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— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Rețete adaptate și imagini preluate de la autori, acolo unde sursa este indicată. Toate drepturile le revin acestora.

Plăcintă cu aronia clasică
2 blaturi de 20 cm pentru placintă cu două fețe

2 linguri unt

4 căni fructe congelate de aronia

2 căni zahăr sau 1 cană și 3/4 sirop de arțar sau miere

5 linguri zeamă de lămâie

3/4 cană făină
 

Topește untul în tigaie. Amestecă fructele până la încălzire împreună cu zahărul/mierea și 
zeama de lamâie. Când sucul fructelor începe să crească adaugă făina. Răcește la tempera-
tura camerei. Între timp așează blatul inferior în formă. Toarnă mixtura răcită. Adaugă bla-
tul superior, răsucește la margini, perforează. Pentru a împiedica sucul să se reverse folosiți 
hârtie de copt sau folie de aluminiu care trebuie sa depașească în înălțime forma fără a aco-
peri plăcinta. Coaceți la 200-220° C până devine rumenă, pentru 40-45 de minute. Răcește. 
Păstrează la frigider peste noapte. Umplutura ar trebui să fie fermă.

(Rețetă adaptată după http://www.deeprootsathome.com/aroniaberry-love-and-6-recipes/)

50 RON 2,5 kg
cumpără aici!
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— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Rețete adaptate și imagini preluate de la autori, acolo unde sursa este indicată. Toate drepturile le revin acestora.

Smoothie de aronia super 
antioxidant
1 cană de iaurt simplu sau kefir

1 cană sau 1 cană și 1/2 lapte de cocos (sau alt lapte vegetal)

1 cană fructe aronia congelate

1 cană zmeură congelată (sau alt fruct)

3-4 banane coapte
 

Trece totul prin blender până la obținerea unei texturi fine. Servește imediat.

(Rețetă adaptată după http://www.deeprootsathome.com/aroniaberry-love-and-6-recipes/)
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— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Rețete adaptate și imagini preluate de la autori, acolo unde sursa este indicată. Toate drepturile le revin acestora.

Sirop de Aronia/Cireșe
1 cană fructe de aronia

1 cană cireșe amare/afine sau orice altceva

sirop de arțar sau miere, după gust

Adaugă fructele de Aronia și cireșele (sau complementul de fructe pentru care ai optat) în 
tigaie și lasă-le să scadă la foc mediu, amestecând. Adaugă îndulcitorul ales, după gust. Sa-
vurează cu iaurt sau cu frișcă pe clătite.

(Rețetă adaptată după http://www.deeprootsathome.com/aroniaberry-love-and-6-recipes/)
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— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Rețete adaptate și imagini preluate de la autori, acolo unde sursa este indicată. Toate drepturile le revin acestora.

Brioșe cu fructe de pădure și vanilie
2 și 2/3 căni sau 370 g făină

2 lingurițe praf de copt

1 linguriță sare

1 cană sau 200 g zahăr

¾ căni și 2 linguri sau 210 ml ulei

1 cană și 1/3 sau 315 ml lapte de soia

2 linguri oțet struguri/mere

1 lingură extract de vanilie

1 cană sau 130 g zmeură congelată

1 cană sau 130 g aronia congelată

Pentru 12 brioșe. Puteți folosi fie o tavă specială cu 12 forme de brioșe, fie forme individuale 
de brioșe, din tablă cu strat anti-adeziv ori din silicon. Preîncălziți cuptorul la 180° C, ungeți 
tava cu ulei și pudrați cu făină sau introduceți fustițe de hârtie în forme. Într-un bol mediu 
amestecați făina, praful de copt, sarea, cea mai mare parte a zahărului și amestecați bine. 
Într-un alt bol bateți uleiul, laptele vegetal, oțetul și vanilia. Turnați ingredientele lichide în 
centrul celor uscate și amestecați până la obținerea aluatului. Presărați fructele congelate 
și încorporați-le cu grijă, asigurându-vă că sunt bine distribuite. Turnați cantități egale de 
amestec în forme și presărați restul de zahăr deasupra fiecăreia. Dați la cuptor pentru 25-30 
minute până când brioșele se rumenesc și își recapătă forma la o atingere ușoară.

