produsă din ingrediente
100% naturale, cu origine controlată, fără arome, stabilizatori, emulgatori sau alți adjuvanți.
Manjani conține 10% ciocolată extra fondantă,
cu 85% cacao. Iar Buontalenti reinterpretează
faimoasa rețetă din lapte, smântână, zahăr și
gălbenuș de ou a primei înghețate din istorie,
făcute în 1565 de Bernardo Buontalenti.

ÎNGHEȚATĂ
BUONTALENTI

GELATO MADRE,
800ml

27,90 lei

ÎNGHEȚATĂ
CU CIOCOLATĂ
MAJANI
GELATO MADRE,
800ml

27,90 lei

COMPOT
DE PIERSICI
Un desert ușor și aromat, dar și
un ingredient foarte apreciat în
deserturi. Iar cel de la D’ale gurii,
în borcan mare, este suficient și
pentru una, și pentru alta.

PASTĂ DE TOMATE

COMPOT
DE PIERSICI

D’ALE GURII, 1062ml;
disponibil și compot
de vișine

11,99 lei
AMESTECURI
DE LEGUME
CONGELATE
Congelate fără conservanți sau
aditivi, legumele de la Gusturi
românești își păstrează calitățile
nutritive, dar și bogăția gustului,
ca al legumelor proaspete, de
grădină. Sunt gata curățate și
tocate, pentru a putea pregăti
rapid mâncarea dorită.

Prezentă în multe din mâncărurile
românești – sosuri, tocănițe, paste
sau ciorbe –, pasta de tomate de
calitate este un ingredient care nu
trebuie să-ți lipsească din cămară,
mai ales în anotimpul rece.

Gem
de caise

Toată aroma
caiselor bine coapte
s-a strâns în acest
gem delicios și
parfumat.

PASTĂ
DE TOMATE 24%
ALEX-STAR, 314ml

3,99 lei

Viinete coapte
congelate
Bucură-te tot timpul anului de
o salată de vinete făcută după
rețeta care-ți place.

GEM DE CAISE

GUSTURI ROMÂNEȘTI,
350g

13,49 lei

11,99 lei

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 400g

6,90 lei

Dulceață de fructe de pădure

VARZĂ MURATĂ
PENTRU SĂRMĂLUȚE

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 1600g

VINETE COAPTE CONGELATE

AMESTEC PENTRU
MÂNCARE DE FASOLE

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 400g

Delicată și parfumată, dulceața de fructe de pădure este delicioasă
simplă, pe pâine prăjită, ca topping pentru papanași ori înghețată
sau ca ingredient în prăjituri. Cea de la Râureni conține minimum 45%
fruct în produsul finit și nu are conservați sau îndulcitori artificiali.

3,99 lei
COLA CU STEVIA
Gustul Cola în haine verzi!
Conține îndulcitor natural din
stevia și arome naturale, nu are
zahăr sau conservanți și are
doar 1,6 kcal la 250ml.

DULCEAȚĂ DE
FRUCTE DE PĂDURE

RÂURENI, 250g

9,99 lei
AMESTEC PENTRU CIORBĂ
GUSTURI ROMÂNEȘTI, 400g

3,99 lei

Pepene
murat

Gogoșari
în sos

O delicatesă printre murături
și o garnitură rafinată pentru
fripturi, tocănițe sau mâncăruri cu carne.

BĂUTURĂ RĂCORITOARE
CARBOGAZOASĂ CU STEVIA
GREEN COLA, 500ml

2,79 lei

PEPENE MURAT
AMESTEC PENTRU SUPĂ

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 400g

3,99 lei

GUSTURI ROMÂNEȘTI,
1600g

11,99 lei

O alternativă excelentă la
salată pe timp de iarnă, sunt
excelenți alături de o porție
pufoasă de piure de cartofi.

GOGOȘARI
ÎN SOS

GUSTURI
ROMÂNEȘTI, 290g

13,49 lei
DECEMBRIE 2016
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INOVAȚIE
INSPIRAȚIE
Proaspete și delicioase, cu umpluturi de
creme fine și aromate, tapetate cu nuci
crocante sau garnisite
cu fructe parfumate,
învelite într-o mantie
de ciocolată întunecată sau gătite cu un
coc înfoiat de frișcă
albă ca zăpada, noile
prăjituri Mega Apetit
te îmbie, de pe rafturile Mega Image, să le
savurezi.

CREMȘNIT

PANTONE BRIGHT GREEN C
C:100 M:0 Y:60 K:0
R:0 G:168 B:138

KRANTZ

MEGA APETIT, 145g

MEGA APETIT, 120g

MEGA APETIT, 120g

3,99 lei

4,99 lei

4,99 lei

SAVARINĂ

CHOU À LA CRÈME

FORÊT NOIRE

FORÊT BLANCHE
MEGA APETIT, 140g

MEGA APETIT, 120g

4,99 lei

4,99 lei

4,99 lei

BOEMA

BROWNIE CU MASCARPONE

CHEESECAKE CU ZMEURĂ
MEGA APETIT, 100g

MEGA APETIT, 100g

5,99 lei

7,99 lei

7,99 lei

7,99 lei

MEGA APETIT, 140g

MEGA APETIT, 125g

06

TARTĂ CU STRUGURI

Prăjituri
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MEGA APETIT, 100g

MEGA APETIT, 100g

4,99 lei

BROWNIE

Colontitlu

Bors reinterpretat cu file de
biban şi amestec Hawaii
INGREDIENTE
• 1 pungă File de biban 600 g Edenia
• 1 pungă Amestec Hawaii 450 g Edenia
• 40 ml ulei de măsline
• 1 rădăcină mică de pătrunjel
• 1 rădăcină mică de păstârnac
• ½ legătură țelină
• 75 ml bors/ zeamă de varză/ suc de lămâie
• 4 ardei iuți murați
• sare și piper
• 1 cartof mediu
• 1 g piper boabe

MOD DE PREPARARE

2. Adaugăm puțin borș, iar cand acesta se evaporă
stingem cu 2 l de apă și lăsăm să fiarbă timp de 10
minute.

*Reducerea de preț se va aplica la casa de marcat.

1. Într-o oală încinsă cu ulei de măsline punem
timp de 5-6 minute, la foc mic spre mediu
rădăcinile de pătrunjel și păstârnac taiate
cubulețe. Le asezonăm cu sare.

-15%*
-15%*

3. Adăugăm cartofii, apoi peste 2 minute
adăugăm și fileurile de biban Edenia. Peste alte 2
minute adaugăm și amestecul Hawaii Edenia
congelat. Lăsăm tot amestecul să fiarbă timp de 5
minute. Adăugăm restul de borș, apoi așteptăm să
dea în clocot.
4. La final adăugăm țelina și pătrunjelul tocate
mărunt. Servim fierbinte cu ardei iute murat.
Poftă bună!

Amestec Hawaii
450g, Edenia

File de Biban
600g, Edenia

4,69 lei

21,68 lei

PREȚ FĂRĂ REDUCERE: 5,52 LEI

PREȚ FĂRĂ REDUCERE: 25,50 LEI

Lasagna vegetală cu legume
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ pungă Broccoli 450 g Edenia
½ pungă Ciuperci tăiate 450 g Edenia
½ pungă Morcovi baby 450 g Edenia
½ pungă Spanac frunze 450 g Edenia
200 g unt President
2 cepe
2 ouă
300 g sos roșii
200 g lapte
50 g făină
3 ramuri busuioc
200 g mozzarella rasă
150 ml ulei de măsline
Sare și piper

MOD DE PREPARARE
1. Blanșăm broccoli și morcovii baby Edenia congelate în apă
clocotită timp de 2 minute, respectiv 4 minute. Îi scoatem în
apă rece cu gheață, după care îi tăiem în felii longitudinale.
Jumătate din cantitatea de broccoli o blendăm împreună cu
cele două ouă, sare și piper și busuioc.
2. Ciupercile Edenia congelate le blanșăm timp de 1 minut în
apă clocotită cu sare și le scoatem în apă rece cu gheață.
Într-altă tigaie încinsă, cu ulei de măsline sotăm rapid la foc
mare ciupercile Edenia, nu înainte de a îndepărta excesul de
apă cu hârtie de bucătărie. Când ciupercile sunt rumenite le
asezonăm cu sare și piper.
3. Într-o cratiță la foc mic topim untul President și adăugăm
făina. Cu o lingură de lemn amestecăm timp de 3 minute
pentru a găti făina în mod uniform. Turnăm laptele și
continuăm să amestecăm pentru încă un minut, dar de
această dată cu telul. Asezonăm cu sare și piper și luăm vasul
de pe foc. Amestecăm compoziția caldă cu piureul de broccoli
până la omogenizare.
4. Cepele le curățăm și le tăiem julienne, apoi le călim într-o
tigaie împreună cu uleiul de măsline. Adăugăm spanacul
frunze Edenia congelat și pasta de tomate și le gătim preț de
10 minute.
5. Într-o tavă de ceramică tapetăm un strat subțire de pastă
de broccoli peste care așezăm un strat de fâșii de broccoli, un alt
strat de spanac, unul de ciuperci și altul de morcovi. Repetăm
operațiunea cât pentru 3 etaje și încheiem cu un strat de pastă
de broccoli peste care vom presăra mozzarella rasă.
6. Introducem tava pentru 20 de minute în cuptorul încins la
180 °C. Servim lasagna vegetală caldă cu pudră de parmezan
și salată verde.
Poftă bună!

-15%*
Spanac frunze porții
450g, Edenia

3,62 lei
PREȚ FĂRĂ REDUCERE: 4,26 LEI

-15%*
Unt
President

Morcovi baby
450g, Edenia

8,81 lei

5,69 lei
PREȚ FĂRĂ REDUCERE: 6,69 LEI

-15%*

*Reducerea de preț se va aplica la casa de marcat.

INGREDIENTE

Broccoli
450g, Edenia

5,43 lei
PREȚ FĂRĂ REDUCERE: 6,39 LEI

-15%*
Ciuperci tăiate
450g, Edenia

4,67 lei
PREȚ FĂRĂ REDUCERE:
5,49 LEI
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MEGA IMAGE
PENTRU TINE

SĂRBĂTORIM
DE
MAGAZINE ÎMPREUNĂ CU TINE
Și, în semn de mulțumire pentru loialitatea ta, am pus la cale o
campanie promoțională aniversară, ce se va desfășura timp de o
lună întreagă, în toate magazinele noastre.

VREI CEVA
#SUPERBUN
#TAREBUN
#MEGABUN?

Pornind de la promisiunea de
a alimenta zilnic cu inspirație
casele oamenilor și de a crea
experiențe culinare memorabile,
continuăm să ne dezvoltăm,
pentru a ajunge astfel cât mai
aproape de fiecare dintre voi. Din
1995 și până în prezent, rețeaua
de magazine Mega Image s-a extins, ajungând să numere 500 de
magazine în Bucureşti, Constanţa, Ploieşti, Braşov, Târgovişte şi
alte oraşe din ţară, sub mărcile
Mega Image (220), Shop & Go
(271) și Gusturi Româneşti (2).
Pe lângă deschiderile de noi magazine, ne mândrim și cu reușita
altor proiecte, precum dezvoltarea conceptelor speciale de
magazine – Wine Gallery, Equilibrium, concept store Băneasa –
sau dezvoltarea și lansarea mărcilor proprii – Gusturi Românești
și Mega Apetit. De asemenea,
pentru a îmbunătăți cât mai mult
experiența ta la cumpărături,
investim permanent în dezvoltarea „Red Team”, echipa noastră
de consultanți la raft.
„Cele 500 de magazine reprezintă un moment de referință în
dezvoltarea companiei noastre,
în această continuă expansiune
care ne-a transformat într-o
echipă solidă și competitivă și
ne-a poziționat în topul retailului modern. Este ceea ce ne
confirmă cel mai clar în acest
moment faptul că suntem cel mai
08
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mare lanţ de supermarketuri din
România. Și, nu în ultimul rând,
este dovada a ceea ce facem
pentru clienții noștri pentru a
le asigura produse proaspete
în fiecare zi, a le aduce mereu
noutăți și a le fi astfel o sursă de
inspirație”, a declarat Vassilis
Stavrou, General Manager al
Mega Image România.
Pentru a sărbători momentul și a-ți mulțumi pentru
loialitate, am pregătit o campanie promoțională, care se
desfășoară în toate magazinele
Mega Image începând cu 15
noiembrie. Astfel, numeroase
produse au prețuri speciale și

te poți bucura de multe surprize
în timpul cumpărăturilor. Fă
cumpărături de minimum 30 de
lei în perioada 15.11 – 12.12.2016 și
primești pe loc un talon răzuibil.
Introdu codul talonului pe site-ul
500magazine.mega-image.ro
sau trimite-l prin SMS la 1812 și
intri automat în tragerea la sorți
săptămânală.
Poți câștiga mobilă pentru casa
ta în valoare de 3.000 de euro,
unul dintre cele 3 televizoare
Samsung FullHD ori unul din
voucherele de 500 de lei valabile
în eMAG Supermarket.
Păstrează bonul fiscal și talonul
pentru validare.

