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„Hrana este primul nostru medic.” 
 

Hipocrate

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
"Gheorghe Ionescu – Şişeşti"

Calcanul a fost considerat din cele mai vechi
timpuri unul dintre cei mai nobili peşti plaţi,
fiind o delicatesă pe mesele strămoşilor
noştri. Romanii îl considerau regele peştilor,
servindu-l pe o tavă din argint cu o coroană
în partea de sus.

Calcanul este un peşte semigras, bogat în
proteine   cu valoare biologică ridicată, acizi
graşi esenţiali omega-3, vitamine B3, B12 şi
minerale precum magneziu, seleniu şi fosfor.



Calcan cu risotto,
ciuperci şi sparanghel 

Acest preparat conţine aproximativ 38 g
proteine, 26 g carbohidraţi, 16 g grăsimi, şi
are o încărcătură calorică de 406 kcal. 

Mod de preparare:

Se taie sparanghelul în felii de un cm
grosime. Se păstrează vârfurile de 4-5 cm.
Într-o tigaie antiaderentă se călesc
usturoiul şi ceapa cu 1 lingură ulei de
măsline şi puţină apă, la foc mic. După
câteva minute, când sunt translucide, se
adaugă orezul şi se căleşte un minut. Se
adaugă vinul şi se amestecă până se
evaporă tot lichidul. Se adaugă apoi supa
de legume, încălzită în prealabil, puţin câte
puţin. După câteva minute se adaugă
sparanghelul feliat. Se amestecă în
permanenţă, până la sfârşit (cam încă 15-20
minute). Orezul trebuie să rămână al dente.
Se asezonează cu sare, piper, se opreşte
focul, se adaugă parmezanul ras şi se
amestecă. Se acoperă vasul şi se lasă la
odihnit câteva minute. Ciupercile şi
usturoiul se trag la tigaie într-o lingură ulei
de măsline pentru un minut. Se adaugă o
lingură de supă sau de apă şi se
asezonează cu sare şi piper. Se adaugă
vârfurile de sparanghel, se mai lasă 3-4
minute, până se pătrund legumele. Fileurile
de calcan se spală, se zvântă, se
condimentează cu sare, piper, rozmarin şi
se frig într-o tigaie antiaderentă pe ambele
părţi. Pe o farfurie, pe un pat de risotto se
aşează fileurile de calcan, iar deasupra
câteva ciuperci şi vârfuri de sparanghel.

Ingrediente :

200 g file de calcan; 50 g orez sălbatic; 2
linguri ulei de măsline; sare, piper, rozmarin;
30 ml vin alb sec; 5 g parmezan ras; 1 cătel
de usturoi şi o ceapă mică, tăiate mărunt; 30
g ciuperci asiatice (Shimeji); 4– 5 fire de
sparanghel; 200 ml supă/stock de legume.


