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CUVÂNT
ÎNAINTE

«De gustibus non est disputandum»
«In vino veritas»
(Proverbe latine)
«Ţi-am pus pe masă şi tu poţi să iei,
căci grija mie-ntreagă mi-o conjură
materia mea ce rob mă face-al ei»
(D. Alighieri)
«Iar Ancuţa cea tânără, tot ca mă-sa de sprâncenată şi de vicleană, umbla ca un
spiriduş, încolo şi încoace, rumănă la obraji, cu catrinţa-n brâu şi cu mânecile suflecate:
împărţea vin şi mâncări, râsete şi vorbe bune»
(M. Sadoveanu)
«Îţi dau ciorbă, dă-mi eternitatea!»
(«Radu Anton Roman»
Numărul cincisprezece al revistei online a Colegiului Tehnic Ioan C. Ştefănescu, Iași vă
propune o temă apetisantă: Gastronomia în literatură. Ne vom plimba prin bucătăria
românească şi cea internaţională, descoperind reţete «literare» pe care, în special, în cadrul
profilului şcolii «Tehnician în gastronomie» elevii noştri îndrumaţi de pasionaţii profesori şi
maiştrii bucătari, vor avea ocazia să le experimenteze la orele de practică.
Rubricile revistei (Cuvânt înainte, Evenimentele memorabile din primul semestru al
anului şcolar 2017-2018, Proiecte şi parteneriate, Gastronomia în literatura română,
Gastronomia în literatura universală, Gastronomia şi literatură în „dulcele târg al Ieşilor”) ne
aduc la cunoştinţă manifestările remarcabile din primul semestru al acestui an şcolar şi ne fac o
incursiune literară în arta gastronomică românească şi cea internaţională, în final oprindu-se la
două localuri reprezentative pentru lumea boemă sau pentru gurmanzi: Casa «Bolta Rece» şi
Hanul «Trei Sarmale».
Capitolul dedicat evenimentelor, derulate în primul semestru din acest an şcolar,
cuprinde şase secţiuni: Deschiderea anului şcolar 2017-2018 de la Colegiul Tehnic Ioan C.
Ştefănescu, Iași reflectată la «Infinit Tv»; Interculturalitate gastronomică, Primarul Iaşului
prezent în cadrul Proiectului Educaţional Internaţional de artă culinară «Expert şi amator:
bucătăria pentru toţi», derulat în parteneriat de Colegiul nostru şi Colegiul Ated din Israel; Doi
elevi ai Colegiului Tehnic Ioan C. Ştefănescu, Iași printre cei mai buni din ţară; Concursul
scolar «Culorile toamnei». Ediţia I; Cerc pedagogic la «Alimentaţie» găzduit de şcoala noastră;
Numerele 13 şi 14 ale «A(p)titudinilor» premiate la concursul judeţean de specialitate, accentul
căzând pe implicarea Colegiului nostru într-o multitudine de activităţi extracurriculare la nivel
local, regional, naţional şi european. De asemenea, am remarcat trei materiale care scot în
evidenţă diversitatea şi profunzimea lor: programul artistic al elevilor dintr-a IX-a C în cadrul
unei competiţii autumnale «În jurul frunzelor multicolore şi... versificate», proiectul didactic
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interdisciplinar: Bucate de la «Hanul Ancuţei», susţinut de colegii noştri în cadrul cercului
pedagogic la «Alimentaţie» şi, mai ales, gândindu-ne la viitorul copiilor noştri, concursul de la
«Pro TV» «Arena bucătarilor junior», cu doi «ştefănei» printre finalişti, de aici articolul
mentorului lor: Azi elevi, mâine bucătari!
În cadrul rubricii Proiecte şi parteneriate ne sunt prezentate activităţile organizate în
ultima perioadă. Conducerea şcolii ne propune două programe internaţionale de succes: «Să
învăţăm despre pădure» şi «Eco-Şcoala». Specialistul nostru în domeniu continuă cu succes
implementarea proiectelor europene Erasmus+, propunându-ne o îmbunătăţire a metodelor de
predare inovatoare în domeniul VET Catering şi Turism, cu sprijinul TIC şi al limbilor străine.
De menţionat că un loc aparte în viaţa şcolii îl ocupă parteneriatul în gastronomie dintre Colegiul
Tehnic Ioan C. Ştefănescu, Iași şi Colegiul Ated din Israel.
Capitolul «Gastronomia în literatura română» ne invită într-o plimbare literară prin
lumea gastronomică. După ce ne însuşim ce ne învaţă «Biblia», uităm repede de canoane, ne
luăm ingredientele necesare (sare, miere şi zahăr), vin de Cotnari din perioada principelui
Cantemir şi ne aventurăm în raiul şi iadul culinar al scriitorilor români, de la bucate сu «atribute»
moldoveneşti, având «vocale de zahăr», la cele călugăreşti sau marinăreşti, de la epigrame
«bahice» la reţete «epice» sau cânturi cu «pelin dulce», de la ospăţ, în toată puterea cuvântului,
la pofticiosul desert de peste Prut «cuşma lui Guguţă» (ce inspirat a fost scriitorul basarabean
Spiridon Vanghelie!), totul într-o simfonie de gusturi şi mirosuri. Ne împrietenim şi cu
matematica, dorindu-ne să învăţăm, nu ca la Creangă câte pâini mâncăm şi plătim, ci aritmetica
gătitului.
În capitolul următor, «Gastronomia în literatura universală», trecem graniţa (şi cea
culinară), aventurându-ne să întocmim un album literar gastronomic, de la ruşi la cehi, de la
francezi la italieni şi englezi, de la turci la japonezi, «ghizi» în arta culinară fiindu-ne mari
scriitori precum: N.V. Gogol, I.A. Goncearov, A. P. Cehov, A. Avercenko, J. Hašek, F. Rabelais,
Edgar Allan Poe, W. Shakespeare, Ch. Dickens, D. Alighieri, O. Pamuk şi chiar J. Clavell. Veţi
dori să încercaţi, sunt convins, tot felul de mâncăruri alese, descrise de condeiul acestor maeştri,
care «au coborât la cratiţă», înnobilând-o cu talentul lor.
În cele din urmă, ne vom întoarce acasă, în «dulcele târg al Ieşilor», în două locuri
emblematice pentru istoria lui culinară, urmând a gusta din bucatele tradiţionale ale
moldovenilor. Vom fi însoţiţi de reţetele şi epigramele lui Păstorel Teodoreanu, de prietenia
transmisă generaţiilor viitoare ori de voia bună şi de amintirile lui Ion Creangă sau de apetitul lui
Mihai Eminescu.
Lectură plăcută!
Poftă bună!
Prof. dr. Petru ISTRATE
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II.
EVENIMENTELE MEMORABILE DIN PRIMUL SEMESTRU
AL ANULUI ŞCOLAR 2017-2018
1. DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2017-2018 DE LA
COLEGIUL TEHNIC IOAN C. ŞTEFĂNESCU, IAȘI REFLECTATĂ
LA «INFINIT TV»
Emoţii la deschiderea noului an şcolar!

Astăzi, clopoţelul a sunat din nou şi
a anunţat elevii de începerea unui nou an
şcolar. Elevii şi-au făcut în această
dimineaţă apariţia în curţile şcolilor,
nerăbdători pentru a lua parte la începerea
noului an şcolar.
La Colegiul Tehnic Ioan C.
Ştefănescu, Iași emoţiile au fost mari la
revederea colegilor şi profesorilor, dar şi
mai mari în cazul bobocilor care astăzi au
făcut cunoştinţă cu noii colegi şi profesori.

După ceremonia de deschidere a
noului an şcolar, elevii au păşit din nou în
sălile de curs mai încrezători, cu forţe
proaspete şi dornici să înveţe mai mult.

www.facebook.com/InfinitTv.ro/11.09.2017
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2. INTERCULTURALITATE GASTRONOMICĂ.
PRIMARUL IAŞULUI PREZENT ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL
INTERNAŢIONAL DE ARTĂ CULINARĂ «EXPERT ŞI AMATOR: BUCĂTĂRIA
PENTRU TOŢI», DERULAT ÎN PARTENERIAT DE COLEGIUL NOSTRU ŞI
COLEGIUL ATED DIN ISRAEL

Meseria de bucătar este una dintre cele mai căutate, iar la Colegiul Tehnic Ioan C.
Ştefănescu, Iași elevii au o veritabilă oportunitate pentru dezvoltarea competenţelor culinare.
Am avut bucuria de a porni într-o călătorie gastronomică alături de ei și de Chef Fuad,
profesor în arta culinară la Colegiul Ated din Israel, cu 17 ani de experienţă în gastronomie.
Tinerii ieșeni au aflat secretele preparatelor europene, mediteraneene, dar şi tradiţionale
româneşti în cadrul proiectului intitulat: «Expert şi amator: bucătăria pentru toţi».

www.facebook.com/Mihai CHIRICA, primar al oraşului Iaşi, 21.09.2017
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3. DOI ELEVI AI COLEGIULUI TEHNIC IOAN C. ŞTEFĂNESCU, IAȘI
PRINTRE CEI MAI BUNI DIN ŢARĂ
Daniela Butnaru (clasa a XI-a B) şi Christos Ispir (clasa a XII-a B) - calificaţi în finala
concursului de la PRO TV «Arena bucătarilor junior»

SPECTACULOS!
Parteneriatul început, în 2016, de Colegiul Tehnic Ioan C. Ştefănescu, Iași cu «Soft
and Grace», prima Şcoală de Gătit pentru copii şi adulţi, din Iaşi, s-a soldat, anul acesta, cu
calificarea a doi elevi în finala emisiunii «Arena bucătarilor junior», ce va fi difuzată de un post
de televizune comercial din Romania. Este vorba despre Christos Ispir - clasa a XII-a şi de
Daniela Mirela Butnaru - clasa a XI-a.
«Pasionaţi de arta culinară, dedicaţi şi curioşi, ei s-au făcut remarcaţi atât în timpul
orelor de practică din atelierul de gastronomie al colegiului, cât şi în timpul stagiilor de practică
desfăşurate în unităţile de profil. Prima etapă de care cei doi adolescenţi au trecut a fost cea a
preselecţiilor on-line, sponsorizate de un mare lanţ de hypermarketuri şi desfăşurate pe baza fişei
de înscriere şi a unei poze, reprezentând un preparat individual, plecând de la trei ingrediente de
bază: ananas, carne de porc şi chili», a transmis prof. Liana Dolores Voinea, directorul de la
Ştefănescu.
Finala emisiunii va avea loc joi, pe 17 noiembrie 2017, la Romexpo - Bucureşti, acolo
concurând elevi calificaţi de la liceele de profil din toată ţara. În această etapă concurenţii vor
trebui să realizeze şase porţii cu aceleaşi ingrediente, pentru cei şase juraţi. Elevii vor fi
susţinuti şi însoţiţi de părinţi, iar toate cheltuielile acestei deplasări vor fi suportate de lanţul de
hypermarketuri. Coordonatorii acestui proiect culinar sunt Chef Bogdan Puiu, de la «Soft and
Grace», prof. Liana Dolores Voinea şi prof. Cristiana Maria Măcărescu.
www.bzi.ro/14.11.2017, Valentin Huţanu
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P.S. Concursul «Arena bucătarilor junior», Bucureşti, Romexpo, 17.11.2017

· AZI ELEVI, MÂINE BUCĂTARI!

