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Gulia fermecată
A fost odată ca niciodată un Palat de Vanilie, în care locuiau o Prințesă blon-
duță și mama ei. Ele adorau să stea în bucătărie și să încerce mereu rețete 
noi. Fiecare masă era o surpriză. De multe ori, nici ele nu știau exact ce o să 
iasă la final. Se distrau de minune iar fructele și legumele erau prietenele lor 
bune. 

Într-o zi, pentru că bucătăria Palatului de Vanilie se cam golise, cele două 
s-au decis să plece la cumpărături. În timp ce se plimbau printre rafturi, 
dintr-o dată se aude ceva.

-Hei, am vitamina C! Hei, am vitamina C! Heiiiiiii, chiar am, multăăăăă! Psttt, 
tu mă auzi? Am multă vitamina C, sunt așa, un pic fermecată!

- Nu știu cine ești, și eu nu vorbesc cu străinii, îi spuse serioasă Prințesa 
blonduță, celei care o striga de printre rafturi.

- Hei, hei, stai, atunci mă prezint: eu sunt Gulia și sunt personajul bun.

- Probabil, dar eu nu te cunosc.

- Bine, hai să facem cunoștință. Deci, eu sunt Gulia, tu cine ești?

- Eu sunt o Prințesă blonduță și locuiesc într-un Palat de Vanilie.

- O, ce frumos. Uite draga mea, eu sunt încă necunoscută pentru tine, dar ne 
putem împrieteni și îți pot spune o vrajo-poveste! Mai ales că locuiești într-un 
Palat, un loc numai bun pentru astfel de povești, pline de mister și vrajă. 
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- Mă faci să râd. O vrajo-poveste, ce o fi aia?

- Un fel de poveste fermecată, în care există o formulă magică și un cuțit cu 
puteri extraordinare iar la final totul se transformă într-un prânz delicios.

- Ești un pic caraghioasă cu povestea ta, o să mă strige mama curând, așa că 
ar trebui să o spui repede.

- Bine, bine, deci fii atentă. Era odată, că așa încep toate poveștile.

- Da, ca niciodată, asta știu și eu, spune repede mai departe.

- Gulia avea un cuțit cu puteri extraordinare și de câte ori spunea formula 
magică tura-dura-mura-mira-pic-pic, se transforma în cubulețe. Ceapa curi-
oasă credea că ar putea și ea, dacă spune formula magică, să facă tumbe și 
să se transforme în cubulețe. Dar, ce să vezi, plângăcioasa bucătariei, cum e 
prea dolofană, nu se poate da bine peste cap și după un tura-dura-mu-
ra-mira-pic-pic, nu reușește să se transforme decât în niște solzișori mici și 
pricăjiți. Solzișorii supărați ajung într-o cratiță unde era un pic de ulei și apă. 
Un puișor fericit și bun la suflet îi vede și se duce să îi aline. Cum stăteau 
împreună, vine dintr-o dată o ploaie peste ei și îi acoperă, nu glumă! Totul 
arăta acum ca o piscină în care puteau înota toți, linistiți. Cubulețele de gulie 
s-au gândit și ele să intre acum un pic în apă, o lingură de bulion a zis că vrea 
și ea să se învârtă pe acolo iar o frunzuliță de busuioc s-a aruncat, ca de pe 
trambulină, peste ei. Când joaca lor în apă s-a terminat, ghici ce a rămas în 
loc? O mâncare delicioasă și sănătoasă pentru că așa sunt eu, o Gulie ferme-
cată, care are nevoie doar de un cuțit și o formulă magică, rostită de un glas 
de pitic.

   - Da, zise fetița: tura-dura-mura-mira-pic-pic.
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- Aceasta a fost povestea și mă înclin, dragă Prințesă. Eu zic ca în această 
seară, înainte de culcare să îi spui mamei tale povestea pe care ți-am spus-o 
eu, și să încercați și voi să faceți vraja mea.

- Tura-dura-mura-mira-pic-pic, spuse ele în cor.

