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Noi, azi, bucătărim !
Prietena mea cea mai bună
noi reţete-o să ne spună,
pentr-un weekend prelungit
Bianca azi a sosit.

Cu Bianca şi bunica,
poate chiar şi cu pisica,
haideţi, toţi, să stabilim
ce reţete mai gătim.

Cine merge azi în piaţă ?
Cine va face dulceaţă ?
Cine spală morcovii ?
Cine curăţă cartofii ?

Întâi întocmim o listă
să vedem ce mai există
în frigider şi-n cămară,
şi-n lădiţa de afară,
ca să nu uităm ceva,

să ne certe cineva :
mama, poate, sau bunica
sau să miaune pisica
dacă vom uita de lapte
şi nu va mai bea la noapte,
sau dacă uităm de pâine
şi vom merge iarăşi mâine.

Să luăm cartofi îndată,
roşii, ceapă şi salată,
piper, mirodenii, sare
necesare la mâncare,
zahăr, carne şi făină.

Ca o bună gospodină,
sper să nu uitaţi nimic,
de aceea eu vă zic :
să fiţi mai organizaţi
şi un pic mai inspiraţi !
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Salată asortată
O salată dacă vreţi,
legume multe s-aveţi !
Roşii şi un castravete,
chiar şi o salată verde,
ardei roşu, capia,
de prin piaţă veţi lua,
să luaţi chiar şi măsline,
busuioc şi-arome fine,
telemea sau brânză feta,
aşa cum vă spune Greta.

Legumele întâi spălate,
vor fi în cuburi tăiate
sau tăiate în felii,
cum vă plac – aşa vor fi !

Şi o ceapă în rondele
s-alunge visele rele,
capere mai putem pune,
seminţe, nuci sau alune
şi-o lămâie pe jumate,
ca s-o stoarcem peste toate.

Am putea pune şi ton
şi-ar fi de mare bonton,
oţet şi puţin ulei
şi-apoi sare, câtă vrei.

Salata e sănătoasă,
voi mereu s-aveţi la masă,
completare la friptură,
la rasol sau garnitură,
vitamina C conţine,
iubită de gospodine !