Muncă, emoții, succes. Probabil, aceste 3 cuvinte reprezintă cel mai bine concursul
Arena Bucătarilor Junior – Selgros. Am fost plăcut surprins când am aflat că ambii participanți
de la Colegiul Tehnic Ioan C. Ștefănescu, din Iași, cu care am realizat farfuriile de concurs, au
fost selectați pentru a participa în finală (8 copii din toată România). O veste mare, o veste bună
atât pentru mine, cât și pentru acești 2 copii, Daniela Butnaru și Christos Ispir, 17 și 18 ani.
Regulile au fost simple: un preparat care să conțină mușchi de porc, ananas și chilli. Preparatul
realizat a fost pozat și trimis către o comisie ce a decis că farfuriile sunt apte de a participa în
finală!
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Și iată-ne ajunși în București, la ora 3 dimineața, pregătiți de competiție! Preparatele,
ustensilele și utilajele au fost puse la dispoziție de către Selgros, de asemenea și echipamentul de
lucru. Fiecare participant a avut la dispoziție 3h pentru a-și realiza preparatul și a-l prezenta
juriului, bineînțeles la o temperatură potrivită (un criteriu care a prezentat dificultate). Emoțiile
și-au spus cuvântul pentru toți particiapanții care, deși au exersat de multe ori preparatul acasă,
deși au avut la dispoziție 3h, au terminat farfuriile în ultimele secunde.
Să trecem la treabă!
A început competiția. Am fost mereu prezent când la boxa Danei, când la boxa lui
Cristi. Sfaturi, recomandări și emoții la final, probabil, cum nu am mai avut din perioada liceului.
Ambii au finalizat farfuriile în ultimele secunde: mai ai 5 secunde! 4,3,2,1,….. Service! Și cele 5
farfurii plecau către membrii juriului pentru a fi analizate, gustate și notate. Sentimente de
fericire au fost și în momentul aprecierilor din partea juraților care au avut mesaje de laudă și
încurajare.

Din punctul meu de vedere, toți au fost buni! Toți ar trebui să se considere învingători
pentru simplu fapt că au ajuns în finală. O vârstă fragedă: 17-20 ani, o vârstă la care unii dintre ei
activau deja în bucătării de restaurant. Probabil, acesta a fost și unul dintre avantaje față de cei 2
elevi care momentan aparțin colegiului, fără experiență foarte mare în ceea ce înseamnă servirea
unei farfurii. Cu toate acestea, am obținut locuri bune în clasament: 4 şi 5! Nu am prins
podiumul, cel care oferea şi premii (cuţite, electrocasnice sau marele premiu: participarea la
concursul internațional de la Paris). A fost, în schimb, apreciată igiena la bancul de lucru de care
au dat dovadă cei doi, în special Dana, care a fost dată drept exemplu baieților, dar și premiată cu
un cuțit marca Zwilling.

11

Arena Bucătarilor Junior – Selgros
Un proiect care reprezintă o rampă de lansare pentru acești tineri. În același timp și ei au
avut posibilitatea să își verifice abilitățile/cunoștințele în bucatarie și nivelul la care se
poziționează față de colegii lor bucătari, cu alte cuvinte, o reușită. Felicitări, Dana! Felicitări,
Cristi! Azi elevi, mâine bucătari!

www.puiubogdanandrei.ro/2017/11/21/azi-elevi-maine-bucatari/

4. CONCURSUL ŞCOLAR «CULORILE TOAMNEI».
EDIŢIA I
«Culorile toamnei», ediţia I - 27.10.2017
Dragii noştri elevi, voi nu aţi participat la un simplu
concurs, la o competiţie, ci aţi reuşit, alături de profesorii
diriginţi, să creaţi o poveste. O poveste frumos colorată, cu
personaje frumoase, misterioase, dar care ni s-au alăturat,
pentru a întregi tabloul de toamnă minunat pe care l-aţi pictat
cu imaginaţia voastră.
Felicitari vouă, profesorilor care v-au coordonat, dar
şi elevilor din clasele a X-a şi a XI-a care v-au jurizat!
La ediţia de anul acesta, premiile s-au acordat după
cum urmează:
Premiul I - clasa a IX-a J profesională, cu "Ograda J(anei)",
diriginte - prof. Lache Oana.
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Premiul II - clasa a XII-a F, diriginte - prof. Brumă Mihaela.

Premiul III - clasa a IX-a I profesională, diriginte - prof. Vieru Rodica.

Organizatori:
Director, prof. Liana Dolores Voinea
Prof. Irina Doboş - consilier educativ
Prof. Mihaela Oatu
Prof. Raluca Vartic
Afiş realizat de prof. Mihai Scărlătescu

Prof. Mihaela OATU (articol și fotografii)
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· «ÎN JURUL FRUNZELOR MULTICOLORE ŞI... VERSIFICATE»
(clasa a IX-a C)

Foto: Simona Rață (clasa a IX-a C)

«Frunzărind prin frunze
Poveşti construim,
Şi-adunăm emoţii,
Ţesem... amintiri»
(Maria Dorneanu)
Simona Raţă: Ce toamnă minunată! Una bogată şi «aurie», ca-ntr-o «depărtată vreme», când
«lăutarii cântau fără oprire» ! Un anotimp cu o paletă diversificată de arome şi cu o multitudine
de culori!
Povestea frunzelor se apropie de sfârşit. Într-o cromatică fascinantă, zburând agale spre pământ,
acestea părăsesc scena pentru a reveni în stagiunea de primăvară, proaspete şi însetate de viaţă.
Paula Gal: «Frunzele sunt verbe care conjugă anotimpurile». (Gretel Ehrlich)
Maria Simota: «Frunza. Dor care pluteşte în vânt şi mângâie în taină toamna» (Definiţie
aforistică a frunzei de Alexandra Mihalache)
Alexandra Bechet: «Toamna e ca o inflaţie de frunze» (Aforism de Valeriu Butulescu)
Adina Frunză: Eu sunt regina frunzelor şi «Fiecare frunză îmi şopteşte fericirea, planând către
pământ din copacul toamnei». (La răscruce de drumuri, de Emily Bronte)
Marius Bacinschi: «Dumnezeule,
Dar eu n-am văzut frunza...
Ci fructul întâi!»
(Geneza, de Constantin Păun)
Mădălina Munteanu: Mi-am adus aminte de neegalata vară, când:
«Pe cărare-n bolţi de frunze
Apucând spre sat în vale,
Ne-om da sărutări pe cale,
Dulci ca florile ascunse»
(Floare albastră, de Mihai Eminescu)
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Elena Cătălina Câşlariu: «Frunze la uşă Toamna bate foşnind...
Îi înfrunt greutatea frunzelor
nerostite»
(Poezie de Cristina Dumitru)
Dumitru Baciu: «Şi frunzele s-au vestejit,
Căci iată toamna a venit
An după an, se duc în zbor,
Toate se duc în viitor»
(Versuri dintr-o melodie)
Mălina Perju: «Azi cad frunzele duium
Şi-mi stau vesele în drum,
Că-s gătite în culori
Aduse-n caleşti cu flori
De cocorii ce-au plecat
Şi n-au vrut să stea la sfat»
(Povestea frunzelor toamna)
Cristina Gordobino: «În curţi, covorul este moale
Foşnesc agale frunzuliţe mii
E un peisaj cu-nuanţe autumnale
Cu-n vânt răzleţ, gonind prin amintiri»
(Toamnă, de Adina Lazăr)
Larisa Bounegru: «Sunt acum struguri şi mere,
Dar nu mai sunt rândunele.
Multe flori sunt vestejite,
Frunzele-s îngălbenite»
(Toamna)
Cristian Butuşneanu: «Crizantema, floare rară,
Cu petale diafane,
A-nflorit. Şi floarea toată
Şi-ambrăcat-o cu volane
Şi dansează acum, dansează,
Vântu-o ţine-n braţ de stei,
Pomii azvârle cu confete,
Frunze galbene de tei».
(Peisaj de toamnă, de Virgil Carianopol)
Alexandra Grigoriu: «Vine ploaia, bate vântul,
Frunze cad din pomi de-a rândul,
Doar un cuc de poleială
Cântă-n plopii de la şcoală»
(Toamna, de Elena Drăguş)
15

