


Bruschette cu cremă de brânză și roșii cherry

Ingrediente pentru 2 porții

4-6 felii subțiri de pâine
Puțin unt OLYMPUS
4-6 linguri de cremă de brânză OLYMPUS
4-6 roșii cherry (feliate)
Câteva frunze de busuioc proaspăt
Puțin arpagic tocat
Sare, piper

Întinde un strat subțire de unt pe feliile de pâine. Prăjește-le la grătar sau prăjitor astfel încât să capete culoare. Întinde crema de brânză și adaugă roșiile cherry deasupra. Presară sare, piper, arpagic tocat și ornează cu frunze de busuioc. Servește imediat.



Pască

Ingrediente pentru 6-8 porții
1 kg cremă de brânză OLYMPUS200 g zahăr pudră
1 linguriță de extract de vanilie100 ml smântână lichidă OLYMPUS 4 ouă medii

250 g iaurt OLYMPUS
100 g făină cu agenți de creștere

Preîncălzește cuptorul la 170 °C, cu ventilatorul pornit. Folosește o formă de copt cu diametrul de 24 cm, cu fund demontabil. Tape-tează forma cu hârtie de copt și unge-o cu unt, pe fund și pe pereți.
Pune în bolul mixerului crema de brânză, iaurtul, zahărul, smântâ-na și vanilia și amestecă la turație mare, timp de 5-6 minute, până când se dizolvă complet zahărul și amestecul devine pufos.Adaugă ouăle și făina și amestecă încă 4 minute.

Toarnă cu grijă amestecul în forma de copt și dă la cuptor pentru 55-60 de minute.

Lasă prăjitura să se răcească cel puțin o oră la temperatura camerei înainte de a o servi tăiată felii.



Cheesecake cu lămâie
Ingrediente pentru 8-10 porții
Pentru bază
450-500 g biscuiți digestivi200-250 g unt OLYMPUS (topit)Coajă de lămâie (opțional)

Lasă gelatina să se înmoaie în puțină apă rece. După ce se înmoaie, stoarce foile și pune-le într-o oală mică, împreună cu puțină smântână lichidă.Lasă la foc mediu până se topește gelatina. Așază gelatina pe fundul unei cratițe rotunde de 60 cm.
Apoi, pregătește baza: mărunțește biscuiții în blender până devin firimituri și adaugă untul. Dacă dorești, poți adăuga coajă de lămâie. Amestecă bine. Toarnă amestecul de biscuiți în cratiță și acoperă baza și părțile laterale ale acesteia. Lasă la frigider până se întărește.Apoi toarnă crema de brânză, smântâna lichidă, vanilia și amestecul de gelatină în vasul mixerului. Amestecă-le pe toate până când amestecul devine pufos și omogen.

Răstoarnă amestecul în cratiță, peste biscuiți, și întinde-l uniform cu o lingură. Pune la frigider cel puțin 5-6 ore înainte de servire. Decorează cu coajă de lămâie.

Sugestii
Poți adăuga gem de fructe sau cremă de lămâie deasupra tortului. În acest caz, ar trebui să reduci la 40-50 g zahărul din amestec.

Pentru cremă
600 g cremă de brânză OLYMPUS250 ml smântână lichidă OLYMPUS150 g zahăr pudră

4 foi de gelatină
Suc de la 1-2 lămâi
1-2 linguri de extract de vanilie
Coajă de lămâie pentru decor



Chifteluțe cu cremă de brânză

Ingrediente pentru 6 porții

1 kg carne de vită (tocată)
400 g cremă de brânză OLYMPUS2 ouă
4-5 felii de pâine de ieri (doar coaja)4-5 linguri de ovăz
1 ceapă uscată (dată pe răzătoare)½ legătură de pătrunjel (tocat)Câteva frunze de mentă proaspătă (tocată)1 lingură de oțet

Ulei de măsline
Sare, piper proaspăt măcinat

În afară de pâine și crema de brânză, adaugă toate ingredientele într-un castron. Înmoaie pâinea într-un castron cu apă. Stoarce bine pâinea și pune-o în bol cu restul ingredientelor. Amestecă foarte bine, astfel încât ingredientele să devină omogene. Formează chifteluțe de dimensiuni medii. În fiecare chifteluță, fă o mică adâncitură în mijloc. Adaugă în adâncitură o lingură de cremă de brânză și acoperă cu carne tocată. Pune chifteluțele într-o tavă pentru cuptor, tapetată cu hârtie de copt. Coace-le în cuptorul preîncălzit la 200 0C timp de aproximativ 30 de minute. Servește cu cartofi prăjiți sau salată.
Sugestii
Dacă dorești, poți prăji chiftelele cu mult ulei într-o tigaie adâncă. Cu siguranță vor deveni mai gustoase.



Clătite cu cremă de brânză și fructe

Ingrediente pentru clătite
140 g făină cu agenți de creștere
¼ linguriță de bicarbonat de sodiu
150 ml lapte OLYMPUS
100 ml kefir OLYMPUS
2 linguri de unt (topit și răcit)
1, 1/2 lingură de zahăr pudră
1 ou mare
1 praf de sare
Unt sau ulei pentru prăjit

Preparare cremă
Amestecă în mixer crema de brânză cu restul ingredientelor până când amestecul devine omogen și pufos. Lasă-l la frigider.

Preparare clătite
Cerne făina cu bicarbonatul de sodiu într-un castron mare,   adaugă sarea. Bate bine oul cu zahărul, folosind o furculiță. Toarnă în castronul cu făină. Adaugă laptele, kefirul și untul topit. Amestecă bine, până când ingredientele devin omogene. Acoperă vasul și lasă amestecul la frigider cel puțin o jumătate de oră. Apoi, încinge într-o tigaie unt sau ulei și prăjește clătitele. 

Ingrediente pentru cremă
200 g cremă de brânză OLYMPUS
150 ml smântână lichidă OLYMPUS
1 lingură de zahăr pudră
1 lingură de vanilie lichidă

Ingrediente pentru servire
Fructe proaspete
Miere sau sirop de arțar

Pentru servire
Servește clătitele cu cremă de brânză, fructe de sezon și miere sau sirop de arțar.



Omletă cu cremă de brânză

Ingrediente pentru 4 porții

2 fire de ceapă verde (tocate)
1 ardei gras roșu (tocat)
2 roșii (decojite și tocate)
200 g cremă de brânză OLYMPUS
8 ouă
200 ml lapte OLYMPUS
Ulei de măsline
Sare, piper proaspăt măcinat

Încinge puțin ulei de măsline într-o tigaie și sotează ceapa și ardeiul, amestecând des până se înmoaie. Adaugă roșiile și amestecă, apoi pune totul într-o tavă pentru cuptor.

Amestecă într-un bol ouăle, laptele, sarea și piperul. Adaugă crema de brânză și amestecă până se omogenizează. Toarnă mixul obținut în tavă, peste legume. 

Coace omleta până se umflă și se rumenește. Servește cu pâine proaspătă și salată verde.



Rizoto cu ciuperci

Ingrediente pentru 4 porții

1, 1/2 ceașcă de orez pentru rizoto (Arborio, Carnaroli, Vialone Nano)Aprox. 6-7 căni de apă sau supă fierbinte1 pahar de vin alb sec
450-500 g ciuperci (tăiate felii sau sferturi)2 căței de usturoi (pisați)1 ceapă uscată (tocată)1 praz (tocat) opționalPuțin cimbru proaspăt (tocat)Coaja de la 1 lămâie

Ulei de măsline extra virginSare, piper proaspăt măcinat
6-8 linguri de cremă de brânză OLYMPUS
Încălzește puțin ulei de măsline într-o tigaie adâncă sau într-o oală. Adaugă ciu-percile și usturoiul. Adaugă sare, piper și supă și așteaptă până când se absoarbe excesul de apă. Ia-le de pe aragaz și lasă-le deoparte.În aceeași oală sau tigaie, adaugă ulei de măsline și sotează ceapa, prazul și, după ce s-au călit puțin, adaugă orezul. Amestecă până când orezul devine lucios.

