
 

 
                               Rețetă de Cozonac          

 
Ingrediente: 
1 kg de făină 

500 ml de lapte 
4 ouă 

250g zahăr 
50 g unt 

50 ml de ulei 
50 g drojdie proaspătă 

coaja de lamaie, coaja de portocale, 
puțină sare 

Pentru umplutură: 
rahat (aproximativ 250 g) 

3 linguri de cacao 
1 esență de rom 
4 albușuri de ou 

250g de nuci 
100g stafide 
150 g zahăr 

 
Toate ingredientele trebuie depozitate la temperatura camerei cu cel puțin o zi înainte de gătire. 

   Se amestecă drojdia cu 1 lingură de făină și 100 ml de lapte. Lăsați-o să se odihnească într-un loc 
cald până când își dublează volumul. 

   Separați gălbenușurile de albușuri. Se amestecă gălbenușurile cu zahăr și un vârf de sare. Se toarnă 
laptele peste gălbenușuri. Se amestecă bine până se topește zahărul. Adăugați esența de rom, coaja 
de lămâie și portocală. 

   Puneți făina într-un castron. Faceți o gaură în mijlocul acesteia. Adăugați amestecul de lapte, 
drojdie și 1 lingură de făină și frământați până când toate sunt încorporate. Puteți adăuga și stafide 
înmuiate în rom. 

   Se încălzește untul și uleiul și se adaugă puțin câte puțin până când totul este încorporat în aluat și 
nu se mai lipește. Acoperim aluatul și îl lăsăm să se odihnească într-un loc cald timp de aproximativ 
40-45 de minute. 

   Se amestecă albușurile cu zahăr până se topește și are consitența bezelei. Adăugați cacao și 
omogenizați-o cu o lingură. Adăugați nucile tăiate și amestecați. 

   După ce aluatul și-a dublat volumul, împărțiți-l în două părți. Prima parte este împărțită din nou în 
două. Pe fiecare adăugați amestecul de cacao, nuci și rahatul. Împletiți cele două role. Același lucru 
se face și cu aluatul rămas. 

    Puneți cozonacul într-o tavă căptușită cu hârtie de copt sau unsă cu ulei și lăsați-l să se odihnească 
timp de aproximativ 30 de minute. Ungeți-l cu un ou, presarați cu zahăr și puneți-l în cuptor timp de 
aproximativ 40-45 de minute, până când devine maroniu deasupra. 

   Nu deschideți ușa cuptorului în prima jumătate de oră, altfel compoziția se va scufunda. Scoateți 
cozonacul din cuptor și lăsați-l să se răcească puțin, apoi scoateți-l din tava. Cozonacul este servit 
simplu sau cu un pahar de lapte. 

 