Nicoleta Creţu: Dintr-o mică sfadă
S-au pornit să cadă
Frunzele pe stradă...
(Cearta frunzelor)
Rebeca Ciobotaru: «S-a ivit pe culme Toamna,
Zâna melopeelor,
Spaima florilor şi Doamna
Cucurbitaceelor...»
Nicoleta Todiraşcu: «Apoi pleacă mai departe
Pustiind cărările,
Cu alai de frunze moarte
Să colinde zările»
(Rapsodie de toamnă, de George Topârceanu)
Ana Blăgeanu: «Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestejită;
Lunca bătută de brumă, acum pare ruginită;
Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se dezlipesc
Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc»
(Sfârşit de toamnă, de Vasile Alecsandri)
Diana Paşan: «Atât de tristă-i dimineaţa
Acum când plânge o toamnă nouă,
Când cade din copaci viaţa
Şi frunze galbene mă plouă»
(Toamna nouă, de Octavian Goga)
Camelia Lungu: «Ieri vedeam pe luncă flori
Mândri fluturi zburători,
Şi vedeam zburând albine.
Ieri era şi cald şi bine.
Azi e frig şi nori şi vânt,
Frunzele cad la pământ,
Florile stau supărate
Vestejesc de brumă toate»
(Zile de toamnă, de George Coşbuc)
Denis Amir Meauc: «În casa iubitei de-ajung,
Eu zgudui fereastra nervos,
Şi-o chem ca să vadă cum plouă
Frunzişul în târgul ploios»
(Spre toamnă, de George Bacovia)
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Diana Lambagiu: «Spune-mi pădure cu frunza rară
Unde-i iubirea de astă-vară?
Nu ştie iarna să se îndure
De noi copacii fără pădure»
(Copaci fără pădure, de Adrian Păunescu)
Mihaela Arcăleanu: «Mă tem că n-am să te mai văd uneori,
Că or să-mi crească aripi ascuţite până la nori,
Că ai să te ascunzi într-un ochi străin,
Şi el o să se închidă cu o frunză de pelin»
(Emoţie de toamnă, de Nichita Stănescu)
Laura Mihalache: «Cununa mi-e pusă pe frunte acum
Am parte în viaţă de multă iubire?
Sunt doar o frunză bătută de vânt
şi-mi caut un loc, spre adormire»
(Poezie de Ionela Vam)
Ionela Drenceanu: «Vântul îşi cântă simfonia pe diferite teme prin crengile mele uscate pentru
pământ, spaţiu şi aer. Vino copile şi rupe-mi ultima frunză»!
(Copacul uscat, de Relu Cazacu)
Toată clasa: Acestea au fost frunzele dintr-a IX-a C! Vă mulţumim!

«Bibliografie»
Versuri despre culorile frunzelor toamnei: toată clasa;
Zmeu de frunze: Robert, Larisa, Mădălina...;
Produsele toamnei (fructe şi legume): mere, pere, gutui, nuci, porumb, bostani, flori,
frunze...: toată clasa;
Melodia de pe youtube: Emoţie de toamnă, interpretată de Nicu Alifantis – toţi.
Simona Georgiana RAŢĂ – clasa a IX-a C
Coordonator, diriginte, prof. dr. Petru ISTRATE
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5. CERC PEDAGOGIC LA «ALIMENTAŢIE» GĂZDUIT DE ŞCOALA NOASTRĂ
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Foto: Adrian Luca

www.colegiulstefanescu.ro
www.facebook/Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» – Iaşi, 27.10.2017

Proiect didactic interdisciplinar: Bucate de la «Hanul Ancuţei»
Lecţie interdisciplinară
Data: 27.10.2017
Elevi ai claselor: X A, X C, X F
Tema: Bucate de la «Hanul Ancuţei»
Cadre didactice implicate:
-profesor Tanase Irina-Elena,
-maiștri instructori: Bungianu Ana, Bungianu Cristina,
-consultant: profesor inginer Gall Mihaela
Discipline implicate:
-Limba şi literatura română
-Instruire practică, Modulul III: Sortimentul de preparate şi băuturi şi Modulul IV: Sisteme de
servire
Bibliografie:
-Mihail Sadoveanu, Hanul Ancuţei, Editura Herra, Pitești, 2003
-Valentina Capotă şi alţii, Turism și alimentaţie, Ed. CD Press, București 2010
-Corneliu Crăciun, Metodica predării limbii şi literaturii române, în gimnaziu și în liceu,
Editura Emia, Deva, 2015
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Instruire practică
URÎ 7: Pregătirea
sortimentului de preparate și
băuturi
URÎ 8: Utilizarea sistemelor
de servire în restaurație

Limba şi literatura română
Textul epic

Subiectul lecţiei

Tehnologia de obținere a
preparatelor .

Povestirea în ramă: „Hanu Ancuţei”,
de Mihail Sadoveanu: tematică,
subiect, structură

Tipul lecţiei
Competenţe
vizate

De aprofundare
Competențe cheie:
•
sociale și civice:
relaționarea adecvată cu alte
persoane, cooperarea si
colaborarea in cadrul unui
grup;
•
de sensibilizare la
cultură și de expresie
culturală: conștientizarea
patrimoniului local,
înțelegerea importanței
factorilor estetici în viața de
zi cu zi;
-cultivarea abilităților estetice
prin exprimarea artistică.

De fixare a cunoştinţelor
generale:
1.
utilizarea corectă şi adecvată
a limbii române în receptarea şi în
producerea mesajelor în diferite
situaţii de comunicare;
2.
folosirea modalităţilor de
analiză tematică, structurală şi
stilistică în receptarea diferitelor
texte literare.
specifice:
1.1. Identificarea particularităţilor şi
a funcţiilor stilistice ale limbii în
receptarea diferitelor tipuri de texte;
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor
şi a regulilor de exprimare orală
îmonolog şi în dialog;
1.4. Redactarea unor compoziţii
despre textele studiate.

Scopul activităţii

Realizarea unor preparate
culinare tradiționale

Cultivarea receptivităţii literarartistice a elevilor

Unitatea de
învăţare

Recrearea atmosferei de la hanul Ancuţei, prin valorificarea textului
sadovenian
Rezultate ale
învăţării

1. Îşi asumă rolurile care îi
revin în echipă
2. Colaborează cu membrii
echipei pentru îndeplinirea
sarcinilor
3. Dozează materiile prime în
funcţie de preparat
4. Obţine semipreparate şi
preparate cu grad redus de
complexitate, conform
proceselor tehnologice

1.
Încadrează opera în gen şi
specie;
3.
Identifică coordonatele
spaţiale şi temporale ale defăşurării
acţiunii;
4.
Povestește subiectul fiecăreia
dintre cele nouă povestiri reţinând
doar aspectele semnificative;
5.
Formulează povestirea la
persoana I, asumându-şi rolul
naratorului personaj.
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specifice.
5. Aranjează preparatele în
vederea servirii.
6. Serveşte preparatele şi
băuturile .

Resurse:

- Vase, ustensile, utilaje
specifice unităţii de
alimentaţie publică (cuptor
electric, cuptor pe gaz, plită,
etc.)
- Materii prime de origine
vegetală, materii prime de
origine animală, băuturi
nealcoollice (carne toccata,
orez, ceapă, morcov, foi de
varză, frunze de vie ,
condimente, făină, lapte, ouă,
drojdie, brânză, zahăr, mac,
esenţe)
- Dotări specifice şi obiecte
de inventar din sala de
servire, necesare creării
cadrului unei mese populare
tradiţionale: mobilier specific
şi aparatură specifică, faţă de
masă, prosoape cu model
popular, tăvi, platouri,
străchini, ulcioare, căni din
lut, tacâmuri, obiecte de
decor (lămpi cu gaz)

6.
Selectează citate
reprezentative pentru arta limbajului
la Sadoveanu.
7.
Interpretează rolurile
personajelor din opera literară
apelând la intonația, mimica, gestica
adecvate.
- textul povestirii (integral) ;
- fişe de lectură,

Timp: 50min
Strategia
didactică
a)metode şi
procedee:

- conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, joc de rol.

- lectura selectivă din text,
descoperirea, conversaţia,
argumentarea, problematizarea;

- lucru pe grupe;
b)forme de
organizare a
activităţii
elevilor
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Desfăşurarea activităţii
Momentul
lecţiei
Organizarea
activităţii

Captarea atenţiei

Revizuirea
cunoştinţelor
anterioare

Activitatea profesorului

Împarte colectivul de elevi pe grupe
Se împart pe grupe
Pregăteşte locul de activitate
Pregăteşte locul de activitate
Reaminteşte norme de PM şi PSI
Reţine normele de PM şi PSI
Profesorul prezintă tema lecţiei
”Bucate de la Hanul Ancuţei”
prin care se urmăreşte: recrearea
atmosferei de la hanul Ancuţei, prin
valorificarea și interpretarea
textului sadovenian și prepararea
Ascultă cu atenţie, apoi răspund
unor produse tradiționale: sarmale,
la întrebări.
plăcinte „poale-n brâu”
Profesorul întreabă: ”Ce asocieri
puteți face între povestirea ”Hanu
Ancuței”, de M Sadoveanu și
preparatele tradiționale?”
Adresează întrebări:
-În care gen şi în care specie literară
se încadrează opera studiată?
-În ce constă tehnica narativă a
povestirii în ramă?
-Precizaţi timpul şi spaţiul
naraţiunii.
-Ce tip de structură de primire
turistică este hanul?
-Ce elemente de ornament se pot
afla într-un spaţiu de alimentaţie tip
han?
-Precizaţi tipul de materii prime
utilizate în prepararea alimentelor.

Fixarea
cunoştinţelor

Coordonează elevii.

Realizarea
retenţiei şi a
transferului

Activitatea elevului

-Care sunt secretele profesionale ale
succesului Ancuţei?

Durata
(min)

Metode
didactice

Mijloace
didactice

Pe grupe

5 min.

3 min.

Răspund la întrebări :
-Genul epic, povestirea.
-Povestire cadru în care
evoluează mai multe personaje ce
devin la rândul lor naratori.
-Într-o toamnă aurie/ după
declanşarea Războiului Crimeii/
la hanul Ancuţei, în apropiere de
Roman, pe drumul care duce spre 5 min.
Suceava.
-De alimentaţie şi de cazare.
-Oale, farfurii din lut, linguri din
lemn, covoare ţesute la război,
coveţi, cofăiele.
-La sarmale: carne tocată, orez,
......
-La plăcinte: făină, brânză......
Dialoghează şi povestesc
întâmplările din opera studiată, în
cadrul unui scenariu ce respectă
replicile şi spiritul operei
originale.
35 min.
La mesele de lucru, două echipe
pregătesc preparatele
tradiţionale : sarmale, plăcinte
poale în brâu.

Forme de
organizare

Explicaţia
Conversaţia

Pe grupe

Volum de
povestiri, de
Mihail
Sadoveanu

Frontală

Fişe de lectură

2 min.