Adaugă vinul, așteaptă câteva minute și apoi redu flacăra. Toarnă încet apă fierbinte sau bulion. Adaugă sare și piper și amestecă. După ce orezul a absorbit aproape tot lichidul, mai adaugă apă sau supă. După aproximativ 10 minute, adaugă și ciupercile. Totul va dura aproximativ 20-25 de minute. Cu puțin înainte de a lua tigaia de pe foc, adaugă cimbrul și coaja de lămâie. Ia rizotoul de pe aragaz, adaugă crema de brânză și amestecă. Acoperă oala sau tigaia cu un prosop de bucătărie timp de aproximativ 10 minute și apoi servește. Opțional, poți presăra deasupra piper proaspăt măcinat.

Sugestii
Adăugarea lichidelor trebuie să aibă loc treptat. De fiecare dată când rizotoul absoarbe lichidele, toarnă apă fierbinte sau supă și continuă să amesteci ușor.



Rulouri de curcan umplute cu cremă de brânză și ardei gras

Ingrediente pentru 5-6 porții

1 kg file de piept de curcan
350-400 g cremă de brânză OLYMPUS2-3 felii subțiri de brânză Graviera OLYMPUS1-2 linguri de muștar Dijon
1 ardei gras roșu (tăiat julien)
3-4 felii de bacon
Puțin cimbru proaspăt
4 linguri de unt OLYMPUS
Coaja rasă de la 1 lime sau lămâieUlei de măsline
Sare, piper proaspăt măcinat

Călește baconul fără ulei, apoi ardeiul tăiat, cu puțin ulei de măsline. Pregătește carnea pentru rulouri: așaz-o pe un blat, acoper-o cu folie alimentară și bate-o cu un ciocan pentru carne, astfel încât să devină mai subțire.Presară sare și piper pe ambele părți ale cărnii. Întinde crema de brânză și muștarul pe o parte. Deasupra, în mijloc, adaugă Graviera, bacon și piper. Presară cimbrul și coaja de lămâie. Rulează carnea și leagă ruloul cu sfoară pentru gătit. Toarnă puțin ulei de măsline și o lingură de unt într-o tigaie adâncă și sotează ruloul până se rumenește pe toate părțile. Apoi mută-l într-o tavă pentru cuptor și pune deasupra ulei de măsline și restul de unt. Coace la 200 0C timp de aproximativ 1 oră. Taie felii și servește cu legume proaspete.



Tagliatelle cu cremă de brânză și ardei gras
Ingrediente pentru 4 porții

1 pachet de tagliatelle
1 cutie de cremă de brânză OLYMPUS
2 ardei grași de diferite culori, tăiați cubulețe (ex. 1 roșu și 1 verde)1 ceapă uscată (tocată)

1-2 căței de usturoi (pisați)
½ legătură de pătrunjel proaspăt (tocat)
Puțin ulei de măsline extravirgin
Sare, piper proaspăt măcinat

Gătește pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Scurge-le, dar păstrează apa în care au fost gătite.
Încălzește puțin ulei de măsline într-o tigaie adâncă (wok) și sotează ceapa și usturoiul. Adaugă ardeii și amestecă câteva minute, până se usucă și se înmoaie. Toarnă o parte din apa de la paste în wok, adaugă sare și piper și fierbe timp de 5-7 minute. Adaugă crema de brânză și amestecă bine. Dacă este necesar, mai poți adăuga puțină apă de la paste. Când ingredientele sunt bine omogenizate, adaugă pastele și amestecă astfel încât sosul să le acopere bine. Servește imediat. 

Sugestii
Pentru decor, poți presăra câteva cubulețe de ardei proaspăt înainte de servire. 



Mousse cu unt de arahide și cremă de brânzăIngrediente pentru 6 porții

350 g cremă de brânză OLYMPUS150 ml smântână lichidă OLYMPUS 35%200 g unt de arahide
70 g arahide sărate + câteva în plus pentru decor250 g ciocolată cu lapte
150 g sos butterscotch gata preparat

Topește ciocolata în bain-marie.

Pune într-un bol crema de brânză, smântâna, untul de arahide și sosul butterscotch. Amestecă până se omogenizează. Adaugă arahidele sfărâmate în bucăți mici și amestecă din nou. 
Pune amestecul în cupe, toarnă deasupra ciocolata topită și decorează cu arahide întregi.



Cartofi copți, cu cremă de brânză și baconIngrediente pentru 4 porții

4 cartofi medii
4 bucăți de bacon
1 cutie de cremă de brânză OLYMPUS150 g iaurt OLYMPUS
4 linguri de unt OLYMPUS
2 fire de ceapă verde sau chives (tocate)Sare, piper proaspăt măcinat

Spală foarte bine cartofii. Înțeapă-i cu o furculiță și învelește-i în folie de aluminiu. Pune-i la copt în cuptorul preîncălzit la 180 – 200 oC, cel puțin o oră (depinde de dimensiunile cartofilor).

Între timp, amestecă într-un castron încăpător crema de brânză, iaurtul, sarea și piperul. Prăjește feliile de bacon într-o tigaie neaderentă și taie-le în bucăți mici. 
Când cartofii sunt gata, fă o tăietură în mijloc, lărgește-o puțin cu degetele și pune unt în ea. Umple cartofii cu crema de brânză și bucățile de bacon și presară deasupra ceapa sau firele de chives tocate.



Negresă cu cremă de brânzăIngrediente pentru o tavă de 24 x 24 cm
Pentru negresă
250 g unt OLYMPUS (topit)
4 ouă
1 lingură de extract de vanilie
3 linguri de coniac
1 linguriță de praf de copt
1 ceașcă de făină
1 ½ ceașcă de zahăr
¾ ceașcă de cacao neîndulcită
200 g ciocolată menaj (bucățele)

Pune ouăle și vanilia într-un bol și amestecă-le cu un mixer. Adaugă treptat zahărul. Continuă să amesteci până când se topește zahărul, iar amestecul se albește și devine pufos. Adaugă coniacul, untul topit și răcit și amestecă.Adaugă făina și cacaua și amestecă totul cu o spatulă. La final adaugă ciocolata tocată.
Toarnă amestecul în tava tapetată cu hârtie de copt și unsă cu unt.Pune într-un bol curat oul, vanilia, crema de brânză și presară o lingură cu vârf de făină. Amestecă totul cu un tel până se omogenizează.Toarnă amestecul de brânză peste negresă și întinde-l cu o furculiță sau un cuțit pe toată suprafața; fă tăieturi adânci astfel încât amestecul de brânză să pătrundă bine în negresă.

Pune tava în cuptorul preîncălzit, cu ventilatorul pornit și lasă la copt la 180 oC timp de 30 minute, până când prăjitura este bine coaptă și în mijloc. Când e gata, scoate tava și las-o 10 minute acoperită cu un prosop curat. După ce s-a răcit, scoate cu grijă prăjitura din tavă și tai-o în bucăți.

