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Clătitele sunt un tip de mâncare simplu și delicios. Sunt apreciate în toată
lumea, au diverse arome și forme și conțin diferite Ingrediente. Se regăsesc
aproape în orice cultură. Clătitele reprezintă o foaie subțire și plată făcută din
aluat, prăjită într-o tigaie sau pe o tavă specială de clătite. Aluatul este de
obicei făcut din ouă, făină, lapte sau apă, ulei sau unt topit.
Cui nu îi plac clătitele? Sunt niște minuni pufoase, dulci și absolut delicioase
- cea mai bună gustare pe care ți-o poți dori!
Dacă ești un mare fan al clătitelor, probabil că ți-ai pus deja această întrebare
- care sunt mai bune, clătitele americane sau clătitele europene? Clătitele
americane tipice sunt mai groase, mai mici și au mai multă cocă, în vreme ce
clătitele europene sunt mai subțiri și mai mari.
Indiferent de preferințele tale sub aspectul gustului, nu există nicio diferență
în ceea ce privește sănătatea - ambele pot fi la fel de sănătoase sau
nesănătoase; totul depinde de Ingrediente.
Principala diferență dintre clătitele americane și cele europene o reprezintă
cantitatea de lichid adăugat în amestec. Pentru clătitele americane, vă trebuie
un aluat mult mai gros, cu mai puțin lichid, în timp ce aluatul pentru clătite
europene este mai subțire, deci necesită mult mai multă apă sau lapte. Dar nu
numai apa sau laptele fac diferența: aluatul pentru clătite americane conține
de obicei doar un ou, în timp ce rețeta de clătite europene necesită de obicei
aproximativ trei ouă.
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Cum să faci
clătitele perfecte
Este nevoie de practică și de o bună manevrare a tigăii
pentru a face clătitele perfecte

Pentru a pregăti clătite, încălzește o tigaie la foc mediu
(nu uita să folosești o tigaie care are un înveliș antiaderent
bun, în caz contrar s-ar putea să iasă un dezastru). Când
tigaia s-a încins, ungeți-o ușor cu unt (sau pur și simplu
glisați capătul unei bucăți de unt pe suprafața tigăii - doar
pe fundul acesteia și pe treimea inferioară a peretelui
tigăii), apoi turnați aproximativ 60 ml de aluat (folosind un
polonic) în tigaie și rotiți tigaia printr-o mișcare circulară,
înclinând-o ușor pentru a permite aluatului să acopere
fundul tigăii în totalitate, formând un strat uniform (ar
trebui să se ridice foarte puțin pe peretele interior al tigăii).
Gătiți clătita aproximativ 25-40 de secunde până când
partea superioară a acesteia pare a fi uscată și este aurie
pe margini. Întoarceți clătita pentru a se pătrunde și pe
partea cealaltă până când devine aurie, încă vreo 10-20 de
secunde (dacă vi se pare că tigaia devine prea fierbinte iar
clătitele se fac prea repede, reduceți puțin temperatura).
Repetați acest proces cu restul aluatului, ungând ușor
tigaia cu unt înainte de a turna aluatul pentru fiecare
clătită. Puneți clătitele preparate una peste cealaltă, pe o
farfurie întinsă sau pe un platou.
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1.

2.

Ingrediente

Ingrediente

Rețete de bază pentru clătite
perfecte
• 150 g făină
• 3 ouă
• 300 ml lapte

Mod de preparare

Într-un bol mare, amestecați făina, ouăle, untul şi
zahărul, până când Ingredientele se aglutinează un
pic.
Adăugați laptele amestecând constant, pentru a vă
asigura că laptele este complet încorporat în aluat,
iar aluatul este omogen înainte de a mai adăuga lapte.
Repetaţi aceeaşi procedură cu restul laptelui. Aluatul
trebuie să fie foarte lichid şi fără cocoloaşe.
Încălziţi o tigaie medie antiaderentă la foc mediu.
Stropiţi-o cu o linguriţă de ulei vegetal. Turnaţi un
polonic mic de aluat în mijlocul tigăii şi printr-o
mişcare circulară, întindeţi aluatul spre marginile
tigăii.
Pentru a afla când trebuie să întoarceţi clătita, ridicaţi
una dintre marginile acesteia - partea inferioară
trebuie să fie maro spre aurie. Atunci puteţi întoarce
clătita.
Gătiţi-o până când marginile devin uşor crocante.
Îndepărtaţi tigaia de pe foc şi acoperiţi-o cu un prosop
de hârtie, pentru a vă asigura că rămâne moale.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clătite pufoase

300-330 ml lapte
2 ouă
350-375 g făină
200-250 ml apă minerală
5 linguri de ulei vegetal
1 linguriţă de extract de vanilie
coaja rasă mărunt de la 1 lămâie sau de la o lămâie verde
1/4 linguriţe de sare
4 linguri de zahăr

Mod de preparare

Într-un bol mare, amestecaţi ouăle cu zahărul şi
sarea. Amestecaţi laptele, adăugaţi făina şi mixaţi
bine. Adăugaţi coaja de lămâie, extractul de vanilie
uleiul şi apa minerală, apoi bateţi cu telul până când
compoziţia este omogenă.
Încălziţi o tigaie medie antiaderentă la foc mediu.
Puneţi un polonic mic de aluat în mijlocul tigăii
şi printr-o mişcare circulară întindeţi aluatul spre
marginile tigăii.
Gătiţi clătita până când este maro-aurie pe partea
inferioară. Întoarceţi-o pe partea cealaltă şi gătiţi-o
şi pe partea respectivă până când devine maro-aurie.
Repetaţi procesul cu restul de aluat.

3.

Clătite fără gluten

Ingrediente
•
•
•
•
•
•

250 ml apă rece
2 ouă
2 linguri de unt topit
3 linguri de zahăr
350 g de făină fără gluten*
1/2 linguriţe de praf de copt fără gluten (sau
amestecaţi praful de copt cu bitartrat de potasiu
în părţi egale)(*folosiţi făină care are ca Ingrediente
principale orez dulce şi amidon de tapioca, nu folosiţi
făină din boabe)

Mod de preparare

Amestecaţi toate Ingredientele într-un bol mare şi
bateţi compoziţia cu telul până când nu mai are
cocoloaşe. Lăsaţi amestecul să se odihnească timp
de 15 minute la temperatura camerei. După 15 minute
se va îngroşa.
Încălziţi bine o tigaie, pulverizaţi ulei pe suprafaţa
acesteia sau adăugaţi unt topit. Cu ajutorul unui
polonic, turnaţi puţin aluat în tigaie şi întindeţi-l
uniform pentru a obţine un strat subţire. Coaceţi
clătita pe ambele părţi timp de 1-2 minute. Pentru a
răsuci clătita, dezlipiţi-o cu grijă de pe tigaie pornind
de la margini spre centru. Apoi întoarceţi-o pe partea
cealaltă.
Cum vă daţi seama când trebuie întoarsă? Când
turnaţi aluatul în tigaie, acesta este lichid. Apoi se
formează bule şi aluatul începe să se usuce. Când
nu mai este lichid, ci doar bule, este momentul să
o întoarceţi!
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Topping-uri
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4.

Amintiri din copilărie

Prima reţetă pe are am învăţat-o când eram mici a fost foarte simplă clătite făcute în casă umplute cu gem de căpşuni sau de zmeură. Oamenii
din întreaga lume cunosc această mic dejun de bază constând în clătite
delicioase. Reţeta este prea simplă pentru a intra în detaliu. O puteţi
realiza cu oricare dintre reţetele de aluat de mai sus. Când terminaţi de
făcut clătitele, întindeţi pe ele 2-3 linguri de gem, apoi le rulaţi sub forma
unui cilindru sau le împăturiţi în formă de triunghi. Puteţi folosi diverse
gemuri - de la cele cumpărate din magazin, până la gemul preferat făcut
în casă, care poate fi de caise, căpşuni, afine, sau struguri...
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5.

Căpșuni cremoase

Ingrediente

• Căpşuni
• Smântână pentru frişcă
• Ciocolată (opţional)

Mod de preparare

Folosiţi una dintre reţetele de clătite de mai sus. Înainte de a le găti,
feliaţi subțire câteva căpşuni şi daţi-le de-o parte. Bateţi smântâna. Când
clătitele sunt gata, ungeţi-le cu frişcă, apoi adăugaţi feliile de căpşuni.
Serviţi-le cu ciocolată topită dacă doriţi un gust mai dulce.
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6.

Clătite cu mere

Ingrediente

• 3 mere mari, decojite şi fără cotor
• 3 linguri de zahăr brun
• 1 linguriţă de scorţişoară

Mod de preparare

Tocaţi merele în cuburi mici, puneţi-le într-un bol, adăugaţi zahărul
brun şi scorţişoara, şi amestecaţi pentru a înveli bine merele în zahăr
şi scorţişoară. Lăsaţi-le în suc propriu pentru 20 minute. Înainte de a le
servi, încălziţi merele tocate la foc mediu într-o tigaie. Pentru a le servi,
adăugaţi amestecul pe fiecare clătită, apoi împăturiţi-le într-o formă
dreptunghiulară. Presăraţi zahăr pudră pe ele, pentru un gust mai dulce.
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7.

Clătite cu banane, căpşuni
şi unt de arahide

Ingrediente

• Banane, feliate subţire
• Căpşune, cojite şi tăiate în două
• Unt de arahide

Mod de preparare

Faceţi clătitele conform reţetei de bază alese sau conform unei reţete
speciale. Puneţi clătita pe o farfurie şi întindeţi unt de arahide pe
jumătate de clătită. Aranjaţi feliile de căpşuni peste untul de arahide.
Puneţi deasupra felii de banane. Împăturiţi clătita în două, apoi mai
împăturiţi-o odată, pentru a forma un triunghi. Pe deasupra puneţi din
nou felii de căpşune şi de banane.
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8.

Clătite cu căpşuni
şi Nutella

Ingrediente

• Clătitele alese de dumneavoastră
• Căpşuni decojite şi feliate
• Nutella

Mod de preparare

Faceţi clătitele conform reţetei de bază alese sau conform unei reţete
speciale. Puneţi clătita pe o farfurie şi întindeţi Nutella pe jumătate de
clătită. Aranjaţi feliile de căpşuni peste Nutella. Împăturiţi clătita în două,
apoi mai împăturiţi-o o dată, pentru a forma un triunghi. Pe deasupra
puneţi din nou felii de căpşuni.
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Clătite cu Nutella, unt de
arahide şi căpşuni în sirop

9.

Ingrediente
•
•
•
•

450 g căpşuni
3 linguri de zahăr alb
Nutella
Unt de arahide

Mod de preparare

Faceţi clătitele conform reţetei de bază alese sau conform unei reţete
speciale. Decojiţi, curăţaţi şi feliaţi căpşunile. Puneţi-le într-un bol mediu,
adăugaţi zahărul şi lăsaţi-le aşa timp de aproximativ 30 minute. Zahărul
va trage apa, făcând căpşunile să fie mai moi şi mai dulci.
Puneţi clătita pe o farfurie. Întindeţi un strat subţire de Nutella pe jumătate
de clătită, apoi adăugaţi aleator mici cantităţi de unt de arahide. Puneţi
câteva căpşuni peste Nutella şi untul de arahide, apoi rulaţi clătita sub
formă de cilindru. Puneţi pe deasupra mai multe căpşuni şi sirop.
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10.

Desert cu zahăr şi lămâie
Ingrediente

• Clătitele alese de dumneavoastră
• Zeamă de lămâie proaspăt stoarsă
• Zahăr

Mod de preparare

Faceţi clătitele conform reţetei de bază alese sau conform unei reţete
speciale. Puneţi clătita pe o farfurie. Stoarceţi suc de lămâie, apoi
presăraţi puţin zahăr. Împăturiţi-o sub formă de triunghi, mai stoarceţi
suc de lămâie pe deasupra, apoi presăraţi din nou zahăr.
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11.

Clătite cu scorţişoară

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

120 g cremă de brânză
240 ml smântână pentru frișcă
120 g zahăr pudră
4 linguri de unt
160 g zahăr brun
1/2 lingurițe de vanilie
1 linguriță de scorțișoară

Mod de preparare

Pregătiți clătitele conform uneia dintre rețetele de mai sus. Pentru
umplutură, folosiți un mixer manual pentru a amesteca crema de brânză,
smântâna pentru frișcă și zahărul pudră. Pentru sirop, puneți unt și zahăr
brun într-o tigaie mică și topiți-le amestecând în continuu. La sfârșit,
amestecați vanilia și scorțișoara și îndepărtați de pe foc.
Pentru a le servi, puneți umplutura în centrul clătitei și rulați-o bine sub
forma unui cilindru, apoi presărați pe deasupra siropul cu scorțișoară.
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12.

Clătite cu ricotta și afine

Ingrediente

• 100 g brânză ricotta
• 2-3 linguri de sirop de agave
• 100 g afine

Mod de preparare

Pregătiți clătitele conform reţetei de bază alese sau conform unei reţete
speciale. Încălziți ricotta și siropul de agave într-o tigaie mică, la foc
mediu, și amestecați în continuu până când amestecul devine lichid și
omogen. Îndepărtați tigaia de pe foc și lăsați-o să se răcească. După
ce se răcește puțin, amestecul va deveni mai consistent, acesta fiind
rezultatul pe care ni-l dorim. Pentru a servi, adăugați 2 linguri din
amestecul de ricotta și sirop de agave pe clătită, presărați afine și apoi
împăturiți clătita.
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13.

Clătite cu ricotta,
fructe de pădure și kiwi

Ingrediente
•
•
•
•
•

100 g ricotta
1 lingură sirop de agave (sau 2 linguri de miere)
căpșuni, curățate și feliate
afine
kiwi decojit și feliat

Mod de preparare

Încălziți ricotta și siropul de agave într-o tigaie mică la foc mediu,
amestecând continuu până când devine lichid și omogen. Îndepărtați
tigaia de pe foc și lăsați să se răcească.
După ce s-a răcit, întindeți 2 linguri din amestecul de ricotta și sirop
de agave pe o clătită, adăugați căpșuni feliate, afine și kiwi feliat, apoi
împăturiți clătita în două.
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14.