Prof. Irina-Elena TĂNASE
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6. NUMERELE 13 ŞI 14 ALE «A(P)TITUDINILOR» PREMIATE LA CONCURSUL
JUDEŢEAN DE SPECIALITATE
Continuând tradiţia celor şapte ani de existenţă, în anul şcolar 2016-2017, numerele 13 şi
14 ale «A(p)titudinilor» au primit Premiul Special în cadrul Concursului judeţean de Reviste
şcolare, organizat de I.S.J. Iaşi.
Publicaţia noastră bianuală a obţinut un nou premiu, după două premii III, câştigate în
ultimii ani la aceeaşi competiţie şcolară. De remarcat că revista noastră tematică are cucerite încă
două premii: unul întâi şi celălalt al doilea, în cadrul Festivalului Internaţional – Concurs de
filme, fotografii şi reviste şcolare «Anelisse», organizat de Asociaţia Cultural-Ştiinţifică «Vasile
Pogor» din Iaşi.
Per aspera ad astra!
Alina Neicu – clasa a XI-a D şi Diana MOLDOVAN – clasa a XI-a F
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III.
PROIECTE ŞI PARTENERIATE

1. PROGRAMUL INTERNAŢIONAL LEAF – LEARNING ABOUT FOREST «SĂ
ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE»

«Mai întâi iubeşti natura, abia mult mai târziu
ajungi la om»
(J. Renard)

Foto: www.radioiasi.ro

Argument
Omul trebuie să manifeste înţelegere pentru lumea înconjurătoare.
Datorită intervenţiei nechibzuite a omului, natura este astăzi în pericol. Poluarea
ameninţă prezentul şi viitorul omenirii. Omul trebuie să-şi lege interesele de legile naturii, să
gândească şi să acţioneze în conformitate cu acestea. Grija privind starea mediului înconjurător,
înţelegerea necesităţii unei atitudini conştient ecologice presupune modificarea angajamentului şi
a modului comportamental.
Educaţia relativă la mediu urmăreşte dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului
responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediu şi problemele sale. Obiectivele vizează în egală
măsură cunoştinţele, achiziţia de atitudini, clarificarea valorilor morale şi etice, precum şi
demersurile practice, prin implementarea de lecţii interdisciplinare şi nu teme simple.
Prin educaţia ecologică copiilor li se dezvoltă disponibilităţi, abilităţi şi deprinderi
pentru ocrotirea naturii şi sunt sensibilizaţi prin trăiri empatice în spiritul protejării şi ocrotirii
plantelor şi animalelor, a mediului natural care îi înconjoară şi în care îşi desfăşoară activitatea.
Scopul implementării acestui program:
- urmăreşte realizarea, în rândurile elevilor, a unei educaţii ecologice durabile;
- lărgirea orizontului de cunoaştere a acestora în legătură cu mediul natural;
- de a conştientiza atât elevii, cât şi pe celelalte persoane implicate în activitate, de
problematica om - mediu natural, de consecinţele negative ale dezechilibrelor produse în
ecosistemul de tip pădure, de importanţa menţinerii unui mediu curat, pentru o viaţă mai bună
a generaţiilor care vor urma;
- conturarea deprinderilor şi atitudinilor de a preţui şi respecta mediul natural prin
comportamente civilizate specifice vârstei.

24

-

-

Obiectivele urmărite au fost:
formarea unor convingeri, atitudini – muncă voluntară şi deprinderi practice pentru protecţia
ecosistemelor tip pădure;
dezvoltarea unor atitudini / comportamente favorabile pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre om
şi natură, în general, şi dintre om şi pădure, în special;
stimularea creativităţii şi fanteziei elevilor, prin implicarea lor în recuperarea deşeurilor care
rezultă în urma activităţilor de instruire practică de la clasele cu specializări diferite existente
în şcoală: alimentaţie publică, estetică şi igiena corpului omenesc, textile;
dobândirea unui comportament ecologic, bazat pe responsabilitatea menţinerii pădurii
într-o «stare de sănătate» bună şi pentru celelalte generaţii;
stimularea persoanelor implicate, în cunoaşterea zonelor verzi din judeţul Iaşi;
igienizarea spaţiilor verzi din zona şcolii;
informarea despre zilele internaţionale ecologice;
dezvoltarea competenţelor de lucru şi comunicare în grup, în vederea realizării unor rezultate
cu impact pozitiv şi stimulator pentru toţi elevii implicaţi;
dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat,
propice vieţii;
îmbogăţirea cunoştinţelor despre rolul pădurilor în menţinerea vieţii pe pământ şi, implicit,
manifestarea sentimentelor de grijă faţă de protejarea lor împotriva celor care o distrug;
stimularea capacităţilor creatoare ale elevilor, având ca sursă de inspiraţie pădurea.

-

Rezultate anticipate
publicarea pe site-ul şcolii a activităţilor desfăşurate în cadrul acestei campanii, pentru
popularizarea problemelor dezbătute şi a rezultatelor obţinute;
schimbarea atitudinii participanţilor faţă de problemele dezbătute;
implicarea în activităţi de voluntariat;
cunoştinţe despre păduri şi rolul lor în menţinerea echilibrului natural;
dovezi ale creativităţii, sursă de inspiraţie: pădurea şi copacii.

-

Produse ale proiectului
bază de date cu imagini realizate de elevi în diverse activităţi;
reviste ale şcolii cu lucrările literare ale elevilor;
expoziţii cu lucrările artistice ale elevilor;
album de fotografii;
portofolii.

-

De 10 ani Colegiul Tehnic Ioan C. Ştefănescu, Iași participă la Programul
Internaţional LeAF – Learning about Forest «Să învăţăm despre pădure». În anul şcolar
2017-2018, în şcoala noastră se desfăşoară două astfel de programe:
1) «Noua imagine a grădinii şcolii» – coordonator, director, prof. VOINEA DOLORES
LIANA
2) «Copacii – speranţă de viaţă» - coordonator, director adjunct, prof. SAVIN IRINA
ISABELLA
în care dorim să se implice şi să participe cât mai mulţi «ŞTEFĂNEI» pentru a proteja mediul.
Coordonatori: director, prof. Liana Dolores VOINEA
director adjunct, ing. dr. Irina Isabella SAVIN
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2. PROGRAMUL INTERNAŢIONAL «ECO-ŞCOALA»

Foto: Adrian Luca

Beneficiile şcolii

Prin implementarea Programului Internaţional «Eco-Şcoala» care a avut ca beneficii
de-a lungul celor 10 ani de când este înscrisă, obţinerea statutului de «ECO-ŞCOALĂ» şi a
STEAGULUI VERDE, Colegiul Tehnic Ioan C. Ştefănescu - Iaşi se va implica şi mai mult prin
acţiuni care vor avea un impact major în educarea ecologică a elevilor cu privire la reducerea
poluării şi minimizarea efectelor acesteia, îmbunătăţirea sănătăţii mediului, dezvoltarea unei
atitudini responsabile referitoare la problematica mediului înconjurător, de a promova formarea
aptitudinilor şi atitudinilor necesare pentru a înţelege inter-relaţiile dintre oameni, cultură şi
mediul înconjurător, pentru dezvoltarea de activităţi conştiente şi responsabile care au drept scop
îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi rezolvarea problemelor legate de mediu, specifice
şcolii:
- promovarea educaţiei ecologice în şcoală pentru conştientizarea elevilor asupra problemelor
locale de mediu;
- cuprinderea elevilor într-un program de educaţie pentru mediu;
- integrarea şcolii într-o comunitate mai largă (familie, cartier, oraş);
- legături cu alte şcoli din România şi Europa pentru schimburi de bune practici;
- se încurajează munca în echipă a elevilor;
- se dezvoltă spiritual civic;
- se vor finanţa anumite acţiuni ale elevilor din sumele încasate, prin vânzarea diverselor tipuri
de deşeuri;
se vor obţine materiale curriculare şi idei pentru introducerea unor proiecte şi evenimente în
viaţa şcolii;
se creează oportunitatea de a ajuta la dezvoltarea capacitaţii elevilor de a lua decizii;
alternativă ecologică, instructivă şi interesantă de petrecere a timpului liber al elevilor;
- igienizarea şi curăţenia şcolii;
- recuperarea deşeurilor specifice profilului colegiului;
- educarea elevilor pentru crearea şi menţinerea unui climat sănătos, adecvat desfăşurării
procesului instructiv-educativ;
- menţinerea cu ajutorul elevilor şi a cadrelor didactice a spaţiilor verzi ale şcolii.
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Alte beneficii directe:
•
Mediatizarea şcolii la nivel local şi naţional, cu ocazia diferitelor evenimente;
•
Realizarea unor fonduri din valorificarea deşeurilor;
•
Posibilitatea elevilor de a dezvălui valori nebănuite ale deşeurilor;
•
Crearea unui nou look al şcolii;
•
O alternativă de petrecere a timpului liber;
•
Realizarea de către elevi a unor materiale specifice programului: pliante, afişe, calendare,
fluturaşi, cu ocazia diverselor evenimente ecologice.

