
Masa de Pasti, jumatate din salariu
Nu vorbim de mese imbelsugate si nici de produse scumpe, dar sarbatorile pascale tot scot bani
frumosi din buzunarele noastre. Peste vreo 300 de lei. Pe ce ii cheltuim vedem in cele ce urmeaza. 
  
  Carnea bat-o vina... 
  
  Cu siguranta, cea mai mare gaura in buzunare o face carnea. De miel, ca asa cere traditia sa mancam de
Pasti. in consecinta, pentru un kilogram de carne platim intre 22 si 29 de lei, depinde de unde o
cumparam... iar daca vrem sa achizitionam vreo 4 kilograme, ca doar o data pe an sunt Pastile, s-au dus
si 90 de lei. Dar cum nici drobul nu poate lipsi de pe masa de Pasti, mai puneti la socoteala si un kilogram
de organe de miel, adica inca vreo 16 lei. 
  
  Şi cum nu toata lumea e prietena cu mielul, adaugati pe lista de cumparaturi si un kilogram de carne de
porc - deci inca vreo 15 lei. Tragem linie si socotim si ajungem la 120 lei. 
  
  Legume si fructe 
  
  Sa trecem la legume ca poate sunt mai putin costisitoare. Hmm, asa si asa. Un kilogram de rosii sau
unul de castraveti se vand pentru 7 lei, asa ca daca vreti sa aveti din fiecare cate putin, veti lasa la taraba
14 lei. Mai puneti trei legaturi de ceapa verde, deci alti trei lei, vreo 2 kilograme de spanac, deci alti 8 lei,
si uite-asa si pentru legume scoatem din buzunar 25 de lei. Pentru ciorba si pentru drob mai avem nevoie
de ceapa, usturoi , patrunjel si alte cele, asa ca ar fi bine sa mai acordati 20 de lei. 
  
  Langa drob se potriveste de minune nitica branza, iar pentru ca fiecare membru sa aiba o mica bucatica
tot ar fi necesar sa cumparati macar un kilogram de telemea, echivalent a 16-18 lei. Şi tot la capitolul
lactate intra la socoteala si smantana numai buna de dres o ciorba: 8, 9 sau 10 lei kilogramul. Finals 75 de
lei. 
  
  Şi pentru ca fructele nu ar trebui sa lipseasca din alimentatia zilnica, fie ca e Pasti sau zi de lucru, ar
trebui sa socotiti si niste mere, portocale, banane, deci inca vreo 20 de lei. Şi uite asa, cu fructe, legume si
branzeturi, mai scoti din buzunar 100 de lei. 
  
  Cozonac si niscai dulciuri 
  
  Pasca, ouale rosii si cozonacul - musai stau la loc de cinste, pe masa, alaturi de miel. Şi la loc de cinste
stau si la capitolul preturi. Daca vorbim de cozonacul pe care il putem cumpara din comert, pregatiti-va sa
dati 13 -14 lei pentru doi cozonaci, fiecare a cate 500 de grame. Şi asta e pret de criza, pentru ca mai
exista cozonaci care se vand cu 26 de lei kilogramul. Pentru tort veti mai scoate din buzunar inca vreo 25
lei/ kilogram, asa ca la un tort de 2 kilograme, 50 de lei dispar din portofel imediat. 
  
  Gospodinele care coc toate bunatatile acasa ies ceva mai ieftin e drept, dar tot trebuie sa treaca pe lista
muuulte oua, mult zahar (care costa 4,5 lei/kilogram), unt, margarina, esente de tot felul... si lista continua
in functie de preferintele culinare ale fiecaruia. 
  
  Vreti sa pregatiti o surpriza de ciocolata pentru cei mici, dar fara sa va lase lefteris Atunci orientati-va
spre un iepuras de ciocolata care costa 4-5 lei si o tableta de ciocolata la 3-4 lei. Asta ca sa nu
achizitionati un cosulet cu surprize dulci al carui pret este de 20-30 de lei. 
  
  Şi daca credeti ca ati scapat de cheltuieli, mai ganditi-va o data. Nu ati achizitionat ouale numai bune sa
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fie inrosite. Anul acesta avem noroc, ouale sunt mai ieftine decat in alti ani. Asa ca daca aveti 10 lei, ati
scapat si de cheltuiala asta. Şi ca economia sa fie maxima, inlocuiti vopseaua din comert cu solutii de pe
vremea bunicii; altfel spus, innrositi ouale cu coji de ceapa. 
  
  Adaugati pe lista o sticla de vin si una-doua de suc si uite asa am ajuns cu calculele pentru Pasti la
jumatate din salariul minim pe economie. Cadouri de iepurass Poate anul viitor. 
  

Cuvinte cheie: ispa  cadouri  salariul minim pe economie  ciocolata  lactate  telemea  pastile
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