Pentru amestecul de brânză300 g cremă de brânză OLYMPUS1 ou
1 lingură de extract de vanilie1 lingură de făină



Somon proaspăt cu sos de brânzăIngrediente pentru 4 porții

4 fileuri de somon
1 lingură ulei de măsline
2 fire de ceapă verde
1 zucchini (tocat)
1 cutie de cremă de brânză OLYMPUS100 ml smântână lichidă OLYMPUS½ buchet de anason (tocat)

Coajă de lămâie (rasă)
Sare, piper proaspăt măcinat

Încinge uleiul de măsline într-o tigaie și prăjește somonul 1-2 minute pe fiecare parte. Adaugă sare și piper și transferă-l într-o tavă. Dă la cuptorul preîncălzit la 200 oC pentru 10 minute.
În tigaia în care ai prăjit somonul, sotează ceapa verde și zucchini, amestecând tot timpul. Adaugă crema de brânză și smântâna și amestecă până se topește brânza. Adaugă sare și piper și fierbe timp de 4-5 minute. Adaugă anasonul. Servește somonul cu sos și presară deasupra coajă de lămâie.



Pizza cu somon, creveți și cremă de brânzăIngrediente pentru 2 pizza

Pentru aluat
25 g drojdie proaspătă
250 g apă (călduță)
400 g făină 650
1 linguriță de sare

Amestecă uleiul de măsline cu sucul și coaja de lămâie și cu jumătate din frunzele de fenicul. Pune somonul și creveții într-un bol, toarnă deasupra sosul de mai sus și lasă la marinat în frigider.Dizolvă drojdia în 1-2 linguri de apă călduță, adaugă puțină făină și amestecă până obții o pastă. Acoperă vasul și lasă la crescut. Pune restul de făină într-un vas adânc și fă o adâncitură în mijloc. Adaugă treptat maiaua, restul de apă și sarea, amestecând până obții un aluat omogen.Frământă 4-5 minute. Împarte aluatul în 2 bile, acoperă cu un prosop și lasă la crescut cca. 2 ore, până când își dublează volumul. Întinde fiecare porție de aluat la dimensiunea unei pizze medii.Preîncălzește cuptorul la 200 oC. Unge o tavă cu puțin ulei și așază aluatul în ea.
Amestecă într-un vas crema de brânză, mujdeiul și restul de frunze de fenicul și întinde amestecul pe blat. Pune deasupra feliile subțiri de fenicul și dă la cuptor. După 10 minute, coboară temperatura cuptorului la 180 oC și continuă coacerea până când pizza este rumenă.Imediat ce pizza este coaptă, strecoară creveții și somonul din marinată și presară-i peste pizza. Servește cu câteva capere.

Pentru topping
1 cutie de cremă de brânză OLYMPUS1 cățel de usturoi, făcut mujdeiPuțin ulei de măsline

2-3 fire de ceapă verde (tocate)1 fenicul, tăiat felii subțiri (și frunzele de fenicul tocate)
200 g somon afumat, tăiat bucăți250 g creveți mici (fierți)
Coaja de la 1-2 lămâi + sucul
½ ceașcă de ulei de măsline
Câteva capere



Lasagna cu cremă de brânzăIngrediente pentru 4 porții

Fierbe toate ingredientele pentru sosul de roșii timp de 7-10 minute.Prepară apoi carnea tocată: Încinge uleiul de măsline într-un vas, pune carnea și lasă pe foc 5-6 minute, până când se rumenește. Adaugă ceapa, usturoiul și morcovul și lasă totul să fiarbă cca. 5 minute. Adaugă roșiile, sarea și piperul și lasă la fiert, la foc mic, până când scade. La sfârșit, presară pătrunjelul, adaugă oul și brânza, amestecă și lasă la răcit.Pentru sosul beșamel Încinge untul și când s-a topit, adaugă făina. Lasă la 
fiert 2-3 minute și adaugă treptat laptele, amestecând tot timpul cu un tel. 
Asezonează cu sare și piper și mai lasă pe foc până când sosul devine ferm. 
Ia vasul de pe foc, adaugă crema de brânză și amestecă.Toarnă o parte din sosul de roșii în tavă și pune primul strat de lasagna. Întinde peste el un strat de carne tocată și pune al doilea strat de lasagna. Repetă până se termină carnea și lasagna. Toarnă deasupra restul de sos de roșii și apoi sosul beșamel. Presară cu brânză și lasă la copt cca. 40 de minute la 180 oC, până când partea de deasupra este frumos rumenită.

Pentru sosul de roșii
400 g roșii tocate (proaspete sau din conservă)1 vârf de cuțit de zahăr
Sare
Piper proaspăt măcinat

Pentru sosul beșamel cu cremă de brânză
50 g unt OLYMPUS
50 g făină sau mălai
500 ml lapte proaspăt OLYMPUS400 g cremă de brânză OLYMPUSSare

Piper
½ ceașcă brânză Gruyere sau parmezan

1 pachet de lasagna
¼ ceașcă de ulei de măsline500 g carne de vită (tocată)1 ceapă uscată (tocată)

2 căței de usturoi (tocați)400 g roșii tocate (proaspete sau din conservă)
1 morcov (ras)
1 legătură de pătrunjel (tocat)1 ou
2 linguri de brânză Gruyere sau parmezan



Tartă cu pui
Ingrediente pentru formă de tartă cu diametrul de 26-28 cm

Preîncălzește cuptorul la 200°C. Unge cu unt forma de copt. Pune aluatul pe o supra-
față presărată cu făină și întinde-l până obții o foaie ceva mai mare decât diametrul 
formei de copt. Pune aluatul în formă și asigură-te că o acoperă în întregime (fund și 
pereți). Înțeapă foaia peste tot cu o furculiță și dă la cuptor pentru 15 minute.Pregătire umplutură
Pune într-o tavă hârtie de copt și așază feliile de zucchini. Presară sarea, piperul, 
mujdeiul de usturoi și stropește cu puțin ulei de măsline. Dă la copt pentru 15 minute, 
în cuptorul preîncălzit.Într-un vas încăpător, amestecă ouăle, smântâna, crema de brânză, brânza Gruyere, 
boia, sare, piper și amestecă bine.Asamblare
Pune puiul și zucchini peste aluatul pre-copt și acoperă cu amestecul de brânzeturi. 
Coace tarta la 180°C, timp de 40 de minute, până când amestecul de brânzeturi se 
încheagă și se rumenește.
Presară mărar proaspăt și servește.

Pentru umplutură
1 piept de pui file (fără piele, gătit la cuptor și tăiat cubulețe)
2 zucchini (felii)
1 cățel de usturoi (mujdei)2 linguri ulei de măsline4 ouă

1 ceașcă de smântână lichidă OLYMPUS200 g cremă de brânză OLYMPUS200 g brânză Gruyere picantă (rasă)Puțină boia
Sare, piper
Puțin mărar (pentru servire)

Pentru aluat
80 g unt OLYMPUS (tăiat cuburi)180 g iaurt OLYMPUS
250 g făină 
Puțină sare
1 lingură de unt topit

Pregătire aluat:
Pune făina într-un vas adânc și fă o adâncitură mică în mijloc. Pune untul, iaurtul și sarea în adânci-tură și frământă până obții un aluat omogen. Modelează aluatul în formă de bilă, învelește-l în folie alimentară și pune-l la frigider pentru minim o oră.



Rulouri de somon afumat, cu cremă de brânză
Ingrediente pentru 4 porții 

4 bucăți mari de somon afumat
200 g cremă de brânză OLYMPUS2 fire de ceapă verde (tocate)
½ buchet de anason (tocat)
Pudră de ghimbir
Piper proaspăt măcinat
Suc de lămâie

Pune crema de brânză într-un bol și amestecă bine cu o furculiță până se înfoaie. Adaugă sucul de lămâie, piperul și ghimbirul, amestecând tot timpul cu furculița. Adaugă apoi ceapa verde și anasonul, amestecă bine și lasă amestecul în frigider până se întărește.

Întinde feliile de somon pe o suprafață netedă pe care ai pus folie alimentară și întinde amestecul de brânză pe ele. Înfășoară feliile de somon în formă de rulou. Pune rulourile pe un platou și pune-le la frigider, în partea de sus, ca să se răcească bine, minimum o oră și jumătate. 