Formarea noii concepţii ecologiste este favorizată, în primul rând, de nivelul general al
culturii, de caracterul naţional şi multinaţional, de experienţa politică şi socială a populaţiei
adulte, de nivelul general de trai şi de tendinţele de dezvoltare economică a ţării în secolul XXI.
Rezultate pe termen lung impuse de program
Scopul esenţial al educaţiei privind mediul înconjurător este acela de a oferi
posibilitatea fiecăruia de a-şi manifesta o atitudine personală, responsabilă faţă de mediul în care
trăieşte.
Educaţia ecologică trebuie să ducă la înţelegerea relaţiilor existente între anumite
situaţii şi la rezolvarea capacităţilor de a analiza, a sintetiza şi a generaliza informaţiile deţinute.
Obiectivele urmărite astăzi de educaţia ecologică urmează un proces de eliberare de sub
excesiva centrare asupra cunoştinţelor faptice şi încearcă să se apropie de realitatea ambientală
actuală.
În atingerea acestui scop este necesară însuşirea conceptului de conservare a mediului,
care pleacă de la ideea că în natură nimic nu se pierde, ci totul se conservă, că legile care
guvernează fenomenele din natură trebuie descoperite prin ample şi minuţioase cercetări
interdisciplinare.
Ca urmare, elevii trebuie antrenaţi permanent în activităţi practice de protecţie a
mediului, dar şi de turism ecologic pentru dezvoltarea gustului pentru frumosul şi pitorescul din
natură, realizare de expoziţii de desene şi produse din materiale reciclabile, fotografii, campanii
şi programe de îngrijire a spaţiilor verzi, colecţii tematice, albume filatelice, panouri ecologice,
lucrări de literatura ce modelează omul contemporan şi îl sensibilizează faţă de problemele pe
care le creează chiar el prin lipsa de informaţie şi educaţie.
In şcoală, sistemul de cunoştinţe ecologice se acumulează treptat şi el constituie premisa
indispensabilă a înţelegerii de către elevi a faptului că mediul înconjurător, precum şi felul
raporturilor om - natură şi om – mediu sunt absolut vitale atât pentru individ, cât şi pentru
întreaga umanitate.
Educaţia privind mediul înconjurător are semnificaţia deprinderii unui anumit «mod de
viaţă». Punctul de plecare al acestui demers îl constituie optica noastră privind importanţa pe
care fiecare dintre noi o are în soluţionarea problemelor de ecologie.
Punctul de vedere, destul de larg împărtăşit, este acela că problema protecţiei mediului
înconjurător este de competenţa altora (administraţie locală, organizaţii de protecţia mediului,
guvern), care sunt în măsură să modifice o situaţie dată.
Este o viziune greşită şi este un prim pas, pentru ca acţiunile noastre să aibă importanţă
şi să ajute la soluţionarea problemelor de mediu, ce constau în adoptarea unei atitudini
constructive şi responsabile.
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Şcolarul de azi, viitorul adult de mâine trebuie:
- să ştie că actualul echilibru dintre componentele naturii terestre, la care s-a ajuns după un timp
foarte îndelungat, nu prezintă o mare rezistenţă, putând fi deteriorat local sau chiar regional;
- să înţeleagă că factorul om a devenit un agent modificator al naturii foarte activ;
- să conştientizeze că refacerea naturii degradate si prevenirea deteriorării sunt o necesitate
vitală pentru omenire.

Prin programul Eco-Şcoala ne propunem următoarele acţiuni, prin care:
- elevul să-şi poată defini propria personalitate, propriile dorinţe;
- să-şi creeze o ierarhie valorică, o atmosferă care să-i permită să se exprime, să comunice, să
aibă iniţiative şi să-şi manifeste propria opţiune;
a) perceperea şi observarea naturii - realizată prin ieşiri în natură, excursii de studiu;
b) implicarea personală - realizată prin discuţii care stabilesc modalităţile de implicare
individuală;
c) asumarea de responsabilităţii, deoarece, existând implicare, trebuie să existe şi
responsabilitate;
d) alcătuirea unor strategii de acţiune prin care elevii pot învăţa cum să organizeze acţiuni cu
caracter ecologic.
Cele mai multe probleme de mediu sunt complexe. Cu alte cuvinte, « mediul» ca subiect
al educaţiei pentru mediu, include nu doar natura, ci şi societatea, cultura, economia şi politica.
Educaţia şi activitatea de conştientizare a publicului pentru luarea deciziilor sunt
componente cheie ale oricărei strategii de conservare a naturii. Astfel, se poate obţine o susţinere
şi o promovare a dezvoltării prin îmbunătăţirea gradului de cunoaştere şi înţelegere a
problemelor de mediu.
De modernizarea învăţământului românesc depinde posibilitatea de a alege, în viitor,
între un mediu curat şi sănătos, o generaţie de tineri informaţi şi educaţi care conştientizează
rolul său în dinamica societăţii sau un mediu degradat sub acţiunea antropică şi o generaţie de
tineri care ignoră şi este indiferentă la aceste probleme.
Director, prof. Liana Dolores VOINEA
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3. PROIECT DE PARTENERIAT «ERASMUS+» PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA
METODELOR DE PREDARE INOVATOARE ÎN DOMENIUL VET CATERING
ŞI TURISM, CU SPRIJINUL TIC ŞI AL LIMBILOR STRĂINE
«Educaţia nu este cât de mult ai memorat, nici măcar cât ştii. Este capacitatea de
a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii».
(Anatole France)

Foto: Ecaterina Leițoiu

Anul 2017 marchează 30 de ani de programe educaţionale europene în România, ani în
care au fost implementate proiecte care au schimbat viaţa a mii de participanţi din şcoli teroretice
şi tehnice, universităţi, organizaţii neguvernamentale şi instituţii implicate în activităţi de
formare profesională.
Programul «Erasmus+» există de 30 de ani. A debutat în 1987, atunci când se adresa în
mod exclusiv studenților, a crescut și a înglobat formarea profesională, educația școlară,
educația adulților, tineretul și sportul. S-a numit pe rând «Socrates 1», «Socrates 2», «Leonardo
da Vinci», «Programul de Învățare pe tot parcursul vieții» și, începând cu 2014, «Erasmus+».
«Erasmus+» încurajează contactele, schimburile şi autonomizarea învăţământului,
formarea şi activităţile pentru tineri prin iniţiative de învăţare formală şi non-formală în Europa
şi în afara acesteia. Rezultatele se pot vedea deja, mai ales în ceea ce priveşte mobilitatea
personalului şi colaborarea dintre organizaţii. Proiectele de cooperare între organizaţiile active în
domeniul educaţiei, formării şi tineretului, cu participarea întreprinderilor sunt esenţiale pentru a
adapta cât mai bine sistemele de educaţie şi formare la nevoile cursanţilor şi ale societăţii.
Implicarea Colegiului Tehnic Ioan C. Ştefănescu, Iași în proiecte şi parteneriate
europene a adus o nouă viziune a şcolii, dând impulsuri noi asupra întregului demers didactic.
Schimbul de experienţă în multe domenii curriculare, cu reprezentanţi din alte şcoli şi instituţii
europene, a condus la asimilarea de exemple de bune practici care au avut o influenţă pozitivă în
dezvoltarea competenţelor lingvistice, social-civice, digitale, de sensibilizare şi exprimare
culturală. Elevii şcolii noastre au fost implicaţi în acţiuni de conştientizare a viitorului lor pe
piaţa muncii, a şomajului în contextul european, a persoanelor dezavantajate. Pe parcursul
derulării de proiecte internaţionale, tinerii participanţi au căutat împreună soluţii pertinente,
adaptate ţărilor partenere, pentru reuşita lor în plan social, au dezvoltat relaţii de prietenie şi de
cunoaştere a culturii şi tradiţiilor europene.
Cele mai importante caracteristici ale Colegiului Tehnic Ioan C. Ştefănescu, Iaşi
relevante pentru dimensiunea europeană în educaţie sunt:
- calitate, performanţă, educaţie crosscurriculară şi complementară ca bază a educaţiei
pe tot parcursul vieţii, optimizarea activităţilor care să permită elevilor să dispună de
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cunoştinţe, dar, mai ales, de deprinderi şi capacităţi de studiu individual, de adaptare la
condiţiile de lucru permanent în schimbare;
preocuparea pentru dezvoltarea învăţării pe bază de competenţe şi dezvoltarea de
competenţe cheie necesare pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii elevilor noştri;
promovarea valorilor europene în scopul formării elevilor noştri de cunoştinţe,
abilităţi, atitudini de viitori cetăţeni activi ai Uniunii Europene;
preocuparea constantă pentru proiectele de colaborare cu şcoli din Uniunea
Europeană;
dialogul intercultural pentru educarea, instruirea, formarea spirituală, multiculturală şi
transmiterea valorilor şi modelelor europene întregii comunităţi educaţionale;
cooperarea directă a instituţiilor din domeniul educaţiei, a profesorilor, elevilor şi
părinţilor cu reţele şcolare naţionale şi internaţionale.

Învăţarea pe tot parcursul vieţii presupune multe competenţe fundamentale: abilitatea de
a urma şi de a continua învăţarea şi de a-şi organiza propriul proces de învăţare. Competenţele de
bază, precum cele lingvistice, matematica şi abilităţile TIC sunt necesare pentru a evalua,
dobândi, prelucra şi asimila noi cunoştinţe şi competenţe.
Implicarea şcolii noastre în proiectul de parteneriat «Erasmus+» “Interactive Catering
and Tourism: a European Approach”, finanţat de Comisia Europeană, a condus la dezvoltarea
abilităţilor digitale şi multilingvismului în domeniul de catering şi turism în educaţie şi formare,
prin utilizarea metodelor centrate pe elev. Acest lucru a permis dezvoltarea unei metode de
predare inteligentă şi favorabilă incluziunii, cu scopul de a-i ajuta pe elevi şi profesori să se
adapteze la nevoile de pe piaţa muncii în continuă schimbare şi creşterea nivelului de informare
şi comunicare, asimilarea tehnologiilor în procesul de predare – învăţare - evaluare, la
disciplinele de la profilul «Tehnician în gastronomie» prin intermediul accesului la resursele
educaţionale create, disponibile pe site-ul proiectului
http://europeanictproject.wix.com/ictproject,
precum şi de predare – învăţare - evaluare a practicilor bazate pe TIC.