CEL MAI COOL
MAGAZIN DIN ROMÂNIA
La mijlocul lunii noiembrie, în
cadrul Galei 100 Cool Brands 2016,
organizată de Forbes România,
Mega Image a fost desemnat „Cel
mai COOL magazin din România”.
Acest lucru nu ar fi fost posibil fără
tine, motiv pentru care îți mulțumim
pentru încrederea acordată!
Forbes 100 COOL Brands premiază
originalitatea, inovația, designul și
performanța brandurilor care au
revoluționat prin abordare și idei
inedite de afaceri.

Urmărește pe Pro TV, în
fiecare duminică, de la ora
10.00, în cadrul emisiunii „Ce
se întamplă, doctore?”, rubrica #SuperBun și descoperă
rețetele noastre.
INGREDIENTE
400g de cartofi • 400g de somon
• 1 lămâie • 1 ou • 2 fire de ceapă
• ½ de legătură de pătrunjel •
½ de legătură de mărar • sare,
piper
PREPARARE
1 Pune cartofii în apă clocotită

și fierbe-i 15 minute.
2 Pasează cartofii și adaugă

coaja și sucul de la lămâie, oul
bătut, frunzele de ceapă verde,
pătrunjelul și mărarul tocate, plus
sare și piper, după gust.
3 Pune la fiert o oală cu apă și

poșază somonul 5-7 minute.
4 Rupe somonul în bucățele și

adaugă-l în amestecul de cartofi.
5 Porționează compoziția în for-

mă de chiftele și dă-le prin făină.
6 Prăjește chiftelele în ulei

încins câte 3 minute pe fiecare
parte.

Scanează
QR code-ul
alăturat
și lasă-te
inspirat
de rețete
superbune!

Colontitlu
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Interviu

Marie Carels

S P E C I A L I S T C I O C O L AT I E R
Când a venit prima dată în România, în 2005,
Marie Carels nu bănuia că în doar câțiva ani se
va muta aici, lăsând în urmă Belgia natală, și că
va deveni antreprenor într-un sat din Oltenia,
deschizând o fabrică de ciocolată belgiană!

CURRICULUM VITAE
Marie Carels a fost timp de o viață profesoară de pian lângă
Bruxelles. Din 2005, timp de 5 ani, a participat cu elevii săi
la mai multe schimburi culturale România-Belgia, cu licee din
diferite orașe de la noi. Așa a cunoscut țara, oamenii și s-a
hotărât să se mute aici. A făcut studii de specialitate, devenind
„compositeur-chocolatière”, iar în 2012 a deschis Chocolaterie
Carels în comuna Crasna, în apropiere de Târgu Jiu.
W W W. C H O C O L A T E R I E C A R E L S C O . R O

C

iocolata
belgiană este
iubită oriunde
în lume. Atunci
când s-a stabilit în
România și s-a gândit să
deschidă o afacere, un
atelier de producție de
ciocolată belgiană i s-a
părut o alegere naturală,
mai ales că nu exista
nimic similar pe piață
și în ciuda faptul că nu
făcuse asta până atunci.
A cumpărat un teren în
județul Gorj, unde i-au
plăcut mult clima și
peisajele, a construit
o casă împreună cu
soțul său, profesor de
fizică, și a deschis un
atelier de producție
în satul Buzești din
comuna Crasna.

De ce este ciocolata belgiană atât de apreciată?
Ciocolata și pralinele belgiene
sunt foarte rafinate. Ceea ce
le face speciale sunt faptul
că grăsimea folosită pentru
prepararea ciocolatei este 100%
unt de cacao pur, iar procesul
de fabricație este mai degrabă
artizanal.
Cum au primit românii
ideea de a încerca ciocolată belgiană produsă în
România?
Cu multă deschidere. Din ceea
ce producem noi, cel mai mult le
plac pralinele cu vișine și cele
cu lichior, trufele cu lichior de
portocale, pralinele cu fondant, nucă și marțipan, coaja
de portocală confiată trasă în
ciocolată neagră sau pralina
preferată a reginei Belgiei –
din ciocolată albă, cu miez de
nucă și umplută cu marțipan.
De asemenea, bomboanele și
pralinele umplute cu lichior,
whisky sau ceai. Noi folosim
băuturi autentice – Cointreau
franțuzesc, whisky scoțian, ceai
negru adevărat. Ciocolata este
proaspătă și nu folosim aditivi
sau conservanți.
De unde provine materia
primă?
Luăm din Belgia ciocolata ca
materie primă – masă de cacao
uscată – și folosim exclusiv unt
de cacao, fără alte grăsimi vegetale. Avem mai multe varietăți
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de cacao, pe care le aducem din
toată lumea – São Tomé, Coasta
de Fildeș, Guineea, America de
Sud, Indonezia.
Ați folosit și ingrediente
românești?
Am încercat să facem praline
umplute cu palincă de prune sau
cu dulceață. Mai mult au plăcut
însă pralinele umplute cu fructe
lemnoase sau confiate.
Cum lucrați în atelier?
Avem o echipă mică, suntem eu,
soțul meu, 4 fete din Buzești și
un domn din sat care ne ajută cu
aspectele tehnice. Fetele s-au
deschis foarte ușor la acest
domeniu nou, au multe idei și
soluții. Avem tot felul de utilaje
specifice, printre care 3 mașini
de „temperage” – cu ajutorul
cărora controlăm temperatura,

fiindcă aceasta este esențială
în fabricarea ciocolatei. Eu mă
ocup de partea de producție
(de rețetele mai pretențioase,
pictez figurinele, fac ganacheul) și de cea de organizare.
Cine vă sunt clienții?
Companii, firme de organizare
de evenimente și persoane particulare. De Crăciun, Mărțișor
și Paști avem multe comenzi
pentru corporații, care oferă
clienților sau angajaților cutii
cu ciocolată. Facem livrări și la
nunți sau botezuri. Am produs
de la dulciuri pentru candy bar
la mărțișoare, mărturii sau cutii
de lux cu multe figurine. Avem
o dubă frigorifică pentru livrare
sau apelăm la serviciile de curierat (există cutii izolate termic,
Radu Ioan
astfel încât comanda
să Mânea
ajungă
în siguranță oriunde în țară).

„Ciocolata belgiană
e minunată, se pot
crea rețete foarte
fine. Pentru mine, ca
ciocolatier, fiecare
zi este o aventură, în
care pot descoperi
altceva. Îmi place
ideea că în fiecare
pralină se regăsesc
zeci de ingrediente,
din toate colțurile
lumii. Este un produs
de artă gastronomică
cu adevărat global.
Marie Carels,
specialist ciocolatier

Idei
de sezon

În fiecare lună, ai parte de
noi surprize pe gustul tău,
pe care le poți împărtăși
cu cei dragi sau de
care te poți bucura
doar tu.

CADOURI INSPIRATE
Anul acesta, Moșul se poate
aproviziona liniștit de la Mega Image.
Nisip kinetic, puzzle, plușuri Disney –
găsește o mulțime de jucării ce îi vor
încânta pe cei mici.

JUCĂRIE DE PLUȘ
CU LUMINI ȘI SUNETE

LION GUARD ACTION, 35cm;
disponibil și pluș Bunga

179,99 lei

GUSTĂRI CU DICHIS
Pentru serile în care te întinzi la povești cu prieteni dragi, ai grijă să ai
în casă ingrediente din care să poți pregăti rapid, fără multă tevatură,
platouri cu mici gustări delicioase.

SANDS ALIVE, 450g

49,99 lei

PUZZLE

TREFL, 30 de piese

12,99 lei

PREZENTAREA
FACE DIFERENȚA
Un brăduț dulce și colorat precum cel din imagine va arăta spectaculos pe masa de sărbătoare
și îți va aduce laude din partea tuturor invitaților.

MINI
MACARONS
ASORTATE

ARDEI
CAPIA COPT

CHÂTEAU BLANC,
12x12g

CAPRICII ȘI DELICII,
580ml

24,99 lei

9,99 lei
SALATĂ
DE VINETE

CAPRICII ȘI DELICII,
580ml

8,99 lei
12
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DECORAȚIUNI PENTRU FERESTRE

BĂUTURI
ÎN „HAINE” DE SĂRBĂTOARE!

Ajută-l pe Moș Crăciun să vă găsească casa mai ușor în noaptea de
Crăciun, cu ajutorul acestei frumoase decorațiuni luminoase, plasată
strategic la fereastră.

Dă o notă specială cocktailurilor pe care vrei să le
pregătești la petrecerea de sfârșit de an, punându-le
în pahare decorate cu motive de sezon.

DECORAȚIUNE
DIN LEMN CU
7 LUMÂNĂRI LED

174,05 lei
ȘOSETE
DE DAMĂ

WHISKY RED RYE

LENPUR,
diverse mărimi

JOHNNIE WALKER,
40% vol. alc., 700ml

6,99 lei

62,99 lei

VODCĂ

STALINSKAYA,
40% vol. alc., 700ml

33,99 lei

UN
CADOU UTIL!
Câteva perechi de
șosete călduroase,
de calitate foarte
bună, strecurate în
cadoul unei persoane
apropiate din familie,
precum mama sau tatăl
tău, vor fi apreciate
așa cum se cuvine, mai
ales pe timp de iarnă.

STRĂLUCITOARE ÎN NOAPTEA CEA MARE
Pregătiți-vă din timp pentru petrecerea de Revelion! Alegeți amândoi
produsele și accesoriile care să vă ajute să arătați și să vă simțiți
fantastic.

DEODORANT
SPRAY INSTINCT

ȘAMPON/BALSAM
REGENERATOR

DAVID BECKHAM, 150ml;
disponibil și în varianta
Signature

DOVE, 250ml; preț per
buc.

17,99 lei

15,22 lei

DRESURI
DE DAMĂ MISTERO

VOPSEA DE PĂR
EXCELLENCE CREME

29,99 lei

19,99 lei

LAURA BALDINI, 100 den,
mărimi disponibile: 2, 3, 4

L’ORÉAL PARIS,
diverse nuanțe

DECEMBRIE 2016
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Gusturi românești

„CEA MAI BUNĂ LEGUMĂ E PORCUL”
… ar spune majoritatea românilor, mai în glumă, mai în serios. Însă,
conform unor statistici recente, noi consumăm doar 28kg de carne de
porc/cap de locuitor față de 41kg, cât este media europeană. Așadar,
mai e loc de o friptură fragedă și gustoasă în meniul tău – și nu doar pe
masa de sărbători.

Î

n apropiere de Urziceni, în
mijlocul Bărăganului, acolo
unde în urmă cu doar 7 ani
era doar câmp cât vedeai
cu ochii, se ridică acum 8
ferme de porci și o fabrică de
furaj, adevărate „bijuterii” ale
industriei zootehnice. De aici
provine o parte din carnea de
porc Gusturi românești, apreciată foarte mult de clienții
Mega Image.
Totul a început în 2006,
când un grup de investitori,
printre care un finanțist și un
medic veterinar, au decis să
deschidă împreună o afacere
în domeniul creșterii porcilor.
Au găsit o fermă veche, pe
care au renovat-o conform
celor mai înalte standarde în
domeniu cu ajutorul fondurilor europene. Cum inițiativa
lor s-a dovedit a avea succes,
în 2009 au demarat lucrările
pentru noi ferme, pornind
construcția acestora de
la zero, pe un teren fără
infrastructură. Pentru a
respecta cu strictețe normele
de biosecuritate, au ales un
teren aflat la o distanță cât
mai mare față de gospodăriile
ţărăneşti aflate în localitățile
din zonă.
În urmă cu câteva săptămâni,
când am vizitat unitățile de
14
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lângă Urziceni, am rămas
impresionați de anvergura
pe care au luat-o lucrurile.
Creșterea porcilor se face
acum într-un sistem integrat
de 8 ferme și o fabrică de
furaj, interconectate și reunite în cadrul unei asociații
de tip cooperativă. Fiecare
fermă are o funcțiune clară:
reproducție, gestație, maternitate, creșă, îngrășare.
Majoritatea operațiunilor
din cadrul fermelor sunt
automatizate, de la sistemul
de hrănire și adăpare la cel
de menținere a temperaturii
potrivite și până la cel de
ventilație. Spațiile în care
stau porcii sunt proiectate
și realizate folosind cele
mai bune tehnologii, astfel
încât să poată fi menținute
curate cu minimum de efort
din partea personalului.

