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Copiilor mei, Andrei și Alexandru, sursa mea nesfârșită de 
inspirație. Vă mulțumesc pentru toate binecuvântările pe care mi le 
aduceți în fiecare zi! 

 

Tuturor copiilor care au nevoie de implementarea acestei diete. Am 
ales cu grijă rețete care să fie plăcute ca aspect, delicioase și 
hrănitoare, bogate în nutrienți, pentru ca voi să creșteți sănătoși și 
bucuroși alături de părinții voștri minunați! 

 

Mamei mele, care m-a sprijinit enorm în finalizarea acestei cărți și 
care a participat cu tot sufletul la tot ceea ce am întreprins legat de 
aceste rețete. Îți mulțumesc! 

 

Tuturor mamelor, taților și bunicilor care se străduiesc să îi sprijine 
pe cei dragi în drumul lor spre restaurarea sănătății depline. 
Această carte este pentru voi toți, care sunteți cu atâta dragoste 
alături de cei în suferință. Vă mulțumesc că ați reușit să găsiți 
inspirație! 
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Am decis să scriu această carte pentru că îmi doresc ca fiecare 
dintre voi să se poată bucura din plin de sărbătoarea magică a 
Crăciunului. 

Îmi doresc ca fiecare dintre voi să aveți pe masă cozonaci și gustări 
hrănitoare și bogate, fără să simțiți lipsa vreunei tradiții. 

Aceste rețete pot fi consumate de întreaga familie, sunt ușor de 
realizat și sunt foarte delicioase. 

Atenție mare căci s-ar putea să placă extrem de mult musafirilor. ☺ 

 

Sărbători binecuvântate tuturor! 
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Salată de boeuf  

Ingredientele 

� 1 piept de pui 
� 2 morcovi 
� 1 țelină 

� 2 rădăcini de pătrunjel 
� 1 rădăcina de pastarnac 

� 6 castraveți murați în saramură simplă, fără oțet 
� 1 cană și jumătate de maioneză (rețeta mai jos) 
� sare și piper după gust 
� 2 linguri de frunze proaspete de pătrunjel, tocate 

 

Modul de preparare 

  

Se fierbe pieptul de pui împreună cu toate legumele, cu excepția castraveților 
murați. Eu de obicei fac o supă dulce de pui și fierb o cantitate mai mare de 
legume și de carne pentru a putea folosi o parte din ele pentru această 
salată. 

Odată fierte se lasă puțin la răcit, se taie toate în bucăți mărunte și se 
condimentează cu sare și piper după gust. 

Castraveții murați se storc de zeamă, se taie la fel de mărunt și se amestecă 
împreună cu restul ingredientelor. 

Se pregătește maioneza după instrucțiunile de mai jos. 

Se amestecă bine totul într-un vas cu maioneza și cu frunzele proaspete de 
pătrunjel verde tocate. 
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Maionez ă 

Ingredientele 

 

� 2 gălbenuşuri de ou  
� ½ linguriţă de pudră de muştar  
� 1 lingură şi jumătate de suc de lămâie  
� ½ de linguriţă de sare  
� ½ de cană de ulei de măsline  

 

Modul de preparare  

 

Se amestecă gălbenuşurile de ou cu pudra de muştar şi se mixează în 
robotul de bucătărie. Se adaugă treptat câte puţin ulei de măsline ca să nu 
se taie maioneza. Când se îngroaşă puteţi adăuga sarea şi sucul de lămâie 
şi apoi încorpora tot uleiul de măsline rămas.  

Se pune într-un borcan de sticlă şi se păstrează la frigider.  

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Grisine cu susan 

Ingredientele 

� 1 cană de nuci caju înmuiate în apă caldă timp de 30 de minute 
� ½ de linguriță de sare 
� ½ de linguriță de bicarbonat de sodiu fără aluminiu 
� ½ de linguriță de praf de usturoi 
� ¼ de cană de făină de migdale 
� 2 linguri de făină de cocos 
� 1 ou 
� ¼ de cană de lapte de caju 
� 2 albușuri bătute spumă 
� 1 linguriță de semințe de susan alb 
� 1 linguriță de semințe de susan negru 

Modul de preparare 

Se pun toate ingredientele în robotul de bucătărie cu excepția albusurilor și 
a semințelor de susan și se amestecă până ajung la o consistentă fină de 
tot. 