Clătite cu ricotta și pere
coapte în miere

Ingrediente
•
•
•
•
•

100 g ricotta
1lingură de sirop de agave
2 pere, fără cotor și feliate
2 linguri de unt
2 linguri de miere

Mod de preparare

Încălziți ricotta și siropul de agave într-o tigaie mică, la foc mediu, și
amestecați în continuu până când amestecul devine lichid și omogen.
Îndepărtați tigaia de pe foc și lăsați-o să se răcească.
Într-o altă tigaie medie, încălziți 2 linguri de unt la foc iute. Adăugați
perele feliate în unt, acoperiți tigaia cu un capac și lăsați perele să se
coacă la foc iute timp de 5 minute. Apoi întoarceți perele pe partea
cealaltă și mai lăsați-le 5 minute. Îndepărtați tigaia de pe foc. Perele ar
trebui să fie maronii pe ambele fețe - aproape arse, dar nu prea tare.
Imediat după ce îndepărtați tigaia de pe foc, turnați mierea, care se va
carameliza foarte bine.
Pentru a servi, adăugați 2 linguri de umplutură din ricotta și sirop de
agave pe o clătită și împăturiți-o în două, apoi mai împăturiți-o odată
pentru a forma un triunghi. Apoi turnați amestecul fierbinte de miere și
pere pe deasupra.
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15.

Umplutură cu mere caramelizate
și ricotta cremoasă

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

4 mere medii
60 g zahăr brun
1/2 lingurițe scorțișoară
1 lingură suc de lămâie
2 linguri de unt
2 linguri de miere
100 g ricotta
1 lingură de sirop de agave

Mod de preparare
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Puneți merele feliate într-un bol mare, adăugați zahăr cu scorțișoară, suc de
lămâie și amestecați. Lăsați amestecul să se odihnească timp de 15 minute,
pentru a se lăsa zeamă.
Într-o tigaie medie, încălziți 2 linguri de unt la foc iute. Adăugați mere feliate
(fără sucul care s-a lăsat pe fundul tigăii) în untul din tigaie, acoperiți tigaia
cu capacul și lăsați-le să se pătrundă aproximativ 5 minute. Scopul este
ca merele să devină aurii; trebuie să pară aproape arse, dar nu în exces.
Îndepărtați tigaia de pe foc și turnați imediat miere peste mere, care se vor
carameliza. Adăugați sucul rămas în tigaie.
Într-o altă tigaie mică, încălziți ricotta și siropul de agave și amestecați
în continuu până când amestecul devine lichid și omogen. Îndepărtați
amestecul de pe foc și lăsați-l să se răcească.
Pentru a servi, adăugați 2 linguri de amestec de ricotta și agave pe o clătită,
împăturiți-o în două, apoi împăturiți-o din nou pentru a forma un triunghi.
Turnați deasupra amestecul fierbinte de mere și miere.

16.

Clătite Suzette

Ingrediente
•
•
•
•
•
•

3 linguri de zahăr pudră
250 ml suc de portocale proaspăt stors
coaja răzuită de la o portocală
1 linguriță de suc de lămâie
1 lingură de Grand Marnier sau Cointreau
50 g de unt nesărat

Mod de preparare

Puneți zahărul pudră într-o tigaie antiaderentă și puneți-o la foc mediu.
Lăsați zahărul să se topească încet fără a amesteca până capătă o culoare
de caramel intens. Îndepărtați imediat tigaia de pe foc și adăugați sucul
de portocale - aveți grijă întrucât este posibil să sară stropi atunci când
intră în contact cu caramelul fierbinte. Adăuați coaja de portocală , sucul
de lămâie, Grand Marnier, apoi puneți din nou tigaia la foc mic, pentru
a topi din nou caramelul. Adăugați bucăți mici de unt în sosul respectiv
și lăsați să înceapă să fiarbă încet, până când devine strălucitor și se
reduce puțin. Adăugați clătitele în tigaie și încălziți-le.
Serviți imediat.
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17.

Umplutură cu bucățele de ciocolată,
unt de arahide și banane

Ingrediente
•
•
•
•
•

6 linguri de unt de arahide moale
2 linguri de zahăr pentru glazurat
2 linguri de lapte
50 g ciocolată sfărâmată
1/2 banană feliată

Mod de preparare

Amestecați untul de arahide cu zahărul pentru glazurat, laptele și
bucățelele de ciocolată. Întindeți amestecul de ciocolată pe clătite.
Deasupra puneți feliile de banană. Împăturiți clătita și presărați pe
deasupra arahide mărunțite, dacă vă plac.
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18.

Clătite cu umplutură de fructe

Ingrediente
•
•
•
•
•

2 mere
500 g căpșuni
o conserva de 500 g de piersici (sau 2 piersici proaspete)
2 kiwi
160 g piure de mere

TOPPING: frișcă
Sos de caramel sărat

Mod de preparare

PPregătiți clătitele folosind rețeta clasică sau rețeta pentru clătite
speciale. Tocați toate ingredientele pentru umplutura de fructe și punețile într-un bol. Adăugați piureul de mere și puneți bolul la frigider, până
când îl veți folosi pentru a umple clătitele. Serviți clătitele umplute cu
acest amestec de fructe și cu un topping de frișcă și de sos de caramel
sărat.
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19.

Umplutură de mascarpone
cu cafea

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

Clătite
4 lingurițe de pudră de cafea instant
1 lingură de apă
250 ml smântână pentru frișcă rece
125 ml mascarpone la temperatura camerei
125 g zahăr pudră
1/2 lingurițe de extract de vanilie

Mod de preparare

Pregătiți clătitele conform uneia dintre rețetele de la început. Lăsați-le
acoperite și pregătiți crema. Puneți frișca, mascarpone, zahărul și vanilia
într-un bol. Mixați ingredientele până când umplutura este groasă și
omogenă. Întindeți crema de mascarpone și cafea pe fiecare clătită.
Rulați clătitele sub formă de cilindru sau împăturiți-le pentru a le servi.
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20.

Umplutură cu cremă Boston
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125 g zahăr granulat
60 g amidon de porumb
1/2 lingurițe de sare
380 ml lapte integral
4 gălbenușuri
1 linguriță de extract de vanilie
125 ml smântână grasă pentru frișcă
250 g ciiocolată sfărâmată
3 linguri de unt
puțină smântână sau puțin lapte

Mod de preparare

Separați gălbenușurile într-un bol mic și bateți-le ușor. Dați-le de-o parte.
Într-o cratiță pusă la foc mediu, amestecați bine zahărul, amidonul de
porumb, sarea și laptele. Amestecați și încălziți până când compoziția
începe să se îngroașe (aprox. 5 minute). Turnați cam 1/3 din amestecul
cu zahăr peste gălbenușurile pe care le-ați bătut și amestecați bine. Apoi
turnați tot amestecul de gălbenușuri înapoi în cratiță și puneți-o înapoi la
foc mediu pentru aproximativ 1 minut. Îndepărtați de pe foc, amestecați
vanilia și transferați compoziția într-un bol mediu. Înveliți bolul în care se
află amestecul în folie alimentară și puneți-l la frigider până când se răcește
complet (1-2 ore). Bateți 125 ml de smântână pentru frișcă într-un bol,
până când se formează niște mici eflorescențe. Folosiți o spatulă pentru a
amesteca cu grijă frișca în crema rece de șarlotă. Umpleți clătitele cu acest
amestec și rulați-le sau împăturiți-le. Apoi preparați siropul de ciocolată:
încălziți bucățile de ciocolată, untul și laptele într-o cratiță, la foc mediu,
până când se topește ciocolata și devine lucioasă. Turnați siropul imediat
peste clătite. Pofta bună!

23

21.

Umplutură de ricotta
cu somon fume

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

250 ml smântână
coaja rasă și sucul de la 1 lămâie
1/4 buchet mărar, tocat fin
2 linguri de ceapă verde tocată
2 linguri de capere tocate
sare și piper
120 g somon afumat

Mod de preparare

Pregătiți clătitele conform rețetelor de la început. Combinați smântâna,
coaja și sucul de lămâie, mărarul, ceapa verde și caperele într-un bol mic
și condimentați cu sare și piper după gust. Adăugați amestecul în clătite
și rulați-le sau împăturiți-le. Pofta bună!
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22.

Căltite cu lămâie, miere
și cremă de brânză

Ingrediente
•
•
•
•
•

Clătite
Cremă de brânză sau smântână
Coajă de lămâie rasă fin
Miere
Felii de lămâie

Mod de preparare

Întindeți crema de brânză sau smântâna pe o clătită mare. Presărați
puțină coajă de lămâie rasă fin, apoi presărați miere după gust.
Împăturiți clătita în două și mai adăugați miere pe deasupra. Repetați
același procedeu pentru a pregăti mai multe clătite. Serviți-le cu felii de
lămâie ca garnitură, pentru a putea regla cu ușurință echilibrul dulceacru.
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23.

Clătite cu umplutură din
brânză de vaci și migdale

Ingrediente
•
•
•
•
•

80 g migdale mărunțite
2 linguri de zahăr
250 g brânză de vaci degresată, bătută
1/2 lingurițe scorțișoară măcinată
2 linguri de gem de caise

Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la 180 grade C, pe grătarul din mijloc. Presărați
migdalele într-un singur strat pe o hârtie de copt; lăsați-le să se coacă
până devin maro-aurii, aproximativ 8 minute. Lăsați-le să se răcească
puțin. Păstrați 2 linguri de migdale pentru decor. Într-un bol mediu,
amestecați brânza de vaci, zahărul și scorțișoara. Apoi adăugați
migdalele. Puneți 2 linguri din amestecul de brânză pe capătul mai mic
al fiecărei jumătăți de clătită; rulați-o cu grijă sub forma unui cilindru.
Puneți clătitele cu partea pe care se îmbină laturile în jos, la distanță
de 2,5 cm, pe o foaie de copt. Coaceți-le până când se fac aurii pe
margini, aproximativ 5 minute. Între timp, încălziți gemul și 2 linguri de
apă într-o cratiță mică la foc mediu (sau la microunde) până când gemul
se lichefiază; bateți cu telul pentru a se amesteca bine. Cu o spatulă
subțire de metal, transferați cu grijă câte 2 clătite pe 4 farfurii. Turnați
deasupra sos de caise, apoi presărați migdalele pe care le-ați păstrat.
Se servesc imediat.
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Clătite
Americane

27

24.

Clătite Americane simple

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

400 g făină obișnuită
3 lingurițe și jumătate de praf de copt
1 linguriță de sare
1 lingură de zahăr alb
300 ml lapte
1 ou
3 linguri de unt, topit

Mod de preparare

Într-un bol mare, cerneți făina, praful de copt,sarea și zahărul. Faceți o
adâncitură în mijloc și turnați laptele, oul și untul topit; amestecați până
când se face o compoziție omogenă. Încălziți o tavă pentru clătite sau
o tigaie unsă cu puțin ulei la foc mediu. Turnați sau puneți cu polonicul
aluatul pe tavă, folosind aproximativ 60 ml pentru fiecare clătită. Coacețile pe ambele fețe până se fac aurii și serviți-le fierbinți, cu topping-ul
preferat.
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25.

Rețetă de bază cu lapte bătut
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g făină obișnuită
2 linguri de zahăr
2 lingurițe de praf de copt
1/2 linguriță sare
250 mllapte bătut degresat
1 ou mare
2 linguri de unt nesărat sau ulei vegetal
1 lingură de ulei vegetal

Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la 100 grade C; pregătiți o hârtie de copt sau un platou
termorezistent, pentru a putea păstra clătitele calde în cuptor. Într-un bol
mic, bateți cu telul făina, zahărul, praful de copt și sarea, adăugați 1/2
linguriță de bicarbonat de sodiu pentru a usca amestecul și lăsați-l să se
odihnească. Într-un bol mediu, bateși cu telul laptele, untul (sau uleiul) și
oul. Adăugați ingredientele uscate în amestecul de lapte; bateți cu telul până
când acestea se înmoaie (nu bateți prea tare; e în regulă dacă amestecul
are câteva cocoloașe mici). Încălziți o tigaie antiaderentă pentru clătite,
adăugați puțin ulei sau unt (chiar înainte de a adăuga aluatul). Adăugați în
tigaie 2-3 linguri de aluat și întindeți-le sub formă circulară, pentru a forma
clătitele - ar trebui să intre 2-3 clătite într-o tigaie, în funcție de dimensiunile
tigăii. Coaceți-le până când pe suprafața clătitei apar bule, iar câteva dintre
acestea s-au spart, aproximativ 1-2 minute. Mutați-le pe o hârtie de copt sau
pe un platou și acoperiți-le cu folie de aluminiu pentru a le păstra calde în
cuptor. Procedați la fel cu restul de aluat. Serviți-le calde cu topping-ul dorit.
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26.

Clătite cu iaurt

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g făină obișnuită
2 linguri de zahăr
2 lingurițe de praf de copt
1/2 linguriță sare
250 ml iaurt
1 ou mare
2 linguri de untnesărat sau ulei vegetal
1 lingură de ulei vegetal

Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la 100 grade C; pregătiți o hârtie de copt sau un
platou termorezistent, pentru a putea păstra clătitele calde în cuptor.
Într-un bol mic, bateți cu telul făina, zahărul, praful de copt și sarea,
adăugați 1/2 linguriță de bicarbonat de sodiu pentru a usca amestecul
și lăsați-l să se odihnească. Într-un bol mediu, bateți cu telul iaurtul,
untul (sau uleiul) și oul. Adăugați ingredientele uscate în amestecul
de iaurt; bateți cu telul până când acestea se înmoaie (nu bateți prea
tare; e în regulă dacă amestecul are câteva cocoloașe mici). Încălziți o
tigaie antiaderentă pentru clătite, adăugați puțin ulei și începeți să gătiți
clătitele, adăugând 3 linguri de aluat în tigaie Țineți clătitele gata gătite
în cuptor, pentru a le menține calde. Procedați la fel cu restul de aluat.
Serviți-le cu topping-ul dorit.
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27.

Clătite din făină de grâu
integral cu iaurt

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

120 g făină din grâu integral
60 g făină de porumb
60 g germeni de grâu
1/2 lingurițe de praf de copt
2 linguri de zahăr
2 lingurițe de bicarbonat de sodiu
1 linguriță de sare
250 ml iaurt
1 ou mare
2 linguri de unt nesărat sau ulei vegetal
1 lingură de ulei vegetal

Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la 100 grade C; pregătiți o hârtie de copt sau un
platou termorezistent, pentru a putea păstra clătitele calde în cuptor.
Într-un bol mic, bateți cu telul făina, făina de porumb, germenii de grâu,
zahărul, praful de copt și sarea, adăugați 1/2 linguriță de bicarbonat
de sodiu pentru a usca amestecul și lăsați-l să se odihnească. Într-un
bol mediu, bateți cu telul iaurtul, untul (sau uleiul) și oul. Adăugați
ingredientele uscate în amestecul de iaurt; bateți cu telul până când
acestea se înmoaie (nu bateți prea tare; e în regulă dacă amestecul
are câteva cocoloașe mici). Încălziți o tigaie antiaderentă pentru clătite,
adăugați puțin ulei și începeți să gătiți clătitele, adăugând 3 linguri de
aluat în tigaie Țineți clătitele gata gătite în cuptor, pentru a le menține
calde. Procedați la fel cu restul de aluat. Serviți-le cu topping-ul dorit.
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28.