Servește-le pe o farfurie, tăiate în felii, cu pâine prăjită.



Cheesecake cu căpșuneIngrediente pentru o tavă cu diametrul de 23 - 24 cm
Pentru blat
250 g biscuiți digestivi
80 g unt OLYMPUS (la temperatura camerei)

Pentru cremă
400 g smântână lichidă OLYMPUS8 linguri de zahăr pudră
500 g cremă de brânză OLYMPUS (la temperatura camerei)Coajă de lămâie
1 ceașcă de căpșune pasate
2 cești de gem de căpșune

Pune biscuiții într-un blender și macină-i până se fac pudră. Pune-i într-un bol, adaugă untul tăiat în bucăți și amestecă rapid cu degetele până obții un aluat cu aspect de nisip ud.
Pune aluatul într-o formă de copt cu fund demontabil și presează bine cu o lingură până obții un strat uniform. Lasă la copt timp de 10 minute în cuptorul preîncălzit la 180 0C, după care lasă să se răcească.Amestecă smântâna cu zahărul pudră într-un mixer până se transformă într-un sos Chantilly consistent. Adaugă crema de brânză, coaja de lămâie și căpșunele pasate și omogenizează compoziția cu un tel sau cu un mixer la turație mică.

Toarnă crema peste blat și dă la congelator pentru două ore. Pune gemul de căpșune peste cremă înainte de a servi. Dacă gemul este prea gros, se poate subția cu puțină apă fierbinte.



Tort cu glazură de ciocolată, căpșune și cremă de brânzăIngrediente

Preparare

Preîncălzește cuptorul la 180 0C. Într-o oală mică, adăugă untul, berea și pudra de cacao. Încălzește 
la foc mic până când untul se topește.
Bate ușor ouăle și iaurtul, până se combină. Adăugă amestecul de bere și unt și amestecă bine. 
Într-un vas separat, cerne făina, sarea, zahărul și bicarbonatul. Răstoarnă în amestecul lichid și 
amestecă până se combină. Adăugă vanilia. Continuă să amesteci până când aluatul este omogen.Acoperă bazele a 2 forme de tort, de 20-22 cm, cu hârtie pentru copt și unge cu puțin unt. Împarte 

aluatul în cele 2 forme de tort. Coace aproximativ 40 de minute și lasă blaturile să se răcească la 
temperatura camerei.

Pentru umplutura cu cremă de brânzăÎntr-un castron mare, adaugă crema de brânză, 50 ml smântână și zahărul pudră. Amestecă până 
se omogenizează. Într-un alt castron, bate smântâna rămasă până devine pufoasă. Toarnă peste ame-
stecul de brânză și amestecă cu o spatulă. Adaugă căpșunele zdrobite și mai amestecă puțin.Pentru asamblare

Așază unul dintre blaturi pe un platou. Stropește-l cu jumătate din lichiorul de căpșune și întinde 
deasupra 2/3 din amestecul de cremă de brânză. Acoperă cu al 2-lea blat. Stropește cu lichiorul de 
căpșune rămas. Întinde amestecul de cremă de brânză rămasă pe partea de sus și pe laturile tortului.Pentru glazură

Topește ciocolata, untul și mierea la bain-marie. Toarnă glazura peste tort. Decorează cu căpșune 
proaspete și servește.

Pentru blat:
180 g unt OLYMPUS
150 ml bere (neagră sau roșie)
50 g cacao pudră
200 g făină albă
300 g zahăr

1 linguriță bicarbonat de sodiu
3 ouă medii
100 g iaurt OLYMPUS
Esență de vanilie
Suc de la ½ portocală
Un vârf de cuțit de sare

Pentru umplutura cu cremă de brânză:400 g cremă de brânză OLYMPUS350 g smântână 20% OLYMPUS

125 g zahăr pudră
1 pahar mic cu lichior de căpșune6-8 căpșune, zdrobite cu o furculiță

Pentru glazură:
200 g ciocolată neagră pentru gătit80 g unt Olympus 1 lingură miere

Căpșune proaspete, pentru ornat



Sandviș cu ton și cremă de brânză
Ingrediente pentru două porții

4 felii de pâine țărănească (de preferință integrală)100 g cremă de brânză OLYMPUS1 cutie de ton în ulei sau suc propriu (bucăți)1 castravete (felii subțiri)
1 morcov mediu (ras)
Sare, piper proaspăt măcinat

Întinde cremă de brânză pe toate feliile de pâine, pe o parte. Împarte în două ingredientele rămase și așază-le pe două dintre feliile de pâine. Aco-peră cu celelalte două felii și servește imediat. Dacă dorești, poți înfășura sandvișurile cu folie alimentară și le poți păstra la frigider cel mult 1 zi.



Mere coapte, cu scorțișoară și cremă de brânză
Ingrediente pentru 12 porții
12 mere roșii, mici sau medii, tari1 lingură de cuișoare
2 batoane mici de scorțișoară
1 păstaie de vanilie (tăiată pe lungime și curățată de semințe)700 g zahăr
400 ml coniac
Puțină scorțișoară măcinată

Pentru umplutură
500 g cremă de brânză OLYMPUS100 g zahăr pudră
1/2 linguriță scorțișoară măcinată

Spălă merele, șterge-le și decojește-le, apoi scoate cotorul. Înfige 2-3 cuișoare în fiecare măr. Așază merele în poziție verticală, lipite între ele, într-o cratiță adâncă. Adaugă scorțișoara, vanilia, zahărul și coniacul. Toarnă câtă apă este nevoie, astfel încât nivelul lichidului să ajungă la mijlocul merelor. Aco-peră cu folie și coace merele la 200 0C, timp de aproximativ 30 de minute. Apoi, îndepărtează folia și lasă la copt încă 30 de minute, până când merele capătă o culoare roșiatică intensă, iar lichidul se transformă în sirop.
Pentru umplutură
Pune într-un castron crema de brânză, zahărul pudră și scorțișoara și ame-stecă-le cu un tel sau mixer până obții un amestec omogen. Umple merele cu acest amestec, folosind o linguriță sau o pungă de patiserie. Servește merele pe o farfurie, cu puțin sirop deasupra și presărate cu scorțișoară.



Club Sandwich cu file de pui și cremă de brânză
Ingrediente pentru două porții

6 felii de pâine
100 g cremă de brânză OLYMPUS3 linguri maioneză
1 roșie proaspătă, tăiată în felii rotunde1 file de pui, la grătar sau fiert2 ouă, prăjite sau fierte

4 felii de șuncă sau bacon4 felii de brânză, Gouda sau Cheddar

Mixează crema de brânză și maioneza. Întinde pe o felie de pâine o parte din amestecul de brânză. Acoperă cu felii sub-țiri de pui, 1 felie de șuncă, 1 felie de brânză și felii de roșie. Ia a doua felie de pâine, întinde amestec de brânză pe ambele părți și pune-o deasupra sandvișului. Acoperă cu 1 felie de șuncă, 1 felie de brânză, felii de roșii și ou. Întinde amestec de brânză pe a 3-a felie de pâine. Așază a 3-a felie de pâine deasupra sandvișului, cu amestecul de brânză spre ou.
Repetă procesul cu restul de 3 felii de pâine. Coace sandvișu-rile într-un cuptor preîncălzit (180 0C) timp de 7-8 minute. Taie fiecare sandviș în 4 bucăți și servește.