Se încorporează cu grijă albușurile de ou bătute spumă-puteți să faceți asta 
manual, cu o lingură sau puteți să le încorporați în robotul de bucătărie, 
adăugându-le la final, fără să insistați prea mult timp. 

Pregătiți o tavă cu hârtie de copt și preîncălziți cuptorul. 

Așezați aluatul format într-o pungă de patiserie și așezați direct pe tavă câte 
un rând de aluat de dimensiunile pe care doriți să le obțineți. 

Presărați câte puțin susan deasupra și coaceți în cuptorul preîncălzit timp de 
10 minute. 
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Pateu de pui 

Ingredientele 

� 500 de grame de ficăței de pui 
� 1 ceapă mare albă 
� 2 căței de usturoi 
� ¼ de cană de ghee și încă o lingură pentru călit 
� 1 frunză de dafin 
� ½ de linguriță de sare de Himalaya 
� ½ de linguriță de piper negru măcinat 
� ¼ de linguriță de nucșoară 
� ¼ de linguriță de cardamon pudra 
� 1 lingură de frunze de pătrunjel verde tocat proaspăt 
� 1 lingură de gelatină (opțional) 
� 5 linguri de apă plata (opțional) 

Modul de preparare 

Se încinge o tigaie cu o lingură de ghee. Se călește ceapă și usturoiul și se 
lasă deoparte. 

Se pun la fiert ficateii de pui împreună cu toate condimentele. 

După ce au fiert se lasă puțîn la răcit într-o sită, după ce am strecurat 
surplusul de apă-dacă este cazul. 

Odată răciți se pun în robotul de bucătărie împreună cu gheeul, cu frunzele 
de pătrunjel, ceapă călită și usturoiul călit. 

Dacă doriți că acest pateu să rămână mai consistent lăsăți lingură de 
gelatină în cele 5 linguri de apă timp de 10 minute. Apoi adăugați-o și pe 
această în robotul de bucătărie. Mixati până când amestecul rămâne 
omogen și fin. 

Turnați-l într-o formă preferată și păstrați-l la frigider. 

Dacă doriți că pateul să rămână tartinabil atunci omiteți acest ultim pas. 
Puteți să îl păstrați în orice fel de bol preferați. 
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Ouă umplute 

 

Ingredientele 

� 5 ouă 
� 2 linguri de pateu (pag. 
� 2 linguri de maioneză (pag. 
� ½ de lingură de frunze proaspete de pătrunjel tocate pentru ornat 
� ½ de linguriță de boia dulce pentru ornat 

Modul de preparare 

Se pun ouăle la fiert și se fierb tare-timp de 8-10 minute. 

Se lasă la răcit și se taie în jumătate. Se scobește ușor fiecare gălbenuș și 
se pune într-un vas separate. 

Două dintre aceste gălbenușuri se lasă deoparte. 

Restul se amestecă bine cu pateul și maioneza și se porționează înapoi în 
albuș. 

Se așează frumos pe un platou și se ornează cu frunzele de pătrunjel și boia. 
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Răcituri cu ardei ro șu 

Ingredientele 

� 1picioruș de porc 
� 300 de grame de carne macră afumată de porc 
� sare și piper după gust 
� 6-7 căței de usturoi (sau mai puțin după preferință) 
� 1 ardei roșu mai mic tăiat pătrate mici 
� puțin pătrunjel verde tocat proaspăt pentru ornat 

Modul de preparare 

Se pune carnea de porc la fiert cu apă care să o acopere bine cu sare și 
piper. Se fierbe încet timp de 3 ore, până când vedeți carnea desfacandu-se 
ușor de pe os. 

În acest moment se adaugă usturoiul tocat și se mai lasă la fiert timp de 15-
20 de minute. 

Se strecoară apă printr-o sită fină acoperită cu o pânză fină de tot, cum este 
aceea folosită la brânză. 