Clătite cu banane

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g făină obișnuită
2 linguri de zahăr
2 lingurițe de praf de copt
1/2 lingurițe de sare
1 ou mare, bătut ușor
250 ml lapte
2 linguri de unt nesărat, topit
2 banane,feliate

Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la 80grade C. Bateți cu telul făina, zahărul, praful
de copt și sarea, într-un bol mediu. Adăugați oul, laptele și untul și
amestecați-le până se îmbină, dar încă există cocoloașe.
Încălziți o tigaie mare antiaderentă la foc mediu. Puneți 5 felii de banane
în tigaie. Puneți 1 lingură de aluat peste fiecare felie; gătiți-le până când
suprafața acestora se acoperă de bule mari, 1-2 minute. Întoarceți-le pe
partea cealaltă și gătiți-le până când devin aurii, aproximativ 1 minut.
Puneți-le pe o foaie de copt pentru a le păstra calde în cuptor. Repetați
procesul cu restul feliilor de banane și cu aluatul rămas. Feliile rămase
de banane se sotează în unt oână devin aurii; serviți-le împreună cu
clătitele. Puneți peste clătite topping-ul dorit. Poftă bună.

32

29.

Clătite cu afine

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g făină obișnuită
1/2 lingurițe sare
1 lingură de praf de copt
1 1/4 lingurițe de zahăr alb
1 ou
250 ml lapte
1/2 linguri de unt, topit
125g afine congelate, dezghețate

Mod de preparare

Într-un bol mare, cerneți făina, sarea, praful de copt și zahărul. Într-un
bol mic, bateți oul și laptele. Amestecați oul și laptele în amestecul de
făină. Apoi amestecați untul și afinele. Lăsați să se odihnească timp de 1
oră. Încălziți o tavă de clătite unsă cu puțin ulei la foc mediu. Turnați sau
puneți cu polonicul aluatul pe tavă, folosind aproximativ 60 ml pentru
fiecare clătită. Lăsați-le pe foc până devin aurii pe ambele părți și servițile calde.
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Clătite cu alune și
sirop de zmeură

30.

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 5 făină obișnuită
320 g alune coapte și măcinate
1 lingură de praf de copt
sare grunjoasă
4 ouă mari
450 ml lapte degresat
90 g zahăr brun presat
60 ml ulei de măsline extravirgin
Pentru siropul de zmeură:
180 ml gem de zmeură
sucul proaspăt de la o lămâie, după gust
3 linguri de apă

Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la 100 grade C. Pregătiți clătitele: bateți cu telul
făina, alunele măcinate, praful de copt și 1 linguriță de sare într-un bol.
Bateți ouăle în alt bol, apoi amestecați laptele, zahărul și uleiul. Mixați
compoziția de ou în amestecul de făină până când se combină (dar
rămân cocoloașe). Încălziți o tavă de clătite sau o tigaie antiaderentă
la foc mediu. Faceți siropul de zmeură: încălziți gemul și apa într-o
cratiță mică la foc mediu până când amestecul devine cald și suficient
de lichid încât se poate turna, adăugând o lingură de apă dacă este
necesar. Amestecați sucul de lămâie. Serviți clătitele calde cu sirop cald
de zmeură.
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31.

Clătite cu banane și lapte bătut
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125 g făină de grâu integral
125 g făină obișnuită
3 linguri de zahăr brun
1/2 lingurițe de praf de copt
1/4 lingurițe de bicarbonat de sodiu
1/4 lingurițe de sare
1 1/2 linguri de unt
1 ou mare, bătut ușor
1 banană mare și coaptă, feliată subțire
2 lingurițe de ulei vegetal
sirop de arțar și nuci tocate, pentru a servi

Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la 120 grade C. Într-un bol mare, amestecați
făinile,zahărul, praful de copt,bicarbonatul de sodiu și sarea. Adăugați
laptele bătut, oul și untul și bateți cu telul, până când aluatul este bine
închegat și fără cocoloașe. Într-o tigaie mare antiaderentă, la foc mediu,
întindeți ulei pe tot fundul tigăii. Lucrând în serii, adăugați câte 3 linguri
de aluat; gătiți-le până când devin aurii și se formează bule mici uniforme
pe toată suprafața, timp de 2-5 minute. Puneți deasupra felii de banane,
în mod uniform; întoarceți clătitele și continuați să le coaceți până se
umflă puțin, 2-5 minute (dați focul mai mic dacă se rumenesc prea
repede). Puneți-le pe o hârtie de copt; păstrați-le calde în cuptor în timp
ce gătiți restul de clătite. Serviți-le cu sirop de arțar și nuci, după gust.
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32.

Clătite cu semințe de in,
afine și lapte bătut

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

380 g făină obișnuită
60 g semințe de in măcinate
2 linguri de zahăr
1 1/4 lingurițe de praf de copt
1/4 lingurițe de bicarbonat de sodiu
1/4 lingurițe sare fină
380 ml lapte bătut
1 ou mare, bătut ușor
250 g afine proaspete sau congelate

Mod de preparare

Într-un bol mare, bateți făina, semințele de in, zahărul, praful de copt,
bicarbonatul de sodiu și sarea. Adăugați laptele bătut, oul și untul și
bateți-le până când se înmoaie (aluatul trebuie să mai aibă cocoloașe;
nu bateți amestecul în exces). Adăugați afinele. Puneți un strat subțire de
unt pe o tigaie mare antiaderentă sau pe o tavă de clătite și încălziți-o la
foc mediu. Lucrați în serii și puneți câte 3 linguri de aluat în tigaie. Gătițile până când se formează bule la suprafață, iar câteva dintre acestea
se sparg, 2-5 minute. Întoarceți clătitele și gătiți-le până când devin
aurii, 2-5 minute. Repetați procedeul cu restul de aluat, adăugând unt
(aproximativ 12 clătite), ștergând tigaia între serii și dând focul mai mic,
după caz. Serviți-le cu unt și sirop.
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33.

Clătite din făină
de porumb cu ricotta

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

420 g făină obișnuită
80 g făină de porumb fină
2 linguri de zahăr
2 lingurițe de praf de copt
1/2 lingurițe de bicarbonat de sodiu
1/2 lingurițe de sare kosher
450 ml lapte bătut
125 g ricotta proaspătă
1 linguriță de coajă de portocală răzuită plus 1/2 lingurițe de suc
de portocale
2 ouă mari
2 linguri de unt
1 linguriță de ulei de șofrănaș
miere caldă

Mod de preparare

Într-un bol mare, amestecați bine făina, făina de porumb, zahărul, praful de copt,
bicarbonatul de sodiu și sarea, paproximativ 30 secunde. Într-o cană mare de
măsurat amestecați laptele bătut, ricotta, sucul și coaja de portocală, ouăle
și untul. Faceți o adâncitură în amestecul de ingrediente uscate; amestecați
în acesta compoziția umedă până când se combină elementele dar rămân
cocoloașe. Lăsați amestecul să se odihnească 10 minute. Preîncălziți cuptorul la
100 grade C și puneți o tavă de copt subțire cu margini, dotată cu grilaj, în cuptor.
Puneți o tigaie mare antiaderentă la foc mediu; adăugați ulei, apoi ștergeți-o cu
un prosop de hârtie, lăsând doar o peliculă de ulei. Lucrați în serii; adăugați
aluatul în tigaie, întinzându-l ușor cu fundul cănii de măsurat. Gătiți-le până când
se formează bule la suprafață, marginile sunt coapte, iar partea inferioară este
maro-aurie, 2-3 minute. Răsuciți clătitele și lăsați-le pe foc încă 2-3 minute.
Puneți clătitele care sunt gata în cuptor pentru a le păstra calde. Serviți-le cu
portocale feliate, miere caldă și o linguriță de ricotta.

37

34.

Clătite cu brânză
de vaci și lămâie

Ingrediente

• 6 ouă mari, cu albușurile separate, iar
gălbenușurile bătute ușor
• puțin bitartrat de potasiu
• 500 g brânză de vaci
• 60 g zahăr granulat
• 160 g făină obișnuită
• 1/2 lingurițe de praf de copt
• 1/4 lingurițe de sare grunjoasă
• 1/4 lingurițe de scorțișoară măcinată
• 1 lingură de zahăr pudră
• 2 lămâi, una cojită, iar cealaltă feliată

Mod de preparare

38

Bateți cu mixerul ouăle la viteză medie până când se formează spumă.
Adăugați bitartratul de potasiu și bateți până când amestecul devine
ferm și se formează niște eflorescențe lucioase. Încălziți o tavă de clătite
sau o tigaie mare la foc mediu. AMestecați gălbenușurile, brânza de vaci,
zahărul granulat, făina, praful de copt, sarea și scorțișoara într-un bol
mediu. Misați o treime din albușuri. În două serii, amestecați ușor cu o
spatulă de cauciuc albușurile rămase. Pulverizați spray de gătit pe tavă;
încălziți tava până când dacă puneți o picătură de aluat, aceasta va
sfârâi la contact. Gătiți până când se formează bule pe suprafața clătitei
iar marginile sunt ușor uscate, aproximativ 1 minut. Întoarceți clătitele;
gătiți-le până când devin maro-aurii, aproximativ 3 minute. Presărați
zahăr pe clătite. Serviți-le după ce presărați suc de lămâie pe ele, și cu
felii de lămâie ca garnitură.

35.

Clătite olandeze cu afine

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 ouă mari
250 ml lapte
250 g făină
60 g zahăr granulat
1/2 lingurițe de coajă proaspătă de lămâie,
rasă fin
1/4 lingurițe de sare
2 linguri de unt
250 g afine
zahăr pudră

Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la 200 grade C. Amestecați cu mixerul ouăle, laptele,
zahărul granulat, coaja de lămâie și sarea. Încălziți 4 tigăi mici la foc
mare. Împărțiți untul între cele 4 tigăi, apoi presărați afine. Coaceți
clătitele până când devin pufoase și sunt bine pătrunse, iar partea
superioară este închegată, 15-18 minute. Presărați afine și zahăr pudră
pe deasupra. Serviți-le imediat.
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36.

Clătite cu dude roșii

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

320 g făină
4 lingurițe de zahăr
4 lingurițe de praf de copt
1 linguriță de sare
2 ouă mari, bătute ușor
5 linguri de unt
250 ml lapte
ulei vegetal
500 g dude roșii, plus câteva pentru ornat
sirop de arțar pur, pentru servit

Mod de preparare
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Amestecați făina, zahărul, praful de copt și sarea într-un bol mediu;
dați amestecul de o parte. Bateți ouăle și untul topit în alt bol mediu.
Adăugați treptat laptele și bateți cu telul până când se amestecă. TUrnați
amestecul de ou în amestecul de făină și bateți până când se combină
ingredientele. Încălziți o tavă pentru clătite sau o tigaie mare la foc mediu
până când este foarte caldă dar nu fierbinte. Ungeți ușor cu ulei și dați
focul mai mic. Puneți 2 linguri de aluat în tigaie; puneți 4-5 dude în
clătită și coaceți-o până când apar bule la marginile clătitei, 1-1 1/4
minute. Întoarceți clătita și coaceți-o până când este închegată iar partea
inferioară este maro-aurie, aproximativ 1 1/2 minute. Reglați intensitatea
focului, după caz. Repetați procesul cu restul de aluat, gătind câte 3-4
clătite odată. (pentru a păstra clătitele calde, puneți-le în cuptor la 100
grade). Serviți-le cu unt și sirop de arțar; decorați-le cu dude.

37.

Clătite de ovăz cu scorțișoară

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g făină
60 g zahăr brun
1 lingură de praf de copt
1 linguriță de sare
1/2 lingurițe de scorțișoară măcinată
500 ml lapte
500 g fulgi de ovăz presați
60 g ulei vegetal
2 ouă mari

Mod de preparare

Într-un robot de bucătărie,amestecați făina,zahărul, praful de copt,
sarea, scorțișoara și 250 g de fulgi de ovăz, și apăsați pe funcția „pulse”
de câteva ori, pentru a măcina grosier ovăzul. Într-un bol mare, bateți cu
telul laptele, ouăle și uleiul. Adăugați ingredientele uscate și 250 g de
fulgi de ovăz și bateți până se înmoaie.
Încălziți o tigaie mare sau o tavă de clătite la foc mediu. Ungeți tigaia
cu ulei. Folosiți 2-3 linguri de aluat pentru fiecare clătită; puneți aluatul
în tigaie și lăsați-l să se coacă până când se sparg câteva bule formate,
1-2 minute. Întoarceți clătitele și lăsați-le să se coacă până când partea
inferioară devine maro-aurie, 1-2 minute. Repetați procesul cu restul de
aluat, adăugând ulei de fiecare dată.
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38.

Clătite cu nuci pecan și
compot de fructe de pădure

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

500 g fructe de pădure
1 lingură de miere
1 linguriță de coajă de lămâie
125 g făină
60 g făină integrală de grâu
60 g germeni de grâu
2 lingurițe de praf de copt

Mod de preparare
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• 1/2 lingurițe de bicarbonat
de sodiu
• 1/4 lingurițe de sare
• 250 g iaurt simplu degresat
• 2 linguri de unt
• 1 ou mare
• 125 g nuci pecan, tocate

Într-o cratiță mică, amestecați fructele de pădure, mierea și coaja de
lămâie. Lăsați să fiarbă. Reduceți focul pentru a fierbe încet și lăsați
pe foc până când amestecul se îngroașă, 7-8 minute. Puneți amestecul
într-un bol; lăsați-l de o parte. Preîncălziți cuptorul la 100 grade C.
Pregătiți o tavă subțire pentru a putea depozita în ea clătitele gătite,
ca să le țineți la cald. Amestecați făinile, germenii de grâu, praful de
copt, bicarbonatul de sodiu și sarea. În alt bol, bateți iaurtul, untul și
oul. Adăugați ingredientele uscate și nucile pecan peste ingredientele
ude; amestecați până când se umezesc (aveți grijă să nu bateți în exces
amestecul; este în regulă să mai rămână câteva cocoloașe mici). Încălziți
o tigaie mare antiaderentă, ungeți-o cu puțin unt, apoi turnați aluat și
întindeți-l sub formă de cerc.
Coaceți-le până când se formează bule pe suprafața clătitelor, iar câteva
se sparg, 1-3 minute. Întoarceți clătita cu o spatulă subțire și coaceți-o
până se face aurie pe partea inferioară, 1-3 minute. Puneți clătitele pe
tavă și păstrați-le calde la cuptor. Continuați cu restul de aluat, punând
unt de fiecare dată. Serviți-le calde, turnând peste ele compot de fructe
de pădure.