Sâmburele de adevăr din această poveste este că, într-adevăr, gulia are 
foarte multă vitamina C. Este foarte bună și crudă, așadar pentru copiii 
care mănâncă și așa legumele, merită să încercați. Pentru această rețetă 
aveți nevoie de piept de pui, ceapă, o gulie, bulion și busuioc. Povestea cu 
”mănâncă, e sănătos”, nu prea îi fascinează pe copii. Poate o vrajă, poate 
niște puteri extraordinare pe care le au doar legumele și fructele, îi vor con-
vinge mai mult. Inventați cuvinte și formule magice prin care mâncarea se 
transformă dintr-o masă normală, într-una specială. Ora de masă poate fi 
și ora de povești. Inventați-le voi! Povestea guliei, e doar un exemplu. Puteți 
să schimbați povestea și vraja cum vreți, important este să smulgeți 
zâmbete celor mici. 

Poftă bună și multă imaginație!
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Orezul cu mulţi prieteni
Se apropie ora prânzului în Palatul de Vanilie. Mama Prințesei blonduțe se 
gândi la un orez delicios, cu legume. O idee bună pentru a găti împreună.

- Astăzi, mă gândeam să pregătim împreună un orez delicios, îi spuse mama. 
Ce zici?

- Hmmm, nu stiu, răspunse fetița strâmbând  din nas.

- Am putea să ne jucam de-a “cu ce seamănă”. Va fi distractiv! Prințesa blon-
duță era cam nedumerită și aștepta ca mama ei să înceapă jocul.

- Uite, avem nevoie de orez. Hai să vedem, cu ce seamănă oare? Mie îmi place 
să le spun bobițe de rouă.

- A, nu, mie mărgeluțe, spuse cu entuziasm fetița. Îmi plac foarte mult 
brățările. Prietenul meu Alex cred că ar spune că sunt dinozauri mici. Știi, lui 
îi plac foarte mult dinozaurii. El vede dinozauri peste tot. E amuzant. 

Se pare că fetița se prinse repede în jocul mamei. Ele se distrau de minune.

- Mai avem nevoie de o ceapă. Cu ce seamănă oare?

- Cu un soare, spuse plină de entuziasm fetița. Pentru că e aurie. Un soare 
plângăcios. Ție iți dau lacrimile când o tai.

- Bravo, te descurci foarte bine la jocul acesta. Uite, un morcov acum.
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- Și spanacul?

- Un omuleț verde ca o frunză, spuse razând.

- Ce omuleț caraghios. Uite, am putea să mai punem niște broccoli.

- A, știu, e simplu. Parcă e o tufă cu pălărie.

- Punem și ciuperci?

- Daaa. Care seamănă cu niște umbre ...

- Umbreluțe, spuse și mama, odată cu fetița. Și dacă le tăiem seamănă cu 
niște ...

- Urechiușe, ghici repede Prințesa blonduță, care se descurca tot mai bine la 
acest joc.

Acum toate ingredientele ajung în oală iar cât se prepară, Prințesa cu mama 
ei au timp să mai povestească despre aventurile jucăriilor din dormitorul 
Palatului de Vanilie.

-Este gata, îi spuse mama. Cine vrea să guste? Avem o mâncare de mărge-
luțe cu un soare plângăcios, un pic din nasul omului de zăpadă, niște omuleți 
verzi ca niște frunze, o tufă cu pălarie și urechiușe.

- Cred că e delicios! strigă prințesa blonduță, de se auzi în tot Palatul.

- Am uitat să îi dăm un nume, îi spuse mama.

- Aaa, poate orezul cu mulți prieteni.
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Aceasta a fost povestea unui prânz delicios, gătit în joacă. Orezul are, se pare, 
mulți prieteni. 
La voi în bucătărie cu cine s-a împrietenit?

Prepararea unui orez cu legume poate fi o distracție pe cinste și un 
moment foarte bun pentru a învăța legumele. Unde mai pui că le pune și 
creativitatea la lucru. Iar lor le place să își imagineze tot felul de personaje și 
întâmplări. Ei au creativitate în stare pură. Îndrăznesc să vă sfătuiesc, să 
profitați de ea. Veți afla lucruri uimitoare de la ei și bine ar fi, chiar să îi 
încurajați să nu o piardă. Îi va ajuta atât de mult când vor crește. Pentru 
această rețetă aveți nevoie de orez și multe legume.