Se porționează carnea și se așează în boluri împreună cu bucățile de ardei 
roșu. Se toarnă ușor cu un polonic zeamă strecurată.  
Se lasă la închegat într-un loc răcoros sau în frigider. 
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Chiftelu țe de porc 

Ingredientele 

� 500 de grame de carne de porc măcinată 
� 1 ceapă roșie tăiată mărunt 
� 6 căței de usturoi tocați 
� 2 linguri de pătrunjel verde, tocat 
� 1 ou 
� 2 linguri de făină de migdale 
� ¼ de cană de ulei de cocos sau de ghee pentru prăjit 

Modul de preparare 

Se amestecă toate ingredientele într-un bol și se formează chifteluțele 
rotunde la dimnensiunile preferate. 

Se încinge o tigaie cu uleiul de cocos sau cu gheeul și se prăjesc bine, sub 
capac. 

Puteți prepara cantitatea dublă pentru a folosi o parte la ciorbă de perișoare 
dacă aveți musafiri sau pregătiți mâncare mai multă. 
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Sparanghel cu bacon și aluat 

Ingredientele 

� 22 de fire de sparanghel proaspăt (o legătură) 
� 22 bucăți de bacon fără conservanți  

Pentru aluat 

� 1 cană de făină de migdale 
� 2 linguri de făînă de cocos 
� ¼ linguriță de sare de Himalaya 
� 1 ou 
� 3 linguri de ulei de cocos topit 

Modul de preparare 

Se pun toate ingredientele pentru aluat în robotul de bucătărie și se 
amestecă bine. Aluatul format se învelește cu o bucată de hârtie de copt și 
se pune la frigider timp de câteva minute. 

Se spală sparanghelul și se taie cam 2 cm din capătul mai gros, pentru a 
evita partea lemnoasă. 

Se înfășoară cu bucățile de bacon și se pune pe tavă la copt timp de 5 
minute. 

Între timp se întinde aluatul răcit între două foi de copt. Se taie în fâșii înguste 
și lungi. 

Sparanghelul copt se scoate din cuptor și se lasă puțin la răcit. Se înfășoară 
fâșiile din aluat pe el și se mai coc împreună timp de 10 minute. 
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Felul întâi 

Supă dulce de pui 

Ingredientele 

� 1 spate de pui 
� 1 piept de pui 
� 1 rădăcina de țelină 
� 1 rădăcina de pastarnac 
� 2 rădăcini de pătrunjel 
� 2 morcovi 
� 1 ceapă albă 
� sare și piper după gust 
� ½ de linguriță de turmeric 
� 1 lingură de pătrunjel verde, tocat proaspăt 

Modul de preparare 

Se pune carnea la fiert cu sare și piper. După 30 de minute se adaugă toate 
legumele, tăiate în două pe lungime. 

Se fierb încet împreună, timp de o ora. 

La sfârșit se scot legumele și carnea și se taie în bucăți. Ceapa fiartă se lasă 
deoparte. 

Se presară cu pătrunjel verde și se servește imediat. 
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Ciorb ă de peri șoare 

Ingredientele 

� 1 rădăcina de țelină rasă 
� 1 morcov ras 
� ½ de conopidă măcinată crud la dimensiunea bobului de orez 
� 2 căni de pireu de roșii 
� 1 foaie de dafin 
� 1 lingură de leuștean frunze proaspete tocate (sau uscate) 
� 1 cană de moare (de pe varză murată doar în saramură) 

Pentru perișoare 

� 500 de grame de carne de porc măcinată 
� 1 ceapă roșie tăiată mărunt 
� 6 căței de usturoi tocați 
� 2 linguri de pătrunjel verde, tocat 
� 1 ou  
� 2 linguri de făină de migdale 

Modul de preparare 

Se pune apă la fiert în vasul în care pregătim ciorba. 

Se așează într-un vas toate ingredientele pentru perișoare și se formează 
manual la dimensiunea preferată. 

Se pun cu grijă în vasul în care fierbe apa. Se lasă la fiert cam 10 minute 
după care se adaugă pireul de roșii, frunza de dafin, țelina, morcovul și 
conopida și se fierb împreună cam 30 de minute. 