Sistemul de ventilație asigură
o calitate superioară a aerului
pentru animale, reducând la
maximum nivelul de amoniac și mirosurile neplăcute.
Toate aceste sisteme sunt
monitorizate prin intermediul computerului, putând
fi accesate la orice oră, de
oriunde, cu ajutorul internetului. Astfel, personalul
angajat este limitat la doi
tehnicieni veterinari în fiecare
fermă, ceea ce contribuie
atât la scăderea costurilor,
dar mai ales la starea de bine
a animalelor, care sunt mai
puțin stresate de prezența
oamenilor. Calitatea cărnii
de porc Gusturi românești
este rezultatul muncii acestor
oameni pasionați și responsabili. Savuroasă, bogată în proteine, este ingredientul ideal
pentru mesele de sărbători.

COTLET
DE PORC FĂRĂ OS

PULPĂ
DE PORC

GUSTURI ROMÂNEȘTI,
preț per kg

GUSTURI ROMÂNEȘTI,
preț per kg

21,99 lei

16,99 lei

Te așteptăm cu zeci de
produse în cele două magazine
Gusturi românești: cel de pe
Bd. Ion Mihalache nr. 104 și
cel de la Moghioroș, din Bd.
Drumul Taberei nr. 40-44.

CE-I MAI BUN
PENTRU TINE
Specialiștii de la Mega Image doresc
să ofere mereu clienților cele mai
bune produse. Astfel, au făcut un test
de degustare de carne provenind de
la diferite rase de porci, fără a ști de
la care. Rezultatul testului a fost net
în favoarea cărnii provenind de la
rasa Duroc. Așa au ajuns să aleagă
cooperativa de ferme de la Urziceni,
în care se crește această rasă. Toți
porcii crescuți aici sunt românești,
linia genetică până la bunici fiind generată în fermele din cadrul cooperativei. Spre deosebire de media uzuală
din sistemul industrial convențional,
de două săptămâni, purceii de aici
sunt înțărcați la patru săptămâni. La
fel, sacrificarea se face la aproximativ 5-6 luni, față de 4-5 luni, cât este
media obișnuită. În acest timp, porcii

Două dintre silozurile pentru depozitarea
furajelor care deservesc fermele de porci

ajung să cântărească între 105 și
110kg și să aibă un procent mai mare
de carne.
În perioada de îngrășare, hrănirea
se face cu nutrețuri produse intern,
firma producătoare de furaje fiind
membră în cooperativă. În ultimele
3 luni, porcii sunt hrăniți cu furaje în
care porumbul este preponderent,
deși nu este cea mai economicoasă
variantă. Astfel, în final, carnea are o
calitate foarte apropiată de cea care
provine din gospodăriile tradiționale
– are un gust mai intens, este mai
închisă la culoare și mai marmorată
față de alte produse similare. Pentru
maximum de prospețime, aceasta
ajunge pe rafturile Mega Image în
maximum 48 de ore de la recepția
animalului de către firma care se
ocupă cu sacrificarea și ambalarea.
Și, ca să se asigure că ceea ce-ți oferă
îndeplinește permanent standardele
de calitate, reprezentații Mega Image
analizează periodic carnea, în laboratoare acreditate.

Colontitlu

Începe parada deserturilor de sărbători!

Între Crăciun și până după Sf.Ion e momentul din an în care putem să ne facem toate
poftele în materie de deserturi, de la prăjiturile preferate ale familiei la torturi.
În seara de Ajun încep să
apară, atinse de solemnitatea
momentului, primele bunătăți
dulci. Rețetele și ingredientele
sunt simple și au legătură cu
semnificațiile religioase ale
Crăciunului. Pentru Scutecele
Domnului, foile se pregătesc
cu o săptămână înainte, iar
în Ajun se însiropează, se
presară cu nucă măcinată cu

MINI PRĂJITURĂ
ALBĂ CA ZĂPADA

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 180g

7,49 lei

zahăr, se așază în straturi și
se taie în dreptunghiuri. Ziua
de Crăciun este momentul de
glorie al cozonacului. Dacă e
făcut în casă, toată lumea se
minunează de cât a crescut, de
cât de galben și dens este sau
de cât de bine miroase; dacă
este cumpărat, gospodinele
sunt fericite că n-au trecut prin
emoția de a nu ști dacă le-a

reușit. Cozonacul bucovinean
de la Gusturi românești îmbină
toate avantajele: este făcut
după rețeta tradițională a zonei,
numai cu produse naturale, are
umplutură bogată și este gata
pentru a fi servit familiei. Pe
mesele de Crăciun se regăsesc
și alte deserturi de sărbătoare:
saviecuță (cozonac nedospit
în care predomină umplutura

de nucă sau mac), cornulețe,
prăjituri cu cremă și nucă sau cu
bezea și alte prăjituri cu nume
care ne stârnesc amintiri: Albă
ca Zăpada, Televizor, Buturugă,
Lămâiță, Acoperiș, Bulgări de
zăpadă, Carpați, Albinița etc. De
Revelion, masa festivă se poate
încheia cu un tort, guguluf cu
ciocolată sau, ca să aducă noroc
în noul an, bănuți de ciocolată.

MINI PRĂJITURĂ
CU BEZEA

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 230g

9,49 lei
COZONAC
BUCOVINEAN

GUSTURI ROMÂNEȘTI,
900g

34,99 lei

MINI PRĂJITURĂ
CU MAC

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 240g

11,49 lei

SAVIECUȚĂ
CU UMPLUTURĂ DE NUCĂ

SAVIECUȚĂ
CU UMPLUTURĂ DE MAC

MINI PRĂJITURĂ
CU NUCĂ ȘI CARAMEL

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 250g

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 250g

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 210g

5,19 lei

5,19 lei

11,49 lei
DECEMBRIE 2016
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FOCUS: CIOCOLATĂ

„Nu poți cumpăra fericirea, dar poți cumpăra ciocolată, ceea
ce e cam același lucru”, spunea , iar noi tindem să-i dăm
dreptate. De aceea, am făcut pentru tine o selecție din cele mai
rafinate bomboane de ciocolată, pe care să le poți oferi în dar
celor dragi. Sau, de ce nu, să le „ascunzi” printre ramurile
bradului sub forma unor globulețe dulci, de care să te bucuri
apoi în fiecare zi, descoperindu-le rând pe rând.

PRALINE DE
CIOCOLATĂ
CU FISTIC OLIA

PRALINE CU LICHIOR ȘI CIREȘE
IL BOERO

16

PRALINE DE CIOCOLATĂ
CU CONIAC

PRALINE
ROYAL DES LYS

WITOR’S, 200g

MADAME POMPADOÚR, 150g

ABTEY CHOCOLATIER, 220g

9,99 lei

6,39 lei

34,99 lei

DECEMBRIE 2016

ROVELLI, 160g;
disponibile și
praline de ciocolată
amăruie (155g) și
cu lapte (160g)

11,99 lei

Trufe de
ciocolată

TRUFE BELGIENE
CU CAFEA
BIANCA, 175g

8,99 lei

SELECȚIE DE TRUFE
DE CIOCOLATĂ
ELIT GOURMET, 225g

27,69 lei

PRALINE

FERRERO ROCHER, 200g

17,49 lei

PRALINE CU LICHIORURI
FRANȚUZEȘTI

PRALINE
CLASICE

ABTEY CHOCOLATIER, 155g

LINDT, 125g

39,99 lei

24,99 lei

TRUFE CU CACAO
BELGID’OR, 200g

12,19 lei
DECEMBRIE 2016
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Focus: ciocolată

Retete cu ciocolată
Dacă ești gata mereu să încerci tot felul de rafinamente culinare, preparate originale și
pline de personalitate, atunci te vor încânta cu siguranță și rețetele noastre de sărbătoare,
puse le cale de mari maeștri bucătari, în care ciocolata joacă rolul principal.
Ciocolata place tuturor, mici
sau mari, iar perioada sărbătorilor de iarnă este unul dintre
cele mai potrivite momente
pentru ca tu și cei dragi să vă
desfătați cu un regal al acestui
atât de iubit deliciu culinar. Îți
propunem un periplu dulceamărui – de la un sos special
pentru friptura de pui până la
aromate și delicioase deserturi
– totul având la bază ciocolata.
Inițial o băutură fierbinte și
amară, adusă în Europa din
Lumea Nouă odată cu alte
bogății de către conchistadorii
iberici, ciocolata a apărut în

forma sa dulce abia în secolul
al XVI-lea, de atunci și până
acum ajungând să fie, probabil,
cel mai apreciat dulce de pe
planetă.
Ca orice deliciu culinar, savuroasa ciocolată se degustă.
Pentru asta, trebuie să rupi din
tableta de ciocolată o bucată,
care, atunci când ciocolata
este una de calitate, se va
desprinde cu un pocnet scurt.
Iar pentru a-i simți cu adevărat
gustul, sparge-o între dinți în
bucăți mai mici, pe care lasă-le
apoi să se topească în gură.
Asta va permite aromelor din

pudra și untul de cacao să fie
eliberate într-o explozie de
plăcere pură!
Pe lângă lapte, diferența
dintre ciocolata amăruie (sau
neagră) și cea cu lapte constă
în proporția de cacao, cea
amăruie conținând minimum
35% cacao, spre deosebire
de doar 25%, necesar pentru
cea cu lapte. În plus, ciocolata
amăruie este mai puțin dulce,
fiind apreciată mai ales de cei
ce vor să simtă cât mai pregnant gustul intens de cacao.
Deși „gurile rele” susțin contrariul, ciocolata albă este tot

ciocolată. Și asta deoarece,
chiar dacă nu are în compoziție
pudră de cacao, conține unt
de cacao, într-o proporție ce
trebuie să atingă un minimum
de 20%.
De la praline și trufe la tablete
de ciocolată sau cremă de
ciocolată tartinabilă, simplă,
cu diferite umpluturi sau
aromată cu fructe ori diverse
condimente, la Mega Image
găsești varietăți de ciocolată
pentru toate gusturile, precum
și bunătăți cu ciocolată, gata
preparate, delicioase și simplu
de savurat oricând.

Pui prăjit cu sos de
ciocolată și vin dulce
INGREDIENTE (4 PORȚII)
1 pui • 2 cepe eșalotă • 150ml de supă de pui • 300ml
de vin dulce/de desert (Banyuls) • 85g de unt la
temperatura camerei • 30g de ciocolată neagră • 20g
de făină • sare • piper în 5 culori • 1 buchet garni
PREPARARE

1 Blanșază carnea de pui în apă clocotită cu sare
timp de 10 minute. Scoate-o, scurge-o și pune într-un
vas de copt.

2 Pune buchetul garni în interiorul păsării. Unge
puiul pe deasupra cu 30g de unt. Asezonează cu sare
și piper. Toarnă 100ml de apă în tavă. Coace timp de
15 minute în cuptorul preîncălzit la 220°C. Redu temperatura la 190°C și continuă să coci puiul încă 45 de
minute, stropindu-l periodic cu sucurile din tavă și
întorcându-l din când în când.

3 În timp ce carnea de pui se coace, taie mărunt

RÂȘNIȚĂ CU PIPER
MOZAIC BOABE
KOTANYI, 35g

9,99 lei

ceapa și călește-o în 20g de unt. Adaugă vinul și adu
la punctul de fierbere. Dă focul mai încet și adaugă
supa de pui. Continuă să gătești la foc mic până când
lichidul se reduce la 2/3. Adaugă ciocolata fin tocată
și las-o să se topească. Amestecă 35g de unt cu 20g
de făină. Adaugă acest amestec în sos, treptat, amestecând continuu cu telul. Piperează cu amestecul
de piper în 5 culori. În cazul în care sosul este prea
gros, mai subțiază-l cu supă de pui. Oprește focul și
acoperă sosul, să se păstreze cald.

