
Macarons 

 De Macarons am auzit pentru prima dată în emisiunea Top Chef. În finală Nico 

Lontras a preparat aceste delicioase prăjiturele. Mai toată lume l-a criticat că nu i-au ieșit. L-

am auzit atunci pe Tudor Constantinescu că sunt foarte pretențioase, pentru că au nevoie între 

12-48 de ore pentru a ajunge la maturitatea gustului pe care ni-l dorim să-l avem în momentul 

când le degustăm. Cu cât stau mai mult își dezvoltă aromele și textura moale-crocantă.  

Preparate din albuș de ou, zahăr și pudră de migdale, macarons au fost create, nu în 

Franța, cum s-ar crede, ci undeva într-o mănăstire de călugărițe din Veneția, in secolul VIII. 

Nu au atras atenția nimănui, dar asta până la Catherina de Medici, opt secole mai târziu. 

Aflată în cursul pregătirilor pentru nunta sa cu ducele de Orleans, viitorul rege al Franței, 

Catherina de Medici a căutat cele mai speciale și alese rețete. Așa a descoperit și rețeta de 

macarons a măicuțelor. Combinația de albuș de ou, zahăr și pudra de migdale imbogățită cu 

cele mai fine arome a fost considerată una din revelațiile momentului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și uite așa a început nebunia mea cu macarons, am fost intrigată și m-am gândit să le 

încerc. Ce poate fi așa de greu, m-am gândit. Sunt doar niște fursecuri moi-crocante, un fel de 

bezele pe bază de migdale, lipite două câte două cu diferite tipuri de creme. O să-mi iasă 

sigur din prima, eram ferm convinsă și, iarăși am făcut-o pe viteaza și rău am făcut pentru că 

vă zic sincer, dacă nu le știți secretele, greu o să vă iasă. Două încercări nereușite am avut 

nevoie că să mă ambiționez să fac să-mi iasă perfect les macarons. Dar s-a meritat. Bucuria și 

satisfacția  pe care le-am avut când am văzut cum îmi cresc în cuptor și formează ”fustița”, nu 

are cuvinte. 

10 Secrete pentru ca Macarons să-ți reușească: 

 
  

 



 

 

Organiazarea! 

 

Precizia! 

2 bezele 

+cremă 

 = 1macaron

Bezelele: 

cernutul 

ingredientelor 

Marele 

secret! 

Citiți cu atenție rețeta 

pentru a vă pregăti 

toate 

ingredientele,vasele,mix

erul,tăvile acoperite cu 

hârtie de copt,poshul cu 

dui și apoi se poate 

începe lucrul. 

Materia primă trebuie 

să fie de cea mai bună 

calitate.  

 

Aveți mare atenție 

cu cantitățile 

necesare, pentru că 

trebuie să fie 

exacte. Să pregătiți 

fiecare ingredient 

în câte un bol.  Așa 

vă vine mult mai 

ușor când trebuie 

să le amestecați. 

Vasele trebuie să 

fie uscate perfect. 

Cele două 

elemente, 

bezelele și crema 

se pregătesc 

separat. La 

sfârșit se iau 

două bezele și 

între ele se 

adaugă o cremă. 

Măcinatul și 

cernutul 

ingredientelor sunt 

esențiale, pentru că 

ajută la obținerea 

unei compoziții 

foarte fine. Astfel, 

masa o să iasă 

omogenă, fără 

cocoloașe. 

Pudra de migdale și 

zahărul pudră 

trebuie să fie foarte 

fin măcinate. 

Albușutile trebuie 

să fie lăsate la 

temperatura 

ambientală. Eu le 

scot afară cu câteva 

ore bune înainte de 

a pregăti macarons, 

sau le încălzesc la 

microunde câteva 

secunde. Ideea e ca 

oul să evapore apa, 

iar aluatul va avea 

consistența 

potrivită. Încercați 

să nu aveți 

umezeală în 

bucătărie. 

 

 

 
 

 

  

Bezelele: 

albușurile 

bătute spumă 

Bezelele: 

Amestecul 

compoziției 

Bezelele: 

Uscarea 

Imaginația! Coacerea! 

Se bat albusurile pănă 

se întaresc la viteză 

maximă apoi se adaugă 

zahărul puțin câte 

puțin.Continuăm să 

batem albușurile 3 min. 

Bezeaua trebuie să aibă 

consistența spumei de 

păr sau a celei de ras. 

Este etapa în care 

se amestecă Spuma 

cu Mixul de 

migdale. 

Se amestecă de jos 

în sus de mai multe 

ori ,apoi se fac 

miscări alternative 

de ridicare si 

aplatizare. 