Se ia ciorba de pe foc și se adaugă cana de moare și frunzele de leuștean. 
Se amestecă ușor cu o lingură de lemn și se mai lasă cel puțin 15 minute 
sub capac, înainte de a servi ciorba. 
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Felul doi 

Piept de curcan cu sos de meri șoare și coac ăze roșii 

Ingredientele 

� 1 kg și 500 de grame de piept de curcan 
� ½ de linguriță de sare de mare fără iod 
� ½ de linguriță de piper negru 
� 1 linguriță de boia dulce 
� ½ de linguriță de frunze uscate de măghiran 
� ½ de linguriță de frunze uscate de rozmarin 
� ½ de linguriță de frunze uscate de cimbru 
� ½ de linguriță de frunze uscate de busuioc 
� 7 căței de usturoi, tocați 
� 1 ceapă mare, albă, tăiată mărunt 
� ¼ de cană de ghee topit 
� 1 cană de apă plată 

Pentru sos 

� 2 căni de coacăze roșii congelate 
� 1 cană de merișoare deshidratate, fără zahăr 
� coajă rasă de la o lămâie 
� 1 lingură de miere 
� 1 strop de sare 
� 1 strop de piper negru 

Modul de preparare 

Amestecați bine într-un bol toate condimentele, inclusiv frunzele uscate. 
Presărați acest amestec peste pieptul de curcan așezat în vasul pentru 
cuptor. Întindeți bine cu degetele tot acest amestec pe toată suprafață 
pieptului de curcan. 

Așezați peste el, direct în vas, ceapă și usturoiul, gheeul și cană de apă și 
gătiți la cuptor, la foc mediu, timp de o ora. 

Între timp pregătiți sosul. 
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Hidratați merisoarele timp de 10-15 minute în puțină apă caldă. Fierbeți apoi 
împreună toate ingredientele pentru sos la foc mic, până când vedeți că se 
îngroașă-cam 10 minute. 

Lăsați sosul deoparte până când se gătește curcanul. 

Feliați și serviți cu pireu de pastarnac și conopidă, rețeta de pe blog. 
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Piept de ra ță cu portocale, pe varz ă roșie 

Ingredientele 

� 2 bucăți de piept de rată-aproximativ 1 kg 
� ½ de linguriță de sare de Himalaya 
� ½ de linguriță de piper negru 
� ¼ de linguriță de scorțișoară 
� ¼ de linguriță de cuișoare 
� 1 linguriță de chimin pudra 
� 1 linguriță de semințe de muștar 
� 1 linguriță de semințe de coriandru 
� 2 frunze de dafin 
� ¼ de cană de ghee 
� ¼ de cană de apă plată 
� sucul și întreagă portocală-stoarsă și apoi tăiată cuburi 
� 1 ceapă mare albă, tăiată mărunt 
� 3 căței de usturoi, tocați 

Pentru varză 

� 1 varză roșie mare sau două mai mici 
� ¼ de cană de stafide brune, hidratate în apă caldă timp de 15 minute 
� ½ de linguriță de sare de Himalaya 
� ½ de linguriță de piper negru pudra 
� sucul de la o jumătate de portocală 
� 1 lingură de ulei de cocos pentru călit 
� ¼ de cană de apă plată 

Modul de preparare 

Se crestează puțin cu cuțitul pielea de pe pieptul de rață și se prăjește puțin 
într-o tigaie încinsă la foc, pe ambele părți. 

Într-un bol se amestecă bine toate condimentele uscate. 

Pieptul de rață se așează în vasul pregătit pentru cuptor și se presară bine 
pe toate părțile cu amestecul de condimente. 

Peste ele se toarnă și frunzele de dafin, ceapă, usturoiul, gheeul, apă plată, 
portocală tăiată cuburi și sucul său. 
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Se gătesc la cuptor timp de o oră și jumătate, la foc mic. 

Între timp se taie varză roșie pentru călit și se pregătește o tigaie încinsă pe 
foc, cu o lingură de ulei de cocos. Se pune varza la călit la foc mic, 
condimentată cu sare, piper și cu sucul de portocală. Se adaugă și stafidele 
hidratate și apa plată și se gătesc împreună până când varza este gata. 

Pieptul de rată se feliază și se servește cu sosul lăsat în procesul de gătire 
și cu bucățele de portocale, pe varză. 
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Sarmale 

Ingrediente 

� 500 de grame de carne de porc măcinată 
� 500 de grame de ciuperci pleurotus tocate la mărimea bobului de 

orez 
� 1 țelină mare, tocată la mărimea bobului de orez 
� 1 ceapă mare albă, tocată 
� 3 căței de usturoi, tocați 
� ½ de linguriță de sare de Himalaya 
� ½ de linguriță de piper negru 
� ½ de linguriță de frunze uscate de cimbru 
� 1 linguriță de frunze uscate de mărar 
� ¼ de cană de pireu de roșii 
� 2 linguri de ghee 
� ½ de cană de făină de migdale 
� 1 varză murată în saramură pentru frunze 
� ½ de varză murată în saramură tocată 
� 1 cană de apă plata 
� 1 cană de moare  

Modul de preparare 

Se călesc ușor în cele două linguri de ghee ceapă cu usturoiul, ciupercile și 
țelină. 