4 Servește friptura de pui cu sosul de ciocolată și
un piure pufos.

18
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Focus: ciocolată

Tartă de ciocolată cu ganache
sărat, învelită în caramel
INGREDIENTE (8 PORȚII)
1 pachet de aluat pentru tartă • 80g de alune
Pentru ganache: 300g de ciocolată neagră • 200ml de smântână • 75g de unt sărat
Pentru caramel: 50ml de smântână • 100g de zahăr • 80g de
unt sărat • 1 vârf de cuțit de sare de mare grunjoasă
PREPARARE

1 Întinde aluatul într-o tavă

4 Pentru caramel, topește

și coace-l singur, în cuptorul
preîncălzit la 160°C, conform
instrucțiunilor de pe pachet,
apoi lasă-l să se răcească.
mărunțește ciocolata și
încălzește smântâna într-o
cratiță. Ia cratița de pe
foc, pune în ea bucățile de
ciocolată și amestecă până
se topește. Apoi adaugă untul
sărat și omogenizează.

zahărul într-o crăticioară
la foc mic. Atenție! Nu
amesteca și lasă zahărul
să se caramelizeze ușor. Ia
de pe foc când zahărul este
caramelizat, adaugă untul
sărat și sarea. Amestecă
ușor. Adaugă smântâna,
pune cratița pe foc și adu
la punctul de fierbere
amestecând continuu. Ia de
pe foc și lasă să se răcească
complet.

3 Întinde ganache-ul peste

5 Întinde crema de caramel

aluatul de tartă. Presară
deasupra alunele coapte în
prealabil cu sare. Dă la rece
aproximativ 30 de minute.

peste tartă, apoi las-o se
răcească și să se întărească
încă cel puțin 30 de minute în
frigider. Un adevărat festin!

2 Pentru ganache,

ALUNE
DE PĂDURE CRUDE

SARE MARINĂ
IODATĂ GRUNJOASĂ

24,99 lei

4,99 lei

AB, 250g

DELHAIZE, 500g

Mousse de ciocolată
cu crumble de
biscuiți spéculoos și
fulgi de ovăz
INGREDIENTE (10 PORȚII)
1 ou • 250g de ciocolată neagră • 400ml
de smântână • 125g de zahăr alb • 145g
de biscuiți speculoos • 17g de fulgi de
ovăz
PREPARARE

1 Mărunțește ciocolata și încălzește
100ml de smântână într-o cratiță mică. Ia
cratița de pe foc, pune în ea bucățile de
ciocolată și amestecă până se topește.

2 Bate restul de 300ml de smântână cu
zahărul până când obții o cremă omogenă.

3 Bate albușul până se întărește.
4 Amestecă ciocolata cu crema de

SMÂNTÂNĂ 12%
GUSTURI ROMÂNEȘTI, 200g

1,99 lei

FULGI DE OVĂZ

CIOCOLATĂ NEAGRĂ
PENTRU DESERT

6,99 lei

9,99 lei

DELHAIZE BIO, 500g

CASINO, 2x200g

smântână și adaugă ușor albușul bătut
spumă, precum și gălbenușul. Fărâmă
biscuiții și încorporează ușor jumătate din
cantitate în mousse-ul de ciocolată.

5 Toarnă mousse-ul în boluri și presară
deasupra fulgi de ovăz sfărâmați.
DECEMBRIE 2016
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Focus: ciocolată

Tort cu ciocolată și caramel cu unt sărat
INGREDIENTE (8 PORȚII)
Tort: 3 ouă • 200g de ciocolată cu 70% cacao • 230g de unt • 180g de făină •
1 linguriță de praf de copt • ½ linguriță de bicarbonat de sodiu • 200g de
zahăr din trestie de zahăr • 25g de pudră de cacao • 75ml de lapte bătut •
1 vârf de cuțit de sare
Ganache: 300g de ciocolată cu 70% cacao • 200ml de smântână • 2 linguri de
miere • 20g de unt
Caramel cu unt sărat: 175g de zahăr din trestie de zahăr • 120ml de smântână • ½ de linguriță de sare de mare • 120g de unt
PREPARARE

1 Unge cu unt și tapetează cu făină
3 forme de tort cu diametrul de 15cm.

2 Topește untul și ciocolata ruptă
în bucăți, pe baie de aburi. Amestecă
făina, bicarbonatul de sodiu, praful de
copt, pudra de cacao, zahărul și sarea
într-un vas adânc. Într-un alt vas,
bate ouăle cu laptele bătut. Amestecă
apoi untul, ciocolata topită și ouăle
bătute cu ingredientele solide, astfel
încât să obții un aluat omogen. Împarte aluatul în cele 3 forme și bagă-le în
cuptorul preîncălzit la 160°C, pentru
35 de minute. Desfă formele și lasă
blaturile să se răcească pe un grilaj.

3 Pentru ganache, încălzește
smântâna, mierea și untul într-o
tigaie. Ia de pe foc, adaugă ciocolata
mărunțită, lasă să stea 2 minute, apoi

amestecă bine, până când obții o
textură omogenă. Acoperă și lasă în
frigider până se răcește complet.

4 Pentru caramel, toarnă zahărul
într-o tigaie, cu 2 linguri de apă.
Topește zahărul și lasă-l să se transforme în caramel, fără să amesteci
în tigaie. Când caramelul capătă o
culoare arămie, ia de pe foc și adaugă
untul tăiat în bucăți, smântâna și
sare. Amestecă, toarnă într-un vas,
acoperă și bagă-l la frigider

5 Pune un blat pe un platou și
întinde pe el jumătate din cantitatea
de caramel cu unt. Pune al doilea blat
deasupra și întinde pe el restul de caramel, iar peste el pune al treilea blat.
Acoperă tortul complet cu ganache și
dă-l apoi la rece.

BICARBONAT
DE SODIU ALIMENTAR
DR. OETKER, 50g

0,69 lei

Negrese
INGREDIENTE (8 PORȚII)
60g de unt • 200g de ciocolată neagră • 60ml de
lapte la temperatura camerei • 200g de zahăr •
2ouă • 70g de făină • ¼ linguriță de praf de copt •
½ linguriță de sare • 160ml de smântână • 2 linguri
de zahăr pudră (opțional)
PREPARARE

1 Amestecă făina cu praful de copt și sare.
2 Topește untul la foc mic, cu 85g de ciocolată.
Adaugă și laptele.

3 Bate ouăle cu zahărul până obții o spumă albă
și pufoasă. Amestec-o în ciocolata topită. Adaugă și
mix-ul de făină și amestecă bine.

4 Unge o tavă pătrată cu unt și tapeteaz-o cu
făină. Toarnă aluatul și bag-o în cuptorul preîncălzit
la 160°C, pentru 20 de minute.
Când te
grăbești, găsești
negrese delicioase,
gata preparate,
în Mega Image
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UNT 82%
365, 250g

PRĂJITURĂ CU CIOCOLATĂ,
PRĂJITURA CASEI, BROWNIE
ALKA, 280g

7,99 lei

12,99 lei

DECEMBRIE 2016

5 Scoate tava din cuptor și apasă ușor în blat cu
degetele mari, cu excepția marginilor. Astfel se va
forma un mic șanț de jur împrejur, pentru ca crema
să curgă și pe laturi.

6 Mărunțește ciocolata rămasă. Încălzește smântâna într-o cratiță. Ia cratița de pe foc, pune în ea
bucățile de ciocolată și amestecă până se topește.
Toarnă ciocolata peste blat, într-un strat uniform și
lasă să se răcească

7 Taie prăjitura în cuburi potrivite și presară
deasupra zahăr pudră.

DECEMBRIE 2016
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Magicianul
Sărbătorilor
ești tu!
Clinchetul paharelor ce se aude de cum intri pe ușă, râsetele celor
dragi, adunați în jurul mesei, cadourile pregătite sub brad, mirosul
de friptură ce sfârâie la cuptor. În sfârșit, te poți relaxa și alătura
petrecerii – totul este așa cum ți-ai dorit.

DECEMBRIE 2016
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Pentru o masă
tradițională

PASTRAMĂ
CRUD-USCATĂ
AFUMATĂ

MUȘCHI
CRUD-USCAT
AFUMAT

4,99 lei

5,19 lei

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 80g GUSTURI ROMÂNEȘTI, 80g

BABIC DE PLEȘCOI

ULEI DE MĂSLINE
EXTRAVIRGIN

GUSTURI ROMÂNEȘTI,
preț per 100g

PIETRO CORICELLI, 1l

5,99 lei

32,29 lei

JAMBON DIN PIEPT
DE CURCAN

BUNEA HAIDUCUL, 80g

GUSTURI ROMÂNEȘTI,
preț per 100g

4,99 lei

MUȘCHI DE VITĂ

15,99 lei

CÂRNAȚI DE SIBIU

GUSTURI ROMÂNEȘTI, preț per 100g

3,59 lei
24
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moția, fiorul de bucurie și
nerăbdare ce ne cuprind în
fiecare an în perioada sărbătorilor sunt și mai intense atunci
când noi suntem cei care punem
în scenă masa festivă. Fie că avem oaspeți
acasă de Crăciun sau de Revelion, a fi gazdă
este în egală măsură o responsabilitate care
ni se poate părea copleșitoare, dar și șansa
de a oferi celor dragi momente memorabile.
Și, cum la români mâncarea e văzută ca cel
mai important cadou al zilelor de sărbătoare,
depinde de noi să le pregătim celor apropiați
cele mai frumoase surprize. Până la urmă,
acestea sunt ultimele zile și seri speciale
ale anului, și toți ar trebui să găsim în ele
inspirație, împlinire, mângâiere, optimism.
Ideile din paginile următoare sperăm să te
ajute să minimizezi factorii de stres care vin la
pachet cu frenezia de a fi gazdă și să te ajute
să pregătești pentru ceilalți, dar și pentru tine,
mesele și atmosfera care să vă facă pe toți să
simțiți căldura și spiritul sărbătorilor.
CEVA TRADIȚIONAL, CEVA INEDIT,
CEVA PRACTIC, CEVA BLING!
Oricând în zilele de Crăciun, de Revelion și
între acestea poți invita la tine familia sau
prieteni. Primul lucru pe care îl ai de stabilit
atunci când organizezi o masă de sărbători
este conceptul general și care sunt aspectele
esențiale de care să ții seama. Cine îți sunt
oaspeții și care sunt așteptările lor? Cum
vrei să arate casa, ce tip de mâncăruri le-ar

plăcea, cum faci ca organizarea mesei și
schimbarea felurilor de mâncare să se facă
simplu și fără multă bătaie de cap? Apoi, e
important să stabilești dacă îți dorești o masă
tradițională sau una dominată de preparate
internaționale rafinate și dacă oamenii vor sta
așezați la masă ori e mai practic să organizezi
o masă stil bufet, de unde fiecare fiecare se
poate servi.
Următorul pas e să stabilești un stil și o
dominantă cromatică pentru decor, în funcție
de tipul locuinței, buget și timpul pe care vrei
să-l acorzi pregătirilor. La modă sunt „white
Christmas” (în care predomină decorațiunile
albe), „simplitate nordică” (tehnicile artizanale simple și tehnologia creează împreună
o atmosferă contemporană, naturală, în
care te simți ocrotit), „colorat și jucăuș” (cu
decorațiuni făcute de tine și copii, elemente
pop art sau vintage, din vremea copilăriei
tale), „lux și opulență” (un stil inspirat de interioare istorice sau de film, în care predomină
decorațiunile strălucitoare, candelabrele,
materialele prețioase și decorațiunile contemporane supradimensionate).
TE SIMȚI ÎN LARGUL TĂU
În funcție de mărimea locuinței, poți hotărî
care este numărul maxim de invitați pe care
îl poți avea. În mod ideal, la masa de Crăciun
toată familia stă împreună, dar dacă spațiul
este limitat, e mai eficient să organizezi o
masă pentru adulți și alta separată pentru
copii, într-o altă încăpere. Dacă e o masă de

Magicianul Sărbătorilor ești tu!

PIEPT
HAIDUCESC

GUSTURI ROMÂNEȘTI,
preț per 100g

3,49 lei

POMANA PORCULUI
ANGST, preț per 100g

4,89 lei

CALTABOȘ DE CASĂ
ANGST, preț per 100g

3,39 lei

JUMĂRELE DE RAȚĂ

ANGST, 160g

18,49 lei

UNTURĂ DE RAȚĂ

ANGST, 200g

10,49 lei

CARNE LA GARNIȚĂ

ANGST, 450g

18,49 lei

Clipe preț ioase

nte cu o șampanie
Marchează aceste mome
sebit. Dacă ești
deo
nt
ma
spu
vin
un
sau
e sau prieteni,
rud
la
ori
băt
invitat de săr
de calitate.
tură
oferă-le gazdelor o bău

familie, cu mulți copii, un brad, natural sau
artificial, frumos împodobit și cu mici cadouri
pentru toată lumea așezate sub el, creează
exact atmosfera pe care toți o așteaptă.
În schimb, dacă organizezi o masă de Revelion
pentru prieteni și vreți mai degrabă să dansați
și să vă distrați, poți renunța la un brad mare
în favoarea unor elemente decorative care

LEBĂR DE CASĂ

ANGST, preț per 100g

VIN SPUMANT

SCHLUMBERGER ,
alb, brut , 12% vol.
alc., 750ml

2,99 lei

66,99 lei

ocupă mai puțin loc. Oricum, tendința este de
a renunța la folosirea în locuințe a brazilor
naturali, din considerente care țin de protejarea naturii. Tot mai mulți oameni folosesc
brazi artificiali și doar mici elemente naturale
– coronițe decorative sau crengi de brad
prinse în brazii artificiali sau ca element
central pe masa de sărbătoare.