39.

Clătite cu nectarine

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

450 g făină
3 1/2 linguri de zahăr
1 lingură de praf de copt
1/2 linguriță de sare
400 ml lapte bătut
2 ouă mari
1 linguriță extract de vanilie
2 linguri de ulei de șofrănel
1 lingură de unt
2 nectarine, decojite și feliate subțire

Mod de preparare

Amestecați făina,zahărul, praful de copt și sarea. Amestecați laptele
bătut, ouăle, vanilia, untul topit și uleiul. Puneți amestecul de ou
peste amestecul de făină. Încălziți o lingură de unt într-o tigaie mare
antiaderentă la foc mediu. Lucrați în serii și adăugați unt după caz; turnați
un polonic de aluat pentru o clătită. Puneți 2-3 felii de nectarină peste
fiecare clătită. Coaceți-le până când se formează bule mici la suprafață,
iar partea inferioară este aurie, aproximativ 3 minute. Întoarceți clătitele
și coaceți-le până când sunt maro-aurii, aproximativ 3 minute. Serviți-le
cu unt și sirop.
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40.

Clătite din făină de porumb

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g făină galbenă de porumb
250 g făină
80 g zahăr
1 linguriță de sare
1 linguriță de praf de copt
2 ouă mari
400 ml lapte bătut
5 linguri de ulei de porumb
miere și unt pentru servit

Mod de preparare

Mestecați făina de porumb, făina,zahărul, sarea și praful de copt într-un
bol mediu. Adăugați lapte bătut, ouă și 4 linguri de ulei și amestecați
până se omogenizează. Încălziți o tigaie mare la foc mediu până când
se încinge. Adăugați restul de ulei, rotiți tigaia pentru a forma o peliculă
de ulei și încălziți până când aluatul sfârâie la contact. Lucrați în serii;
turnați un polonic de aluat pentru o clătită. Coaceți clătita,răsucind-o
odată, până devine aurie și este binepătrunsă, aproximativ 4 minute.
Repetați procesul cu restul de aluat (adăugați mai mult ulei, după caz, și
reduceți intensitatea focului, dacă se rumenește prea repede pe margini).
Serviți imediat, cu unt și miere.
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41.

Clătite cu mere și lapte bătut
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g făină
1 lingură de zahăr
1 1/4 lingurițe de praf de copt
1/4 lingurițe bicarbonat de sodiu
1/4 lingurițe de sare fină
250 ml lapte bătut
125 ml sirop de mere
1 ou mare
1 lingură de unt
1 măr, decojit și feliat

Mod de preparare

Într-un bol mare, amestecați făina,zahărul, praful de copt, bicarbonatul
de sodiu și sarea. Într-un bol mediu, amestecați laptele bătut, siropul de
mere, oul și untul. Adăugați amestecul cu sirop de mere în amestecul
de făină și bateți până se umezește (aluatul trebuie să mai aibă niște
cocoloașe; nu amestecați în exces). Ungeți ușor o tigaie mare sau o tavă
pentru clătite cu spray pentru gătit și încălziți la foc mediu. Lucrați în serii;
puneți aluatul în tigaie. Presărați felii de măr pe fiecare clătită. Coaceți-le
până când se formează bule, iar unele se sparg, 2-5 minute. Întoarceți
clătitele și coaceți-le până când devin maro-aurii pe partea inferioară,
2-5 minute. Repetați procesul pentru restul de aluat, adăugând mai mult
spray de gătit, și ștergând tigaia între serii.
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Clătite
sănătoase
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42.

Clătite din făină de
grâu integral

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

3 ouă
250 g făină de grâu integral
250 ml lapte
190 ml apă (minerală)
1 lingură de miere
1 linguriță extract de vanilie pură
1/4 linguriță de sare
1 lingură de unt, topit + extra pentru gătit

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele în blender și mixați-le bine. Lăsați amestecul
să se odihnească 15 minute.
Încălziți o tigaie medie și topiți puțin unt la foc mediu. Puneți aluat în
tigaie și întindeți-l în strat subțire.
Pentru mai bune rezultate, împingeți în jos marginile clătitei cu o spatulă
pentru gătit. După aproximativ 1 minut, când partea inferioară a clătitei
a devenit aurie, trebuie întoarsă pe partea cealaltă și se lasă pe foc până
devine aurie.
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43.

Clătite fără lapte și ouă (vegane)
Ingrediente

• 500 g făină integrală
• 500 ml lapte de orez, ovăz sau migdale
• unt de cocos

Mod de preparare

Amestecați toate ingredientele într-un bol sau un blender. Lăsați aluatul
să se odihnească în frigider timp de 30-40 minute. Încălziți tigaia și
puneți unt de cocos. Puneți aluat în tigaie cu polonicul și întindeți-l
uniform în strat subțire. Coaceți pe o parte până se rumenesc,apoi
întoarceți-le pe partea cealaltă cu grijă, fără a rupe clătita. Când este
gata, serviți cu topping-ul preferat.
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44.

Clătite vegane cu
roșii și ciuperci

Ingrediente
•
•
•
•
•
•

2 linguri de ulei vegetal
500 g de ciuperci
500 g roșii cherry, tăiate în două
5 linguri de cremă sau lapte de soia
O mână de muguri de pin (generoasă)
Ceapă verde tocată, pentru a servi

Mod de preparare

Încălziți uleiul în tigaie. Gătiți ciupercile până se înmoaie, adăugați roșiile
și lăsați-le pe foc câteva minute. Turnați crema sau laptele de soia și
mugurii de pin, apoi gătiți-le până se întrepătrund.
Puneți amestecul de roșii și ciuperci pe clătite. Presărați ceapă verde.

49

45.

Clătite cu fructe fără gluten

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 g făină de in
50 g făină de orez
50 g făină de hrișcă
20 g goji
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml apă
1 plic de zahăr vanilat
PENTRU UMPLUTURĂ
200 g mandarine
50 g merișoare uscate

Mod de preparare

Amestecați toate ingredientele într-un blender. Gătiți-le într-o tigaie
antiaderentă. Umpleți clătitele cu felii de mandarine și merișoare uscate.
Poftă bună!
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46.

Clătite vegane de năut și ciuperci
portobello cu puțin oțet balsamic

Ingrediente

• 400 g făină de năut
• 400 ml apă
• 1/2-1 lingurițe de turmeric
pulbere
• 2 linguri de drojdie pentru gătit
(opțional)
• 1 lingură de sare de mare fină
• piper negru proaspăt măcinat
• 1/4 lingurițe de piper cayenne

• ulei de semințe de struguri
• legume: 3 ciuperci portabello
(pălăriile)
• 1 ardei roșu
• 1 ceapă medie
• puțin oțet balsamic
• o legătură de baby spinach
• 1 legătură de germeni
• maioneză vegetală

Mod de preparare

Într-un bol mediu, amestecați făina de năut, apa, turmericul, drojdia, sarea și
piperul și lăsați-le să se odihnească 1 oră în frigider (sau peste noapte).
Spălați și uscați legumele și tocați-le în bucăți lungi și subțiri. Încălziți o tigaie
mare și puneți puțin ulei. Căliți ceapa, ardeii și ciupercile până când se înmoaie
dar nu în exces. Presărați oțet balsamic în tigaie, amestecați și acoperiți tigaia
câteva secunde. Adăugați spanacul la sfârșit, opriți focul și acoperiți din nou,
pentru ca spanacul să se pătrundă de la căldura din tigaie. Lăsați amestecul de
o parte,cu capacul pus.
Încălziți o tigaie mică de fontă, presărați ulei din sâmburi de struguri și puneți un
polonic mic de aluat în tigaie. Rotiți tigaia, pentru ca aluatul să acopere fundul
tigăii. Coaceți-le timp de 2-3 minute până devin aurii.
Pentru a servi, puneți maioneză vegană pe fundul fiecărei clătite, puneți legumele
sotate deasupra, apoi spanacul și germenii tocați. Se servesc calde.
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47.

Clătite cu ciocolată și afine
cu conținut ridicat de proteine

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

125 g făină de ovăz
5 ouă mari,doar albușul
125 mliaurt simplu degresat
2 linguri de cacao pulbere, neîndulcită
1 linguriță extract de vanilie
1 linguriță bicarbonat de sodiu
250 g afine proaspete

Mod de preparare

Amestecați albușurile, iaurtul și extractul de vanilie. Combinați elementele
uscate (făina de ovăz, cacaua, bicarbonatul de sodiu) și amestecați-le
bine în ingredientele umede. Adăugați afinele și dați de o parteamestecul
pentru 5 minute.
Încălziți o tigaie antiaderentă la foc mediu. UNgeți cu ulei de cocos
sau alt ulei, la alegere. Turnați 1/4cești de aluat pe tigaie și gătiți timp
de cîteva minute, până când se formează bule pe marginile clătitei.
Întoarceți clătita și lăsați-o să se pătrundă âncă 90 secunde sau până
când este maro aurie.

Sfat: Puneți pe deasupra ciocolată topită de 70% pentru o aromă mai
bună.
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48.

Clătite din făină de
grâu integral și ovăz

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

250 g făină de grâu integral
125 g ovăz
1/4 lingurițe de sare
2 lingurișe de praf de copt
1 linguriță de scorțișoară măcinată
1 ou mare (sau 2 albușuri)
250 mllapte (se poate substitui cu
lapte de soia sau de orez, ori cu lapte
de migdale cu aromă de vanilie)

•
•
•
•

2 linguri de zahăr brun
60 ml de iaurt grecesc
1 lingură de extract de vanilie
125 g de ciocolată neagră mărunțită

Mod de preparare

Amestecați ingredientele uscate într-un bol mare. Dați-le de-o parte.
Bateți oul și laptele într-un bol mediu. Adăugați zahărul brun și
iaurtul,amestecândpână nu mai sunt cocoloașe. Adăugați și vanilia și
amestecați bine. TUrnați cu grijă amestecul umed peste cel uscat. Nu
mixați în exces aluatul, pentru că veți obține niște clătite foarte dense și
tari. Puteți adăuga ingrediente care vă plac, cum ar fi ciocolată sau nuci,
dar nu mixați în exces aluatul. Încălziți o tigaie antiaderentă la foc mediu.
UNgeți tigaia cu ulei de cocos sau alt tip de ulei, la alegere. Turnați 125
ml de aluat în tigaie și gătiți timp de câteva minute până se formează
bule pe marginile clătitei. Întoarceți clătita și lăsați-o pe foc încă 90
secunde, sau până când se face maro-aurie pe partea inferioară.
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49.

Clătite din făină de grâu integral
cu sirop de fructe de pădure

Ingrediente
•
•
•
•
•

320 g făină de grâu integral
50 g germeni de grâu
2 linguri de zahăr
1 1/2 linguri de praf de copt
1/2 lingurițe de bicarbonat
de sodiu
• 1 linguriță de sare grunjoasă
• 400 ml lapte bătut degresat

Mod de preparare

•
•
•
•

60 ml ulei vegetal
2 ouă mari, ușor bătute
500 g afine
6 linguri de suc proaspăt de
lămâie
• 1/8 lingurițe sare
• 250 g mure
• 125 g zahăr

Pregătiți clătitele: preîncălziți cuptorul la 100 grade C. Bateți făina,
germenii de grâu, zahărul,praful de copt, bicarbonatul de sodiu și
sarea într-un bol. AMestecați laptele bătut, uleiul și ouăle. Lăsați să se
odihnească 10 minute (dacă se îngroașă, adăugați 1 lingură de apă).
Pentru sirop: încălziți afinele, zeama de lămâie și sarea într-o cratiță la
foc mediu, până când afinele încep să se spargă, 4-5 minute. Adăugați
zahărul. Lăsați să fiarbă la foc mic, amestecând des, până când lichidul
este suficient de gros încât să adere la lingură, 6-8 minute. Puneți-l întrun bol și adăugați murele.
Pulverizați spray de gătit pe o tigaie antiaderentă și încălziți-o la foc
mediu. Puneți 1 lingură de aluat pentru fiecare clătită. Lăsați aluatul să
se pătrundă până se formează bule. Întoarceți și gătiți până se fac maroaurii, aproximativ 2minute. Păstrați-le calde la cuptor în timp ce gătiți
restul de aluat. Serviți cu sirop.
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50.

Clătite cu miere și semințe de in
Ingrediente
•
•
•
•
•

250 g făină de grâu
3 linguri de semințe de in măcinate
1 linguriță de bicarbonat de sodiu
1/4 lingurișe sare
250 ml lapte (se poate substitui cu lapte de soia, orez,
sau lapte de migdale cu aromă de vanilie)
• 1 ou mare
• 1 linguriță de extract de vanilie
• 3 linguri de miere

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un bol mare și amestecați-le. Încălziți o
tihaie antiaderentă la foc mediu. Ungeți cu ulei de cocos sau alt ulei la
alegere. Turnați 125 ml de aluat în tigaie și gătiți câteva minute, până
când se formează bule pe marginile clătitei. Întoarceți clătita și lăsați-o
să se rumenească încă 90 secunde, până când devine aurie pe partea
inferioară.
Serviți aceste clătite sănătoase cu sirop de arțar și fructe tocate.
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51.

Clătite din făină de ovăz cu mere
Ingrediente

• 300 g de făină de ovăz
(sau fulgi de ovăz măcinați
în robot sau în râșnița de
cafea)
• 1 ou mare
• 1 linguriță de praf de copt
• 1/2 lingurițe de bicarbonat
de sodiu

Mod de preparare

•
•
•
•
•

1/2 lingurițe de sare
1 lingură de miere
250 ml lapte de migdale
2 linguri de iaurt grecesc
1 linguriță de scorțișoară
măcinată
• 1 măr,feliat

Combinați făina de ovăz, praful de copt, bicarbonatul de sodiu și sarea
într-un bol mare. Adăugați toate celelalte ingrediente, exceptând mărul,
și amestecați până se îmbină.
Încălziți o tigaie antiaderentă la foc mediu. Ungeți cu ulei de cocos sau
alt ulei, la alegere.
Turnați aluatul într-o cană de măsură, apoi puneți în tigaie suficient aluat
cât pentru o clătită. Așteptați să se formeze bule, apoi adăugați câteva
felii de mere deasupra. Lăsați să se pătrundă 2 minute,apoi întoarceți
clătita. Gătiți încă 3 minute, până când aluatul este pătruns.
Sfat: serviți clătitele calde și prelingeți miere pe deasupra; adăugați și
mere caramelizate.
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52.