Poftă bună și multă imaginație!
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Brioșa care a împăcat oul
Este mare supărare în familia Ou. Știți, de obicei, albușul și gălbenușul nu se 
despart și se înțeleg foarte bine. Împreună fac cele mai bune omlete, cele 
mai bune clătite, cele mai bune brioșe, în fine, multe prăjituri și mâncăruri 
delicioase. Sunt de nedespărțit cei doi și se pare că fac o treabă foarte bună. 
Azi-dimineață nu știu ce s-a întâmplat. Albușul s-a trezit cu o falcă-n cer și 
una-n pământ, că el vrea să fie singur, că e alb, pufos ca neaua și se poate 
descurca și singur. Vrea să se separe de gălbenuș și să fie pe cont propriu.

- Uite, vezi, cu cât sar mai mult cu atât devin mai pufos. Sunt alb ca zăpada și 
pufos ca un nor. Tu nu poți să fii ca mine, suntem prea diferiți. Nu cred că mai 
trebuie să fim așa uniți mereu. 

Într-o altă parte a bucătăriei, gălbenușul supărat, nu știa cum să îl convingă 
pe albuș că separat nu se pot descurca prea bine în bucătărie. Și, le stă și mai 
bine împreună. "O fi el pufos dar eu sunt cremos și delicat. Ne completăm 
foarte bine. Ce l-o fi apucat în această dimineață, chiar nu înțeleg. Mereu 
ne-am înțeles bine și acum, ce fac eu acum?", se gândea gălbenușul, printre 
suspine. Din dulap, o formă de brioșă îi auzi pe cei doi și se duse la gălbenuș 
să vorbească cu el.

- Am eu o idee. Stăteam acolo în dulap și l-am auzit pe albuș. Stai liniștit și ai 
încredere în mine. O să îmi reușească planul. Când sări din dulap luă după ea 
niște zahăr, un strop de vanilie, un pic de lapte și niște făină. Pe gălbenuș îl luă 
de mână mai întâi zahărul și vanilia. Cum îl consolau, un miros minunat 
invadă bucătăria.
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- Ce se simte? De unde vine parfumul ăsta? întrebă albușul.

- De acolo, îi răspunse forma de brioță, de la fratele tău gălbenușul. E de la 
vanilie.

-Și laptele, și făina? Unde se duc?

- Tot acolo. Pregătim ceva bun.

- Hei, prafule de copt, strigă albușul. Stai pe loc, vino la mine!

- Nu pot, eu cu gălbenușul trebuie să mă amestec. Vrem sa făcem ceva bun, 
îi răspunse praful de copt.

- Nu e corect, se bosumflă albușul, uite ce frumos sunt. E ca și cum ați zbura 
printre nori dacă v-ați juca cu mine.

- Da, așa este, ești foarte frumos, îi răspunse forma de brioșă. Dar, ai fi și mai 
interesant dacă ai veni alături de noi. Dacă rămâneți supărați, unul aici, altul 
dincolo, nu am mai putea face nimic bun pentru prichindeii pofticioși. Tu aici 
pufos, el acolo cremos. Și atât. Uneori, lucrând în echipă îți poți pune în 
valoare mai bine calitățile. Iar voi lucrați foarte bine împreună. Eu mă gân-
deam la niște brioșe foarte bune. Ce zici? Hai și tu cu noi. Împăcați-vă! Hai să 
facem ceva bun împreună. Dați mâna și haideti cu mine în cuptor.

Până la urmă albușul cedă la insistențele formei de brioșă. Nu foarte convins, 
se amestecă cu gălbenușul și celelalte ingrediente și forma de brioșă îi luă și 
îi băgă în cuptor. Cât au stat acolo, au avut destul timp să se gândească la 
ceea ce s-a întâmplat, să discute și să se împace. La final au ieșit niște brioșe 
fantastice și pufoase.
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- Vedeți dacă v-ați împăcat? le-a spus forma de brioșă.  Împreună ați reușit să 
vă transformați în ceva delicios. Să nu vă mai certați, nu are rost. Sunteți niște 
ouă minunate și avem nevoie de voi în bucătărie, împreună.

Smântâna asistă la împăcarea lor și se gândi să le croiască niște costume de 
sărbătoare pentru petrecerea de împăcare. Croi niște rochii foarte frumoase 
din banane și fructe de pădure.

- Gata, uite ce frumoase sunteți acum. Să înceapă petrecerea de împăcare!

Ce minunată e o casă în care miroase a ceva copt și bun. Și, câtă veselie este 
când pregătiți ceva bun alături de copii. Brioșele sunt un desert foarte ușor, 
care se prepară repede. Pentru această rețetă aveși nevoie de ouă, făină, 
lapte, zahăr, esență de vanilie, praf de copt. 