SLĂNINUȚĂ AFUMATĂ

GUSTURI ROMÂNEȘTI, preț per 100g

1,69 lei
DECEMBRIE 2016
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Pentru un meniu
internațional

BRÂNZĂ
DORBLU

BRÂNZĂ BRIE
CU MUCEGAI ALB

5,29 lei

14,99 lei

KASEREI, 100g

PRÉSIDENT, 200g

-30%*
BRÂNZĂ
GRAN BAVARESE

DELACO, 50% GR. S.U.,
100g

6,84

5,81 lei

SPARANGHEL
VERDE
ambalat, 450g

21,99 lei
SOS
DE SOIA DARK

DELHAIZE, 200ml

5,79 lei

* la al doilea produs cumpărat; preț valabil prin casa de marcat;
prețul redus este calculat per buc. la achiziționarea a două produse

SOS
BARBEQUE
DULCE
AFUMAT

JACK DANIEL’S,
270g; disponibil
și sos barbeque
Original/Chili iute

CONCENTRAT
DE RODII

DARINNE, 300ml

16,99 lei

19,99 lei

BRÂNZĂ
EMMENTALER

-50%*

DELACO, 200g

9,66
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7,25 lei

Local sau global?

rite
parate românești din dife
Îmbină în mod creativ pre
meleaguri, chiar
alte
pe
de
le
une
cu
i
regiuni ale țări
temporană rafinată.
exotice, pentru o masă con

VINARS

JIDVEI
42% vol. alc., 700ml

62,34 lei
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CAFEA MĂCINATĂ CU
AROMĂ IRISH CREAM

SNACK CU SEMINȚE
DE SUSAN

DOLCE BACIO, 125g;
disponibilă și cafea cu
aromă de caramel

TOORTITZI, 180g;
disponibile și variantele cu:
sare, mix de semințe

16,39 lei

3,39 lei

CÂRNAȚI

POIANA MĂRULUI,
300g

9,99 lei
CHORIZO
SALAM EXTRA
ESPINA, 75g

8,29 lei
ZACUSCĂ
DIN PEȘTE CU CIUPERCI

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 300g

11,99 lei

BRÂNZĂ
PLATOU PARTY

LA COLLINE, 150g

14,44 lei

OFERĂ OASPEȚILOR CE SE AȘTEAPTĂ
Dacă vorbim de masa de Crăciun, e important
să ții cont de ceea ce se așteaptă oamenii
să vadă în casă și pe masă. Oricât am fi de
aventuroși pe tărâmuri culinare zi de zi, de
Crăciun vrem să gustăm anumite preparate. La
noi, tradiția este ca masa să fie îmbelșugată și
să se servească multe preparate, fiindcă acest
exces alimentar creează un sentiment de împlinire. Este o formă de „recompensare”, un fel
de premiu pe care ni-l oferim nouă înșine după
perioada postului și după un an în care am
muncit mult. Este momentul în care vrem să
culegem roadele, să simțim că efortul nostru
se reflectă în bunăstare. De aceea, preparatele
tradiționale e musai să fie incluse la masa de
sărbătoare. Foarte apreciate sunt delicatesele
rustice, servite ca aperitive și însoțite de un
păhărel de țuică sau palincă – jumări, șorici,
șunculiță, carne la garniță, cârnați de casă,
lebăr, caltaboș, brânză de burduf sau telemea.
Preparatele specifice sezonului sunt răcitura din cocoș sau curcan cu usturoi, salata
de boeuf, ouăle umplute. Felurile principale
includ sărmăluțele în foi de varză murată cu
mămăliguță, friptura de porc la tavă cu diferite

garnituri și murături, gâsca sau rața la cuptor,
peștele. Cozonacul și prăjiturile de casă încheie masa, stropită din belșug cu vin.
E MOMENTUL SĂ TE RĂSFEȚI!
Crăciunul sau Revelionul sunt momente în
care te bucuri de mâncărurile tradiționale,
dar în care vrei să ai și luxul unei mese cu
toate bunătățile rafinate pe care dorești să
le încerci. Oferă-le musafirilor tăi surpriza
descoperirii unor mezeluri, brânzeturi și preparate pe care nu le-au mai încercat sau care
nu sunt asociate în mod tradițional cu mesele
de sărbătoare acasă, ci mai degrabă gustate
la vreun restaurant sau în vacanțe. Aperitivele
cu somon afumat, carpaccio sau prosciutto
crudo, salamurile cu nuci și terinele de vânat
pot sta alături de brânzeturi franțuzești,
italienești, olandeze, de salate cu quinoa ori
sushi. La modă este ceviche (se citește „sevice”), un preparat din pește și fructe de mare
originar din America Centrală, marinat în suc
de citrice, nepreparat termic, tocat și amestecat cu diferite ingrediente tăiate cubulețe:
ardei, castravete, avocado, boabe de porumb
și ierburi aromatice.

SALATĂ
CU ICRE DE ȘTIUCĂ

GUSTURI ROMÂNEȘTI,
100g

9,69 lei
SALATĂ CU ICRE DE
CRAP ȘI CEAPĂ
GUSTURI ROMÂNEȘTI,
100g

4,99 lei

SALAM DE SIBIU

GUSTURI ROMÂNEȘTI, preț per 100g

5,59 lei
DECEMBRIE 2016
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Pentru o masă
stil bufet
WHISKY 12 ANI

CHIVAS REGAL, 40%
vol. alc., 700ml

115,99 lei

VIN CHARDONNAY

NEC PLUS ULTRA, alb, demisec,
13% vol. alc., 750ml

18,99 lei

BRÂNZĂ DE VACI

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 3% grăsime,
preț per 100g

1,59 lei

CEAI
DIGESTIE UȘOARĂ
FARES, 20x1,5g

CEAI
FRUCTE DE PĂDURE

3,59 lei

FARES, 20x2g

2,39 lei
VIN MERLOT

PRINCE MATEI,
roșu, sec,
14,5% vol. alc., 750ml

91,99 lei
RULADĂ CU CAȘCAVAL,
URDĂ ȘI MĂRAR

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 300g

10,19 lei

CAȘCAVAL CU LAPTE DE CAPRĂ
GUSTURI ROMÂNEȘTI, preț per 100g

3,69 lei
28
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PROPUNE MENIURI ECHILIBRATE
Chiar dacă produsele din carne de porc
sunt cele după care tânjim gândindu-ne la
bunătățile de pe mesele de sărbătoare, e bine,
mai ales dacă suntem gazde, să pregărim
un meniu echilibrat, în care să includem și
legume, cereale, fructe. Alături de antreuri,
un bol cu salată Caesar sau niçoise n-o să
rămână mult timp ignorat. Chiar dacă cea
mai populară garnitură pentru friptură sunt
cartofii, propune, pe lângă aceștia, și alte
legume: sparanghel tras în unt la tigaie, soté
de ciuperci, salată de varză și morcovi cu
maioneză de casă, legume gratinate (felii
de dovlecel, vânătă, ardei), porumb copt,
salată de sfeclă roșie. Mai ales dacă printre
invitați ai vegetarieni sau persoane care au
intoleranță la anumite ingrediente (gluten,
lactoză), trebuie să ții cont de acest lucru
și să te asiguri că fiecare va avea parte de o
masă îmbelșugată.
PRACTIC:
O MASĂ DE SĂRBĂTORI STIL BUFET
Ceea ce numim „bufet suedez” este un stil de
a servi masa mai puțin formal, foarte potrivit
la petrecerile de acasă, cu mulți oameni.
Pe o masă lungă sunt așezate o mulțime de
preparate, iar oaspeții își pot pune singuri în
farfurii ce și cât doresc. „Smörgåsbord” era la
origine o masă unde suedezii puteau servi bă-

uturi și gustări la o petrecere înainte de masa
propriu-zisă. Termenul a devenit cunoscut la
nivel internațional la Expoziția Mondială de
la New York din 1939, când la standul Suediei
a trebuit găsită o soluție pentru a prezenta
diferite tipuri de preparate unui număr foarte
mare de vizitatori. „Bufetul suedez” se bucură
de succes și la noi, mai cu seamă că permite
folosirea eficientă a spațiului în apartamentele de bloc. De Crăciun sau de Revelion, poți
opta și tu pentru această variantă, mai ales
dacă îți dorești o petrecere mai relaxată.
CALD, RECE, CU DESERTURI
Poți avea la început un bufet rece, în care
să aduci pe masă toate aperitivele, salate,
pâine și băuturi festive (aperol, prosecco,
șampanie). Pentru ca fiecare să se poată servi ușor, alege produse gata feliate sau feliază-le înainte de petrecere – salamurile, brânzeturile, cârnații, ruladele sunt mai simplu de
servit. Fiecare oaspete își poate alege din mai
multe tipuri de pâine (inclusiv fără gluten) ce
dorește, vegetarienii își pot alege de pe masă
doar ceea ce li se potrivește, fiecare având
libertatea de a combina ingredientele care-i
plac. În același timp, este o soluție mai eficientă pentru gazdă. Pentru bufetul cald, poți
prezenta simultan mai multe tipuri de fripturi,
garnituri și sosuri. Pentru a-ți fi mai ușor ca
gazdă, cel mai bine este să gătești totul în

* la un produs cumpărat; preț valabil prin casa de marcat
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-5%*
BRÂNZĂ BRIE FELII
ILE DE FRANCE, 150g

11,56

VIN CABERNET
SAUVIGNON

10,98 lei

CHÂTEAU VALVIS,
roșu, sec, 13% vol. alc.,
750ml

84,99 lei

VIN CUPAJ SAUVIGNON
BLANC
ȘI FETEASCĂ REGALĂ
TEZAUR, alb, sec,
12,5% vol. alc., 750ml

23,99 lei

Semne bune

CL ASIC
NON BL ANC
VIN SAUVIGc, 12,5% vol. alc., 750ml

se
JIDVEI, alb,

Dacă ești gazdă de
Revelion, pregătește
surprize pentru
invitați: plăcintă cu
răvașe cu mesaje,
peruci colorate și
ochelari de par ty cu
2017 cu care să vă
fotografiați și mici
cadouri pe care să
le oferi la miezul
nopții.

15,19 lei

CAȘCAVAL BRĂDET ÎMPLETIT

GUSTURI ROMÂNEȘTI, preț per 100g

4,59 lei

CAȘ DULCE DE VACĂ

GUSTURI ROMÂNEȘTI, preț per 100g

avans și doar să încălzești mâncarea atunci
când e momentul. Garniturile de legume,
dar și friptura de vițel sau somonul la cuptor
pot fi pregătite încă de dimineață și doar
încălzite atunci când le vine rândul. Singura
excepție: cartofii copți. Pe aceștia este bine
să-i pregătești chiar înainte de servire. Cea
de-a treia și ultima schimbare de preparate se
referă la deserturi. Și acestea trebuie pregătite din timp, tăiate și puse pe platouri, astfel
încât doar să fie așezate pe masă.

PENTRU UN AN NOU CU NOROC
Băutura pentru mesele de sărbătoare
trebuie să respecte două reguli: să fie multă
și să fie de bună calitate. Alege pentru
oaspeți băuturi aperitive, vinuri românești și
internaționale pentru toate gusturile – albe,
roșii și rosé –, spirtoase tari și digestive.
Neapărat, vin spumant de bună calitate sau
șampanie. Și nu vei da greș dacă vei oferi
un vin fiert cu scorțișoară și cuișoare spre
dimineață!

