Jedną z najpopularniejszych potraw Rumunii jest

mici,

czyli pieczone na ruszcie klopsiki z mielonego mięsa.
Tradycyjnie mici stanowi przekąskę, ale doskonale nadaje się
też na danie obiadowe. Trzy lub cztery podłużne kiełbaski
podawane są z bułką i ostrą musztardą. Mici zaspokoją
nawet wyraﬁnowany głód. Oczywiście najlepiej łączyć je
z rumuńskim piwem.

R um uńs ka Droga T rans f o g a r a sk a
Aby je przygotować potrzeba:
0,5 kg mieszanego mielonego mięsa (baranina, wieprzowina, wołowina)

to jedna z najbardziej krętych dróg

1 cebula

w Europie lic ząc a 1 5 1 k i l o m e tr ó w

3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę lub zgniecione

długoś c i. W Ra ben, a b y z ad b ać

1 łyżeczka słodkiej papryki
1 łyżeczka tymianku

kierowców i innych użytkowników

1 łyżeczka majeranku

ruchu, uruchomiliśmy otwartą

1/2 łyżeczki pieprzu

interaktywną platformę edukacyjną

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

traktującą o bezpieczeństwie

Przepis:

na drodz e: w w w .nieba dz d z i k i . p l

Wyrobić mięso z przyprawami. Dla uzyskania odpowiedniej konsystencji
można dolać nieco bulionu. Uformować podłużne kiełbaski i piec na ruszcie
aż się zarumienią.

Z INNEJ STRONY

o bezpieczeństwo i zdrowie naszych

1/2 łyżeczki roztartych nasion kolendry
1 łyżeczka cząbru

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE ZWYCZAJE
PANUJĄ W RUMUNII I POZNAJ JE

Z Raben żadna trasa
nie jest niebezpieczna!

Jeżeli chcesz poznać smak mici i słodycz papanași, spacerować zabytkowymi uliczkami
Bukaresztu, zobaczyć deltę Dunaju i podążać śladami hrabiego Draculi – wyruszaj do Rumunii.
Codzienne połączenia eksportowe z Gliwic do Kluż-Napoka i Aradu z czasem dostawy 48–72 h w systemie
door-2-door oraz do Bukaresztu w zależności od potrzeb. W imporcie codzienne połączenia z Kluż-Napoka
do Gliwic z czasem dostawy 72 h oraz z Bukaresztu w zależności od potrzeb.
Przewozimy drobnicę (zarówno paczki, jak i palety), dostawy częściowe oraz ładunki całopojazdowe (FTL).
Obsługujemy projekty konsolidacyjne w celu optymalizacji kosztów. Transportujemy wiele grup produktowych,
w tym żywność, towary przemysłowe oraz niebezpieczne (ADR). Wiemy, jak robić to dobrze!
Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić. Skontaktuj się z nami w Polsce lub w Rumunii.

Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Raben Logistics Romania SRL

ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
tel.: +48 61 898 88 00, fax: +48 61 898 88 01
poland.info@raben-group.com

Hala de depozitare BUCH 12, Unitatea B
077096 Dragomiresti-Vale
tel.:+40 374 924 397
relatii-clienti@raben-group.com
www.raben-group.com
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POZNAJ RUMUNIĘ

Z RABEN!

W Rumunii płaci się lejem (w skrócie
RON). Banknoty są polimerowe. Rumunia
to drugi kraj na świecie (po Australii),
który wprowadził plastikowe banknoty.

W latach 80. dyktator Nicolae Ceaușescu wykorzystał do budowy swojej siedziby 20 000 robotników, którzy 24 godziny
na dobę budowali gmach za ponad 3,5 miliardów euro. Jest to najdroższy budynek administracyjny na świecie, potęgą
dorównujący Pentagonowi.
Choć przesuwanie budynków nie jest niemożliwe,
planiści nie co dzień podejmują się takich wyzwań.
Za

sprawą

pomysłu

Eugene`a

Iordanescu

w Bukareszcie w ciągu dekady przesunięto
kilkanaście zabytkowych konstrukcji. Przeprowadzka
wymagała podkopania się pod budynki, wylania
betonowych fundamentów i użycia podnośników
hydraulicznych, regli, wózków i szyn. Świątynie

Rumunia
jest dziewiątym
co do wielkości
producentem wina
na świecie.

Rumunia ma największą populację
niedźwiedzi brunatnych w Europie.

przesuwano w żółwim tempie, niekiedy ledwie
o kilka metrów na dobę.

Papanași (czyt. papanasz)

to tradycyjny rumuński deser,

przypominający wyglądem nasze pączki, ale inaczej robiony. Bazą
ciasta jest bowiem biały ser. Polewa się je sosem owocowym
lub konﬁturą i słodką śmietaną. Je się za pomocą widelca
i noża. Jedna porcja zawiera zazwyczaj dwie duże i dwie małe kulki.
Z powodzeniem można więc podzielić ją między dwie osoby.
To i tak będzie bardzo duża dawka słodyczy.
Położona we wschodniej Rumunii,

Prawosławny Kościół św. Antoniego nazywany potocznie Starym Sądem

cztery godziny jazdy samochodem

to najstarszy kościół w Bukareszcie. Kościół pochodzi z połowy XVI wieku, to

od stolicy Bukaresztu, Delta Dunaju

właśnie wtedy Bukareszt stawał się centrum siedmiogrodzkiego państwa.

jest drugą co do wielkości deltą w Europie
i najlepiej zachowaną na kontynencie.