Puteți adăuga bucăți de fructe sau fulgi de ciocolată pentru copii mai mari. 
Le puteți lăsa și simple ca cele din povestea noastră și să le faceți o cremă 
din fructe cu smântână. Puteți folosi orice fel de fructe, după preferințele 
voastre. Smântâna o puteți înlocui și cu brânză ricotta. Va ieși o cremă care 
curge, să vă așteptați la mustăți colorate după ce le mâncați.

Pentru o porție de brioșe (6-8 în funcție de forma de briosă) eu folosesc două 
ouă. Restul ingredientelor sunt din ochi. Ouăle se bat separat. Vă puteți 
distra cu cei mici cu albușurile bătute până trec testul castronului. Adică, 
dacă întoarceți castronul cu albușurile bătute, nu trebuie să cadă. Cine are 
curaj să pună castronul deasupra capului? Toate ingredientele se 
amestecă cu gălbenușurile și la final ușor, se încorporează și albușurile 
spumă. Puteți adăuga în compoziție și un pic de unt topit și răcit. Ies foarte 
bune și așa. Parcă un pic mai pufoase. 



15

Încercați doar. Jucați-vă în bucătărie. Dincolo de momentul plăcut petrecut 
alături de copii, le oferiți la final și un desert făcut în casă. În acest fel, voi 
controlați cantitatea de zahăr pe care o adăugați. 

Poftă bună și multă imaginație!
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O roșie micuță și drăguță avea chef de joacă. În bucătărie, o Prințesă blon-
duță, la fel de mică și drăguță ca roșia, stătea cuminte la masă. Roșia intră în 
vorbă cu ea, cu gândul că ar fi un partener bun de joacă. 

- Am văzut că stai așa liniștită pe scaun, mă gândeam poate ai vrea să te joci.

- Cu cine să mă joc?

- Cu noi, legumele din bucătărie. Eu am chef să mă joc de-a v-ați ascunselea, 
ce spui?

- Bine. Și cum o să ne jucăm? întrebă un pic nedumerită fetița.

- Hei, legumelor, veniți pe masă. Avem aici o fetiță care vrea să se joace și mă 
gândeam la jocul “de-a v-ați ascunselea”. Punem o tigaie pe foc cu un pic de 
ulei de măsline, un strop de apă, apoi pe rând defilăm, să ne vadă fetița. Stăm 
un pic în tigaie, ea numără până la zece, apoi ne așezăm pe farfurie și ea 
trebuie să guste apoi, să ne ghicească.

- Daaa, hai, strigară toate în cor. Prințesa blonduță părea încântată de joc și 
de prietenii ei din bucătărie.

Roșia se autopropuse prezentatoarea defilării.

- Mare atenție, prima la defilare este ceapa. Te așteptăm și poți să ne spui și 
câteva cuvinte despre tine.

De-a v-aţi ascunselea
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- Eu sunt ceapa dolofana, galbenă sau roșie, plângăcioasă și dulceagă.

- Mulțumim pentru prezentare. Aplauze și pentru usturoi acum.

- Eu sunt usturoiul, înțepător și foarte atrăgător. Cu un miros și un gust 
aparte, nu ai cum să nu mă ghicești.

- Frumoasă prezentare domnule Usturoi. Împreună vin cartoful alb și cartoful 
dulce.

- Mda, nu suntem rude dar ne înțelegem. Eu sunt alb, mai făinos iar eu porto-
caliu și mai dulce. Doi gustoși.

- Bravo, mulțumim. Domnule Morcov te așteptăm!

Prințesa blonduță aplauda veselă și foarte atentă la toate legumele, pentru a 
le ghici ușor, la final.

- Eu sunt morcovul, gustos și sănătos, prietenul copiilor încă de la primele 
mese. Mă recunoști ușor, trebuie doar să fii atentă la culoare mea. Sunt cel 
mai portocaliu.

Conopida și un ciorchine de broccoli stăteau pregătiți să defileze zâmbind, 
fără prea multe prezentări, ca nu cumva să se răzgândească Prințesa blon-
duță și să nu se mai joace cu ei.

- V-am văzut dar hai, treceți repede. Sunteți cam insistenți să apăreți mereu 
în mâncarea mea! spuse mustăcind fetița.