2,38 lei

COTLET HAIDUCESC

CAMPOFRIO, preț per 100g

3,22 lei
DECEMBRIE 2016
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Gustări dulci

Moș Crăciun
în așteptarea lui

GOGOAȘĂ
CHRISTMAS

DRAJEURI
DE CIOCOLATĂ

3,49 lei

7,99 lei

DOTS ORIGINAL, 55g

CRÈME PÂTISSIÈRE

MEGGLE, 1l

8,99 lei
30

DECEMBRIE 2016

SMARTIES, 150g

ORNAMENTE
CONFETTI VESELE

DR. OETKER, 30g; disponibile și:
fluturași, inimioare roz

2,99 lei

CĂPȘUNE

cal. 1, 500g, preț
disponibil în
magazine

MIEZ DE NUCĂ
MĂCINAT

ROCONUT, 200g

8,99 lei

Peste tot în lume, Moș Crăciun
este așteptat cum se cuvine: cu
bunătăți dulci lăsate undeva la
vedere, pe pervazul ferestrei sau
lângă brad, pentru ca Moșul să
guste din ele. Tradiția este veche
și pornește de la Moș Nicolaie, sfântul patron al copiilor și
precursorul lui Moș Crăciun, care
dăruia cadouri în schimbul bucatelor primite. O altă tradiție spune
că ornamentele dulci din brad
dispăreau după ce Moș Crăciun
trecea pe acolo. După ce acestea
au fost înlocuite cu unele necomestibile, copiii au început să-i
lase Moșului câteva fursecuri și
un pahar cu lapte, dar și morcovi
pentru reni. Iată, așadar, un motiv
ca cei mici să aibă un proiect
la bucătărie. La Mega Image
găsești tot ce-ți trebuie pentru a
face cele mai bune prăjituri, dar
și ingrediente originale, pentru
ornarea acestora. Moșului o să-i
placă cu siguranță și deserturile
noastre tradiționale de Crăciun, gata preparate: fursecuri,
pișcoturi, madlene, nuci umplute,
trufe de ciocolată, islere, ruladă
cu cremă sau felii de chec, care
pot fi decorate cât mai haios de
către cei mici.

Colontitlu
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Joacă-te
Colontitluîn bucătărie!

Căsuța
lui Hansel
și Gretel

Copiii vor fi
foarte încântați
să participe la
ridicarea acestei
construcții dulci,
dar și mai bucuroși
vor fi s-o ronțăie la
final.

Preparaă...
glazur

Amestecă foarte bine,
astfel încât să iasă cât
mai fină.
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Întinde-o
pe biscuiți...

Dacă nu ai poș, poți folosi
la fel de bine și o lingură
obișnuită.

Decorează
biscuiții...

Biluțe arginitii, fulgi de
ciocolată albă, jeleuri –
folosește ce-ți place.

Construiește
„casa”

Ai grijă să folosești
suficientă glazură, ca nu
cumva să cadă „tencuiala”.

Colontitlu

-10%*

CALENDARUL DE ADVENT

OLITANĂ CU CREMĂ DE

ALUNE

NAP
ilă și în varianta cu
LOACKER, 25g; disponib
ată neagră
cremă de cacao/ciocol

CIOCOL ATĂ CU LAPTE

MILKA, 146g

10,19 lei

CARS

CHOCOTIME , 100g;
Frozen
disponibilă și în varianta

7,49 lei

1,39 lei

10 pandișpane • 4 pachete de biscuiți petits-beurre • 4 cutii de fursecuri limbi de pisică • jeleuri sau bomboane gumate • 6 albușuri • 750g
de zahăr pudră • sucul de la ½ de lămâie • coloranți alimentari
PREPARARE
1 Prepară glazura pe care

4 Începe să construiești casa.

o vei folosi ca liant pentru
întreaga „casă” și pentru a lipi
decorațiunile pe biscuiți. Bate
albușurile de ou cu jumătate din
cantitatea de zahăr pudră. Când
ai obținut o cremă fină, adaugă
zahărul pudră rămas și sucul de
lămâie. Bate în continuare, până
ce amestecul este bine omogenizat.

Aranjază 6 pandișpane (2 straturi
de 3 pandișpane) pe un platou
sau o placă de lemn. Folosește
glazura pentru a lipi bine
pandișpanele unul de celălalt.
Formează acoperișul casei
din celelalte pandișpane, decupându-le dacă e nevoie.

de marcat.

8,36 7,52 lei

ilă și
PAULA, 4x125g; disponib
olat ă și
varianta cu gust de cioc
pete cu gust de vanilie

BISCUIȚI OREO
ȘI CIOCOL ATĂ
CHOCO MIX

t; preț valabil prin casa

6,99 lei

CHOCOTIME , 200g;
disponibile
și în varianta Frozen

și prăjitură cu vani
ALK A, 60g; disponibilă
ere conf iate
și fulgi de ciocolat ă/m

INGREDIENTE (4 PORȚII)

vase, în funcție de numărul de
culori pe care vrei să-l folosești,
și pune în fiecare vas câteva picături de colorant. În cazul în care
glazura ți se pare prea subțire,
mai adaugă zahăr pudră. Dacă e
prea groasă, subțiaz-o cu suc de
lămâie.

DESERT BUDINCĂ
CU GUST DE VANILIE ȘI
COL ATĂ
PETE CU GUST DE CIO

MINIPR ĂJITURA CASEI ATĂ
CIOCOL
CU CACAO ȘI FULGI DE
lie

1,49 lei

2 Împarte glazura în mai multe

JELEURI
STAR WARS

* la un produs cumpăra

ase tradiții imporUna dintre cele mai frumo
t este un calendar
tate, Calendarul de Adven
și a sărbători zilele în
folosit pentru a număra
Îl poți cumpăra sau îl
așteptarea Crăciunului.
ti pe net o mulțime de
poți confecționa – găseș
alocat fiecărei zile
idei. Pune apoi în spațiul
specială, pe care să o
un bilețel cu o activitate
pectivă. Nu uita nici
faceți împreună în ziua res
dulce sau o jucărioară.
de câte o mică surpriză

Nu uitați de scrisoarea
pentru Moșu’! O listă
detaliată cu cadourile
dorite se va dovedi foarte
utilă în cazul în care, din
cauza vârstei, simpaticul
bătrânel ar putea avea o
pană de inspirație!

5 „Tencuiește” casa cu biscuiți,

folosind glazura ca lipici. Pentru
acoperiș, folosește limbile de
pisică. Tot din biscuiți și glazură
formează și ferestre și uși pentru
casă.
6 Lasă „casa” cel

puțin 4 ore la rece,
înainte de servire.

3 Umple cu glazură un poș

de patiserie. Întinde glazura pe
biscuiți și decorează cu bomboane și jeleuri, apoi lasă glazura să
se usuce.

RÂȘNIȚĂ
ZAHĂR PUDRĂ

MĂRGĂRITAR, 250g

6,49 lei
DECEMBRIE 2016
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Alegeri gourmet

BRUNELLO DI
MONTALCINO

ASTORRE NOTI, roșu, sec,
13%, vol. alc., 750ml

Un vin produs din struguri Sangiovese Grosso crescuți la mare
altitudine, în podgoriile
din Montalcino Toscana, recunoscute pentru calitatea pe care
o imprimă acestui soi. Este roșu
intens cu nuanțe de grena, are
arome de vanilie și condimente,
iar gustul este bine structurat,
cu note de fructe roșii și taninii
fini.

CUVÉE ANDREI
AVINCIS, roșu, sec,
13,5%, vol. alc., 750ml

Cabernet Sauvignon cu o culoare
roșu-rubinie închisă, profundă,
cu un bun potențial de învechire,
care a luat tot ceea ce este
mai bun din renumitul sol al
Drăgășaniului. Are un buchet
predominant de coacăze negre
proaspete și o ușoară notă de
stejar. Gustul de fructe coapte
este îmbrăcat într-o subtilă notă
de vanilie.

92,89 lei

79,99 lei

ȘAMPANIE
GRAND BRUT
PERRIER-JOUÉT,
12% vol. alc., 750ml

Este una dintre cele mai prestigioase șampanii,
produsă de Casa Perrier-Jouét din Epernay
încă din 1811. Este realizată numai din struguri
Chardonnay din Côte des Blancs, rezultatul
fiind o șampanie fină, rafinată și armonioasă,
cu o magnifică strălucire efervescentă.
Are subtile note de vanilie și miere,
dublate de o aciditate fină.

159,99 lei
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Scanează codul alăturat și intră online pe platforma interactivă stamdevorba.ro. Vei ajunge într-un spațiu virtual
unde poți găsi informațiile de care ai nevoie pentru a alege vinul potrivit și delicatesele care să-l însoțească sau
poți afla mai multe despre nutriția echilibrată, diete, produse naturale și bio. De asemenea, poți interacționa cu alți
pasionați de vinuri sau de un stil de viață sănătos.
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Natural și sănătos

BIO RITUAL DE IARNĂ

Sursă info: stamdevorba.ro/naturalsisanatos

În sezonul rece, când pielea este expusă vântului și temperaturilor scăzute, e
important să acorzi o atenție mai mare ca de obicei ritualului de îngrijire zilnică.
Iar pentru asta ai nevoie de produse de o calitate foarte bună, care să te susțină
în acest demers, precum cosmeticele organice din concept corner-ul Equilibrium.
Coco Chanel spunea că „natura
îți dă tenul pe care-l ai la 20
de ani, viața ți-l modelează pe
cel de la 30, dar la 50 de ani ai
tenul pe care-l meriți”. Cu alte
cuvinte, felul în care ai grijă de
pielea ta și produsele pe care le
folosești se vor reflecta pe fața și
pe corpul tău, mai devreme sau
mai târziu. În această perioadă
este recomandat să folosești
produse de îngrijire cu un grad
mare de hidratare, care să
repare și să ajute la prevenirea
apariției pielii uscate. Începe
prin a include în ritualul tău de
frumusețe aplicarea unei măști
de hidratare o dată pe săptămână. Masca hidratantă de la Hera
Medical este adecvată tuturor
tipurilor de ten. Prin compoziția
sa, aceasta stimulează o fixare
mai bună a apei în piele, astfel
că oferă hidratare instant și
revitalizează pielea uscată. Ingredientele din
crema ultrahidratantă Ecowell – vitamina
E, uleiul organic de
argan, uleiul organic
de caise si uleiul organic de trandafiri – au un

BALSAM BIO
CU UNT KARITÉ
PENTRU BUZE

ULEI DE ARGAN
PENTRU FAȚĂ ȘI
DECOLTEU

16,49 lei

AVRIL, 4ml

foarte puternic efect de hidratare și protecție. Datorită formulei
sale speciale, pielea o absoarbe
rapid, astfel că o poți folosi și
sub machiaj. Uleiul pur de argan
marocan So bio hidratează
profund pielea, îi oferă elasticitate și, datorită conținutului de
steroli, are proprietăți antioxidante, ce ajută la combaterea ridurilor. O baie caldă și
relaxantă, la sfârșitul unei zile
friguroase te ajută nu doar să
te destinzi, ci și să-ți tonifici
corpul și să-ți înfrumusețezi
pielea. Sarea de baie cu ulei de
argan și extract de smochine de
la Green Pharmacy este bogată
în macro și microelemente care
regenerează și reîmprospătează
pielea. Nu uita nici de buze, care
sunt primele ce se usucă imediat
ce dă frigul. Strugurelul bio de
la Avril, bogat în ingrediente
hidratante (unt de shea,
ulei de ricin, ulei de
nuci de macadamia și
ceară de carnauba)
hidratează și protejează pielea fină a buzelor, păstrându-le moi și
catifelate.
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SO BIO, 50ml

MASCĂ BIO
HIDRATANTĂ
PENTRU FAȚĂ

HERA MEDICAL, 60ml

CREMĂ BIO
ULTRAHIDRATANTĂ
PENTRU FAȚĂ

SARE DE BAIE CU ULEI DE
ARGAN ȘI EXTRACT DE
SMOCHINE

46,99 lei

35,99 lei

63,99 lei

13,99 lei

ECOWELL, 50ml

GREEN PHARMACY, 1,3kg
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Rețete

Gătește ca un chef
cu joseph hadad

Pentru mesele de sărbătoare care ne așteaptă, Chef Joseph Hadad a pregătit, special pentru
cititorii revistei Mega, trei rețete demne de un șef-bucătar, dar pe care le poți face și tu, acasă.
Sfatul lui Joseph pentru mese reușite de sărbători? „Invitații să simtă că nu este o masă de
familie sau între prieteni obișnuită, ci o masă care are loc o dată pe an”!

bucătărie tea care nu a avut piele, udne
Trucuri în BRÂNZĂ
par
și piept
de ciuperci

GARNITURI
PENTRU
SĂRBĂTORI

seph
Recomandarea lui Jo
erci
înc
să
ul
raj
cu
ai
este să
u
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un
ori
ceva nou –
ură
de carne, ori o garnit
ți totul
inedită. Și să prezin
, ca să
ite
seb
deo
ri
în platou
este
simtă toată lumea că
sărbătoare!

