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Budincă de pâine 
 
INGREDIENTE 
1 pâine feliată, fără coajă     8 ouă mici/6 mai mari  
8 linguri de zahăr     o mână de stafide, coajă de citrice 
300 ml lapte      250 g brânză de vaci grasă  
extract de vanilie                  300 g smântână 
 
CUM SE FACE 
• lapte, 2 linguri de zahăr, vanilie, 2 ouă – amestec, pâinea se înmoaie în amestec 

rapid, se aranjează în formă (rotundă, diametru 22), pe fund şi pe pereţi, decupată 
sau nu, să acopere bine forma 

• brânza de vaci, smântâna, 6 linguri de zahăr, un pic de vanilie, coajă de portocale şi 
stafidele – se amestecă bine. Crema se pune peste pâine, se mai pune un strat de 
felii ca un blat intermediar şi încă unul, ca un capac. 

• 50 de minute la 160 de grade, adica foc mic. Se răstoarnă după răcire, se pudrează, 
sau nu, se pune gem sau nu, se mănâncă. Nu ştiu cât ţine, la noi dispare imediat. 
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