- Acum ar trebui să vină ardeiul roșu!
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- Vin, vin. Sunt roșu și crocant, dulce și gustos. Bun și crud, bun și în tigaie. 
Sunt sigur că o să îți facă plăcere să mă ghicești.

- Vreau și eu, se auzi din cămară. Era o sfeclă roșie foarte caraghioasă.

- Oooo, și tu erai pe aici, zise fetița. Hai, îmi place de tine pentru că ai o culoare 
foarte frumoasă. 

Rând pe rând au defilat păstăile de fasole, care au făcut un întreg spectacol 
spre amuzamentul fetiței, dovlecelul și vânăta, prietenii ei foarte buni de care 
se bucură nespus când îi văzu, mazărea grăbită, câteva boabe de porumb 
hazlii și la final și roșia mică și drăguță se făcu nevăzută în tigaie.

Prințesa închise ochii, numără până la zece și așteptă ca legumele să se 
așeze în farfurie. Oare câte legume va ghici? Va ghici repede dovlecelul? Sau 
mai repede ardeiul?

Legumele pot fi și ele amuzante. Măcar ne putem 
juca cu ele și la final ... mai vedem. Importantă e 
uneori și atmosfera din bucătărie. Ar trebui să 
încercăm să ne jucăm și să transformăm legumele 
în personaje simpatice. Poate, într-o zi chiar vor 
deveni prietene bune ale copiilor. 
Pentru această rețetă aveți nevoie de cât mai multe 
legume. Le puteți transforma apoi într-un ghiveci 
delicios. 

Poftă bună și multă imaginație!



Cum ar fi ca bucătăria să se transforme în Bucătăria 
unui Palat de Vanilie, unde miroase, cum altfel a vanilie.
Un loc plin de veselie unde te poţi juca în voie cu făina. 
Unde roșiile sunt vesele, dovleceii simpatici, ardeii sunt 

cei mai buni dansatori, orezul prietenos, peștele prea gustos, 
brioșele vesele și aromate, guliile fermecate, sfecla o mare 

chimistă și avocado chiar prietenos. 
Nu-i așa că ar fi un loc minunat unde îţi vine să gătești 

și să tot povestești?
A fost odată ca niciodată ... și de aici o lume întreagă se 
deschide. O lume frumoasă, care celor mici le este atât 

de dragă. Și, poveștile pot fi spuse oriunde, chiar și în bucătărie.

                       Poftă bună și multă imaginaţie!

Este mare supărare în familia Ou. Știți, de obicei, albușul și gălbenușul nu se 
despart și se înțeleg foarte bine. Împreună fac cele mai bune omlete, cele 
mai bune clătite, cele mai bune brioșe, în fine, multe prăjituri și mâncăruri 
delicioase. Sunt de nedespărțit cei doi și se pare că fac o treabă foarte bună. 
Azi-dimineață nu știu ce s-a întâmplat. Albușul s-a trezit cu o falcă-n cer și 
una-n pământ, că el vrea să fie singur, că e alb, pufos ca neaua și se poate 
descurca și singur. Vrea să se separe de gălbenuș și să fie pe cont propriu.

- Uite, vezi, cu cât sar mai mult cu atât devin mai pufos. Sunt alb ca zăpada și 
pufos ca un nor. Tu nu poți să fii ca mine, suntem prea diferiți. Nu cred că mai 
trebuie să fim așa uniți mereu. 

Într-o altă parte a bucătăriei, gălbenușul supărat, nu știa cum să îl convingă 
pe albuș că separat nu se pot descurca prea bine în bucătărie. Și, le stă și mai 
bine împreună. "O fi el pufos dar eu sunt cremos și delicat. Ne completăm 
foarte bine. Ce l-o fi apucat în această dimineață, chiar nu înțeleg. Mereu 
ne-am înțeles bine și acum, ce fac eu acum?", se gândea gălbenușul, printre 
suspine. Din dulap, o formă de brioșă îi auzi pe cei doi și se duse la gălbenuș 
să vorbească cu el.

- Am eu o idee. Stăteam acolo în dulap și l-am auzit pe albuș. Stai liniștit și ai 
încredere în mine. O să îmi reușească planul. Când sări din dulap luă după ea 
niște zahăr, un strop de vanilie, un pic de lapte și niște făină. Pe gălbenuș îl luă 
de mână mai întâi zahărul și vanilia. Cum îl consolau, un miros minunat 
invadă bucătăria.