Clătite cu banane

Ingrediente

• 3 banane mici sau medii
foarte coapte (270 g),
sfărâmate
• 2 linguri de ulei de cocos sau
unt topit
• 2 lingurițe de zeamă de
lămâie
• 2 lingurițe vanilie
• 2 ouă

• 250 g de făină de ovăz (fără
gluten,dacă este cazul)
• 1/2 lingurițe de bicarbonat
de sodiu
• 1 linguriță de scorțișoară
măcinată
• 1/4 lingurițe de nucșoară
măcinată

Mod de preparare

Combinați ingredientele umede într-un bolmare (de la banane la ouă) și
amestecați bine până se îmbină. Amestecați restul de ingrediente într-un
bol. Turnați ingredientele uscate peste cele umede și amestecați până
se întrepătrund puțin. Pot rămâne niște cocoloașe. Lăsați amestecul să
se odihnească 10minute. Încălziți o tigaie antiaderentă la foc mediu.
Ungeți cu ulei de cocos sau alt ulei la alegere. Turnați 60 ml de aluat
pe tigaie și gătiți pentru câteva minute, până când se formează bule pe
marginile clătitei. Întoarceți clătita și gătiți-o încă 90 secunde sau până
când devine aurie pe partea inferioară.

Sfat:

serviți cu felii de banane și bucățelede ciocolată presărate pe
deasupra.
57

53.

Clătite cu afine și piure de mere
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 albușuri de ou
250 g ovăz
2 lingurițe de praf de copt
250 ml lapte de migdale neîndulcit
1 praf de sare
puțină stevia
125 g afine
250 ml piure de mere neîndulcit
1 praf de scorțișoară

Mod de preparare

Combinați ovăzul, praful de copt, albușurile, laptele de migdale, sarea și
stevia. Turnați amestecul în blender și mixați la viteză mare timp de 30
secunde. Turnați aluatul într-o tigaie antiaderentă și presărați jumătate
din afine. Întoarceți clătitele și lăsați-le să se pătrundă pe ambele
părți. Când sunt gata, puneți-le pe farfurii și turnați piureul de mere pe
deasupra, apoi presărați restul de afine și puțină scorțișoară.

Sfat: dacă doriți mai multă textură și arome mai puternice, adăugați
câteva felii de măr pe farfurie.
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54.

Clătite cu kefir și unt de arahide
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g făină obișnuită
250 g făină de ovăz sau fulgi de ovăz măcinați
1/2 lingurițe de bicarbonat de sodiu
un praf de sare
500 ml kefir
125 ml lapte degresat
1 linguriță de extract de vanilie
1 ou întreg, bătut, cu 2 albușuri de ou
3 linguri de unt de arahide natural
250 g fructe de pădure proaspete

Mod de preparare

Combinați făina, făina de ovăz, bicarbonatul de sodiu și sarea într-un bol
mare. Amestecați kefirul, laptele, extractul de vanilie și ouăle în alt bol și
bateți-le până când se întrepătrund bine. Apoi adăugați amestecul uscat
peste amestecul umed; amestecați până când obțineți un aluat moale.
Încălziți o tigaie antiaderentă șipuneți puțin unt. Gătiți aproximativ 2
minute pe fiecare parte până când sunt gata. Înmuiați untul de arahide
încălzindu-l la microunde aproximativ 20 secunde, apoi prelingeți peste
clătite. Presărați fructe de pădure proaspete peste clătite și serviți-le.

Sfat: dacă vă place mult kefirul, puteți să turnați puțin kefir peste clătite
înainte de a le servi.
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55.

Clătite cu ovăz
și brânză de vaci

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

125 g fulgi de ovăz
1/2 banană medie
1/2 lingurițe de extras de vanilie
1 linguriță de praf de copt
1/2 lingurițe de scorțișoară
2 albușuri de la 2 ouă mari (sau 1 ou)
60 g brânză de vaci degresată (sau cu conținut redus de grăsime)
1-2 linguri de lapte de migdale cu aromă de vanilie neîndulcit

Mod de preparare

Pregătirea aluatului este foarte simplă: trebuie doar să adăugați
ingredientele într-un blender și să le amestecați până obțineți un amestec
omogen; durează cam 30 secunde. Încălziți o tigaie antiaderentă la foc
mediu. Turnați cam 1/4 din aluat în tigaie și adăugați topping-ul dorit.
Când se formează bule trebuie să întoarceți clătita. După ce sunt aurii pe
ambele părți, puneți-le pe o farfurie și serviți-le.
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56.

Clătite cu spanac și cu sos
cremos de banane

Ingrediente

PENTRU CLĂTITE:
• 250 g spanac crud
• 1 banană
• 125 g afine
• 250 ml lapte de soia
• 1 lingură de sirop de arțar
• 1 ou
• 300 g de făină integrală de
grâu

• 2 lingurițe de praf de copt
• 1/2 lingurițe sare
• 1/2 lingurițe scorțișoară
PENTRU SOSUL DE BANANE
• 1 banană, sfărâmată
• 180 ml iaurt grecesc degresat
cu aromă de vanilie
• 40 ml lapte de soia

Mod de preparare

Puneți spanacul, afinele, banana, laptele de soia și siropul de arțar
într-un blender și mixați-le bine. După ce obțineți un amestec omogen,
turnați-l într-un bol mare și adăugați oul. În alt bol, amestecați restul
de ingrediente. Acum amestecați cele două compoziții până obțineți
un aluat omogen. Pentru sosul cremos de banane, amestecați banana
sfărâmată, laptele de soia și iaurtul până când se omogenizează. Puneți
o tigaie antiaderentă la foc mediu. Puneți aluatul și gătiți-l aproximativ 2
minute pe fiecare parte. Turnați sos de banane peste clătite și serviți-le
calde.
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57.

Clătite cu morcov și mirodenii
Ingrediente
•
•
•
•

300 g făină obișnuită
60 g nuci tocate, coapte
2 lingurițe de praf de copt
1 linguriță de scorțișoară
măcinată
• 1/4 lingurițe sare
• 1/8 lingurițe de nucșoară
proaspăt măcinată
• un praf de cuișoare măcinate

Mod de preparare

• un praf de ghimbir măcinat
• 60 g zahăr brun
• 180 g lapte bătut cu conținut
redus de grăsimi
• 1 lingură de ulei de rapiță
• 1 1/2 lingurițe de extract de
vanilie
• 2 ouă mari, bătute ușor
• 500 g morcov ras fin
• 3 linguri de unt, înmuiat
• 2 linguri de miere

Amestecați făina, nucile, praful de copt, scorțișoara, sarea, nucșoara,
cuișoarele și ghimbirul. În alt bol, combinați zahărul brun cu laptele
bătut, uleiul de rapiță, extractul de vanilie și ouăle. Amestecați încet
ambele compoziții și adăugați morcovii. Puneți o tigaie antiaderentă pe
aragaz și încălziți-o la foc mediu. Puneți aluatul în tigaie și gătiți-l cam 2
minute pe fiecare parte. În alt bol, amestecați untul și mierea, și puneți o
cantitate mică din acest amestec pe fiecare clătită, înainte de a o servi.
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Clătite
speciale
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58.

Fajitas picante cu legume
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

2 linguri de ulei de măsline
1 ceapă, tocată
1 conopidă mică, desprinsă în buchețele mici
410 g năut la conservă, scurs și clătit
1 borcan de 400 g de sos de roșii arrabbiata
3 linguri de coriandru proaspăt tocat
150 g de iaurt natural cu conținut redus de grăsimi
50 g frunze de baby spinach

Mod de preparare

Încălziți uleiul într-o cratiță, adăugați ceapa și căliți-o timp de 5 minute
până se înmoaie. Puneți buchetele de conopidă și căliți-le scurt timp,
până se colorează puțin. Puneți 5 linguri de apă, acoperiți cratița și
lăsați-le pe foc 5 minute până când conopida se înmoaie puțin. Adăugați
năutul și sosul arrabbiata și lăsați să fiarbă. APoi lăsați să fiarbă la foc
mic 2-3 minute, adăugați coriadrul și îndepărtați de pe foc. Puneți sosul
într-un bol și puneți-l pe masă, alături de clătitele calde, iaurt și frunzele
de spanac. Se pun câteva frunze de spanac în centrul fiecărei clătite, se
pune umplutura pe deasupra și apoi un strop de iaurt. Apoi marginile
clătitei se împăturesc spre mijloc. Se mănâncă cu furculița și cuțitul.
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59.

Tort de clătite amaretto cu ciocolată

65

Ingrediente

PENTRU CLĂTITE:
• 6 ouă mari
• 250 ml lapte
• 125 ml smântână
• 1/2 lingurițe de vanilie
• 250 g făină obișnuită
• 1/8 lingurițe sare
• 60 g zahăr pudră

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender sau un robot de bucătărie și mixați-le
până se amestecă bine. Amestecul trebuie să aibă consistența unei creme groase.
Ungeți o tigaie sau o tavă pentru clătite cu unt topit și încălziți până începe să iasă
fum. Puneți un polonic de aluat în tigaie. Împrăștiați aluatul cu o mișcare circulară
pentru a obține o clătită frumoasă și subțire. Gătiți până când suprafața clătitei
nu mai este lucioasă și este închegată. Majoritatea rețetelor spun să întoarceși
clătita în acest moment, dar clătita noastră este gata. Repetați procesul cu restul
de aluat.
UMPLUTURA DE AMARETTO ȘI CIOCOLATĂ:
• 80 ml de smântână groasă pentru frișcă
• 3 linguri de pudră de cacao neîndulcită
• 3 linguri de zahăr granulat
• 1 linguriță de extract de migdale
• 2 linguri de lichior amaretto
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Mod de preparare

Bateți smântâna într-un bol mare la viteză medie,cu un mixer manual. Adăugați
treptat zahărul granulat. Pe măsură ce amestecul începe să se îngroașe,adăugați
treptat pudra de cacao. Adăugați treptat lichiorul de amaretto, câte o lingură,
apoi adăugați extractul de migdale. Bateți până când capătă consistență și se
creează mici eflorescențe. Dați de o parte.
CREMA DE CIOCOLATĂ ȘI AMARETTO:
• 135 g ciocolată semi-dulce sau amăruie
• 125 ml smântână grasă
• 1 lingură de lichior amaretto

Mod de preparare

Tocați grosier ciocolata și puneți-o într-un bol. Într-o cratiță mică, încălziți
smântâna la foc mediu până când aproape fierbe. Puneți smântâna fierbinte
peste ciocolată și bateți cu telul până când ciocolata se topește iar amestecul
este omogen. Adăugați amaretto. Lăsați amestecul să se răcească puțin înainte
de utilizare.
ASAMBLARE:
Puneți o clătită pe farfurie. Cu ajutorul unei perii pentru patiserie, întindeți un
strat subțire de cremă de ciocolată pe clătită. Apoi puneți puțină umplutură de
smântănă peste crema de ciocolată și deasupra puneți altă clătită. Continuați să
aplicați câte un strat dincele două creme, apoi adăugați altă clătită.
Folosiți crema de ciocolată rămasă pentru a glazura tortul. Lăsați tortul să se
odihnească la temperatura camerei.

60.

Clătite cu friptură, spanac și ciuperci, cu puțin oțet balsamic
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Ingrediente
•
•
•
•
•
•

2 ouă mari
180 ml de lapte
250 g făină de grâu integral
3 linguri de unt
1/4 lingurițe sare
125 ml apă

UMPLUTURĂ:
• 60 g file de mușchi de vită
• piper negru grosier sfărâmat
• sare grunjoasă
• 2 linguri de unt
• 1 cățel de usturoi, mărunțit sau dat pe răzătoare
• 180-360 g de ciuperci baby bella, feliate
• 180 g spanac
• 2 linguri de oțet balsamic
• sare și piper după gust
• un vârf de nucșoară proaspătă
• 60-120 g de brânză cu mucegai, fărâmițată
• pătrunjel proaspăt pentru garnitură
PENTRU REDUCȚIA DE OȚET BALSAMIC
• 125 ml oțet balsamic
• 1 linguriță de zahăr brun
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Mod de preparare

Pentru a prepara clătitele, puneți unt într-o cratiță mică la foc mediu. Bateți
constant până când apar secțiuni maronii pe fund, aproximativ 5-6 minute,apoi
îndepărtați imediat de pe foc și dați de-o parte. Combinați toate celelalte
ingrediente într-un blender sau un robot de bucătărie. Adăugați unul topit în
tigaie și folosiți funcția pulse timp de 30 secunde sau până când se amestecă
bine. Puneți aluatul de clătite în frigider pentru aproximativ 30 minute. Astfel
vor ceda bulele, astfel încât clătitele au mai puține șanse să se rupă în timpul
coacerii. Aluatul ține până la 48 de ore. Coaceți clătitele - cunoașteți deja
metoda.
Pentru a face reducția de oțet balsamic, puneți oțetul și zahărul brun într-o
cratiță mică și aduceți până la punctul de fierbere. Reduceți la foc foarte mic
și lăsați pe foc aprox. 10-15 minute până când lichidul se reduce la jumătate și
este ușor siropos. Îndepărtați de pe foc, turnați reducția ăntr-un bol sau într-un
pahar și lăsați-l să se răcească și să se îngroașe.
Gătiți friptura prin metoda preferată. Tăiați-o în bucăți de 0,5 cm grosime.
Încălziți o tigaie medie la foc mediu, puneți 2 linguri de unt și puneți
ciupercile într-un singur strat. Nu amestecați! Lăsați-le să sfârâie până când
se caramelizează, aproximativ 2 minute. Răsuciți-le odată și adăugați spanacul.
Puneți sare și piper. Continuați să le gătiți timp de 5 minute. Adăugați usturoi,
gătiți-le 10 secunde și adăugați oțetul balsamic. Lăsați-le să fiarbă foarte încet
până când ciupercile absorb tot oțetul. Îndepărtați de pe foc și gustați, în cazul
în care mai trebuie condimente.
Pentru a asambla, puneți clătita întinsă pe o farfurie, puneți spanac și ciuperci.
Adăugați câteva felii de friptură și presărați brânză cu mucegai. Împăturiți clătita
în triunghi sau sub forma unui burrito. TUrnați reducție de oțet pe deasupra și
adăugați un stop de brânză cu mucegai, după gust. Presărați pătrunjel proaspăt.

61.