Quiche de legume cu brânză
Ingrediente: Pentru o formă de tartă cu diametrul de 24 cm
1 foaie de aluat pentru tarte 
sau foietaj
2 ouă
250 g cremă de brânză 
OLYMPUS
100 g brânză Kefalograviera, 
rasă
250 ml lapte condensat
2 linguri de muștar Dijon

Coaja rasă de la 1 lămâie
1 vânătă tăiată în felii subțiri
1 zucchini tăiat în felii subțiri
1 roșie mică tăiată în felii 
subțiri
Puțin ulei de măsline
Cimbru proaspăt
Sare și piper

Preîncălzește cuptorul la 180 0C. Unge forma cu o pensulă înmui-ată în ulei de măsline. Așază aluatul în formă, acoperind fundul și laturile. Taie excesul de aluat de pe marginile formei. Într-un castron, bate ouăle. Adăugă crema de brânză, laptele, brânza rasă, coaja de lămâie, muștarul și câteva frunze de cimbru proaspăt. Bate până se omogenizează și apoi toarnă în forma de tartă. Aran-jează legumele tăiate felii deasupra tartei. Unge legumele cu puțin ulei de măsline. Coace quiche-ul timp de 45 de minute. Lasă-l puțin la răcit și servește-l cald sau la temperatura camerei.



Castraveți umpluți cu șuncă și cremă de brânză
Ingrediente pentru două porții 

2 castraveți medii
200 g cremă de brânză OLYMPUS1 ardei gras roșu mic (tocat)
Puțin mărar proaspăt (tocat)
Puțin pătrunjel (tocat)
3 felii de șuncă afumată sau curcan (tocate)1 cățel de usturoi, opțional (pisat)Ulei de măsline

Sare și piper

Cu excepția castraveților, amestecă toate ingredientele într-un castron până obții o pastă omogenă. Spală bine castraveții și nu îi curăța de coajă. Taie castraveții în jumătate pe lungime și golește interiorul cu o linguriță. Umple castraveții cu pastă, înfășoară-i în folie alimentară și lăsă-i la frigider cel puțin 2 ore. Servește-i tăiați în felii subțiri.



Baghetă umplută cu salam picant și cremă de brânză

Ingrediente pentru o baghetă

200 g cremă de brânză OLYMPUS (la temperatura camerei)115 g brânză feta OLYMPUS
1 cățel mare de usturoi (tocat)
1 ardei roșu (tocat)
4-5 roșii uscate în ulei de măsline (tocate mărunt)8-10 măsline negre (tocate)
55 g salam picant sau șuncă (tocată)Puțin pătrunjel tocat
Puțin cimbru proaspăt tocat
Piper negru proaspăt măcinat
Puțină sare

Taie ambele capete ale baghetei. Cu un cuțit lung și subțire, scoate miezul baghetei, păstrând coaja intactă. Bate crema de brânză cu un mixer până se înmoaie și se omogenizează. Adăugă restul ingredientelor și amestecă cu un tel. Umple bagheta cu amestecul de brânză. Înfășoară bine bagheta umplută în folie alimentară și las-o la frigider cel puțin două ore și cel mult două zile. Taie bagheta felii și servește.



Croasant cu somon și cremă de brânză
Ingrediente pentru 2 croasanți

2 croasanți mari
100 g cremă de brânză OLYMPUS4-6 felii de somon afumat
1 castravete mediu
Suc de lămâie
Coajă de lămâie (opțional)
Câteva capere (opțional)
Mărar (tocat)
Sare și piper

Taie croasanții la mijloc, pe lungime. Curăță castravetele de coajă, taie-l felii și presară-l cu puțină sare. Întinde un strat generos de cremă de brânză pe interiorul croasanților. Adăugă somonul, stropește cu puțină zeamă de lămâie, apoi adaugă feliile de castravete și caperele. Presară piper și coaja de lămâie. Închide croasanții și servește imediat.



Penne cu pui și cremă de brânză
Ingrediente pentru 4-6 porții
500 g penne
1 piept de pui (file)
2-3 zucchini (cuburi sau felii)
200 g cremă de brânză 
OLYMPUS
200 g smântână 20% 
OLYMPUS
150 g brânză rasă (Gruyere, 

parmezan etc.)
1 ceapă (rasă)
2 căței de usturoi (pisați)
Puțin ghimbir măcinat
Puțin curry (opțional)
Ulei de măsline
Sare, piper proaspăt măcinat

Fierbe pastele într-o cratiță cu multă apă sărată. Scurge și menține pastele calde. Păstrează 1 cană din apa în care au fiert.
Încinge puțin ulei de măsline într-o tigaie adâncă și călește puiul. Scoate-l pe o farfurie tapetată cu șervețele absorbante de hârtie. Sotează zucchini, ceapa și usturoiul în aceeași tigaie. Pune puiul înapoi în tigaie și condimentează. Adăugă apa pe care ai păstrat-o de la paste și fierbe aproximativ 20 de minute. Între timp, amestecă smântâna și crema de brânză și adăugă-le în tigaie. Amestecă 5-7 minute, adaugă brânza rasă și ia de pe foc. Răstoarnă pastele în sos și ames-tecă. Servește cu brânză rasă, presărată deasupra.



Hamburgeri cu ou și cremă de brânză
Ingrediente pentru 4 porții
600 g carne tocată de vită
200 g cremă de brânză 
OLYMPUS
50 g pesmet
1 ou mediu
2 linguri de lapte
1 cățel de usturoi, tocat

1 linguriță sare
½ linguriță piper
2 roșii proaspete, tăiate felii
1 ceapă mare, feliată
4 frunze de salată
4 chifle hamburger

Într-un castron mare, adăugă carnea tocată, pesmetul, oul, laptele, usturoiul, sarea și piperul. Amestecă cu mâinile până se omogenizează.

Împarte amestecul în 4 bile. Turtește fiecare bilă în chiftele de aproximativ 2 cm grosime. Pune la grătar, în cuptor sau prăjește chiftelele în tigaie grill timp de 3 minute, pe fiecare parte.

Întinde un strat generos de cremă de brânză pe fiecare chiftea. Servește în chifle de hamburger, garnisite cu salată, ceapa tăiată felii și roșii feliate.



Tortilla cu salată de ton și cremă de brânză
Ingrediente pentru 4 porții

4 tortilla mari (obișnuite sau din făină integrală)150-200 g cremă de brânză OLYMPUS1 cutie de ton bucăți în suc propriu sau ulei4 frunze de salată
1 castravete (tocat)
3-4 linguri maioneză
Suc și coajă de lămâie sau lime
Puțin mărar (tocat)
Sare, piper alb proaspăt măcinat

Pune crema de brânză, maioneza, sucul și coaja de lămâie (sau lime) într-un castron. Toarnă puțin ulei de măsline și condimentează cu sare și piper. Amestecă bine și adaugă bucățile de ton mărunțite, castravetele și mărarul. Întinde o frunză de salată pe fiecare tortilla și pune deasupra o can-titate generoasă de umplutură. Înfășoară tortilla și servește imediat sau învelește-le în folie alimentară și lasă-le câteva ore la frigider.



New York Cheesecake

Ingrediente: Pentru o formă de tort cu diametru de 20 cmPentru crustă:
200 g biscuiți digestivi 75 g unt OLYMPUS (topit)Pentru umplutură:
600 g cremă de brânză 
OLYMPUS
250 g zahăr brun
300 ml smântână grasă

3 ouă
2 linguri de mălai
1 linguriță extract de vanilie
1 lingură coajă de lămâie

Pentru servire:
Zahăr pudră
Fructe asortate sau fructe de pădure la alegerePreîncălzește cuptorul la 180 oC. Într-un blender, adaugă biscuiții și macină-i în firimituri grosiere. Adaugă untul topit și amestecă până când firimiturile se înmoaie.Unge cu puțin unt baza formei de tort. Adaugă biscuiții și întinde-i uniform, apoi presează-i puternic cu mâinile.Într-un castron mare, pune smântâna, crema de brânză și zahărul. Amestecă până se omogenizează. Adaugă oul, vanilia și mălaiul. După ce amestecul devine omogen, adaugă coaja de lămâie și mai amestecă puțin. Toarnă amestecul peste biscuiții din formă.Pune la cuptor timp de 40 de minute sau până când miezul este copt. Lasă la răcit, apoi presară cu zahăr pudră și servește cu fructe proaspete sau fructe de pădure.