(Rețetă adaptată după http://www.sergetheconcierge.com/2013/07/breakfast-tomorrow-ve-
gan-vanilla-mixed-berry-muffins-from-flour-too.html)

50 RON 2,5 kg
cumpără aici!
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— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Rețete adaptate și imagini preluate de la autori, acolo unde sursa este indicată. Toate drepturile le revin acestora.

Brioșe integrale cu fructe coapte 
în oțet balsamic

(pentru 9 brioșe)

500 g căpșuni/aronia/fructe de pădure înjumătățite

1 lingură miere

2 linguri ulei din sâmburi de struguri

1 lingură oțet balsamic

½ lingură sare

1 lingură vin Porto (opțional)

1 cană sau 100 g făină de ovăz

¾ cană sau 100 g făină

½ cană sau 60 g făină integrală

¼ cană sau 55 g zahăr

½ cană sau 110 g zahăr brun

2 lingurițe sau 9 g praf de copt

1 linguriță sau 4 g sare

2 linguri sau 30 g unt nesărat
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— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Rețete adaptate și imagini preluate de la autori, acolo unde sursa este indicată. Toate drepturile le revin acestora.

½ cană ulei din sâmburi de struguri

½ cană smântână

1 ou

1 linguriță extract de vanilie

½ cană smântână grasă pentru frișcă

Preîncălziți cuptorul la 180° C. Acoperiți tava cu hârtie de copt. Înjumătățiți căpșunile, pe 
cela mari tăiați-le în sferturi. Fructele de pădure moi sau mici pot rămâne întregi. Ames-
tecați cu grijă fructele de pădure sau căpșunile cu mierea, uleiul, oțetul balsamic, sarea (și 
vinul de Porto – opțional) într-un bol mediu, până când acestea sunt bine îmbrăcate. Dis-
tribuiți fructele pe tavă și coaceți până la scăderea lichidelor, 40-45 minute. După coacere 
păstrați fructele separat de zeama rămasă.

Preîncălziți cuptorul la 210-220° C. Pregătiți cu ulei/unt și făină sau fustițe de hârtie formele 
de brioșe. Amestecați bine cele 3 varietăți de făină, zahărul, praful de copt și sarea într-un 
bol mare. Topiți untul într-o tigaie pentru câteva minute și amestecați-l într-un bol mediu 
împreună cu uleiul, smântâna, oul și extractul de vanilie. Turnați amestecul lichid peste 
cel uscat și amestecați până la obținerea aluatului. Într-un alt bol bateți smântâna grasă în 
frișcă apoi încorporați-o în aluat. Umpleți pe jumătate formele cu aluat. Așezați fructe de 
pădure sau căpșuni apoi completați formele cu aluat până aproape de vârf. Așezați restul de 
fructe de pădure sau căpșuni deasupra și apăsați ușor pentru a le încorpora în aluat. Redu-
ceți temperatura cuptorului la 200° C, aerisiți cuptorul pentru 10 secunde, apoi dați brioșele 
la cuptor pentru 20-25 minute, pe raftul inferior, până se rumenesc și trec testul scobitorii (o 
scobitoare înfiptă în miezul lor iese curată). Așezați ultimele fructe puse deoparte deasupra 
brioșelor. Scoateți brioșele din forme și lăsați-le să respire și să se răcească.

(Rețetă adaptată după http://whiteonricecouple.com/recipes/roasted-strawberry-wheat-mu-
ffins/)
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— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Rețete adaptate și imagini preluate de la autori, acolo unde sursa este indicată. Toate drepturile le revin acestora.

Batoane crumble cu fructe pentru 
mic-dejun
1 cană și ½ sau 190 g făină

1 cană sau 190 g zahăr brun

1 și ¼ sau 120 g fulgi de ovăz

¾ linguriță sare

¾ linguriță praf de copt

½ linguriță bicarbonat de sodiu

½ linguriță scorțișoară

¾ cană sau 170 g unt nesărat

¼ cană sau 50 g zahăr brun

1 lingură coajă de lămâie

½ linguriță scorțișoară pudră

2 linguri sau 15 g făină

500 g fructe de pădure/aronia congelate

¼ cană sau 60 ml suc de lămâie

2 linguri sau 30 g unt nesărat

Preîncălziți cuptorul la 175° C. Pregătiți tava sau vasul de sticlă cu unt și făină și hârtie de 
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— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Rețete adaptate și imagini preluate de la autori, acolo unde sursa este indicată. Toate drepturile le revin acestora.

copt. Mixați făina, zahărul, fulgii de ovăz, sarea, praful de copt, bicarbonatul și scorțișoara 
apoi adăugați untul și amestecați până la formarea unor bulgări. Puneți deoparte 1 cană și 
½ din acest amestec. Turnați restul amestecului în tavă și distribuiți-o într-un strat uni-
form. Coaceți până la rumenire, 12-15 minute. Lăsați blatul să se odihnească pe un grătar.