Clătite cu nuci, frișcă
cu miere și fructe

Ingrediente

• 4 caise de dimensiuni normale,
fără sâmburi și feliate

• 3 linguri de unt

• 500 g căpșuni

• 200 g făină

FRIȘCA CU MIERE:
• 250 ml smântână grasă
• 3 linguri de zahăr pudră
• 60 ml miere

CLĂTITELE CU ALUNE :

• 50 g făină de alune (puteți
măcina niște alune acasă)
• 3 linguri de unt
• 300 ml lapte de migdale

Mod de preparare

Puneți untul în tigaie la foc mediu, lăsați-l 3-4 minute sau până când untul
devine maroniu și miroase a nuci. Lăsați-l să se răcească. Adăugați lapte,
făină, făina de alune, ouăle și untul topit și răcit într-un blender sau un robot
de bucătărie și mixați-le până se omogenizează.
Adăugați aluat în tigaia caldă și faceți clătite până terminați aluatul.
Pentru a face frișca cu miere puneți smântâna groasă și zahărul pudră într-un
bol rece, și bateți cu un mixer manual până se îngroașă. Adăugați miere și
bateți până se formează mici eflorescențe.
Pentru a servi, puneți clătita pe farfurie și întindeți frișcă cu miere peste.
Adăugați căpșuni feliate și caise. Împăturiți clătitele în triunghi și serviți-le (cu
miere picurată pe deasupra).
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62.

Clătite cu cocos și mango proaspăt
Ingrediente
•
•
•
•

450 ml lapte de cocos
3 ouă mari
3 linguri de zahăr pudră
3/ lingurițe de cardamon
măcinat
• 1/8 lingurițe de sare
• 200 g făină
• 150 g nucă de cocos proaspăt

Mod de preparare

rasă sau deshidratată
• 60 ml lapte integral
• 125 g unt
• 2 mango proaspete, feliate
subțire

Preîncălziți cuptorul la 100 grade C. Puneți mai multe prosopae de
hârtie pe o tavă subțire și dați-o de o parte. Într-un bol mare, bateți
laptele de cocos, ouăle,zahărul pudră, cardamonul și sarea. Adăugați
făina, cocosul și laptele integral. Încălziți o tigaie antiaderentă, turnați
un polonic de aluat în centru și cu o mișcare ciruclară întindeți-l de jur
împrejur uniform. Gătiți până când clătita este aurie pe fund iar partea
superioară este aproape uscată, 1-2 minute. Folosind o spatulă răsuciți
clătita și gătiți-o până când este aurie, aproximativ 30 secunde. Puneți
clătita pe tava pregătită și țineți-o caldă la cuptor. Repetați procesul
cu restul de aluat, punând unt pe tigaie de fiecare dată. Puneți unt pe
fiecare clătită caldă. Puneți câteva felii de mango pe fiecare. Împăturiți
sau rulați clătitele. Puneți-le pe un platou. Presărați zahăr pudră. Serviți
cu felii de mango ca garnitură.
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63.

Clătite cu dovleac, bere
și mere cu scorțișoară

Ingrediente

FPENTRU CLĂTITELE CU DOVLEAC:
• 500 ml lapte
• 2 linguri de unt
• 2 ouă
• 125 g piure de dovleac
• 1 linguriță de vanilie
• 380 g făină
• 1 lingură de zahăr
• 1/2 lingurițe de sare
• 1 linguriță de scorțișoară
• 1/4 lingurițe ghimbir

• 1/4 lingurițe nucșoară
PENTRU UMPLUTURĂ:
• 1 lingură de unt
• 1 măr proaspăt, decojit și feliat
• 60 g zahăr brun
• 125 ml bere de dovleac
• 1 linguriță de scorțișoară
• 1 (150 g) tabletă de ciocolată
cu lapte

Mod de preparare

Pentru clătite, într-o tigaie mică la foc mediu, încălziţi laptele şi untul până
când se topeşte untul. Cât timp se încălzeşte laptele, bateţi ouăle, dovleacul
şi vanilia. Amestecaţi încet laptele cald în compoziţia de dovleac. Într-un alt
bol, amestecaţi făina, zahărul, praful de copt, sarea, scorţişoara, ghimbirul şi
nucşoara. Amestecaţi ingredientele umede cu cele uscate, până când devin
omogene.
Gătiţi clătitele într-o tigaie sau într-un aparat special de făcut clătite.
Într-o cratiţă mică, sotaţi merele cu unt, zahăr brun, bere de dovleac şi
scorţişoară, lăsând să fiarbă încet la foc mic, până când berea se reduce la
un sos gros. Topiţi tableta de ciocolată într-un bol la microunde, în intervale
de 30 de secunde, amestecând după fiecare interval. Împăturiţi clătitele în
sferturi şi puneţi pe deasupra mere şi presăraţi sirop de ciocolată pentru a
le servi.
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64.

Clătite cu spanac, anghinare
şi brie, cu sos dulce de miere

Ingrediente
•
•
•
•
•
•

clătite
2 linguri de ulei de măsline
2 căţei de usturoi, tocaţi
1/4 linguriţe de sare
1/2 linguriţe de piper
1/2 linguriţe de piper roşu
sfărâmat
• 240-360 g spanac proaspăt

• 360 g capete de anghinare
marinate, scurse şi tocate
• 60 g parmezan
• 240 g brie, feliată
PENTRU SOSUL DULCE DE MIERE
• 60 ml ulei de măsline
• 3 linguri de miere
• 60 g de pătrunjel proaspăt, tocat

Mod de preparare

Pregătiți clătitele conform uneia dintre rețetele de mai sus. Încălziți o tigaie mare
la foc mediu și adăugați 1 lingură de ulei de măsline și usturoi. Adăugați sare,
piper și gătiți pentru 2 minute. Amestecați spanacul și anghinarea, și lăsați-le pe
foc până când spanacul este pătruns și se înmoaie. Dați focul mic și adăugați
parmezanul, apoi opriți focul. Scoateţi-le din tigaie. Amestecaţi uleiul de măsline
cu mierea. Puneţi într-o cratiţă mică şi încălziţi-le. Păstraţi-le calde până când
sunt gata de a fi folosite. Puteţi să le încălziţi şi la microunde. Ştergeţi tigaia şi
încălziţi-o la foc mediu. Lucraţi cu câte o singură clătită odată. Puneţi clătita în
tigaie. Puneţi câteva felii de brie pe un sfert al clătitei (practic faceţi un triunghi).
Puneţi deasupra umplutura de spanac şi anghinare, apoi mai adăugaţi câteva felii
de brie. Împăturiţi clătita, apoi mai împăturiţi-o odată pentru a forma un triunghi.
Gătiţi timp de 2-3 minute apoi răsuciţi-o şi mai lăsaţi-o pe foc 2-3 minute, sau
până când se topeşte brânza brie. Repetaţi cu restul de clătite, până când se
termină brânza şi umplutura.
Turnaţi sosul de miere peste clătite. Poftă bună!
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65.

Pacheţele de clătite cu mere,
caramel şi brie

Ingrediente
•
•
•
•

2 mere mari acrişoare (cum
ar fi Granny Smith)
2 1/2 linguri de unt nesărat
80 g zahăr alb granulat
1 linguriţă de scorţişoară

PENTRU CARAMEL:
• 125 g zahăr
• 3 linguri de unt sărat, tăiat în
cuburi
• 70 g smântână grasă

Mod de preparare

Decojiţi merele, îndepărtaţi cotorul şi tăiaţi-le în bucăţi mici şi egale. Puneţi
o tigaie de fontă la foc mediu şi adăgaţi unt. Când untul este complet topit,
adăugaţi mere, zahăr şi scoţişoară.
Gătiţi-le timp de 15 minute sau până când se înmoaie merele. Îndepărtaţi
tigaia de pe foc şi puneţi merele într-un bol pentru a se răci.
Topiţi zahărul la foc mediu într-o cratiţă mare. Amestecaţi zahărul în timp ce
se topeşte şi lăsaţi-l pe foc până devine arămiu.
Adăugaţi untul şi amestecaţi până se topeşte. Turnaţi smântâna grasă (aveţi
grijă, amestecul va scoate aburi şi va face spumă) şi amestecaţi până obţineţi
un sos omogen. Este posibil să apară nişte cocoloaşe dar continuaţi să
amestecaţi până se topesc. Daţi la o parte de pe foc şi lăsaţi să se răcească.
Pentru a asambla, puneţi câte o bucată de brie în centrul fiecărei cătite. Peste
aceasta adăugaţi 2 linguri de mere călite. Puneţi pe deasupra cantitatea
dorită de caramel. Adunaţi cu grijp marginile clătitei şi legaţi-le cu o tulpină
de mentă. Serviţi-le imediat sau puneţi-le în cuptor la 165 grade C pentru
8-10 minute, pentru a le rumeni şi pentru a topi brânza brie. Sunt delicioase!
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66.

Clătite cu seminţe de vanilie,
piersici şi cremă

Ingrediente
•
•
•
•
•

300 ml lapte
250 g făină obişnuită
2 ouă mari
2 linguri de unt sărat
1 lingură de pastă de seminţe
de vanilie
• 1/8 linguriţe sare

Mod de preparare
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•
•
•
•
•
•

360 g brânză de vaci
50 g smântână groasă
125 g zahăr pudră
2/4 linguriţe extract de vanilie
5 piersici medii
3 1/2 linguriţe de zeamă de
lămâie
• 3 1/2 linguriţe de zahăr
granulat

Într-un blender, combinaţi laptele, făina, ouăle, untul, pasta din seminşe
de vanilie şi sarea şi folosiţi funcţia pulse până când se amestecă bine
compoziţia, aproximativ 10 secunde. Transferaţi amestecul într-un recipient
închis ermetic şi puneţi la rece pentru 1 oră.
Pentru a pregăti crema, puneţi smântână într-un bol, şi cu ajutorul unui mixer
manual, setat la viteză mare, amestecaţi până se formează eflorescenţe
dense. Într-un alt bol, mixaţi brânza de vaci la viteză medie, până când este
omogenă şi afânată, aprox. 3 minute, apoi adăugaţi zahărul pudră, urmat de
vanilie. Adăugaţi cu grijă frişca în amestecul de brânză. Acoperiţi bolul cu o
folie de plastic şi puneţi-l la rece până când veţi asambla clătitele.
Pentru a pregăt umplutura de piersici, puneţi piersicile feliate într-un bol
împreună cu zeama de lămâie şi zahărul, şi amestecaţi-le uşor pentru a le
îmbiba uniform. Lăsaţi-le să se odihnească până când asamblaţi clătitele.
Pregătiţi clătitele după reţetele pe care le ştiţi deja.
Pentru a le asambla, puneţi pe fiecare clătită umplutura de piersici,
împăturiţi-o şi puneţi cremă pe deasupra, apoi presăraţi zahăr pudră.

67.

Lefse - clătite norvegiene din cartofi
Ingrediente
•
•
•
•
•

2,5 kg cartofi roşii
1 lingură de sare
1 lingură de zahăr (plus încă puţin pentru a servi clătitele)
2 linguri de unt, topit (plus încă puţin pentru a servi clătitele)
Nutella (opţional, pentru a servi clătitele

Mod de preparare

Acoperiţi comple cartofii cu apă într-o ratiţă mare şi lăsaţ-i să fiarbă până
sunt foarte moi, aprox. 40-45 de minute. Scoateţi-i din apă şi măcinaţi-i
deasupra unui bol mare, până când sunt complet sfărâmaţi - sau îi puteţi
mixa într-un robot de bucătărie.
Adăugaţi untul, smântâna, scorţişoara, făna şi zahărul, apoi mixaţi până
când sunt complet amestecate. Testaţ aluatul. Luaţi puţin aluat şi rulaţi-l
sub forma unei bile între palme, acoperiţi resul de aluat şi puneţi-l la frigider.
Rulaţi sfera de aluat pe o suprafaţă presărată cu făină folosind un făcăleţ.
Trebuie să întindeţi aluatul până la o grosime de 0,5 cm. Întoarceţi bucata
de aluat în timp ce o întindeţi, pentru a păstra amele feţe presărate cu făină.
Dacă aluatul se destramă, trebuie să mai adăugaţi smântână în amestecul
din frigider. În mod normal acest aluat trebuie să fie lipicios. Preîncălziţi o
tavă petru clătite la 260 grade C. Rulaţi restul de aluat sub formă de sfere
şi puneţi-le la frigider. Luaţi câte o sferă de aluat pe măsură ce sunt gata.
Întindeţi-o. Puneţi clătita astfel întinsă pe tava pentru clătite şi lăsaţi-o timp
de 24-60 secunde pe fiecare parte sau până când se formează pete maronii.
Spargeţi orice ble de aer care pot apărea.
Pentru a servi, prelingeţi peste clătite unt topit şi presăraţi scorţişoară şi
zahăr înainte de a le rula. Puteţi folosi orice tip de topping: Nutella, gem,
carne...
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68.

Clătite suedeze

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

3 ouă mari
500 ml lapte
250 ml făină
6 linguri de unt topit
1 lingură de zahăr
1/2 linguriţe sare
zahăr pudră pentru ornat
fructe (zmeură, căpşuni sau pepene galben) pentru ornat

Mod de preparare

În bolul unui robot de bucătărie, combinaţi trei ouă cu 125 ml de lapte.
Mixaţi-le până când amestecul este omogen, 2-3 minute. Opriţi robotul şi
adăugaţi 250 g de făină. Mixaţi din nou până când amestecul este dens
şi omogen, 1-2 minute. Adăugaţi restul de lapte, untul, zahărul, vanilia şi
sarea. Puneţi o tigaie la foc mediu. Gătiţi-le până când marginile devin
aurii, 2-3 minute. Întoarceţi cu furculiţa şi continuaţi să le gătiţi 1-2
minute. Serviţi-le cu fructe proaspete, gem şi zahăr pudră, după gust.
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69.