Foto: http://europeanictproject.wixsite.com/ictproject

Uniunea Europeană este o destinaţie turistică de top din lume, cu cea mai mare densitate
şi varietate de atracţii turistice. Pentru a păstra atractia turiştilor, se impune îmbunătăţirea şi
modernizarea serviciilor şi produselor, adesea legate de noile tehnologii de informare şi
comunicare şi calitatea şi prestarea de servicii în turism, în ţări şi regiuni diferite, din întreaga
Europă. Din acest motiv, profesorii şi furnizorii de educaţie în domeniul turism, catering şi TIC
european, din Cehia, Italia şi Ungaria, s-au conectat în mod constant pentru schimbul de
experienţă şi bune practici, în scopul de a oferi elevilor toate abilităţile şi cunoştinţele necesare
despre evoluţia pieţei turistice, în vederea integrării lor, pe piaţa muncii europene.
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România dispune de un potenţial tropic şi antropic propice dezvoltării turismului ca
ramură a economiei. Principalele caracteristici ale reliefului României sunt: variaţia, simetria,
armonia, proporţionalitatea, concentricitatea. Există aproape toate formele de relief de pe
glob. Relieful, clima, hidrografia, fauna, vegetaţia, la care se adaugă şi elementul antropic, pot
face din Romănia o ţară foarte vizitată de turişti. După 1990 în România s-a creat posibilitatea
creşterii locurilor de muncă în domeniul servicilor în turism şi alimentaţie. Au apărut specializări
în hotelărie, ospătărie, somelier, bucătărie, banqeting, ticheting, catering, etc.
Utilizarea Internetului în procesul de învăţământ, alături de alte instrumente auxiliare,
favorizează accesul în timp real la informaţii, schimburile interne şi internaţionale şi oferă noi
posibilităţi de predare - învăţare – evaluare. În acest cadru participă diverse categorii de persoane
(elevi, profesori, specialişti în informatică), fiecare având un rol bine determinat.
Comunicarea în limbi străine se bazează pe capacitatea de a înţelege, exprima şi
interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii, oral sau în scris (ascultare, vorbire, citire
şi scriere), într-un număr corespunzător de contexte sociale şi culturale (în educaţie şi formare, la
muncă, acasă şi timp liber), în acord cu o dorinţă sau necesitate. Comunicarea în limbi străine
solicită, de asemenea, aptitudini cum ar fi medierea şi înţelegerea interculturală. Un nivel de
competenţă individual va varia între cele patru dimensiuni (ascultare, vorbire, citire şi scriere),
pentru fiecare limbă străină în parte, în funcţie de fondul social şi cultural personal. În mod
deosebit, această competenţă are valori noi în cazul abordărilor multilingve. În standardele
naţionale pentru învăţarea limbilor moderne, cadrele didactice sunt într-o continuă căutare de
modalităţi mai bune de accesare a materialelor autentice şi de furnizare de experienţe care vor
dezvolta mai bine competenţele elevilor de comunicare în limbi străine. Tehnologia este cel mai
bun mijloc pentru crearea unui mediu favorabil pentru învăţare. TIC poate sprijini profesorii în a
face învăţarea limbilor străine mai rapidă, mai uşoară, mai atractivă şi mai interesantă.
Importanţa comunicării într-o limbă străină este mai nou percepută şi dedusă din
prezenţa acesteia printre competenţele-cheie europene destinate educaţiei pe tot parcursul vieţii,
iar la treapta învăţămîntului liceal ţine de sensibilizarea valorii limbii străine ca mijloc prioritar
de a accede la surse internaţionale de informare şi de documentare ce promovează valori
individuale şi general-umane, ca instrument efectiv de abordare şi realizare a unui nivel mai înalt
de cultură generală şi de civilizaţie, de maturizare spirituală şi intelectuală, de comunicare
interpersonală şi interculturală.
Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare –
învăţare – evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe
toate meridianele lumii, întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea
proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a
cunoaşterii. Rolul cadrului didactic din învăţământul tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se
poate transforma în cel de facilitator al învăţării prin regândirea propriei misiuni: crearea unui
ambient (scop, informaţii, resurse, strategie) care să-i permită elevului să-şi construiască/
dezvolte cunoaşterea, cu ajutorul TIC.
Exemple de bune-practici
În cadrul proiectului, ca rezultate intelectuale, s-au realizat resurse educaţionale, care
pot fi folosite la orele de predare – învăţare - evaluare: glossar de termeni specifici în turism şi
alimentaţie (catering), termeni specifici de alimente, băuturi, exprimaţi în limba română, cehă,
italiană şi maghiară, o carte de bucate cu reţete tradiţionale fiecarei ţări. În cadrul activităţilor la
clasă şi la orele de practică profesională, elevii, împreună cu profesorii şi coordonatorii de
practică, deschid site-ul proiectului unde caută informaţii legate de domeniul «Turism şi
Alimentaţie», folosesc materialele educaţionale încărcate pe site. Învaţă termeni specifici în
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limbile: engleză, cehă, italiană, maghiară. Învaţă, de asemenea, să se exprime oral şi în scris în
limbi străine, în situaţii de servire clienţi, de preparare a unor meniuri specifice ţărilor partenere.
Predarea limbii engleze ca a doua limbă, de vocabular, joacă un rol foarte important,
deoarece cuvintele reprezintă principalul instrument pe care elevii îl folosesc să comunice şi să
se exprime în clasă sau în situaţii de zi cu zi. De aceea, cei care vor să lucreze în pub-uri,
restaurante sau cafenele de aici trebuie să dobândească vocabularul tematic cât mai bogat,
deoarece, mai devreme sau mai târziu, ei vor trebui să ştie cum să identifice ingredientele unei
reţete, vor interacţiona in străinătate cu un client sau chiar vor şti fiecare ustensilă de bucătărie
utilizată.
Elevii trebuie să înveţe verbele care arată diferite moduri de preparare a alimentelor,
adjectivele legate de gusturi, forma, culoarea, aroma şi textura produselor alimentare,
instrumente şi aparate de bucătărie şi utilizarea lor, tipurile de ingrediente (carne, fructe, legume,
ierburi, condimente, produse lactate, fructe de mare, cereale, etc.) şi băuturi (alcoolice şi
nealcoolice), precum şi frazele cele mai frecvent utilizate, sintagmele şi expresiile utilizate în
locuri în care oamenii mănâncă afară.
De asemenea, elevii pot învăţa din materialele educaţionale elaborate în cadrul
proiectului verbele legate de gătit, deoarece există situaţii în care clienţii doresc să ştie cum
anumite feluri de mâncare sunt preparate sau gătite, ustensilele şi echipamentele de bucătărie. O
altă listă importantă a vocabularului este reprezentată de instrumentele de bucătărie şi tacâmuri,
sticlărie şi veselă pe care elevii din clasele de servicii publice vor trebui să achiziţioneze de-a
lungul anilor de liceu de studiu.
Prof. Ecaterina LEIŢOIU
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4. PROIECT GENERAL: «IAŞI, CAPITALA RENAŞTERII NAŢIONALE - 100 DE
ANI DE LA MAREA UNIRE»

Foto: Adrian Luca

«Fii Român în şcoala ta!»
«Proiectul General „Iaşi – capitala Renaşterii Naţionale – 100 de ani de la Marea Unire”, care
se va derula pe parcursul a doi ani calendaristici, 2017-2019, îşi propune să includă activităţi şi
proiecte dedicate Marii Uniri»
(Director, prof. Liana Dolores Voinea)
«Unirea Transilvaniei cu România de la 1 decembrie 1918 reprezintă fără doar şi poate
evenimentul principal al istoriei României şi totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor
graniţelor vechii Dacii»
(Prof. dr. Cristian Muntianu)
«Patrie nu înseamnă doar privirea îndreptată spre trecut şi prezent. Patrie înseamnă şi viitor,
viitorul acestor locuri, precum şi al locuitorilor acestor pământuri: copiii şi nepoţii noştri. Faţă
de ei trebuie să nutrim aceleaşi sentimente ca şi faţă de strămoşii noştri»
(Prof. Mihaela Brumă)

Perioada de desfăşurare: 2017 - 2019
· Prinde ritmul
Coordonatori: Voinea Liana Dolores, Savin Irina Isabella, Pascariu Cristian, Calance Mădălina,
Costei Cornelia, Doboș Irina, Oatu Mihaela, Scărlătescu Mihai, Cristiana Maria Măcărescu
Perioada și locul de desfășurare: 15.11 – 22 .11.2017 (prima ediție), sala de Educație fizică a
Colegiului Tehnic «Ioan C. Ștefănescu» - Iași
Participanți: elevii Colegiului Tehnic «Ioan C. Ștefănescu» - Iași
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· Proiect 1 decembrie – Ziua Naţională
Coordonatori: Voinea Liana Dolores, Savin Irina Isabella, Doboș Irina, Muntianu Cristian,
Brumă Mihaela, Zaharia Simona, Lache Oana, Lache Florentina, Vlad Luminița, Pintea Violeta,
Oatu Mihaela, Scărlătescu Mihai, Cristiana Maria Măcărescu
Perioada și locul de desfășurare: 29.11.2017, Colegiul Tehnic «Ioan C. Ștefănescu» - Iași
Participanți: elevi și profesori ai Colegiului Tehnic «Ioan C. Ștefănescu» - Iași
· Păpușșa fermecată
Perioada desfășurării: noiembrie 2017
Coordonatori: Voinea Liana Dolores, Savin Irina Isabella, Ţifui Daniela, Aniculăesei Monica,
Lache Oana, Oatu Mihaela, Scărlătescu Mihai, Cristiana Maria Măcărescu
Participanți: profesorii catedrei tehnice de «Design Vestimentar» și elevii Colegiului Tehnic
«Ioan C. Ștefănescu» - Iași
· Moșș Nicolae împarte daruri
Perioada și locul de desfășurare: 6 – 20.12.2017, Colegiul Tehnic «Ioan C. Ștefănescu» - Iași
Coordonatori: Voinea Liana Dolores, Savin Irina Isabella, Doboș Irina, Zaharia Simona, maiștrii
instructori de la Catedra Tehnică, Galiță Victoria, Lache Florentina, Lache Oana, Oatu Mihaela,
Scărlătescu Mihai
· De vorba cu Domnul Cuza. Pe urmele marelui domnitor
Perioada desfășurării: 16 – 22. 01.2018, Muzeul Unirii, Iași
Coordonatori: Voinea Liana Dolores, Savin Irina Isabella, Doboș Irina, Popinciuc Flaviana,
Mîndru Liliana, Cioacă Cornelia, Galiță Victoria, Oatu Mihaela, Scărlătescu Mihai, Măcărescu
Cristiana
· Iaşul turistic
Perioada și locul de desfășurare: noiembrie 2017 – mai 2018, obiective turistice importante
Coordonatori: Voinea Liana Dolores, Savin Irina Isabella, Doboș Irina, Nica Beatrice, Popa
Monica, Galiță Victoria, Oatu Mihaela, Scărlătescu Mihai
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· Learning outdoors – Relaţia muzeu – şcoală
Coordonatori: Voinea Liana Dolores, Savin Irina Isabella, Doboș Irina, Muntianu Cristian,
Tănase Irina, Brumă Mihaela, Botoșineanu Ionela, Epureanu Emanuela, Apintei Liliana,
Pascariu Cristian, Vrabie Elena, Mincior Elisabeta, Badea Mihaela
Participanți: elevi și profesori ai Colegiului Tehnic «Ioan C. Ștefănescu» - Iași
Perioada și locul de desfășurare: octombrie 2017 – mai 2018, Complexul Muzeal al Palatul
Culturii din Iași, Muzeul de Istorie Naturală din Iași și alte obiective turistice
Director, prof. Dolores Liana VOINEA, consilier educativ, prof. Irina DOBOŞ