Într-un bol mediu amestecați zahărul, coaja de lămâie, scorțișoara și făina. Adăugați fructe-
le de pădure/aronia, sucul de lămâie și untul și încorporați-le cu atenție. Distribuiți uniform 
deasupra blatului răcit. Adăugați deasupra amestecul pus deoparte în prima etapă. Coaceți 
la cuptor pentru 35-45 minute până când suprafața e rumenă iar amestecul cu fructe începe 
să fiarbă ușor. Scoateți de la cuptor și lăsați să se răcească, apoi tăiați în formă de batoane.

(Rețetă adaptată după http://smittenkitchen.com/blog/2008/09/raspberry-breakfast-bars/)
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— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Rețete adaptate și imagini preluate de la autori, acolo unde sursa este indicată. Toate drepturile le revin acestora.

Crisp văratic cu fructe de pădure
3 căni fructe de pădure (aronia și orice altceva)

2 linguri miere sau sirop de arțar

sucul unei portocale

1 linguriță scorțișoară

½ linguriță nucșoară

Preîncălziți cuptorul la 160-170° C. Amestecați sucul de portocală, scorțișoara, mierea, nu-
cșoara, apoi adăugați fructele de pădure și încorporați cu grijă. Turnați într-o formă de 
plăcintă ori vas de sticlă și dați la cuptor pentru 25 minute.

2 căni făină de migdale/fulgi de migdale

4 linguri unt sau ulei de cocos

2 linguri zahăr de cocos

sare

Amestecați făina/fulgii de migdale, untul de cocos, zahărul și sarea într-un bol. Presărați 
deasupra amestecului cu fructe dat la cuptor în prealabil. Dați la cuptor pentru încă 25 mi-
nute. Lăsați la răcit pentru 10 minute.

(Rețetă adaptată după http://pureandsimple.typepad.com/myblog/2013/05/summer-berry-
crisp.html)

50 RON 2,5 kg
cumpără aici!
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— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Rețete adaptate și imagini preluate de la autori, acolo unde sursa este indicată. Toate drepturile le revin acestora.

Batoane de ovăz cu fructe de 
pădure

1 cană fructe de pădure/aronia

1 cană căpșuni, tăiate

1 banană, tăiată

¼ cană sirop de arțar sau miere

1 linguriță extract de vanilie

2 linguri amidon de porumb amestecat cu 2 linguri apă călduță

3 căni fulgi de ovăz

1 lingură scorțișoară

1 și ½ lingură praf de copt

½ lingură sare

¾ căni sos de mere neîndulcit

1/3 cană sirop de arțar sau miere

¾ cană apă

1 linguriță extract de vanilie

Preîncălziți cuptorul la 190-200° C și pregătiți tava cu hârtie de copt. Într-un bol mic ames-
tecați amidonul cu apă. Într-o tigaie mică adăugați fructele de pădure, banana și siropul de 
arțar sau mierea. Aduceți la fierbere și amestecați bine. Luați de pe foc, adăugați amidonul 

http://www.situs-vlach.ro/?utm_source=10recipes&utm_medium=pdf&utm_campaign=header


— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Rețete adaptate și imagini preluate de la autori, acolo unde sursa este indicată. Toate drepturile le revin acestora.

și extractul de vanilie, apoi puneți deoparte. Măcinați în robot o jumătate din cantitatea de 
fulgi de ovăz până obțineți făină. Amestecați făina obținută cu cealaltă jumătate de fulgi, 
praful de copt și sarea într-un bol mare. Adăugați ingredientele lichide, adică sosul de mere, 
siropul de arțar, apa și extractul de vanilie, și amestecați bine. Turnați 2/3 din aluatul astfel 
obținut în tavă, distribuindu-l uniform, deasupra căruia adăugați restul de 1/3. Coaceți la 
cuptor pentru 30 minute la 190-200° C până când se rumenește și capătă crustă. Lăsați la 
răcit pentru o vreme înainte de a tăia în formă de batoane.