Tort roz de clătite

77

Ingrediente

Mod de preparare

Într-un bol, amestecaţi făina, praful de copt/bicarbonatul, sarea şi cacaua. Daţi
făină obişnuită
de o parte. În alt bol amestecaţi bine laptele bătut, zahărul, oul, untul topit,
1 linguriţă de praf de copt
extractul de vanilie, colorantul alimentar şi 50 ml lapte obişnuit.
1/2 linguriţe de praf de copt
Amestecaţi conţinutul celor 2 boluri mixând bine - cel mai uşor este să folosiţi
1/4linguriţe de sare de mare
un blender, care va evita formarea de cocoloaşe.
2 linguri de cacao pulbere neîndulcită
Adăugaţi lapte după caz, pentru a face aluatul să fie subţire şi lichid - dacă
500 ml lape bătut
250-500 ml lapte (integral, degresat sau un substitut) aluatul este gros, vor ieşi clătite americane în loc de clătite europene.
60 g zahăr granulat
Aluatul va fi roz, dar când se coace devine roşu. Puteţi face clătitele imediar sau
1 ou mare
puteţi lăsa aluatul peste noapte.
2 linguri de unt
Pentru cremă: într-un bol, amestecaţi brânza mascarpone, pudra de cacao
1 lingură de colorant alimentar roşu, sub formă de gel
şi extractul de vanilie. Adăugaţi puţină smântână grasă pentru a fi mai uşor
2 linguriţe extract de vanilie
de mixat. Cu ajutorul unui mixer manual, mixaţi amestecul până când devine
afânat. Adăugaţi zahărul şi smântâna grasă şi bateţi cu telul până se formează
PENTRU FRIŞCA CU CIOCOLATĂ
eflorescenţe.
• 240 g mascarpone
Serviţi clătitele cu cremă de ciocolată, fructe de pădure proaspete, şi presăraţi
• 125 g pudră de cacao neîndulcită
deasupra miere sau ciocolată topită.
• 2 linguriţe de extrcat de vanilie
Pentru a le împături sub formă de trandafiri, puneţi clătita cu faţa mai frumoasă
• 500 ml smântână grasă
în jos, împăturiţi-o în jumătate, apoi încă odată în jumătate, formând un
• 125 g zahăr granulat
triunghi, rulaţi trunghiul în forma unui con, şi puneţi-l într-o ceaşcă mică sau
într-o cană pentru a-şi menţine forma.
OPȚIONAL:
• fructe proaspete de pădure
• gem
• zahăr pudră
• ciocolată topită
• miere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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70.

Clătite cu spanac, bacon şi
sos hollandaise

Ingrediente
•
•
•
•
•
•

Clătite
3 lingurițe unt
500 g ciuperci feliate
½ ceapă dulce medie, cubulețe
250 g slănină, gătită și feliată
250 g spanac tocat mărunt

• 125 ml smântână
SOS HOLLANDAISE
• 125 g unt
• 2 gălbenușuri de ou
• 3 lingurițe de suc proaspăt de
lămâie

• 90 g brânză feta sfărâmată
• 125 g parmezan

Mod de preparare

Faceți clătitele în conformitate cu una dintre rețetele descrise anterior.
Continuați cu realizarea umpluturii: se toacă ciupercile și ceapa într-o
tigaie cu 3 linguri de unt. Adăugați slănină gătită și tocată, spanacul,
feta, parmezanul și smântâna. Stingeți focul și puneți deoparte.
Umpleți clătitele cu amestecul și puneți-le într-o tavă. Coaceți la 180 °
C timp de 15 minute.
Între timp, pregătiți sosul hollandaise: într-o cratiță de sos la foc mic,
se topește
60 g de unt cu suc de lămâie. Se adaugă treptat gălbenușul de ou și se
gătește
pe foc mic până se îngroașă ușor. Adăugați treptat și restul de unt. Opriți
focul și turnați încet peste clătitele coapte. Puteți servi.
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71.

Clătite cu ceapă verde şi parmezan,
cu umplutură de ricotta, spanac, bacon şi ciuperci
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

250 ml apă rece
250 ml lapte
4 ouă
1 linguriţă sare
500 g făină obişnuită
4 linguri de unt topit
60 g ceapă verde tocată
2 linguri de parmezan ras

Mod de preparare

UMPLUTURĂ:
• 2 linguri de unt
• 500 g ciuperci feliate
• 1 lingură de ulei de măsline
• 500 g spanac
• 1/4 linguriţe de praf de
usturoi
• 60 g bacon prăjit, tocat
• 180 g ricotta
• sare şi piper

Combinaţi apa, laptele, ouăle şi sarea în blender. Adăugaţi făina, untul, ceapa
verde şi parmezanul, apoi mixaţi până când elementele sunt bine amestecate.
Amestecul trebuie să fie destul de subţire, suficient pentru a adera la lingură.
Puneţi la frigider cel puţin o oră. Gătiţi aluatul sub formă de clătite subţiri.
Preparaţi umplutura: puneţi unt într-o tigaie la foc mediu. După ce untul se
topeşte, adăugaţi ciupercile. Sotați ciupercile până când se înmoaie, aprox.
5-10 minute, apoi adăugați o lingură de ulei de măsline și spanac. Acoperiți cu
capacul și lasați pe foc vreme de 1 minut. Când spanacul începe să se înmoaie,
adăugați baconul, praful de usturoi, apoi sarea și piper după gust.
Amestecați pentru a omogeniza condimentele, scoateți amestecul într-un bol
după ce spanacul este pătruns, adăugați rocotta și mixați bine ingredientele.
Adăugați această umplutură pe clătită și rulați-o. Poftă bună.
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72.

Clătite cu ierburi și ouă, șvaițer,
șuncă și unt brun

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

300 ml lapte
250 g făină obișnuită
2 ouă mari
3 linguri de unt nesărat, plus
încă puțin pentru tigaie
1/8 lingurițe sare
1 lingură de pătrunjel tocat (sau
altă verdeață la alegere)
300 g șuncă, tăiată în fâșii
60 g unt brun, pentru servit
(opțional)

•
•
•
•
•
•
•

omletă cu șvaițer
12 ouă mari
125 ml lapte
3/4 lingurițe praf de ceapă
1/4 lingurițe praf de usturoi
sare și piper după gust
150 g șvaițer mărunțit

Mod de preparare

Într-un blender, combinați laptele, făina, ouăle, untul, sarea și pătrunjelul tocat și mixați-le
cu funcția pulse până se amestecă bine. Mutați amestecul într-un recipient închis ermetic și
lăsați la frigider timp de o oră. Gătiți clătitele conform rețetelor de la începutul acestei cărți.
Spargeți 12 ouă în bolul unui blender, adăugați 125 ml lapte, praf de ceapă, praf de usturoi,
și condimentați cu sare și piper după gust, apoi mixați la viteză mică timp de 10 secunde.
Încălziți o tigaie mare antiaderentă la foc mediu. Topiți 1/2 linguri de unt într-o tigaie și
întindeți-l pe fundul și pe marginile tigăii. După ce untul începe să facă spumă, turnați
amestecul de ouă în tigaie. Amestecați ouăle frecvent cu o spatulă, având grijă să desprindeți
ceea ce aderă la tigaie, pentru a nu se arde. Fătiți ouăle câteva minute, până cînd încep să
se închege, apoi adăugați brânza și lăsați-le pe foc până când suficient de pătrunse, după
gust. Îndepărtați de pe foc.
Pentru a asambla clătitele, puneți 1-2 fâșii de șuncă în mijlocul unei clătite calde (trebuie 2
dacă fâșiile sunt scurte ca lungime), apoi puneți deasupra ouă. Împăturiți clătitele, turnați
deasupra unt cald și serviți-le.
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73.

Clătite cu dovleac și
aromă de cheesecake

Ingrediente

PENTRU CLĂTITE:
• 3 ouă
• 250 ml lapte
• 1 linguriță de extract de vanilie
• 182 g amidon de porumb
• 3 linguri de zahăr
• 3 linguri de piure de dovleac

Mod de preparare

UMPLUTURA DE TIP CHEESECAKE:
• 240 ml smântână pentru frișcă
• 450 g cremă de brânză
• 180 g zahăr
• 1/2 lingurițe sare
• 1 linguriță zeamă de lămâie
• 2 lingurițe extract de vanilie
• Opțional: sirop de caramel și
nuci pecan pentru topping

Bateți ouăle, laptele, vanilia, amidonul de porumb, zahărul și piureul
de dovleac. Cu ajutorul unui mixer manual, bateți crema de brânză
până când este omogenă și fără cocoloașe, apoi dați de o parte. Puneți
zahărul, sarea, zeama de lămâie și vanilia. Amestecați crema de brânză
bătută până se incorporează bine toate ingredientele, apoi dați de o
parte. Încălziți o tigaie mare la foc mediu. Ungeți tigaia cu unt și turnați
un polonic de aluat. Gătiți clătitele pe ambele părți până când sunt gata.
Umpleți fiecare clătită cu umplutura de cheesecake, apoi puneți pe
deasupra sirop de caramel și nuci pecan. Pofta bună!
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74.

Clătite cu mango și avocado
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g făină de grâu
50 g fîină de porumb
50 g avocado
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml apă
7 g zahăr
300 g mango (pentru umplutură)

Mod de preparare

Amestecați toate ingredientele cu blenderul, exceptând mango. Gătiți
clătitele într-o tigaie antiaderentă. Când sunt gata, spălați și decojiți
fructul de mango, apoi tăiați-l în fâșii. Puneți fâșiile în mijlocul clătitei și
rulați-o. Poftă bună.
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Clătite cu goji,
miere și alune

75.

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g făină de grâu
50 g alune tocate mărunt
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
10 g goji
200 ml apă
7 g zahăr

PENTRU UMPLUTURĂ
• 200 g miere
• 100 f fulgi de migdale

Mod de preparare

Amestecați toate ingredientele pentru clătite cu blenderul. Gătiți clătitele
într-o tigaie antiaderentă. Umpleți clătitele cu miere și fulgi de migdale.

84

76.

Clătite
cu ciocolată și nuci

Ingrediente
•
•
•
•
•
•

150 g făină de grâu
1 ou
10 g semințe de chia
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml apă

PENTRU UMPLUTURĂ
• 300 g ciocolată
• 50 g nuci

Mod de preparare

Mixați toate ingredientele cu blenderul. Gătiți clătitele într-o tigaie
antiaderentă, apoi umpleți-le cu nuci și ciocolată topită.

85

77.

Clătite americane cu vișine
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

100 g făină de orez
50 g făină de grâu
20 ml zeamă de lămâie
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml apă

PENTRU UMPLUTURĂ
• 300 g vișine din compot
• 10 g unt
• 10 g pudră de amidon
• 30 g zahăr pudră

Mod de preparare

Mixați toate ingredientele cu blenderul. Gătiți clătitele în tigaia
antiaderentă. Pentru a prepara umplutura, scoateți vișinele din compot
și puneți-le la foc cu unt, într-o tigaie. Adăugați zahăr pudră și pudră de
amidon și amestecați toate ingredientele până când sunt omogenizate.
Pentru a servi, întindeți sosul dulce-acrișor pe clătite, rulați-le, apoi
turnați încă puțin sos peste ele.
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Amintiri din iernile de altădată
- mere coapte și scorțișoară

78.

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g făină de grâu
7 g curcumă
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
12 g semințe de chia
100 ml suc de portocale proaspăt stors
100 ml apă

PENTRU UMPLUTURĂ
• 400 g mere proaspete
• 20 g unt
• 70 g scorțișoară
• 50 g miere

Mod de preparare

Amestecați toate ingredientele cu blenderul. Gătiți clătitele într-o tigaie
antiaderentă. Decojiți merele proaspete, răzuiți-le și gătiți-le în unt.
Adăugați scorțișoară, miere și amestecați bine până se întrepătrund
toate ingredientele. Umpleți clătitele cu acest amestec și serviți-le.
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79.

Clătite americane
cu gem de rodii

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 g făină de grâu
50 g făină de hrișcă
50 g fulgi de ovăz
20 g goji
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml ceai de măceșe
7 g zahăr

PENTRU UMPLUTURĂ
• 300 g gem de rodii

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele în blender și mixați-le până când obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul aluatului. După ce ați gătit clătitele,
umpleți-le cu gem de rodii. Poftă bună.
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80.

Pachețele de primăvară
cu banane

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g făină de grâu
30 g făină de orez
20 g făină de cocos
20 g goji
1 ou
50 ml lapte
200 ml apă
1 plic de zahăr vanilat

PENTRU UMPLUTURĂ
• 300 g banane
• 100 g ciocolată

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, rulați câte o banană în fiecare clătită. Turnați ciocolată topită pe
deasupra și serviți-le.
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81.

Clătite cu gem
de smochine

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g făină de grâu
50 g făină de orez
1 ou
50 ml lapte
10 g semințe de chia
25 ml ulei de măsline
100 g portocală
150 apă
7 g zahăr

PENTRU UMPLUTURĂ
• 300 g gem de smochine
• 50 g nuci
• 30 g zahăr pudră

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, puneți gem de smochine pe fiecare clătită, apoi presărați zahăr
pudră și nuci mărunțite.
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82.

Clătite tuti frutti

Ingrediente
•
•
•
•
•
•

150 g făină de grâu
30 g caise uscate
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml apă

PENTRU UMPLUTURĂ
• 300 g fructe de pădure (proaspete sau congelate)
• 200 g zahăr

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, începeți să pregătiți umplutura. Gătiți amestecul de fructe de
pădure cu puțină apă și cu zahăr. După ce obțineți consistența dorită,
dați de-o parte să se răcească. Apoi umpleți clătitele cu acest amestec și
presărați fructe proaspete de pădure pe deasupra.
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83.

Clătite cu cremă tiramisu

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

50 g făină de grâu
50 g făină de orez
50 g făină de porumb
50 g avocado
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml apă

PENTRU UMPLUTURĂ
• 300 ml cremă tiramisu

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, începeți să pregătiți umplutura. Dacă pregătiți crema de tiramisu de
la zero: bateți 125 ml de smântână grasă cu 1 plic de zahăr vanilat și 40
g zahăr pudră până se formează mici eflorescențe. Apoi amestecați bine
cu 250 g mascarpone, până când se omogenizează.
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84.

Clătite cu brânză proaspătă
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g făină de grâu
50 g făină de hrișcă
30 g rădăcină și frunze de țelină
20 frunze de spanac
20 g pătrunjel, frunze proaspete
10 g busuioc proaspăt
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml apă

PENTRU UMPLUTURĂ
• 7 g sare
• 300 g brânză proaspătă (brânză de vaci, ricotta, etc.)
• 50 g brânză sărată, rasă fin

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, începeți să pregătiți umplutura. Amestecați brânza proaspătă cu
sare și cu 1/2 brânză sărată. Apoi umpleți clătitele cu amestecul și
presărați pe deasupra restul de brânză rasă fin.
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85.

Pachețele pufoase cu brânză
Ingrediente
•
•
•
•
•
•

150 făină de grâu
30 g fistic, decojit
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 mnl supă de legume

PENTRU UMPLUTURĂ
• 7 g sare
• 300 g avocado
• 100 g brânză proaspătă (brânză de vaci, ricotta)
• 50 g brânză sărată
• 3 g piper alb

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, începeți să pregătiți umplutura. Decojiți avocado și amestecați-l cu
brânza de vaci și cu brânza sărată rasă fin. Adăugați sare și piper. Umpleți
clătitele și adăugați verdeață.
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86.