Apoi se amestecă toate ingredientele pentru sarmale într-un bol. 

Se ia câte o frunză de varză și se înfășoară din amestec în frunză de varză, 
care se închide cu degetele la capete. 

Într-un vas pregătit pentru cuptor se așează o parte din varză murată tocată 
și se clădesc peste ea sarmalele gata înfășurate. După ce au fost clădite 
toate sarmalele se presară și restul verzei tocate deasupra. 

Se toarnă cană de apă plată și cană de moare peste ele și se gătesc la 
cuptor timp de o oră, la foc mic. 

Se servesc cu smântână din caju, rețeta de pe blog. 
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Dacă nu vă plac sarmalele acre, lăsați frunzele de varză murată într-un bol 
mare cu apă timp de 15 minute. 

Din aceste cantități au ieșit 50 de sarmale cu lungimea de 7-8 cm. 
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Desert 

Prăjitur ă cu mere și scor țișoară 

Ingrediente 

� 2 căni de făină de migdale 

� ¼ de cană de făină de cocos 

� ½ de linguriță de bicarbonat de sodiu fără aluminiu 

� 1 cană de pireu de mere proaspăt 
� 1 linguriță de scorțișoară 

� 2 ouă 

� ½ de cană de miere de albine împărțită în două plus încă o lingură 

� 2 căni de mere tăiate bucăți 
� ½ de cană de migdale granulate 

Modul de preparare 

Se face pireul de mere proaspăt din bucăți de mere curățate de coajă și 
mixate fin în robotul de bucătărie. 

Se pun în robotul de bucătărie făina de migdale, făina de cocos, 
bicarbonatul, pireul de mere, scorțișoara, ouăle și ¼ de cană de miere. 

Se amestecă până când se obține un aluat fin care se toarnă în tava 
pregătită cu hârtie de copt pentru cuptor. 

Într-o tigaie se caramelizează merele cu ¼ de cană de miere. Când vedeți 
că mierea face spume și merele sunt gătite luați-le de pe foc și așezați-le 
frumos în strat peste aluatul din tigaie. 

Presărați deasupra migdalele granulate și lingura de miere. 

Coaceți în cuptorul preîncălzit timp de 35 de minute. 

Lăsăți prăjitura să se răcească complet înainte să o tăiați. 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Biscui ți sărați cu chimin 

Ingredientele 

� 1 cană de făină de cocos 
� ½ de cană de făină de migdale 
� ½ de linguriță de bicarbonat de sodiu 
� ½ de linguriță de sare de Himalaya 
� 3 ouă 
� ½ de cană de ghee 
� 1 lingură de untură de porc 
� ½ de cană de crema de cocos 
� 1 lingură de semințe de chimin 
� 1 lingură de cristale mari de sare de mare, fără iod 
� 1 ou și 1 lingură de lapte de caju pentru uns 

Modul de preparare 

În afara chiminului, a cristalelor de sare de mare și a oului cu lingură de lapte 
pentru uns, toate ingredientele se pun în robotul de bucătărie și se amestecă 
până când se obține un aluat ferm. 

Acesta se întinde între două foi de copt și se lasă la răcit în frigider timp de 
30 de minute sau la congelator timp de 3-4 minute. 

Se pregătesc formele de copt-în cazul acesta forma de brăduț și se ung cu 
puțin ghee. 

Se taie aluatul după forme și se unge cu oul bătut cu o lingură de lapte de 
caju. Se presară cu puține semințe de chimin și cu câteva cristale de sare 
de mare deasupra. 

Se coc la foc minim timp de 10 minute. 

Se lasă la răcit pe un grătar de patiserie. 