Sandviș cu fructe și cremă de brânză
Ingrediente pentru 2 porții

2 bagels, brioșe sau altă pâine care vă place100 g cremă de brânză OLYMPUSFructe (căpșune, banane, kiwi etc.)2 linguri mari de miere, preferabil poliflorăScorțișoară

Taie pâinea pe mijloc și unge ambele jumătăți cu crema de brânză. Taie fructele felii și pune-le peste crema de brânză. Pune deasupra miere și presară cu scorțișoară. Acoperă cu a doua jumătate de pâine și servește imediat.



Bulete aromate de brânză

Ingrediente pentru 6-8 porții 

400 g cremă de brânză 
OLYMPUS
200 g brânză feta OLYMPUS
8 felii de curcan sau șuncă 
(tocate)
½ linguriță de suc de lămâie

2-3 linguri de unt OLYMPUS 
(topit)
1 legătură de pătrunjel 
(tocat)
Boia de ardei
Sare, piper alb

Adaugă într-un vas adânc brânzeturile, curcanul sau șunca tocate, sucul de lămâie, untul topit, boiaua, sarea și piperul. Amestecă bine până se omogenizează, apoi acoperă vasul cu folie alimentară sau cu un prosop de bucătărie și pune-l în frigider pentru cel puțin 1 oră.
Presară pătrunjel pe un platou. Fă bulete din amestecul cu brânză și dă-le prin pătrunjel tocat până se acoperă bine. Servește ca antreu, cu grisine.

Pont
Poți da buletele prin mărar, cimbru, susan, nuci pisate etc., nu doar prin pătrunjel.



Paste cu ceapă caramelizată și cremă de brânză
Ingrediente pentru 4 porții 

500 g spaghete sau alte paste 
care îți plac
4 cepe (feliate)
3 linguri de unt OLYMPUS
200 g cremă de brânză 
OLYMPUS

150 g brânză Gruyere OLYM-
PUS (rasă)
Chili sau boia iute
Pătrunjel proaspăt tocat 
(opțional)
Sare, piper

Încinge bine o tigaie neaderentă. Pune untul și ceapa, micșorează flacăra, adaugă sare și sotează până când ceapa devine maronie.

În același timp fierbe pastele al dente, în apă cu sare. Când sunt gata, pune-le în tigaie împreună cu puțin din apa în care au fiert. Adaugă brânza rasă și crema de brânză. Ame-stecă bine și asezonează cu piper, chili sau boia și presară pătrunjel dacă îți place. Servește imediat.



Salată cu bulete din cremă de brânză
Ingrediente pentru 4 porții 

1 salată verde medie
Câteva frunze de rucola
10 căpșune
Fistic
150 g cremă de brânză 
OLYMPUS

150 g brânză feta OLYMPUS
1 lingură de mentă proaspătă 
(tocată)
1 lingură de ulei de măsline
1 buchet de pătrunjel (tocat)
Susan (opțional)

Pentru vinegretă
3 linguri de ulei de măsline
3 linguri de oțet balsamic

Suc de lămâie
1/2 lingură de miere

Pentru buletele din cremă de brânză Pune într-un vas toate ingredientele, cu excepția pătrunjelului. Frământă și fă bulete mici din amestecul obținut. Pune pătrunjelul tocat pe o farfurie întinsă și dă buletele prin el. Opțional, poți face același lucru și cu susan. Pune buletele în frigider.
Pentru vinegretă
Amestecă bine toate ingredientele.
Pentru salată
Taie sau rupe frunzele de salată în bucăți mari și pune-le pe un platou. Adaugă frunzele de rucola, căpșunele tăiate bucăți și buletele de brânză, iar deasupra toarnă sosul de vinegretă. Servește imediat.



Cheesecake cu praline și cremă de brânzăIngrediente pentru o formă de copt de 24 cm
Pentru blat
250 g biscuiți digestivi (mărunțiți)125 g unt OLYMPUS (topit)
Pentru umplutură600 g cremă de brânză OLYMPUS100 g zahăr
2 lingurițe de extract de vanilie450 g cremă de praline de alune de pădure3 linguri de cacao pudră (cernută)250 g smântână OLYMPUS (bătută)

Pentru servire
Arahide decojite și fără pieliță, ușor sărate, sfărâmatePuțină cremă de alune de pădure
Pentru blat
Amestecă într-un vas biscuiții mărunțiți și untul topit. Întinde uniform amestecul într-o formă de copt și pune deoparte.
Pentru umpluturăPune în vasul mixerului crema de brânză, zahărul, pudra de cacao, vanilia, crema de praline și smântâna. Mixează până obții un amestec fin și cremos.Toarnă amestecul peste blatul de biscuiți și întinde-l uniform cu o spatulă. Lasă prăjitura în frigider timp de 6 ore, până se întărește umplutura.

Când ești gata să servești, desfă forma și transferă prăjitura pe un platou. Împrăștie deasupra arahidele și crema de alune încălzită.



Sandviș cu prosciutto și cremă de brânză
Ingrediente pentru două sandvișuri
2 baghete pentru sandviș100 g cremă de brânză OLYMPUS4-6 felii subțiri de prosciutto di Parma6-8 roșii cherry

Câteva frunze de rucolaSare, piper

Taie baghetele în două pe lungime și unge-le cu cremă de brânză. Pune deasupra roșiile cherry tăiate felii și presară puțină sare peste ele. Adaugă prosciutto și frunzele de rucola. Presară piper, pune cealaltă jumătate de baghetă deasupra și e gata.



Prăjitură cu fructe de pădureIngrediente pentru 6 porții 

300 g fructe de pădure
180 g unt OLYMPUS (la temperatu-ra camerei)
180 g zahăr pudră
3 ouă (mari)

230 g făină cu agenți de creștere
1 linguriță de praf de copt
1 linguriță de extract de vanilie
150 g cremă de brânză OLYMPUS
100 g iaurt OLYMPUS

Pentru topping
250 g cremă de brânză OLYMPUS200 g zahăr pudră

Zeamă de lămâie

Cerne într-un bol făina cu praful de copt.Într-un alt vas pune fructele și presară-le cu puțină făină. Pune în bolul mixerului untul și zahărul pudră și amestecă la viteză mare timp de circa 5 minute, până când se topește zahărul și untul devine spumos. Adaugă apoi ouăle, unul câte unul, iar la final iaurtul și extractul de vanilie.
Toarnă amestecul într-o tavă și pune la copt pentru mini-mum o oră.
Lasă prăjitura să se răcească.

Pentru topping: amestecă toate ingredientele cu un mixer până se omogenizează bine, apoi întinde amestecul pe prăjitură. Poți decora cu fructe proaspete. 



Plăcintă cu brânză – rețetă rapidă
Ingrediente pentru 4 porții 

½ kg foietaj
600 g cremă de brânză OLYMPUS2 cești de lapte OLYMPUS2 cești de brânză Gruyere (rasă) 1 ceașcă de parmezan ras, sau altă brânză aromată

Preîncălzește cuptorul la 200 oC. Pune deoparte 4 foi de foietaj. Rupe în bucăți mici restul de foietaj.
Pune bucățile de foietaj într-o tavă mică, stropește-le cu puțin ulei de măsline și lasă-le la copt în cuptorul preîncălzit, până devin maronii.

Amestecă brânza cu laptele, adaugă foietajul pre-copt și amestecă din nou. 