Însoțește fripturile de pe mesele
de Crăciun și Revelion cu diferite
garnituri, nu doar cu tradiționalii
(și delicioșii) cartofi la cuptor.
Chef Joseph recomandă ca garnitură alternativă, la o friptură
de porc, de exemplu, cartofi
dulci la cuptor cu scorțișoară și
nucșoară – sunt senzaționali. Sau
cremă de păstârnac cu ulei de
măsline și usturoi. Inedită este
și garnitura de ridiche neagră,
tăiată în 4, cu coajă cu tot, făcută
la cuptor.
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CARTOFI DULCI

SUA, cal. 1, preț per kg

8,99 lei
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Salată festivă
cu bulete de brânză de capră

ULEI DE MĂSLINE
EXTRAVIRGIN
MEDITERANEAN

INGREDIENTE PENTRU UN PLATOU DE FAMILIE

COLAVITA, 1l

39,99 lei

300g de brânză Roquefort • 350g de brânză de capră • 100g de parmezan • 3-4 andive • 1 avocado • 3 fire de oregano proaspăt •
80g de nuci sau nuci pecan • 2 frunze de mentă • o lămâie • 250g de dovleac • 150g pesmet japonez (panko) sau obișnuit • 2 ouă
• 4 linguri de făină • frunze de salată cresse. Pentru sos: 200g de căpșune, 70g de coacăze roșii, 1 lingură de zahăr pudră,
3 linguri de ulei de măsline

1 Pregătesc buletele de brânză

de capră. Amestec brânza cu
parmezanul ras și asezonez cu
piper negru zdrobit și oregano
tocat mărunt. Pun doar un pic de
sare, pentru că parmezanul este
sărat. Adaug 2 frunze de mentă
tocate și amestec totul până obțin
o pastă. Fac din ea mingiuțe (ca la
chifteluțe), pe care le las la frigider.

2 Scot frunzele andivelor, le spăl
bine, apoi le usuc prin tamponare.
Tai dovleacul în cuburi de 1cm,
presar pe el zahăr pudră și-l bag
la cuptor la 190˚C, pe pergament,

până se rumenește, dar rămâne un
pic al dente.

3 Tai avocado în două, scot sâmburele înfigând în el un cuțit, apoi
curăț de coajă și las în zeamă de
lămâie câteva minute. Tai avocado
felii și-l asezonez cu ulei de măsline, sare și zeamă de lămâie.

4 Scot de la frigider buletele de

brânză și le fac pané. Le dau prin
făină, ou și pesmet japonez, apoi le
prăjesc în baie de ulei până devin
aurii. Le scot pe o hârtie absorbantă.

5 Pregătesc sosul. Pun în

blender căpșunele și coacăzele, o
lingură de zahăr pudră și 3 linguri
de ulei de măsline, dau drumul la
blender, iar sosul rezultat îl strecor
printr-o sită fină și-l asezonez cu
piper.

BRÂNZĂ
ROQUEFORT

TASTE OF
INSPIRATIONS,
125g

17,99 lei

6 Pe platoul de servire, așez

frunzele de andivă, pun bucăți de
brânză Roquefort rupte în mâini,
adaug buletele calde cu brânză
de capră, dovleacul și decorez cu
salată cresse sau frunze de apio.
Deasupra presar nuci și sos roșu
de fructe.

BRÂNZĂ DE CAPRĂ

EL PASTOR, 250g

26,00 lei

DECOR

Leida: farfurii, pahare,
suport de lumânare, tacâmuri

Colontitlu

Rață Wellington cu legume soté
INGREDIENTE PENTRU 2 PORȚII
2 buc. de piept de rață (180g fiecare) • 300g de ciuperci • 2 eșalote • 120g de piept de rață afumat • 1 gulie • 6 fire de sparanghel • 1 fir de cimbru • câteva fire de șofran •
20g de unt • 1 rulou de foietaj • 1 ou • ulei de măsline • 2 morcovi fragezi • sare, piper negru măcinat. Pentru siropul pentru morcovi: 1 ½ lingură de zahăr • ½ linguriță
lămâie • ¼ baton de vanilie. Pentru sos: un pahar de vin roșu • 5 linguri de oțet balsamic • 1 fir de rozmarin • 3-4 boabe de ienibahar • 1 frunză de dafin • 1 lingură de
miere de albine

1 Îndepărtez pielea de pe pieptul

de rață și asezonez cu sare și piper.
Îl sotez într-o tigaie în care am pus 2
linguri de ulei de măsline, pe ambele
părți, nu mai mult de 10 secunde.
Scot carnea și o tamponez cu hârtie
absorbantă, apoi o las la răcit.

2 Toc foarte mărunt ciupercile,

pieptul de rață afumat, eșalotele
și cimbrul. Acestea vor fi parte din
umplutură. Într-o tigaie cu 2 linguri
de ulei de măsline, sotez eșalota,
adaug pieptul de rață afumat, după
câteva secunde, ciupercile, și, în
final, cimbrul. Când sunt gata, le
răstorn într-o sită, ca să se scurgă
zeama și uleiul.

3 Mă ocup de garnitură – gulie

și sparanghel. Tai gulia în opt felii

și o pun în apă clocotită cu sare
și câteva fire de șofran, ca să se
coloreze în galben. Între timp, curăț
sparanghelul – folosesc doar vârfurile verzi. Îl pun în apă clocotită un
minut, apoi îl scot într-un castron cu
apă rece și-l las acolo puțin, ca să-și
păstreze culoarea. Pun pe foc o
tigaie antiaderentă cu 20g de unt și
sotez sparanghelul și feliile de gulie
fierte cu sare și piper.

4 Deschid foietajul la 3mm. Iau

pieptul de rață sotat la început,
acum rece. Folosesc jumătate din
cantitatea de ciuperci tocate și sotate, presărându-le pe partea cărnii
care nu a avut piele. Tai foietajul
dreptunghiular și învelesc carnea
(vezi explicațiile de la pag. 36). Sigilez marginile foietajului și pensulez

totul cu gălbenuș. Dau rața în aluat
la cuptorul preîncălzit la 190˚C nu
mai mult de 13-14 minute.

5 Curăț morcovii și îi fierb în apă
cu sare. Alături, într-o crăticioară,
la foc mic, fac un sirop din 4 linguri
de apă, 1½ lingură de zahăr, ½
linguriță de lămâie și un sfert de
baton de vanilie. Când morcovii
sunt fierți, îi transfer din oala
cu apă în crăticioara cu sos și îi
las la foc mic până absorb toate
aromele.

6 Pentru sos, pun la fiert un
pahar de vin roșu, 5 linguri de oțet
balsamic, o lingură de miere, 1 fir
mic de rozmarin, dafin, ienibahar.
Las la foc mic până obțin un sos
concentrat și lipicios.

7 Scot rața în aluat de la cuptor
și o tai felii (2 cm). Pe un platou,
torn sos, pun feliile de rață deasupra, iar alături aranjez sparanghelul, feliile de gulie și morcovii
aromați.

ALUAT
FOIETAJ

365, 800g

5,19 lei

DECOR

Leida: pahar; platou
thehome.ro: decorațiuni;
tacâmuri din inox cupruit
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Colontitlu

Tiramisu cu lapte de cocos
INGREDIENTE PENTRU UN DESERT DE FAMILIE
200g de căpșune • fructe de pădure (mure, zmeură) • pudră de cacao. Pentru cremă și blatul de pișcoturi: 250g de mascarpone • 5 gălbenușuri • 100g de zahăr pudră • 250ml de frișcă lichidă • 500g de pișcoturi • 150ml de lapte de cocos. Pentru siropul
ca cafea: 100g de cafea • 150g de zahăr • 500ml de apă • semințele dintr-un baton de vanilie

1 Tiramisu se face cu o zi înainte

de a fi servit și se ține la frigider.
Încep prin a face crema. Bat spumă
la mixer gălbenușurile și zahărul
pudră, apoi adaug mascarpone,
bat încă puțin și scot compoziția
într-un bol. Tot în mixer pun apoi
frișca lichidă, pe care o bat până
când capătă o consistență tare.
Treptat, folosind viteza mică a
mixerului, adaug compoziția din bol
cu mascarpone. Când am încorporat întreaga compoziție, las crema
deoparte.

2 Prepar siropul de cafea. Pun pe
foc o oală cu jumătate de litru de

apă, 150g de zahăr, 100g de cafea
pudră și semințele de vanilie. Las la
foc potrivit, amestecând continuu,
timp de 10 minute. Iau de pe foc și
las la răcit.

3 O să montez desertul într-un

bol de mărime medie. Înmoi pe rând
fiecare pișcot în siropul de cafea
și-l așez pe fundul bolului. Torn
apoi un strat de cremă și stropesc
cu lapte de cocos. Tai căpșunele în
felii și formez un brâu pe peretele
bolului, de jur împrejur. Pun apoi alt
strat de pișcoturi, de cremă stropită cu lapte de cocos și un nou brâu
de felii de căpșune – și tot așa,

până se umple bolul sau se termină
crema. La final, pudrez totul cu
cacao, decorez cu fructe de pădure
și frunzulițe de mentă proaspătă și
torn un pic de zahăr pudră. Se lasă
la frigider peste noapte.

MASCARPONE
DELHAIZE, 250g

6,49 lei

DECOR

Leida: suport de farfurie
thehome.ro: taburet din cupru Dot Pols Potten; cablu cu lumini;
felinar Bloomingville, din sticlă și lemn
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fructe gătite
Colontitlu

EXPERIMENTEAZĂ CU CHEF ALEX IACOB

Aflate în plin sezon și vesel colorate, portocalele
aduc în casele noastre un pic din strălucirea și
căldura soarelui, în miezul iernii. Gătite, aceste
fructe parfumate dau culoare, aciditate și aromă
multor feluri de mâncare, fie ele dulci sau sărate.
E bine însă ca periodic să le consumi ca atare, la
micul dejun sau gustare. Vitamina C, pentru care
sunt recunoscute, este foarte fragilă și se distruge
rapid în contact cu lumina sau căldura. Păstrează portocalele într-un coș de lemn sau o cutie de
carton, într-un loc răcoros, ferit de lumină, de
preferat puse pe un singur rând, nu una peste alta.

PREPARATE CU...
portocale

Intens aromate, portocalele aduc o notă fructată
delicioasă preparatelor
în care sunt adăugate. Și,
față de alte fructe, nimic
din ele nu se pierde. Coaja rasă dă prospețime și
aromă prăjiturilor. Sucul
îmbogățește gustul sosurilor și vinegretelor. Iar
pulpa merge de minune
în salate dulci sau sărate.
De la mic dejun la cină,
portocalele fac pereche
bună și cu ciocolata, dar
și cu carnea, fie ea de
porc, rață sau somon.

Experimentează!

GĂSEȘTI LA
MEGA IMAGE

PAS CU PAS

COTLET DE PORC
CU PORTOCALĂ ȘI
FASOLE VERDE
INGREDIENTE PENTRU O PORȚIE
2 felii de cotlet de porc • 1 portocală • sucul de la ½ de portocală • 1 cren
guță de rozmarin • 130g de fasole verde subțire congelată • 1 ceapă eșalotă
tocată mărunt • o mână de frunze de valeriană • ulei de măsline, oțet de vin
alb • sare, piper proaspăt măcinat

X
ALE

…o mulțime de produse care
au ca ingredient-vedetă exotica
portocală - dulceață aromată,
suc cu pulpă, bogat în vitamina
C sau ciocolată amăruie,
îmbogățită cu aroma fină a
portocalei.

CU INGREDIENTE
DE LA MEGA IMAGE

CIOCOLATĂ AMĂRUIE
CU PORTOCALE

CIOCOLATĂ AMĂRUIE
CU PORTOCALE

3,19 lei

7,99 lei

KANDIA, 80g

1 PREGĂTEȘTE CARNEA
Condimentează feliile de cotlet cu sare și
piper, apoi tapetează-le cu puțină făină.
Prăjește-le la foc mediu până devin aurii.

2 ADAUGĂ SUCUL ȘI CEAPA
Stoarce o jumătate de portocală suculentă
peste feliile de cotlet prăjite, adaugă eșalota
și mai lasă la foc mic aproximativ 10 minute.

PRALINE DE CIOCOLATĂ CU AROMĂ DE
PORTOCALE

3 FIERBE FASOLEA
Între timp, pune fasolea verde la fiert,
în apă cu sare. Las-o 3 minute după ce
începe apa să fiarbă.

LINDT, 100g

DULCEAȚĂ DE
PORTOCALE ARGOS

WITOR'S, 136g

CLOSE TO GREEK NATURE,
450g

11,79 lei

9,99 lei

4 FELIAZĂ PORTOCALA
Curăță coaja cu un cuțit bine ascuțit. Taie
apoi feliile de portocală printre membrane,
astfel încât feliile rezultate să fie fără pieliță.

