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iernii

Părintele Prodromos

Veţi găsi în ea nu numai viaţa şi minunile celor mai mari sfinţi ai Răsăritu-
lui, ci şi amănunte de spre cetatea în care au venit pe lume, de spre persona-
lităţile care le-au marcat cultura, de spre biserica locală şi contextul în care 
şi-au lucrat mântuirea. Într-un cuvânt, veţi putea pătrunde în epoca pe care 
fiecare sfânt a marcat-o şi mântuit-o, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
prin nevoinţa sa. 

Un ghid-colecţie care întregeşte enciclopedic hagiografia ortodoxă şi 
care nu ar trebui să lipsească din biblioteca şi raniţa nici unui pelerin.

Colecţia Sfinţii Ortodoxiei, 
o nouă revistă pentru dumneavoastră!

Numărul 2 
(colecţionabil) 
este dedicat 
Sfântului Andrei, 
Apostolul 
românilor

NU RATAŢI 
AL DOILEA 
NUMĂR!
Se găseşte 
în reţeaua 
de chioşcuri, 
supermarketuri 
şi în pangare
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Alunele  
de Pădure 
sunt tonice şi calmante

Alunul (Corylus avellana) este un arbust iubitor de lumină şi umezeală, 
neputându‑se adapta la solurile nisipoase sau acide. Răspândiţi din Asia 
Mică şi până în Himalaya, alunii sunt din ce în ce mai prezenţi şi în Europa. 
Conştientizând proprietăţile terapeutice ale alunelor, europenii au înlocuit 
suplimente alimentare sintetice din magazinele de profil cu aceste fructe 
extrem de gustoase şi săţioase. Deşi deţin proprietăţi terapeutice valorificate 
din cele mai vechi timpuri, în prezent sunt puţini cei care cunosc calităţile 
vindecătoare ale alunelor. Pe lângă savoarea binecunoscută a acestor fructe, 
alunele sunt preţioase prin conţinutul de vitamine, minerale, proteine şi 
acizi graşi esenţiali. Energizante de excepţie, alunele de pădure reglează 
ritmul cardiac şi elimină paraziţii cei mai cumpliţi.

De la călugării din Balcani ne‑au rămas multe mărturii ale ameliorării 
şi chiar vindecării multor boli precum cele ale sistemului nervos, tulburări 
cardiace, anemii, afecţiuni digestive şi circulatorii.

Fructele, frunzele şi scoarţa se 
recoltează în perioade diferite

Fructele alunului de pădure 
se recoltează toamna, 
doar când alunele sunt 
coapte bine. După ce 
se culeg, alunele se 
pun la uscat timp 
de o săptămână, 
decojindu‑se doar 
înainte de a fi folo‑
site. Acest lucru tre‑
buie respectat cu stric‑
teţe, datorită faptului 
că, având un însemnat 

conţinut de ulei, alunele ţinute mai mult 
timp decojite încep să râncezească.

Frunzele de alun se recoltează doar la 
sfârşitul lunii iunie, când sunt încă tine‑

re, acestea fiind uscate în straturi foar‑
te subţiri, în locuri lipsite 

de umezeală şi obligato‑
riu la umbră.

Scoarţa gălbui‑ce‑
nuşie se recoltează 

cu foarte mare gri‑
jă de pe tulpinile 
arbuştilor de 1‑2 

ani, doar primăva‑
ra, la începutul ciclu‑

lui vegetativ, atunci când 
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Părintele 
Iosif de la 
Mânăstirea 
Turnu
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Consumatorii de nuci 
nu fac accidente vasculare 

Nucul (Juglans regia) 
este originar din Balcani, 
dar de‑a lungul timpului a 
fost aclimatizat în întrea‑
ga Europă, ajungând la un 
moment dat să crească şi 
în Asia, America de Nord 
şi chiar cea de Sud. Înce‑
pând cu miezul de nucă şi 
până la frunze şi coji, totul 
are efecte terapeutice de‑
osebite. Încă din vremea 
dacilor, nucul era venerat 
ca arbore magic, proprietă‑
ţile sale de vindecare fiind 
foarte apreciate. Cei care 
consumă zilnic miezul de la 
3 nuci au vasele de sânge 
foarte rezistente, astfel în‑
cât în nici o situaţie nu este 
posibilă ruperea acestora. 