(Rețetă adaptată după http://ohsheglows.com/2011/03/31/berry-bliss-oats-squares/)
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— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Rețete adaptate și imagini preluate de la autori, acolo unde sursa este indicată. Toate drepturile le revin acestora.

Pâine de ovăz cu aronia și banane
1 cană fulgi de ovăz

1 cană făină integrală

½ cană făină

½ cană zahăr brun

2 lingurițe cu vârf praf de copt

½ linguriță sare

1 ou

½ cană sos de mere neîndulcit

2 banane mari, purée

½ cană nuci (Pecan)

1 cană fructe de aronia

Preîncălziți cuptorul la 175° C. Ungeți o formă de pâine. Într-un bol mediu amestecați fulgii 
de ovăz, cele două varietăți de făină, zahărul, praful de copt și sarea. Într-un alt bol bateți 
ouăle și amestecați cu sosul de mere. Adăugați bananele purée. Turnați amestecul lichid 
peste amestecul uscat, frământați, apoi încorporați cu grijă fructele de aronia și nucile. Tur-
nați aluatul în formă și dați la cuptor pentru 1 oră.

(Rețetă adaptată după http://www.pardonthedoghair.com/2012/08/blueberry-banana-oat-
meal-bread/)

50 RON 2,5 kg
cumpără aici!
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— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Rețete adaptate și imagini preluate de la autori, acolo unde sursa este indicată. Toate drepturile le revin acestora.

Smoothie „rizomatic” Situs Vlach
1 cană fructe congelate de aronia

1 cană fructe de pădure roșii (căpșuni, zmeură, coacăze)

1 bucată potrivită de ghimbir (1 cmc sau un degetar)

1 banană mare/2 mici sau 1 avocado

1 cană lapte vegetal (soia, migdale, alune de pădure etc.) sau 1 cană iaurt 
grecesc

½ lămâie stoarsă (suc)

2 linguri pudră proteinică pentru mai multe proteine sau pudră de aronia 
pentru un supliment de antioxidanți (opțional)

Mărunțiți ghimbirul, banana. Tăiați fructul de avocado în două, desprindeți și scoateți cu 
o lingură „carnea” din coajă. Adăugați toate ingredientele în blender. Creșteți puterea trep-
tat, mixând până la obținerea unui amestec onctuos. Potriviți densiteatea adăugând lapte 
vegetal sau apă.
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— Singura sursă autohtonă de fructe BIO de aronia melanocarpa

Câteva cuvinte despre Aronia
Aronia melanocarpa este un subarbust din familia Rosaceae cu fructe mici, la maturitate 
de culoare violet închis-negru și cu gust specific, amărui și astringent. Aronia este un su-
perfruct datorită conținutului foarte ridicat de antioxidanți, substanțe capabile să asigure 

protecția organismului împotriva stresului oxidativ. 
Fructele de Aronia și sucul natural obținut din aces-
tea au un conținut ridicat de polifenoli (acizi fenolici și 
flavonoide: proantocianidini și antocianini), vitamine 
și minerale. Capacitatea antioxidantă (ORAC) a fruc-
telor mature are valoarea de 15280 µmoli TE/100 ml, 
aproape de trei ori mai mare decât a afinelor sau mu-
relor.

Situs Vlach este o mică afacere de familie fondată în 
timpul crizei economice. Am început să producem ar-
nonia în vara anului trecut (2013) din pasiune și nevoie. 
Fructele proaspăt culese și alese manual au fost presate 
la rece sub atenta noastră supraveghere. După stoar-
cere tescovina a fost uscată lent și mărunțită pentru a 
obține ceaiul și pudra de aronia. Începând din această 
vară (2014) am mai făcut un pas înainte și le oferim 
clienților noștri fructe proaspăt congelate de aronia 
BIO. Concepem, producem și ambalăm totul cu mâi-
nile noastre în micul nostru atelier/birou. Am jucat și 
continuăm să jucăm un rol important în introducerea 
și popularizarea fructului și produselor de aronia pe 
piața locală și vrem să mergem mai departe. Beneficiile 
și forța acestora sunt evidente, iar cercul tot mai larg al 

consumatorilor, printre care ne numărăm și noi, sunt mărturia cea mai elocventă.

Pentru a ne urmări povestea în plină desfășurare căutați-ne pe facebook, twitter și alte rețele 
sociale, intrați pe website sau scrieți-ne direct.

/SitusVlachShop /SitusVlach contact@situs-vlach.ro
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