Miejska legenda mówi, że w każdy wtorek święty Antoni spełnia prośby
mieszkańców o odnalezienie zagubionych przedmiotów, a samotnym
paniom pomaga znaleźć miłość. Płeć męska wie, gdzie szukać wolnych
panien w Bukareszcie i chętnie pomaga świętemu Antoniemu w działaniach.
Ty, natomiast, nie musisz szukać swojej przesyłki, bo dzięki ETA
i myRaben.com zawsze wiesz, gdzie ona się znajduje!

Większości turystów Transylwania kojarzy się wyłącznie
z legendarną postacią Draculi, spopularyzowaną, a właściwie
całkowicie wymyśloną, przez XIX-wiecznego irlandzkiego
pisarza Brama Stokera. Mimo, że Drakula (syn Włada II
Diabła) to postać absolutnie innego rodzaju – hospodar
wołoski,

Łuk triumfalny, jeden z elementów architektury
Bukaresztu wzorowanych na Paryżu, został
zbudowany w 1935 roku dla uczczenia
zjednoczenia Rumunii w 1918 roku.

jeden

z

wybitniejszych

władców

tego

południowego księstwa, w rzeczywistości nazywał się
Wład, zwany również Palownikiem (od najczęściej
stosowanej przez niego kary wobec swoich wrogów).

Jedną z najpopularniejszych potraw Rumunii jest

mici,

czyli pieczone na ruszcie klopsiki z mielonego mięsa.
Tradycyjnie mici stanowi przekąskę, ale doskonale nadaje się
też na danie obiadowe. Trzy lub cztery podłużne kiełbaski
podawane są z bułką i ostrą musztardą. Mici zaspokoją
nawet wyraﬁnowany głód. Oczywiście najlepiej łączyć je
z rumuńskim piwem.

R um uńs ka Droga T rans f o g a r a sk a
Aby je przygotować potrzeba:
0,5 kg mieszanego mielonego mięsa (baranina, wieprzowina, wołowina)

to jedna z najbardziej krętych dróg

1 cebula

w Europie lic ząc a 1 5 1 k i l o m e tr ó w

3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę lub zgniecione

długoś c i. W Ra ben, a b y z ad b ać

1 łyżeczka słodkiej papryki
1 łyżeczka tymianku

kierowców i innych użytkowników

1 łyżeczka majeranku

ruchu, uruchomiliśmy otwartą

1/2 łyżeczki pieprzu

interaktywną platformę edukacyjną

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

traktującą o bezpieczeństwie

Przepis:

na drodz e: w w w .nieba dz d z i k i . p l

Wyrobić mięso z przyprawami. Dla uzyskania odpowiedniej konsystencji
można dolać nieco bulionu. Uformować podłużne kiełbaski i piec na ruszcie
aż się zarumienią.

Z INNEJ STRONY

o bezpieczeństwo i zdrowie naszych

1/2 łyżeczki roztartych nasion kolendry
1 łyżeczka cząbru

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE ZWYCZAJE
PANUJĄ W RUMUNII I POZNAJ JE

Z Raben żadna trasa
nie jest niebezpieczna!

Jeżeli chcesz poznać smak mici i słodycz papanași, spacerować zabytkowymi uliczkami
Bukaresztu, zobaczyć deltę Dunaju i podążać śladami hrabiego Draculi – wyruszaj do Rumunii.
Codzienne połączenia eksportowe z Gliwic do Kluż-Napoka i Aradu z czasem dostawy 48–72 h w systemie
door-2-door oraz do Bukaresztu w zależności od potrzeb. W imporcie codzienne połączenia z Kluż-Napoka
do Gliwic z czasem dostawy 72 h oraz z Bukaresztu w zależności od potrzeb.
Przewozimy drobnicę (zarówno paczki, jak i palety), dostawy częściowe oraz ładunki całopojazdowe (FTL).
Obsługujemy projekty konsolidacyjne w celu optymalizacji kosztów. Transportujemy wiele grup produktowych,
w tym żywność, towary przemysłowe oraz niebezpieczne (ADR). Wiemy, jak robić to dobrze!
Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić. Skontaktuj się z nami w Polsce lub w Rumunii.

Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Raben Logistics Romania SRL

ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
tel.: +48 61 898 88 00, fax: +48 61 898 88 01
poland.info@raben-group.com

Hala de depozitare BUCH 12, Unitatea B
077096 Dragomiresti-Vale
tel.:+40 374 924 397
relatii-clienti@raben-group.com
www.raben-group.com

DISCOVER

EUROPE
WITH

RABEN

GROUP

#DELIVEREDbyRABEN