Clătite gratinate

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g făină de grâu
3 g oregano uscat
3 g busuioc proaspăt
3 g pătrunjel proaspăt
20 g fistic, decojit
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml apă

PENTRU UMPLUTURĂ
• 7 g sare
• 200 g brânză sărată (ementaler, etc.)
• 200 g brânză proaspătă (brânză de vaci, ricotta)

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți
o clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele
sunt gata, începeți să pregătiți umplutura. Umpleți clătitele cu brânză
proaspătă, puneți-le într-o tavă și acopperiți-le cu brânză sărată rasă.
Coaceți-le la 250 grade C timp de 5 minute. Serviți-le imediat.
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87.

Clătite cu brânză și
piure de legume

Ingrediente
•
•
•
•
•
•

150 g făină de grâu
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml supă de legume
7 g sare

PENTRU UMPLUTURĂ
• 100 g broccoli
• 100 g conopidă
• 500 g morcov
• 50 g mazăre
• 100 g brânză proaspătă
• 20 g unt
• 7 g sare

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, începeți să pregătiți umplutura. Gătiți legumele în apă cu sare pâmă
se înmoaie. Răciți-le la temperatura camerei și mixați-le într-un blender.
Adăugați unt și brânză proaspătă și omogenizați-le în acest amestec.
Umpleți clătitele cu acest amestec.
96

88.

Clătite cu pepperoni

Ingrediente
•
•
•
•
•
•

150 g făină de grâu
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml supă de legume
7 g sare

PENTRU UMPLUTURĂ
• 250 g brânză, feliată
• 60 g pepperoni, feliat
• 60 g brânză sărată, rasă

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, începeți să pregătiți umplutura. Amestecați brânza feliată cu
pepperoni și umpleți clătitele. Serviți cu brânză rasă
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89.

Clătite cu ciuperci

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

50 g făină de grâu
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
10 g semințe de chia
200 ml apă
7 g sare

PENTRU UMPLUTURĂ
• 400 g ciuperci proaspete
• 20 g unt
• 30 ml ulei de măsline
• 200 ml smântână pentru gătit
• 7 g sare

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, începeți să pregătiți umplutura. Feliați ciupercile și gătiți-le la foc
mic, în unt și ulei de măsline, adăugați sarea și smântâna pentru gătit.
Amestecați-le până când sunt gata. Umpleți clătitele cu amestecul de
ciuperci.
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90.

Clătite cu gorgonzola

Ingrediente
•
•
•
•
•
•

150 g făină de grâu
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml apă
7 g sare

PENTRU UMPLUTURĂ
• 300 g gorgonzola sau altă brânză cu mucegai
• 100 ml smântână pentru gătit
• 3 g piper alb

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, începeți să pregătiți umplutura. Tocați gorgonzola, încălziți-o în
tigaie și adăugați smântână pentru gătit și piper alb. Dați de o parte
înainte să ajungă la punctul de fierbere. Umpleți clătitele și serviți-le.
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91.

Clătite cu busuioc
și mozarella

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

150 g făină de grâu
2 g busuioc proaspăt
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml apă
7 g sare

PENTRU UMPLUTURĂ
• 400 g mozarella
• 300 g roșii proaspete
• 60 ml ulei de măsline

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, începeți să pregătiți umplutura. Tăiați roșiile și mozarella și umpleți
clătitele. Turnași ulei de măsline pe deasupra.
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92.

Clătite cu legume la grătar

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g făină de grâu
50 g făină de orez
40 g sfeclă roșie proaspătă
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml supă de legume
3 g sare

PENTRU UMPLUTURĂ
• 100 g zucchini
• 100 g ardei roșu proaspăt
• 100 g morcov
• 20 g unt
• 30 ml ulei de măsline
• 60 g brânză sărată, rasă
• 7 g sare

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, începeți să pregătiți umplutura. Feliați subțire legumele. Punețile pe grătar cu unt, ulei de măsline și sare. Când legumele sunt gata,
umpleți clătitele și presărați pe deasupra brânză rasă.
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93.

Clătite cu ton
și muguri de pin

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g făină de grâu
50 g făină de orez
10 g pătrunjel proaspăt
30 ml zeamă de lămâie
10 g muguri de pin
1 ou
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml supă de pește
7 g sare

PENTRU UMPLUTURĂ
• 400 g ton - la conservă
• 100 g măsline negre

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, umpleți-le cu ton și măsline negre. Poftă bună.
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94.

Clătite cu ragu

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

150 g făină de grâu
1 ou
50 ml lapte
3 g mărar uscat
25 ml ulei de măsline
200 ml supă de legume
7 g sare

FOR UMPLUTURĂ
• 300 g carne tocată
• 100 g ceapă roșie
• 20 g unt
• 30 ml ulei de măsline
• 3 g piper negru
• 7 g sare
• 10 g pătrunjel proaspăt

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, începeți să pregătiți umplutura. Tocați ceapa roșie și gătiți-o în unt
și ulei de măsline. Adăugați carne tocată, sare, piper și pătrunjel. Gătiți
ragu și umpleți clătitele cu acesta.
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95.

Clătite cu pateu de pui
făcut în casă

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

150 g făină de grâu
1 ou
2 g curcumă
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml supă de legume
7 g sare

PENTRU UMPLUTURĂ
• 300 g pulpe de pui - dezosate
• 30 g unt
• 30 ml ulei de măsline
• 7 g sare
• 1 g piper alb

Mod de preparare
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Puneți toate ingredientele pentru clătite într-un blender și mixați-le până
obțineți un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și
faceți o clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele
sunt gata, începeți să pregătiți umplutura. Gătiți pulpele de pui în ulei de
măsline și unt. Adăugați sare și piper. După ce puiul este gata, lăsați-l
să se răcească la temperatura camerei (cu sucurile proprii) apoi puneți-l
într-un blender înalt, adăugați supă de pui ca ingredient umed, dar aveți
grijă să nu puneți prea multă, pentru a nu obține un pateu excesiv de
moale. Mixați până când se omogenizează. Umpleți clătitele cu pateul
de pui.

96.

Clătite cu felii de pui

Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g de făină de grâu
1 ou
1 g oregano uscat
10 h semințe de chia
50 ml lapte
25 ml ulei de măsline
200 ml apă
7 g sare

PENTRU UMPLUTURĂ
• 300 g file de pui
• 20 g unt
• 20 ml ulei de măsline
• 100 ml smântână pentru gătit
• 2 g piper alb

Mod de preparare

Puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le până obțineți
un amestec omogen. Turnați aluat într-o tigaie antiaderentă și faceți o
clătită. Repetați procesul cu restul de aluat. Când toate clătitele sunt
gata, începeți să pregătiți umplutura. Tăiați fileul de pui în felii și căliți-le
în tigaie cu unt și ulei de măsline. Adăugați sare și piper. După ce carnea
este gata și bine pătrunsă, adăugați smântâna pentru gătit și amestecați
bine. Umpleți clătitele cu amestecul pregătit.
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97.

Clătite sărate cu verdețuri
și sos hollandaise

Ingrediente
•
•
•
•

450 g făină
3 ouă mari
320 ml lapte
130 ml apă (opțional: apă
minerală)
• 1/2 lingurițe sare
• 70 g verdețuri diverse tocate
(pătrunjel, cimbru, oregano,
tarhon)
• 4 linguri de unt nesărat

Mod de preparare

• Umpluturi opționale: șuncă,
brânză, rucola
SOSUL HOLLANDAISE:
• 250 g unt nesărat
• gălbenușurile de la 5 ouă mari
• 1 lingură de zeamă de lămâie
• 2 linguri de apă
• 1/2 lingurițe paprika
• sare și piper

Puneți ingredientele pentru aluat (exceptând ingredientele opționale) întrun bol sau un robot de bucătărie și mixați-le până când amestecul este
omogen.Faceți clătitele într-o tigaie antiaderentă. Într-o cratiță mică, topiți
untul la foc mediu. Cât timp se topește unul, bateți cu telul gălbenușurile,
zeama de lămâie și apa, într-un bol mediu, până când se amestecă bine.
După ce s-a topit untul, adăugați o lingură de unt în amestecul de ou,
amestecând continuu în timp ce adăugați. Adăugați încă o lingură de unt în
bol, și amestecați continuu cu putere în acest timp. Turnați compoziția de ou
într-o cratiță mică și amestecați în continuu în timp ce o turnați. Continuați
să amestecați până când sosul hollandaise se îngroașă, aprox. 3-4 minute.
Imediat ce începe să se îngroașe, condimentați cu paprika, sare și piper
după gust. Dați focul foarte mic și păstrați sosul cald pe aragaz până când
serviți clătitele. Umpleți clătitele cu ingredientul preferat, apoi turnați pe
deasupra sosul hollandaise și amestecul de verdețuri.
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98.

Clătite din făină de porumb cu
brânză proaspătă din lapte bătut și mure
Ingrediente

• 1,5 l lapte bătut cu conținut redus
de grăsimi
• 4 1/2 lingurițe de zahăr pudră
PENTRU CLĂTITE:
• 60 g făină
• 2 linguri de făină galbenă de
porumb
• 1/4 lingurițe de bicarbonat de
sodiu
• un vârf de sare și nucșoară

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

proaspăt măcinată
1 ou mare
1 albuș de la un ou mare
60 ml lapte degresat
60 ml lapte bătut cu conținut
redus de grpsimi
1 1/2 lingurișe de miere
1/2 lingurițe de ulei de rapiță
ulei vegetal
900 g mure
60 ml lichior Creme de Cassis
1 linguriță de zahăr pudră

Mod de preparare

Faceți brânza: puneți într-o sită mare cu ochiuri fine 3 straturi de pânză
de tifon și puneți-o deasupra unui bol mare. Încălziți laptele bătut într-o
cratiță medie la foc mediu, fără a amesteca, până când se separă un lichid
limpede de lapte la margini, sau până când un termomentru alimentar
montat pe marginea cratiței indică 35 grade. Dați focul mic; gătiți până când
termometrul indică 37 grade. Îndepărtați de pe foc; lăsați să se odihnească
3 minute. Turnați în sită; acoperiți lejer bolul cu folie de plastic. Puneți-l
la frigider, până când conținutul devine gros și cremos, aprox. 3 ore (sau
toată noaptea). Înainte de a servi, adăugați și amestecați zahărul pudră.
Faceți clătitele: amestecați făina, făina de porumb, bicarbonatul de sodiu,
sarea și nucșoara într-un bol. Bateți ouăle, albușurile, laptele, laptele bătut,
mierea și uleiul în alt bol; adăugați treptat amestecul de făină, amestecând
continuu până când se omogenizează. Turnați compoziția într-un recipient
închis ermetic; băgați la frigider pentru 30 minute. Gătiți clătitele. Amestecați
murele cu coacăzele. lăsați-le să se odihnească 15 minute, amestecându-le
din când în când. Puneți clătitele pe farfurii. Puneți cam 60 ml de brânză
pe fiecare. Presărați fructe de pădure, turnați suc din bol, presărați zahăr
și serviți-le.
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Clătite umplute cu ricotta,
marmeladă de mandarine și lămâie

99.

Ingrediente
•
•
•
•
•

200 g făină
125 g zahăr
1 linguriță sare
380 ml lapte
1/2 lingurițe extract de
vanilie

Mod de preparare

•
•
•
•

3 ouă mari
6 linguri de unt
250 ml de ricotta proaspătă
zeama de la 1 lămâie, rasă
mărunt
• 500-1000 ml marmeladă de
mandarine și lămâie, ușor
încălzită

Amestecați făina, zahărul și sarea. Amestecați laptele, vanilia și ouăle.
Adăugați treptat compoziția de lapte peste compoziția de făină,
amestecând continuu până când devine omogenă. Adăugați și amestecați
untul topit. Strecurați printr-o sită fină; îndepărtați cocoloașele. Lăsați
aluatul la frigider cel puțin 2 ore sau peste noapte. Amestecați ricotta și
zeama de lămâie. Ungeți o tavă pentru clătite sau o tigaie antiaderentă
cu unt. Încălziți la foc mediu până când începe să iasă fum. Îndepărtați
de pe foc; puneți 2 linguri de aluat în centru. Rotiți tigaia pentru a
acoperi fundul acesteia. Dați focul la intensitate medie; puneți tigaia
înapoi pe foc. Gătiți clătita până când marginile sunt aurii iar centru este
uscat, aprox. 45 secunde. Repetați procesul cu restul de aluat, ungând
tigaia cu unt ori de câte ori este nevoie. Umpleți fiecare clătită cu 2-3
linguri de amestec de ricotta. Împăturiți-o în sferturi, pentru a forma
un triunghi. Faceți grămăjoare de câte 3 clătite. Puneți marmeladă pe
deasupra. Poftă bună.
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100.

Clătite pufoase a la Maine
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•

2 ouă mari
125 g făină
125 ml lapte
un vârf de sare
un vârf de nucșoară proaspăt măcinată
3 linguri de unt
zahăr pudră

Mod de preparare

Încălziți cuptorul la 220 grade C; Puneți ouăle, făina, laptele, sarea
și nucșoara într-un bol mediu; bateți cu telul până se omogenizează.
Aluatul poate încă să mai aibă cocoloașe. Aluatul se poate face cu o zi
înainte și se poate lăsa la frigider. Pentru fiecare clătită, topiți 1 lingură
de unt într-o tavă pentru clătite sau o tigaie antiaderentă, la foc mediu.
Turnați cu polonicul o treime din aluat în tigaia foarte fierbinte; băgați
tigaia sau tava imediat în cuptor. Gătiți până când clătita este maro-aurie
și foarte pufoasă, aprox. 10 minute. Presărați zahăr pudră; serviți imediat.
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101.

Clătite arăbești din hrișcă
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125 g făină
125 făină de hrișcă
2 linguri de zahăr
2 lingurițe de praf de copt
1/4 lingurițe de cardamon măcinat
un vârf de șofran
un vârf de sare kosher
2 ouă mari
3 linguri de ulei de șofrănel
125 ml lapte integral
labneh și sirop de curmale

Mod de preparare

Amestecați ambele tipuri de făină, praful de copt, cardamonul, șofranul
și sarea într-un bol mediu; dați deoparte. Adăugați ouăle, uleiul, laptele
și 125 ml apă și amestecați-le până se face o compoziție omogenă.
Încălziți o tigaie antiaderentă la foc mediu. Adăugați 1 lingură de unt per
clătită în tigaie. Gătiți clătita până se formează bule pe toată suprafața
acesteia. Întoarceți-o pe partea cealaltă și gătiți-o până devine aurie, 1-2
minute. Serviți clătitele arăbești cu labneh și sirop de curmale.
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