Unge cu ulei de măsline două dintre cele 4 foi de foietaj puse deoparte și întinde-le într-o tavă medie. Adaugă amestecul de brânză peste care pune celelalte două foi de foietaj, pe care le ungi, de asemenea, cu ulei de măsline. 
Prăjitura se coace la 180 0C timp de 30-35 minute, până se rumenește frumos.



Mille feuille 

Ingrediente pentru 6-8 porții2 straturi de foietaj (500 g) frișcă lichidă 500 ml
5 lingurițe de zahăr pudră400 g cremă de brânză OLYMPUS2 lingurițe extract de vanilieLapte OLYMPUS (100 ml)

Pentru decorare
Scorțișoară
Zahăr pudră

Taie foietajul suficient cât să acopere tava de copt. Pune foietajul la cuptor la putere medie până când culoarea lui devine auriu-maroniu. Păstrează o parte de foietaj pentru decor.
Amestecă la mixer crema de brânză și laptele până se omogenizează. Într-un vas separat amestecă frișca lichidă, zahărul pudră și extractul de vanilie cu mixerul până devine o cremă pufoasă. Adaugă crema de brânză peste amestecul de frișcă și omogenizează ușor, cu mișcări lente.Pune un strat de foietaj pe fundul tăvii, iar deasupra pune jumătate din cantitatea de cremă. Repetă cu restul foietajului și a cremei. Lasă la frigider pentru cel putin 3 ore. Înainte de servire, decorează cu puțin foietaj sfărâmat si apoi presară zahăr pudră și scorțișoară.



Brioșe cu scorțișoară 
Ingrediente pentru 8 – 10 bucăți 
240 g zahăr pudră
200 g făină de patiserie
4 ouă
70 g unt OLYMPUS (la temperatura camerei)

100 ml smântână lichidă OLYMPUS1 linguriță de praf de copt
Un vârf de cuțit de sare
½ lingură de scorțișoară măcinată

Pentru cremă 
40 g unt OLYMPUS (la temperatura camerei)
60 ml smântână lichidă OLYMPUS

70 g zahăr pudră
Coaja de la jumătate de lămâie
200 g cremă de brânză OLYMPUS

Preîncălzește cuptorul la 170 0C. Amestecă într-un mixer untul și zahărul până obții un amestec spumos. Adaugă ouăle unul câte unul și apoi smântâna, puțin câte puțin.Adaugă apoi făina, praful de copt, scorțișoara și sarea și continuă să amesteci până când obții un amestec fin și omogen.Pune hârtie de copt într-o formă specială pentru brioșe și împarte egal compoziția. Dă la copt pentru 25-30 de minute, în cuptorul preîncălzit.
Pentru cremă 
Amestecă toate ingredientele cu o lingură sau un tel până obții un amestec omogen. Dacă este prea moale, dă crema la frigider până capătă consis-tența potrivită pentru a fi folosită într-o pungă de ornat.După ce s-au răcit brioșele, decorează-le cu crema de brânză, folosind o pungă pentru ornat.

Opțional: poți adăuga deasupra scorțișoară sau fructe 



Ouă umplute cu somon și cremă de brânză
Ingrediente pentru două porții

4 ouă
4 linguri cremă de brânză OLYMPUS1 lingură de sos wasabi
60 g file de somon afumatSare, piper
Arpagic tocat
Frunze de pătrunjel

Fierbe ouăle și pune-le în apă rece până se răcesc bine. Taie ouăle pe jumătate și scoate gălbenușul. Pune albușurile pe o farfurie sau platou.
Adaugă gălbenușurile, crema de brânză și sosul wasabi într-un castron, presară sare și piper și amestecă bine.Pune o lingură de umplutură în fiecare jumătate de albuș. Decorează cu bucățele de somon, presară arpagic tocat și frunze întregi de pătrunjel. Servește imediat.

Sugestii
Pentru un rezultat și mai plăcut din punct de vedere estetic, poți folosi o pungă de patiserie pentru a umple ouăle.



Mini omlete cu parmezan cremă de brânză
Ingrediente pentru 4 porții

8 ouă
50 g parmezan (ras)
½ cană de lapte OLYMPUS 3,7% grăsimeSare
200 g cremă de brânză OLYMPUSPătrunjel tocat sau arpagic (opțional)Ulei pentru prăjit

Sparge ouăle într-un vas mare, de preferință din sticlă. Bate-le bine și adaugă laptele, parmezanul ras și sarea. Amestecă bine.
Încinge puțin ulei într-o o tigaie anti-aderentă și prepară 4 omlete medii sau 8 mici.Lasă omletele să se răcească puțin și întinde deasupra crema de brânză. Dacă dorești, poți presăra deasupra pătrunjel sau arpagic. Rulează omletele și lasă-le puțin la frigider. Servește cu pâine proaspătă și salată de sezon.



Sufleu de legume
Ingrediente pentru 6 porții150 g broccoli
150 g conopidă
100 g morcov (felii)
4-5 ciuperci albe (felii)
½ ardei gras verde (felii)
1 ardei gras roșu (felii)

1 ceapă medie (tocată)
1 cățel de usturoi (tocat)
½ linguriță de boia dulce
2 lingurițe de ghimbir
Ulei de măsline
Sare, piperPentru sosul de cremă de brânză500 ml lapte OLYMPUS

2 linguri de mălai
3 linguri de unt OLYMPUS
1-2 vârfuri de cuțit de nucșoară

400 g cremă de brânză OLYMPUS1 ceașcă de mix de brânzeturi rase (Gouda etc.)
Sare, piper

Desfă broccoli și conopida în buchețele și fierbe-le puțin în apă sărată. În 
aceeași apă, fierbe apoi morcovul timp de 7-8 minute. Scurge legumele și 
pune-le într-un castron mare.Încinge puțin ulei de măsline într-o tigaie și sotează ceapa 2-3 minute. Adaugă apoi ardeiul, ghimbirul, usturoiul și ciupercile și continuă să sotezi timp de 3-4 minute, până se înmoaie ușor. Adaugă sare, piper și condimente și amestecă. Ia de pe foc și pune deoparte.

Pentru sos
Pune mălaiul pe foc și când s-a încălzit adaugă untul și lasă până se prăjește. Adaugă, apoi, laptele, puțin câte puțin, amestecând cu un tel până 
când compoziția se îngroașă.Adaugă sare și piper, ia vasul de pe foc și adaugă crema de brânză. Amestecă bine.
Pune sosul de brânză și brânzeturile rase peste legume și amestecă bine ca 
să pătrundă sosul peste tot.Mută amestecul într-o tavă, adaugă brânză rasă deasupra și coace timp de 45-50 minute în cuptorul preîncălzit la 180 0C.Lasă puțin la răcit înainte de a servi.



Ciuperci umplute cu cremă de brânză
Ingrediente pentru 4 porții

12 – 16 ciuperci mari
200 g cremă de brânză 
OLYMPUS
1 zucchini mare
1 ardei gras roșu
1 ardei gras verde
1 ceapă (tocată)

½ buchet de pătrunjel (tocat)
1 pahar de vin alb
1 linguriță de boia dulce
Parmezan ras
Pesmet (sfărâmat)
Ulei de măsline
Sare, piper

Îndepărtează codițele ciupercilor, șterge-le cu un prosop umed și lasă-le deoparte. Spală, curăță și toacă toate legumele și codițele ciupercilor.
Încinge niște ulei de măsline într-o tigaie medie și sotează legumele, amestecând des. Adaugă vinul alb și condimentele și lasă-le la fiert până scade tot lichidul. Scoate-le pe o hârtie absorbantă ca să se scurgă bine.