Foto: Adrian Luca
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5. PROIECTUL EDUCAŢIONAL «BIBLIOINFOLIFE»
(BIBLIOTECA DE PRIM AJUTOR)

Foto: bjiasi.ro

În data de 25.10.2017, un grup de elevi de la Colegiul Tehnic Ioan C. Ştefănescu, Iași
însoțiți de cadre didactice, au participat la Proiectul Educaţional «BiblioInfoLife» (Biblioteca de
prim ajutor). Acesta s-a desfășurat la sediul Filialei «Ion Creangă» din cadrul Casei de Cultură a
Sindicatelor, B-dul Socola, nr. 34, iar grupurile țintă au fost elevii școlari și de liceu cu vârsta
cuprinsă între 7-18 ani, cadrele didactice și familia / prietenii, dar și utilizatorii internet.
Obiectivul general al acestui proiect este reprezentat de PROMOVAREA ATITUDINII
PREVENTIVE a elevilor și SUBLINIEREA IMPORTANȚEI COMPORTAMENTULUI
ACESTORA ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ.
Activitățile la care elevii au participat sunt:
1. Sesiune interactivă pe tema acordării primului ajutor (informații de prevenire şi intervenție în
caz de dezastre), moderată de voluntarii din cadrul S.V.A.
2. Sesiune de informare privind modalitățile de petrecere a timpului liber în siguranță, susținută
de bibliograf-documentarist Elena Zanet, din cadrul Serviciului Programe și Proiecte Culturale
din B.J. Iași.
Bilbioteca, instituție prin tradiție conservatoare, vine în întâmpinarea nevoii de
informare, educare şi recreere a cetățenilor, menirea sa ca instituție de cultură şi educație fiind
extinsă prin servicii moderne de informare și consiliere.
Prof. Flaviana POPINCIUC,
consilier educativ, prof. Irina DOBOŞ,
prof. dr. Petru ISTRATE
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI - CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH. ASACHI” - IAŞI

Strada Palat nr. 1, 700019 Iaşi; Tel/Fax: +40 332-110044; url: http://www.bjiasi.ro; e-mail: contact@bjiasi.ro

Nr. 3549/11.10.2017

Nr. de exemplare:2
Exemplar nr.: 2

ACORD DE PARTENERIAT
Cap. 1 – PĂRŢILE
Art. 1) BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH. ASACHI” - IAŞI, cu sediul în Municipiul Iaşi,
Strada Palat, Nr. 1, Cod fiscal nr. 4540844, telefon/fax: (+40)332110044, website:
http://www.bjiasi.ro, e-mail: contact@bjiasi.ro, reprezentată prin Dan Nicolae Doboş.
şi
Art. 2) COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. ŞTEFĂNESCU” - IAŞI, cu sediul în Municipiul
Iaşi, Bulevardul Socola nr.51-53, Cod 700268, telefon 0232 437404, 0232 237233; fax 0232
237233, website: exam_stefanescu@yahoo.com, e-mail: www.colegiulstefanescu.ro reprezentat
prin Voinea Liana Dolores, în calitate de Director.
Cap. 2 – SCOPUL ACORDULUI DE PARTENERIAT
Prezentul protocol are drept scop reglementarea modului de colaborare între cele două părţi, în
vederea implicării elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi de informare, formare şi loisir, prin
elaborarea şi derularea, în parteneriat, de proiecte adresate acestora şi valorificarea potenţialului
creator al copiilor şi tinerilor cu privire la capacitatea acestora de a realiza diverse lucrări.
Cap. 3 – CONTRIBUŢIA ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
În vederea realizării scopului propus prin acest parteneriat, părţile au următoarele obligaţii:
Art. 3) Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” - Iaşi se obligă:
- să informeze partenerul cu privire la oferta culturală, în vederea atragerii elevilor către
bibliotecă;
- să pună la dispoziţie spaţiul şi logistica necesare organizării activităţilor comune, după caz;
- pentru fiecare activitate, biblioteca va suporta costurile pentru un (1) afiş (A3 sau A4);
- să pună la dispoziţia partenerului materialele publicitare (afişele) în format electronic;
- să informeze partenerul de schimbările survenite în program cu cel puţin 5 zile lucrătoare
înainte;
- să mediatizeze ambii parteneri în acţiunile comune.
Art. 4) Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” - Iaşi se obligă:
- să disemineze în rândul elevilor şi a cadrelor didactice a tuturor informaţiilor legate de
programele bibliotecii care au drept public ţintă elevii şi profesorii;
- să permită participarea elevilor şi a cadrelor didactice la activităţile stabilite de cele două
instituţii;
- să pună la dispoziţie spaţiul şi logistica necesare organizării activităţilor comune, după caz;
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- să informeze partenerul de schimbările survenite în program cu cel puţin 5 zile lucrătoare
înainte;
- să mediatizeze ambii parteneri în acţiunile comune.
Cap. 4 – DURATA CONTRACTULUI
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi va înceta la data de
30 iunie 2018.
Cap. 5 – DISPOZIŢII FINALE
Art. 5) Serviciile prestate de ambele părţi sunt cu titlu gratuit.
Art. 6) Pentru o bună organizare şi pentru a evita suprapunerile cu alte proiecte derulate de
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, fiecare activitate propusă de Colegiul Tehnic „Ioan C.
Ştefănescu” - Iaşi trebuie anunţată în scris cu 15 zile înainte, printr-o adresă depusă la
secretariatul instituţiei (Bd. Ştefan cel Mare, nr. 8, Galeriile comerciale, mezanin) sau prin email, pe adresa programe@bjiasi.ro, conţinând titlul exact al activităţii, durata, invitaţii şi
specificaţii cu privire la adresabilitate (categoria de public).
Art. 7) Activităţile derulate în comun vor avea loc în spaţiile bibliotecii, în cele ale liceului
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” - Iaşi sau în alte spaţii, alese de comun acord între cele
două părţi.
Art. 8) Orice neînţelegeri izvorâte din interpretarea şi executarea prezentului acord vor fi
soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi
supuse instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 9) Acordul de parteneriat încetează oricând prin acordul ambelor părţi sau la expirarea
duratei. În cazul nerespectării obligaţiilor asumate de una dintre părţi, partenerul va denunţa
unilateral protocolul, cu notificarea prealabilă, cu cel puţin şapte (7) zile calendaristice înainte de
rezilierea contractului. Rezilierea unilaterală se poate face pentru nerespectarea oricărei obligaţii
contractuale, indiferent unde figurează în cuprinsul lui.
Art. 10) Prezentul acord se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare şi constituie
întreaga înţelegere dintre părţi referitoare la chestiunile cuprinse în acesta şi prevalează asupra
tuturor convenţiilor, contractelor sau aranjamentelor anterioare dintre părţi privitor la aceste
chestiuni. Orice modificare, completare a prezentului acord este valabilă numai dacă este
semnată de ambele părţi.
Art. 11) Prezentul acord a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi
Director,
Dan Nicolae DOBOŞ

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, Iași
Director,
Voinea Liana Dolores

Avizat,
Şef Serviciu Proiecte şi Programe Culturale, PR
Mihaela Morariu
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Foto: Roberta Florea

P.S. «Biblioteca de prim ajutor» a fost o activitate la care am avut şansa să particip,
învăţând, în primul rând, că micile detalii fac diferenţa. De exemplu, am aflat cum să foloseşti
mâinile pentru resuscitare sau cum să mişti o persoană lovită. Sănătatea reprezintă cel mai
important lucru, ea înseamnă libertate, aşa că vă sfătuiesc să vă documentaţi, nu veţi regreta, din
contra, veţi fi mândri, ştiind că puteţi salva o viaţă!»
Roberta FLOREA, clasa a X-a E
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6. PROIECT EDUCAŢIONAL
«SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR DONATE»

Foto: gradinamea.ro

CAMPANIE NAŢIONALĂ DIN CADRUL PROGRAMELOR
STRATEGIEI NAŢIONALE DE ACŢIUNE COMUNITARĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

SCOPUL PROIECTULUI
Sensibilizarea elevilor şi profesorilor din unitatea de învăţământ cu privire la situaţia dificilă în
care se află copiii afectaţi de lipsa de alimente.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
- Formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei pentru voluntariat în rândul
copiilor, în vederea conştientizării şi exercitării cetăţeniei europene active.
- Formarea unor deprinderi de inter-relaţionare cu persoane diferite ca vârstă şi condiţie socială.
- Consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi impreună cu ceilalti într-o societate unită şi solidară.
BENEFICIARII PROIECTULUI
19 elevi de la Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănecu» - Iaşi, din clasele de liceu - zi sau Şcoală
profesională, care au situaţii financiare, sociale dificile şi care sunt afectaţi de lipsa alimentelor.
PERIOADA :
- 20-24 noiembrie 2017
PARTENERI/COLABORATORI
- Asociaţia de părinţi «PARICS» - Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» - Iaşi
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
- Diriginţii, cadre didactice ai Colegiului Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» - Iaşi
- Elevi voluntari
ACTIVITĂŢI SPECIFICE PROIECTULUI
1. Identificarea copiilor aflaţi în dificultate;
2. Prezentarea acestei campanii în unitatea şcolară de către voluntarii SNAC prin popularizare cu
ajutorul afişelor şi anunţurilor făcute la staţia radio de elevii implicaţi în proiect;
3. Colectarea tuturor donaţiilor, constând în fructe, legume şi alimente de bază la nivelul şcolii;
4. Dirijarea donaţiilor colectate către elevi şi familiile acestora.
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ECHIPA COORDONATOARE:
1. Director: prof. Voinea Liana Dolores
2. Director adjuct: prof. dr. Savin Irina Isabella
2. Coordonator SNAC: prof. Zaharia Simona
3. Consilier educativ: prof. Doboş Irina

Foto: Adrian Luca

Prof. Simona ZAHARIA
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7. PROIECTUL CULINAR ROMÂNO-ISRAELIAN «GĂTIM ÎMPREUNĂ
PENTRU O LUME MAI BUNĂ»