Mâncând nuci spuneţi 
stop accidentelor vascula‑
re! Părintele Nicodim de la 
Mânăstirea Colilia a învățat 
de la Ieromonahul Dometi‑
an că „nucile, consumate ca 
atare sau sub formă de pul‑
beri ori tincturi, constituie 
un bun remediu în ceea 
ce priveşte îmbunătăţirea 
memoriei, un energizant 
de excepţie şi un leac de‑
săvârşit în tratarea bolilor 
psihice şi în atenuarea du‑
rerilor de cap”.
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Părintele Nicodim de la Mânăstirea Colilia
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Pur şi simplu 
A învins boAlA  
cu hrAnă veGetAlă

Cu doi ani în urmă, pe când mă aflam la Mânăstirea Sfântul Ioan Casian, 
în Dobrogea, după ce am ieşit de la Sfântul Maslu, am cunoscut o familie 
deosebită: Bogdan, Liliana, Andreea, Matei şi Ilinca Blaga. Aceşti oameni, 
după ce au trecut printr‑un mare necaz, au înţeles că numai Bunul Dum‑
nezeu hotărăşte ce este bun şi ce nu pentru bunul mers al vieţii fiecăruia 
dintre noi. De la părintele Iustin Petre, stareţul acestei sfinte mânăstiri şi 
duhovnic al familiei, cu toţii au înţeles că esenţa vieţii stă până la urmă în 
ceea ce noi înşine alegem să fim şi să vieţuim în Hristos. 

Liliana mi‑a povestit pe scurt cum a fost „urcuşul” pentru familia lor: 
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Maiaua este un ferment natural, lăsat 
de Bunul Dumnezeu, făcut din apă şi 
făină. Aceasta se mai numeşte şi drojdie 
sălbatică. Mai jos vă oferim cea mai sim‑
plă reţetă pentru pâine dospită cu maia.

INgredIeNTe: 200 g maia, 600 g făină 
integrală, 200 g apă, 12 g sare.
PreParare. Se amestecă apa cu făina 
până se omogenizează, apoi se lasă să se 
odihnească 50 de minute. Se adaugă ma‑
iaua şi sarea, apoi se amestecă bine. Se lasă 
la fermentat 2 ore şi 30 de minute, apoi se 
pune la dospit. Se crestează şi se bagă în 
cuptorul preîncălzit până ce se rumeneşte.

Pâine 
cu MAiA
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Dacă în alimentaţia de zi cu zi a mirenilor, apetisantele reţete culinare sunt extrem 
de variate, despre hrana călugărilor avem mai puţine informaţii, ceea ce ne stârneşte 
multe curiozităţi. 

În paginile revistei noastre veţi avea posibilitatea să aflaţi multe din tainele 
bucatelor mânăstireşti, poposind astfel în bucătăriile monahale, acolo unde totul 
se face numai cu ascultare şi rugăciune. Specialiştii spun că întotdeauna reuşita 
preparatelor culinare depinde de starea sufletească pe care o are cel care pregăteşte 
mâncarea respectivă. Aşa se explică faptul că, de fiece dată când mâncăm la trapeza 
unei mânăstiri, totul ni se pare mai gustos şi mai săţios decât ceea ce în mod normal 
mâncăm la casele noastre. Preparatele acelea sunt gătite cu permanentă rugăciune, 

Din cuhniile monahale

bucate pregătite  
cu ascultare şi rugăciune
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Rețetele cu năut
ale Maicii Semfora de la Mănăstirea Techirghiol

Despre tămăduirile cu năut am aflat multe taine de la călugării din mă‑
năstirile noastre. Năutul aliment este până la urmă și un leac, despre care 
mulți dintre noi nu cunosc prea multe amănunte. Pe când nu știam foarte 
multe lucruri despre năut, măicuțele de la Mănăstirea Techirghiol mi‑au 
destăinuit multe dintre tămăduirile neștiute cu această leguminoasă, ai că‑
rei nutrienți sunt un adevărat balsam pentru organism. Și pentru că  năutul 
este un adevărat depozit de proteine, fibre, săruri minerale și vitamine  – B6, 
B9, acid folic, mangan și magneziu –, am înțeles cât de mult contează ca în 
alimentația de fiecare zi să introducem și această bogăție de nutrienţi, care 
contribuie la reglarea echilibrului caloric al organismului.

Cum năutul înlocuiește carnea fără ca organismul să dea cel mai mic semn al 
unei intoleranțe alimentare, marea majoritate a celor care doresc să trăiască sănă‑
tos recurg la diete dintre cele mai diversificate cu acest aliment proteic deosebit. 
Rețetele pe care vi le recomandăm stau la baza unor diete mănăstirești foarte 
vechi, din vremea în care călugării puneau mare preț pe alimentația cu năut, ca 
factor tămăduitor și proteic de mare valoare. Boabele de năut se consumă fie ca 
atare, fie în salate, dar întotdeauna valoarea nutritivă a acestora ajută la vindecarea 
bolilor digestive, cât și a celor legate de dezechilibrul grăsimilor din organism.

Rețetele pe care vi le propunem le‑am aflat de la Maica Semfora, proinstareța 
Mănăstirii Techirghiol, care cunoaște multe din tainele tămăduirilor naturiste.