La final,trebuie să 

obținem o pastă 

lucioasă ,care 

formează"panglici"

o Pastă care curge 

Lăsăm macarons 

pe tavă 60-

90min, în 

bucătărie, unde 

trebuie să fie sec, 

înainte de a-i 

coace,până când 

degetul nu se 

mai lipește de 

suprafața lor .În 

acest timp vor 

forma o coajă 

lucioasă. 

Bezeaua o realizați 

după preferința 

dumneavoastră. 

Puteți să o faceți cu 

cacao, sau îi puteți 

adăuga colorant 

alimentar. 

Imaginația un are 

limite! 

Dacă folosiți 

condiment 

alimentar aveți grijă 

să nu fie lichid, ci 

pudră. 

Depinde mult de 

tipul de cuptor. 

În cuptoarele 

electrice va dura 

12-15 minute la 150 

de grade. 

Eu am cuptor pe 

gaz ,în care am pus 

pe treapta de jos o 

tavă mare  cu rolul 

de a capta căldura 

și i-am copt pe 

grilajul din mijloc, 

la 100 de grade, 20 

de minute. 



,dar care încă își 

menține forma. 

Un macaronaj prea 

slab,va forma un 

amestec 

neomogen,și 

macarons vor 

crăpa,iar unul prea 

puternic,îi va turti 

pe tavă și nu vor 

mai face fustiță la 

copt . 

Oricum ,stați cu 

ochii pe ei . 

  
 

  

 

Acestea fiind reamintite să purcedem la prepararea celebrelor macarons. Să nu uităm 

că ele trebuie să aibă diametrul de 3 cm când le formăm în tavă. În timpul procesului de 

coacere ele vor crește și vor forma fustița de care am scris mai sus. De aceea au nevoie de 

spațiu între ele, de 1-2 cm. 

Macarons de vanilie 

 

Rețeta este pentru 70 de bezele 



 

Ingrediente 
110 g migdale măcinate 

225 g zahăr pudră 

120 albușuri de ouă 

50 zahăr 

½ baton de vanilie 

Materiale 
1 cântar electronic 

1 mixer 

1 sită 

1 râșniță de cafea 

1 posh cu dui nr.8 

1 spatulă de silicon 

2 tăvi+ foi de copt 

 

1. Pregătim toate ingredientele. 

.  

2. Măcinăm migdalele și zahărul pudră 2 minute la viteză mare pentru a obține o  

pudră foarte fină. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Le vărsăm în sită și le cernem foarte bine. Repetăm operațiunea de vreo 10 ori.

 

4. Separăm ouăle la temperatura ambientală și păstrăm 120 g albuș. Batem albușurile 

cu mixerul la viteza maximă până ce face spumă. Adăugăm zahărul, puțin câte puțin.

 

5. Continuăm să batem albușurile timp de 3 minute până se formează o bezea de 

consistența spumei de păr. 

 

6. Vărsăm pudra de migdale și zahărul pudră, tot deodată peste bezea. Amestecăm cu 

grijă cu o spatulă, cu mișcări de jos în sus, până ce obținem o compoție omogenă și 

lucioasă. 



 

7. Am scos ½ din miezul bătonului de vanilie și am adăugat peste compoziție. 

 

8. Într-un posh cu duiul de 8 am adăugat compoziția. Începem să formăm macarons. 

 

9. Le lăsăm să formeze crustă. Îmi place să iasă crocante de aceea le las 90 min. Așa 

mă asigur că în timpul coacerii nu crapă. Să avem mare grijă, repet, să nu le lăsăm în 

loc umed. După le dăm la cuptorul preîncălzit la 150 grade, pentru 14 min. 



 

 

După ce am scos macarons din cuptor preparăm crema. 

Cremă de vanilie 50 g albușuri; 100 g zahăr; 150 g unt 

Am cântărit tot și m-am apucat de treabă. Am pus apa la fiert într-un vas. Când 

a început să fiarbă, am mutat albușurile cu pațină sare deasupra și am început să le bat cu 

telul. Le-am bătut până când zahărul nu se mai simțea între degete. Am luat castronul de pe 

abur și am început să bat albușurile până când s-au transformat într-o spumă lucioasă și bolul 

s-a răcit. Apoi am adăugat pe rând untul tăiat în bucățele și am amestecat cu grijă ca să se 

încorporeze uniform. 

Macarons i-am dezlipit ușor cu o spatula și i-am pus pe grătar. Cu compoziția obținută 

i-am umplut și i-am pus la frigider pentru a doua zi. 

Gustul, senzațional! Ți se topesc în gura. 


