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GĂLUŞTE CU PRUNE 
 
 

 
 
 
 

MOD DE PREPARARE: 
 
Cartofii se fierb cu coajă; fierţi se trec sub jet de apă 
rece şi răcoriţi se curată şi se pasează foarte bine cu 
furculiţa sau se dau prin maşina de tocat carne. Se 
adaugă celelalte ingrediente şi se omogenizează 
aluatul. Nu se adaugă zahăr în aluat şi de asemenea nu 

se înlocuieşte grişului cu făină albă. Aluatul nu se 
lipeşte de mâini şi găluştele ies moi şi pufoase.       
 Separat se spală, se scurg şi se desfac de sâmburi, 
prunele, brumării, foarte mici de preferinţă.  Peste 
prune nu se pune zahăr, astfel dau siguranţă 
nespargerii /nedesfacerii aluatului în timpul fierberii.    
Se pune la fiert (exact ca pentru paste) apă multă cu 1 
lingură cu sare şi când a dat în clocot se pune capacul 
şi se dă deoparte până facem găluştele. Se pun 2 
linguri ulei de floarea soarelui într-o tigaie mai adâncă 
şi când s-a încins se răstoarnă pesmetul alb, şi se 
amestecă până se aureşte; se trage deoparte şi se 
adaugă  zahărul şi zahărul vanilinat şi opţional  o 
linguriţă cu pudră de scorţişoară.     
Pe planşeta de lucru bine pudrată cu făină se pregătesc 
găluştele astfel: se iau câte 2 linguri din coca, se pun în 
palmă înfăinată, se presează până se subţiază de 1/2 
cm, se aşează o prună (opţional în loc de sâmburele 
prunei se poate pune miez de nucă) şi se strânge coca 
uniform împrejur. Se rostogoleşte prin făină şi se 
aşează pe planşetă. Se repetă operaţia până se termină 
coca. Se pun găluştele cu grijă la fiert şi când s-au 
ridicat deasupra, se mai lasă 1 minut să fiarbă, se scurg 
bine şi se aranjează pe platoul pregătit; se rulează prin 
pesmetul pregătit.    
Se servesc calde opţional cu smântână.  
 

INGREDIENTE  U.M. 

Cartofi roşii  1000 g 

Ouă 2 bucăţi 

Griş 2 linguri 

Făină albă de grâu 2 linguri 

Sare iodată 5 g 

Prune brumării 500 g 

Pesmet 200 g 

Zahăr tos 100 g 

Zahăr vanilinat 2 plicuri 

Scorţişoară 1 g 