TRUFE BELGIENE
CU AROMĂ DE PORTOCALE
BIANCA, 175g

8,99 lei

5 ADAUGĂ RESTUL INGREDIENTELOR
Peste cotletul de porc, pune fasolea
verde, feliile de portocală și frunzulițele de
rozmarin. Mai lasă un minut, la foc mic.

6 NU UITA DE SALATĂ
Acest preparat merge de minune cu o salată de valeriană stropită cu ulei de măsline
și oțet de vin alb.

SUC
DE PORTOCALE
CU PULPĂ
PFANNER, 2l

12,84 lei

PRALINE CU CIOCOLATĂ,
MENTĂ ȘI AROMĂ DE PORTOCALE
AFTER EIGHT, 300g

16,29 lei
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Ce poftești în București

Mahala
Aflat în apropiere de Centrul Vechi, Mahala este
un restaurant cu specific românesc contemporan. Mâncarea este punctul său forte, atmosfera
e relaxată, iar designul pune într-o perspectivă
nouă simboluri culturale tradiționale. Dacă vrei
să încerci flori de dovlecel umplute cu urdă, tartar
din biban de mare sau cocoșel în crustă aromată,
vino la Mahala!
PALATUL BRAGADIRU, CALEA RAHOVEI NR .147-153, SECTOR 5
facebook.com/restaurantmahala instagram.com/restaurantmahala

U

nul dintre cei mai cunoscuți
și apreciați bucătari de la noi,
Sorin Petru Cucu și-a pus amprenta culinară într-un mod spectaculos asupra meniului de la Mahala.
Proiectul propriului restaurant a
prins contur în toamna anului trecut,
după vreme îndelungată petrecută
cu pregătirile. Preparate românești
altfel decât le găsești în altă parte, un decor inedit și un amestec
de clienți fideli și turiști atrași de
review-urile restaurantului de pe
TripAdvisor sunt o formulă care
se dovedește de succes. Aflăm mai
multe despre Mahala chiar de la
Executive Chef Sorin Petru Cucu.
De cum am intrat, am fost
impresionați de decorul colorat.
Ne-am propus să îmbinăm folclorul
cu modernul într-un mod inedit –
și credem că am reușit. Elemente
urbane, cu accente psihedelice, sunt
scoase din anonimat datorită alăturării de elemente folclorice și simboluri culturale românești. Picturile

de pe pereți ascund de la proverbe
cu tâlc la alfabetul geto-dac, balada
populară Miorița sau referințe la
creațiile lui Brâncuși.
Cum v-ați defini stilul în
domeniul gastronomiei?
Pasiunea mea pentru gătit s-a transformat, în timp, într-un mod de viață.
Înainte de Mahala, am lucrat 12 ani ca
Executive Chef la restaurantul „Casa
di David”, unde mi-am definit stilul
gastronomic. Anterior lucrasem pe
un vas de croazieră și într-un restaurant din Paris. De aici și tehnica mea
de gătit, tipic franțuzească, pe care
încerc s-o îmbin cât mai armonios cu
aromele și gustul copilăriei noastre.
mega:

mega:

Ce preparate ne recomandați
din meniul restaurantului?
La Mahala veți descoperi un meniu
românesc contemporan, ce cuprinde
o mulțime de feluri surprinzătoare.
La noi nu funcționează ideea de
„specialitatea casei”, căci fiecare
fel este aparte. Dumneavoastră vă
alegeți preferatul dintre pulpa de
rață din garniță cu piele crocantă și
„pâsat”, supa de vițel cu rasol sau, de
ce nu, coliva, care se regăsește și ea
printre celelalte minunății culinare pe
care vi le propunem.
mega:

Ce vă deosebește de alte
restaurante similare?
De obicei, un bucătar nu își dezvăluie
secretele, însă nu este cazul aici.
La Mahala veți descoperi cele mai
ascunse taine ale bucătariei, pentru
simplul motiv că mâncarea se prepară chiar sub ochii dumneavoastră
– bucătăria este deschisă, un aspect
emblematic pentru restaurantul
nostru.
mega:

Executive Chef Sorin Petru Cucu
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PULPĂ DE RAȚĂ
CONFIATĂ CU „PÂSAT”

INGREDIENTE PENTRU 4 PORȚII
Pentru marinare: 4 pulpe de rață (aprox. 350g/ buc.) • 500g
de sare • 500g de zahăr • 50g de usturoi zdrobit • 10g de
cimbru • Pentru „pâsat" (mămăligă cu lapte): 500ml de apă
• 500ml de lapte • 200g de mălai • 10g de unt
Pentru confiere: 1kg de untură de rață
PREPARARE

1 Amestecă sarea, zahărul, cimbrul și usturoiul.
Într‑o tavă pune 1/4 din compoziție ca pat pentru pulpe
și restul peste ele. Lasă la marinat 12 ore. Apoi scoate
pulpele, spală-le sub jet de apă și lasă-le la scurs.

2 Pune untura la încălzit doar cât să se topească.
Adaugă pulpele de rață și lasă-le la „confiat” la limita
punctului de fierbere (aprox. 95°C), timp de 5-6 ore.

3 Pune la fiert laptele cu apa. Cand încep să fiarbă,
adaugă treptat mălaiul și un praf de sare, amestecând
continuu. După ce s-a omogenizat compoziția, toarn-o
într-o formă de chec unsă cu unt și acoperă cu hârtie
de copt. Dă-o la cuptor la 130°C pentru 3 ore.

4 Verificăm dacă rața este facută scuturând ușor
osul pulpelor. Când acesta are tendința de a se
desprinde, sunt gata.

5 Așază „pâsatul” pe o farfurie și pulpa de rață peste
acesta. Servește cald.

CONCURS PE FACEBOOK
Participă la concursurile organizate pe pagina de Facebook Mega Image în decembrie
și poți câștiga o cină pentru două persoane
oferită de restaurantul Mahala. Află detalii
pe www.facebook.com/MegaImageRomania.

10,45. 10,45.
lei / buc

LE PETIT MARSEILLAIS
Șampon pentru păr
diverse sortimente, 250ml

lei / buc

LE PETIT MARSEILLAIS
Balsam pentru păr
diverse sortimente, 200ml

8,37.

13,97.

LE PETIT MARSEILLAIS

LE PETIT MARSEILLAIS

lei / buc

Gel de duș
diverse sortimente, 250ml

lei / buc

Loțiune de corp cu lapte
de shea și miere, 250ml
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Marca frumuseții tale

Printre cele mai îndrăgite cadouri de sărbători pentru apropiați se numără
produsele de îngrijire. Alege pentru familie și prieteni mărci și produse
recunoscute pentru calitatea lor, care incorporează decenii de cercetare,
tehnologii și inovații în beneficiul tău!

E important pe cine alegi să aibă grijă de tine!

A avea grijă de noi și de
cei dragi e parte din rutina
zilnică, 365 de zile pe an.
Iar pentru momentele
speciale, vrem să ne simțim
cât mai bine în pielea
noastră, frumoși și plini de
energie.
Fa este o marcă internațională cu o istorie de peste 60
de ani. De la primul produs,
un săpun, lansat în 1954, Fa a
parcurs un drum lung. Astăzi,
în portofoliul său se află zeci
de produse de îngrijire pentru
femei, bărbați și copii –
deodorante, antiperspirante,
săpunuri, geluri de duș și
alte produse pentru duș și
baie etc. Palette este marca
nr. 1 în Europa în categoria
vopselurilor permanente
pentru păr. De peste 45 de
ani, Palette se adaptează
astfel încât să îndeplinească
dorințele femeilor din fiecare
epocă de a avea un păr
frumos și sănătos. Fie că
dorim să ne vopsim părul, să
acoperim firele albe sau să
încercăm, pur și simplu, un
nou look, Palette ne oferă o
gamă completă de produse
care să ne ajute.
AFLĂ CUM...

ÎȚI ÎNGRIJEȘTI PĂRUL IARNA
Folosește un șampon hidratant, reparator și
restructurant, dar și un balsam ultrahidratant,
care să prevină despicarea firelor și
electrizarea lor (e util și să porți doar căciuli
din fibre naturale). Obișnuiește-te să hidratezi
părul o dată pe săptămână folosind măști de
păr pe bază de uleiuri. Dacă ai părul vopsit,
alege șampoane speciale, fiindcă ajută la
revigorarea culorii și la hrănirea firului.
Nu folosi, pe cât posibil, uscătorul, și usucă-ți
părul mai degrabă într-un prosop cald sau la
temperatura camerei.
Nu în ultimul rând, hănește-te având grijă
să incluzi în meniu pește gras, avocado, ouă,
fructe și alte surse de fier, zinc și vitamina C.
44

DECEMBRIE 2016

„Fa” este prescurtarea cuvântului german „fabelhafte”, care
înseamnă „fabulos” – și exact așa vrem să ne simțim de aceste
sărbători: fabulos. Cumpără pentru cei dragi produse Fa și Palette,
ambele mărci ale celebrei companii germane Henkel.

VOPSEA DE PĂR
COLOR CREME

PALETTE, diverse nuanțe

10,39 lei

DEODORANT SPRAY

DEODORANT STICK

DEODORANT ROLL-ON

FA, 150ml, diverse sortimente

FA, 50ml, diverse sortimente

FA, 50ml, diverse sortimente

6,74 lei

6,74 lei

6,74 lei

Decor de sărbătoare
Ce-ar fi Sărbătorile de iarnă fără decorul specific,
plin de culoare și strălucire? Chiar dacă anul acesta decizi
să nu împodobești un brad, alege decorațiuni speciale de sezon,
pe care să le așezi prin casă, pentru a-i da un aer sărbătoresc.

SET CU ȘABLOANE
ȘI SPRAY CU EFECT
DE ZĂPADĂ

29,89 lei

FLUTURE
DECORATIV CU CLIPS
Set de 2 bucăți

12,48 lei

GHIRLANDĂ
CU STELE
DIN ACRIL

INSTALAȚIE LED
CU FULGI DE NEA
20 de piese

48,69 lei

22,29 lei

CĂSUȚĂ DIN LEMN CU LED
Set de 2 bucăți

27,14 lei

DECORAȚIUNI DIN PAIE

57,79 lei

PREȚURILE DIN ACEST CATALOG SUNT EXPRIMATE ÎN LEI ȘI INCLUD TVA. PRODUSELE SUNT DESTINATE VÂNZĂRII CU AMĂNUNTUL ȘI POT FI ACHIZIȚIONATE ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. PRODUSELE
VOR FI COMERCIALIZATE ÎN ANUMITE MAGAZINE DIN REȚEAUA MEGA IMAGE, CONFORM POLITICII INTERNE. IMAGINILE PRODUSELOR AU CARACTER DEMONSTRATIV ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII
CONTRACTUALE. INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN CATALOG AU CARACTER INFORMATIV ȘI SE BAZEAZĂ PE CERCETĂRI ÎN DOMENIUL ALIMENTAR, RAPOARTE NUTRIȚIONALE ȘI STUDII REALIZATE DE PRODUCĂTORI; ACESTE INFORMAȚII NU SUBSTITUIE SFATUL MEDICULUI SAU AL ALTUI SPECIALIST, NU TREBUIE CONSIDERATE SFATURI MEDICALE, LEGALE SAU PROFESIONALE ȘI TREBUIE FOLOSITE NUMAI PE
PROPRIA RĂSPUNDERE. PRODUSELE DIN PAGINILE DE PREZENTARE MARCATE CU STELUȚĂ SUNT CONGELATE ȘI NU SE RECOMANDĂ RECONGELAREA DUPĂ DECONGELARE.
Detalii despre companie și programul magazinelor, pe www.mega-image.ro. Vizitați și site-ul magazinului www.abcoolfood.ro. Poți comanda și online produsele Mega Image, prin emag.ro/supermarket.
Acest catalog publicitar nu se comercializează. Conținutul acestuia este proprietatea Mega Image și nu se acordă drepturi de reproducere pentru fragmente sau conținutul acestuia ca întreg pe niciun canal
public (print, online, radio, TV) fără acceptul prealabil al companiei, conform reglementărilor legale – Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
Mega Image nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele erori ori omisiuni tipografice.
Publicație editată de S.C. MEGA IMAGE S.R.L. / Sediu: București, Str. Siret nr. 95, etaj 1, sector 1;
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO 6719278; J40/27872/1994; Capital social: 486.512.630 lei.
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