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„Hrana este primul nostru medic.” 
Hipocrate
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Îmbunătăţeşte sănătatea inimii. 
Îmbunătăţeşte imunitatea. 
Efecte antiinflamatorii. 
Protejează funcţia gastrointestinală. 
Tratamentul stresului respirator. 
Încetineşte îmbătrânirea. 
Întăreşte oasele şi dinţii. 
Stimulează funcţia cognitivă. 
Îmbunătăţeşte calitatea somnului. 
Optimizează nivelurile hormonale. 



Saramură de crap cu
mămăliguţă

Mod de preparare:

Se coc roşiile şi ardeii, şi se depieliţează.
Roşiile se taie mărunt iar ardeii se taie în
fâşii. Se frige crapul într-o tigaie
antiaderentă, bine încinsă. Într-o cratiţă se
pune apa la fiert, se adaugă sare, piper,
cimbru şi ardei iute, după gust. 

Când apa începe să fiarbă, se adaugă
roşiile, sucul de roşii şi ardeii. Se lasă
saramura să dea în clocot, se opreşte apoi
focul, se adaugă peştele şi usturoiul. 

Se acoperă vasul şi se lasă 15-20 de minute
pentru a se întrepătrunde toate gusturile.
Se serveşte cu pătrunjel proaspăt tocat
presărat deasupra şi alături de mămăliguţă
caldă.

 
O porţie de saramură conţine aproximativ
39 g de proteine, 17 g carbohidraţi şi 16 g
grăsimi, iar ca încărcătură calorică, 368 kcal. 

Ingrediente (4 porţii) :

4 rondele mari de crap, 4 roşii, 2 ardei graşi,
1 ardei iute, 200 ml suc de roşii, 1 căpăţână
usturoi, sare, piper - după gust, ·1 crenguţă
cimbru, pătrunjel proaspăt, 600 ml apă.

Saramura de crap este una dintre cele mai iubite
reţete pescăreşti ale românilor.  Crapul este
bogat în minerale şi vitamine, în special fosfor şi
vitamina B12, precum şi în acizi graşi, proteine şi
antioxidanţi. Acest profil unic de nutrienţi face ca
crapul să fie dorit de persoanele care caută o
sursă proteică mai bună.