Amestecă într-un vas crema de brânză cu pătrunjelul și legumele și umple ciupercile cu amestecul obținut.Presară deasupra brânză rasă și pesmet și coace în cuptor la 195 0C timp de 30 de minute. Servește-le calde.



Tagliatelle cu spanac și cremă de brânză 
Ingrediente pentru 4 porții

500 g tagliatelle
400 g spanac (tocat)
2 fire de praz (doar partea albă)
2-3 fire de ceapă (tocate)
½ buchet de pătrunjel (tocat)
Câteva frunze de mentă (tocate)

400 g cremă de brânză OLYMPUS60 g brânză feta OLYMPUS
15-20 roșii cherry (tăiate jumătăți)Sare, piper

Ulei de măsline

Încinge ulei de măsline într-o tigaie adâncă și sotează prazul și ceapa. Presară puțină sare și amestecă până se înmoaie ingredien-tele. Adaugă spanacul și lasă la fiert, la foc mic, până se înmoaie și se evaporă tot lichidul. Adaugă condimentele și brânzeturile. Amestecă vreo câteva minute, până se topesc brânzeturile, apoi pune totul într-un blender și pasează bine până se omogenizează. Pune sosul la loc în tigaie și lasă deoparte.
Între timp, pune puțin ulei de măsline într-o tigaie mică și sotează roșiile cherry până se înmoaie.

În același timp, fierbe pastele tagliatelle timp de 6 minute și strecoară-le. Păstrează puțin din apa în care au fiert.
Încălzește sosul la foc mediu și toarnă peste el puțin din apa în care au fiert pastele. Amestecă și apoi adaugă pastele și roșiile cherry. Amestecă bine ca să pătrundă sosul peste tot. Servește în boluri adânci și asezonează cu brânză rasă și piper.



Salată de spanac cu portocală și sos de brânză 
Ingrediente pentru 4 porții
Pentru salată
Frunze proaspete de spanac baby2 portocale
Mărar proaspăt (tocat)
Pătrunjel proaspăt (tocat)

1 fenicul mic (tocat)
30 g stafide aurii
40 g semințe de pin (prăjite)
Câteva măsline negre

Pentru sosul de brânză
150 g brânză feta OLYMPUS, prefer-abil moale (tăiată cubulețe)
150 g cremă de brânză OLYMPUS1 lingură de iaurt cu specific grecesc OLYMPUS

1 lingură de muștar dulce
Suc de la ½ lămâie
70 ml ulei de măsline
Sare, piper, zahăr

Pune într-un castron spanacul, feniculul, pătrunjelul și mărarul. Decojește portocalele, scoate feliile fără membrană și pune-le și pe ele în castron. Adaugă stafidele, semințele de pin și măslinele.

Pentru sos
Pune în blender brânza feta, crema de brânză, iaurtul, muștarul, sucul de lămâie, zahărul și mixează până obții o pastă. Adaugă ulei de măsline puțin câte puțin până obții un amestec gros și omogen. Adaugă puțin piper și puțină sare și amestecă din nou.Toarnă sosul peste salată, amestecă și servește.



Cartofi dulci la cuptor, cu avocado și cremă de brânză

Ingrediente pentru 4 porții

4 cartofi dulci mari
1 cutie cu cremă de brânză OLYMPUS½ linguriță boia (dulce sau picantă)2 avocado (felii)

Câteva roșii cherry
Un pic de arpagic proaspăt sau coriandru proaspăt (tocat)Sare, piper proaspăt măcinatUlei de măsline extravirgin (opțional)

Spală bine cartofii dulci, usucă-i și așază-i într-o tavă pentru cuptor. Înțeapă cartofii cu o furculiță. Coace-i într-un cuptor preîncălzit la 200 0C, timp de aproximativ 45 de minute, până se înmoaie.
Între timp, amestecă într-un castron mare crema de brânză, boiaua și arpagicul sau coriandrul. Scoate cartofii din cuptor și, odată răciți, taie-i în jumătăți pe lung. Cu o lingură, fă câte o scobitură în fiecare jumătate de cartof. Pasează cu o furculiță bucățile scoase din cartofi și adaugă-le în castronul cu cremă de brânză. Adaugă sare și piper și amestecă. Umple jumătățile de cartof dulce cu amestec. Ornează cu avocado și roșii cherry. Presară arpagic și piper și servește. Opțional, poți stropi cu ulei de măsline.



Sandviș cu cremă brânză și avocado
Ingrediente pentru 2 porții 

2 felii de pâine de care vă place100 g cremă de brânză OLYMPUS1 avocado
Suc de lămâie
2 ouă fierte
Ulei de măsline extra-virgin (opțional)Sare, piper

Întinde crema de brânză pe feliile de pâine. Spală avocadoul și taie-l pe jumătate. Stropește-l cu puțin suc de lămâie, taie-l felii și pune-l peste crema de brânză. Adaugă ouăle tăiate felii, asezonează cu sare și piper și, dacă dorești, stropește cu puțin ulei de măsline.



Tartine mari cu murături și cremă de brânză
Ingrediente pentru două porții 
2 felii de pâine integrală sau orice preferi2 linguri cremă de brânză OLYMPUS2 castraveți murați

1-2 ridichi
Sare, piper proaspăt măcinatUlei de măsline extra virginPuțin pătrunjel proaspătArdei gras roșu (opțional)

Taie murăturile și ridichile în felii subțiri rotunde. Apoi, întinde crema de brânză pe pâine. Așază feliile de murături și ridichi deasupra. Decorează cu pătrunjel și, opțional, cu ardei roșu. Asezonează cu sare, piper și puțin ulei de măsline, apoi servește.



Salată de creveți

Ingrediente pentru 4 porții
200 g cremă de brânză OLYMPUS2-3 linguri de maioneză
300 - 400 g creveți (curățați și pre-fierți)1 castravete mediu (tăiat cubulețe)75 g țelină (tocată)

1 lingură de mărar (tocat)
Suc și coajă de lămâie
4 tortilla
Sare, piper

Fierbe puțin creveții în apă cu sare. Scurge-i și pune-i într-un vas.
Adaugă crema de brânză, maioneza, țelina, lămâia, mărarul și piperul. Amestecă bine și mută
într-un bol pentru servire.
Servește cu tortilla ușor încălzită sau cu grisine.Pont
Salata de creveți poate fi folosită și ca umplutură pentru tortilla.



Ardei kapia umpluți
Ingrediente pentru 4 porții 
12 ardei kapia verzi medii
200 g cremă de brânză 
OLYMPUS
200 g brânză Feta OLYMPUS
2 lingurițe de boia dulce

4 linguri de ulei de măsline
Pătrunjel tocat
Mărar tocat
250 ml ulei de măsline
Sare, piper

Preîncălzește cuptorul la 180 oC. Opărește ardeii puțin, timp de 4-5 minute, în apă cu sare. Scoate-i și lasă-i să se scurgă pe un șervet de hârtie.

Decojește ardeii cu un cuțit mic. Taie capetele cu codiță, îndepăr-tează semințele și pune-i deoparte.
Pregătește umplutura
Pune într-un vas crema de brânză și brânza Feta. Amestecă bine cu o furculiță până se omogenizează. Adaugă boiaua, 4 linguri cu ulei de măsline, pătrunjelul tocat, mărarul tocat și amestecă bine. Um-ple ardeii cu amestecul de brânză, folosind o lingură. Umplutura trebuie să intre până în vârful ardeiului, dar ai grijă să nu crape.

Aranjează ardeii umpluți într-un vas de copt și toarnă 250 ml ulei de măsline peste ei. Asezonează cu sare și piper și presară cu brânză rasă. Coace ardeii timp de 15 minute. Pune cuptorul pe funcția grill și mai gătește-i pentru încă 10 minute. Servește-i fierbinți, din cuptor.