Din acest aluat au ieșit 46 de brăduți cu dimensiuni de 6 cm pe 4 cm. 
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Prăjitur ă cu nuc ă și stafide 

Ingrediente 

� 1 cană de făină de cocos 
� ½ de cană de făină de migdale 
� ½ de linguriță de bicarbonat de sodiu fără aluminiu 
� 1 ou la temperatura camerei 
� 3 albușuri la temperatura camerei 
� ¼ de cană de miere plus încă 2 linguri 
� ½ de cană de ghee plus încă 2 linguri 
� 1 cană de lapte de caju 
� 2 căni de nucă măcinată 
� ½ de cană de stafide aurii 
� ½ de cană de stafide negre 
� 1 ou cu 1 lingură de lapte de caju pentru uns 

 Modul de preparare 

Stafidele se hidratează timp de 15 minute în apă caldă. 

Se pun în robotul de bucătărie făina de cocos, făina de migdale, 
bicarbonatul, oul, gheeul, laptele de caju și sfertul de cană de miere de albine 
și se mixează până când se obține aluatul. 

Se bat albușurile spumă și se încorporează manual în aluat. Se adaugă și 
stafidele hidratate. 

Aluatul final se împarte în două părți aproximativ egale. 

Nuca măcinată se amestecă într-un vas separat cu cele două linguri de 
miere de albine și două linguri de ghee topit. 

Se pregătește cu hârtie de copt un vas de pâine și se preîncălzește cuptorul. 

Se așează în vas jumătate din aluat. Peste el se toarnă amestecul de nucă, 
ghee și miere. Apoi se așează și restul aluatului în al treilea strat. 

Se unge cu oul bătut cu lapte de caju și se coace la foc mediu timp de 35 de 
minute. 
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Cozonac cu nuc ă 

Ingredientele 

Pentru aluat 

� 2 căni de făină de migdale 
� ¼ de cană de făină de cocos 
� ½ de linguriță de bicarbonat de sodiu fără aluminiu 
� ¼ de cană de miere de albine 
� 3 gălbenușuri de ou 
� 1 linguriță de esență de vanilie făcută în casă (rețeta pe blog) 
� ½ de cană de ulei de cocos topit 
� 1 ou și 1 lingură de lapte de caju pentru uns 

Pentru umplutur ă 

� 2 căni de nucă măcinată 
� 1 cană de curmale măcinate sau tăiate mărunt 
� ½ de linguriță de scorțișoară 
� ½ de linguriță de nucșoară 
� 1 lingură de miere de albine 

Modul de preparare 

Toate ingredientele pentru aluat-în afară de cele pentru uns-se mixează în 
robotul de bucătărie. Aluatul se întinde între două foi de copt și se lasă la 
rece timp de 10 minute. 

Toate ingredientele pentru umplutură se amestecă bine într-un vas și se 
așează uniform peste aluatul întins.  
Se rulează încet cu ajutorul hârtiei de copt. Se închid capetele cozonacului 
rulat cu ajutorul degetelor, apăsând ușor pe aluat. 

Se pune cozonacul în tavă pregătită pentru cuptor fără să se mute de pe 
hârtia de copt. 

Se unge cu oul bătut și se coace timp de 10 minute la foc mediu. 

Se lasă complet la răcit înainte de fi tăiat. 
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Biscui ți cu fistic și meri șoare 

Ingredientele 

� 2 căni de făină de migdale 
� ½ de cană de făină de cocos plus 1 lingură 
� ½ de linguriță de bicarbonat de sodiu 
� ¼ de cană de ghee 
� ½ de cană de ulei de cocos topit 
� ¼ de cană de miere 
� ¼ de cană de unt de alune de pădure (sau unt de migdale) 
� ¼ de cană de fistic decojit 
� ¼ de cană de merișoare 

Modul de preparare 

Cu excepția fisticului și a merisoarelor, toate ingredientele se pun în robotul 
de bucătărie și se mixează până când se obține aluatul. 

Se încorporează manual fisticul și merișoarele. 

Se întinde aluatul între două foi de copt și se lasă la rece la congelator timp 
de 5 minute. 

Apoi se așează direct pe tavă de copt și cu un pahar de sticlă se dau forme 
rotunde, după mărimea preferată. 

Se coc la foc mic timp de 5-6 minute. 

Se lasă la răcit complet și apoi se mută pe o farfurie. 

Din această compoziție au ieșit 20 de biscuiți cu diametrul de 7 cm. 
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