Foto: Irina Mardare

Titlu proiect: Gătim împreună pentru o lume mai bună.
Tip: internaţional
Domeniu: educaţie gastronomică, interculturalitate, voluntariat
Perioada: 1-7 decembrie 2017
Instituţia coordonatoare: Colegiul Tehnic Ioan C. Ștefănescu, Iași
Parteneri/colaboratori: Chef Fuad SNUNU, Chef Hakim AZAB, Abdel Magid
MUHAMMAD, Mohammad MUSA, Chef Khaled HARB – Israel; Fundația Star of
Hope, Centrul Regional de Reabilitare pentru Copii și Tineri cu Dizabilități Steaua
Speranței, Iași, GFK România – Institut de cercetare de piața, Iași.
5. Echipa de implementare a proiectului: director, prof. Liana Dolores Voinea, director
adjunct, ing. dr. Irina Isabella Savin, prof. Irina Mardare
6. Grup ţintă/beneficiari: 10 elevi (clasa a X-a A, clasa a XI-a C, clasa a XII-a B)
7. Scop: realizarea unor preparate culinare internaționale, folosirea adecvată a limbii
engleze, fixarea termenilor specifici artei culinare în limba engleză, aprofundarea
competențelor sociale (relaționarea cu alte persoane, cooperarea și colaborarea în cadrul
unui grup)
8. Obiective:
- pregătire profesională teoretică şi practică în domeniul gastronomiei şi artei culinare;
- consolidarea competenţelor profesionale ale elevilor de la specializarea Tehnician în
Gastronomie;
- însuşirea de către elevi a unor tehnici speciale de lucru şi secrete ale artei culinare;
- îmbunătăţirea stimei de sine, a competenţelor de comunicare, lucru în echipă şi de
utilizare a limbii engleze;
- deschiderea spre toleranţă şi interculturalitate.
9. Argument:
Bucătăria este un fapt de cultură, dezvoltarea ei are caracter istoric și este strâns
legată de dezvoltarea civilizației și a culturii omenești în general. Dar bucătăria nu este doar un
act de cultură semnificativ, ci și domeniul unor performanțe individuale. În zilele noastre, ca și
altădată, prestigiul profesiunii de bucătar constă, înainte de toate în valoarea și cantitatea
prestațiilor profesionale. În secolul nostru de înaltă tehnicitate și de supremație a industriei, când
esențialul activității umane se traduce (măsoară) în termen cantitativ, de producție de masă,
rapiditate, rentabilitate, important pentru bucătar este de a conserva caracterul artizanal al
1.
A.
B.
2.
3.
4.
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bucătăriei. Marii bucătari n-au fost niciodată prizonierii rețetelor. Amprenta lor poate fi
recunoscută în modul în care improvizează (creează) tot timpul, adăugând, substituind, înlocuind
ingrediente, variind dozele sau timpii de transformare și combinare, așa încât să obtină mereu
efecte noi și gusturi din ce în ce mai variate și mai rafinate.
Daca istoria mâncărurilor, inseparabilă de istoria popoarelor, nu s-a schimbat prea
mult și dacă marile rețete au ramas aceleași, în ciuda simplificării impresionabile a bucătăriei
contemporane, este indispensabil a se ține cont de cercetările moderne în știința gastronomiei.
 În data de 3 decembrie sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. O zi
plină de semnificație, un prilej prin care ne exprimăm solidaritatea și respectul pentru
persoanele cu dizabilități, prin care susținem demnitatea și drepturile acestora. 3 decembrie
reprezintă astfel o ocazie pentru o schimbare de atitudine, pentru reunirea sub același scop a
instituțiilor care încearcă să elimine barierele în ceea ce privește integrarea persoanelor cu
dizabilități în diverse sfere de activitate.
10. Resurse (umane, materiale, financiare, de timp):
- umane: 10 elevi specializarea Tehnician în gastronomie, 10 copii si tineri cu dizabilități
din cadrul Fundației Star of Hope, maiștri instructori, reprezentanţi ai comunităţii locale,
mass-media, etc.
- materiale: vase, ustensile, utilaje specifice unităţii de alimentaţie publică (cuptor electric,
cuptor pe gaz, plită, etc.); materii prime de origine vegetală, materii prime de origine
animală
- financiare: donații
- de timp: 8h/zi
11. Evaluare: modul de realizare a prelucrărilor primare şi termice ale alimentelor,
respectarea regulilor de igienă personală şi la locul de muncă, efectuarea corectă a miseen-place-ului, folosirea corectă a utilajelor şi echipamentelor din unitatea de alimentaţie,
remedierea diferitelor defecte ce apar la preparate, întocmirea unui meniu, respectând
criteriile generale unei expoziţii de produse culinare.
12. Rezultate ale învățării:
- asumarea rolurilor în echipa de lucru
- colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor
- dozarea materiilor prime în funcţie de preparat
- obținerea unor preparate cu grad ridicat de complexitate, conform proceselor tehnologice
specifice
- aranjarea preparatelor în vederea servirii
- utilizarea corectă şi adecvată a limbii engleze în receptarea şi în producerea mesajelor în
diferite situaţii de comunicare;
13. Rezultatele proiectului:
- ateliere culinare cu vânzare - banii încasați vor fi donați Fundației Star of Hope România
- editarea unui CD/DVD pentru fiecare clasă cu momentele semnificative ale activităţilor
desfăşurate în timpul proiectului
- diplome de participare
- afișe de promovare a evenimentelor
Prof. Irina MARDARE
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IV. GASTRONOMIA ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

ALIMENTAŢIA ÎN «BIBLIE»
«Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos.
Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc»

Alimentaţia creştinului se cuvine să fie una simplă, sănătoasă, chibzuită, cu
evitarea lăcomiei de mâncare - şi de băutură şi cu respectarea zilelor de post. Creştinul este
convins că viaţa este mai mult decât hrana, precum spune Iisus Hristos, şi că omul se hrăneşte nu
numai cu pâine ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu (Matei 4, 4). El va căuta
la împărăţia lui Dumnezeu, inclusiv prin munca pentru asigurarea celor trebuincioase vieţii, iar
mâncarea şi băutura îi vor fi date pe deasupra, aşa după cum spune Mântuitorul: „De aceea zic
vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi
îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la
păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc
le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele?” (Matei 6, 25-26).
Alimentaţia era reglementată în Vechiului Testament, fiind legată de ritualurile şi
jertfele din cadrul iudaismului, de o viziune specific vechi-testementară a „necurăţiei” faţă de
persoane, animale, lucruri etc., precum şi de o imagistică şi simbolistică specifice poporului ales
prin legământul vechi (i.e. Vechiul Testament) cu Dumnezeu. De altfel, cele mai multe din
preceptele legate de alimentaţie se găsesc în cărţile despre ritualuri şi jertfe ale Vechiului
Testament (în special, Leviticul şi Deuteronomul).
Noul Testament, deja Evangheliile, dar, mai ales, Faptele Apostolilor şi
epistolele apostolilor, dau mărturie de o tranziţie a viziunii tinerei Biserici a lui Iisus Hristos faţă
de alimentaţie printr-o dezvoltare din ce în ce mai pronunţată a unei înţelegeri prefigurative a
Vechiului Testament. Jertfa este acum prin excelenţă una nesângeroasă, iar preceptele şi
ritualurile comunităţii iudeo-creştine primitive încep să se modifice în consecinţă prin
spiritualizarea viziunii de „curat” şi „necurat”.
Încet-încet, din Biserică şi din tradiţia Sfinţilor Părinţi dispar noţiuni vechi-testamentare
ca „alimente interzise” sau „alimente necurate”, accentul căzând nu pe ce mănâncă omul, ci
pe cum mănâncă, curăţia sau necurăţia fiind legată, în primul rând, de inima omului. În
creştinism, singurele indicaţii alimentare sunt cele legate de posturi, dar şi acelea variază puţin
de la o Biserică locală la alta, de la o regiune la alta, de la o tradiţie locală la alta. De altfel,
postul de bucate nu este decât unul din aspectele postirii în deplinătatea sensului.
Sângele şi grăsimea
După legea Vechiului Testament, alimentaţia exclude consumul de sânge, căci sângele
reprezintă viaţa („viaţa a tot trupul este în sânge” Lev 17, 11-14; Deut 12, 23) sau duhul pe care
Dumnezeu l-a pus în tot ce are viaţă. Sângele (animalului) are rolul ritual de a face ispăşire
pentru sufletele oamenilor (Lev 17.13), pentru că prin vărsarea sângelui jertfei duhul de viaţă se
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întoarce la Dumnezeu care l-a dat (Ecclesiast 12, 7) şi poartă în faţa tronului lui Dumnezeu
nedreptatea, după acelaşi mecanism ritual ca sângele lui Abel vărsat de Cain (Facere 4, 10).
Cartea Leviticului rezumă mecanismul jertfei vechi-testamentare prin sângele
animalului jertfit astfel: „Pentru că viaţa („nephesh” - sg.) a tot trupul este în sânge şi pe acesta vi
l-am dat pentru jertfelnic, ca să vă curăţiri sufletele („nephesh” - pl.) voastre, că sângele acesta
curăţeşte sufletul („nephesh” - sg.).” (Lev. 17, 11). „Duhul de viaţă” („Nephesh”) al celui care
aduce jertfa se identifică simbolic cu „nephesh”-ul animalului sacrificat. O astfel de vărsare de
sânge rituală simbolizează întoarcerea vieţii la Cel care a dat-o, fiind o recunoaştere a păcatului
(care aduce moartea), un act ritual de pocăinţă. Mai mult, stropirea cu sângele animalului
sacrificat într-o mulţime de stropi în sfânta sfintelor în Ziua Ispăşirii (Lev 16, 15) simbolizează,
prin acest ritual, curăţirea mulţimii păcatelor şi nelegiuirilor poporului (Lev 16, 16).
La fel, tot pentru motive rituale (cu precizarea că unii înţeleg „legea ceremonială” şi ca
fiind în acelaşi timp şi o „lege sanitară”), grăsimea era interzisă din alimentaţie (Lev 4.17; 7.2327), deoarece din aceasta se aduceau lui Dumnezeu jertfe mistuite de foc (Lev 7.25).
Carnea
În privinţa cărnii este recomandată consumarea animalelor curate şi anume:
1) Dobitoacele care au unghia despicată în două şi rumegă (boul, oaia, capra, cerbul, căprioara şi
bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică şi girafa). Se vor evita animalele necurate care nu
îndeplinesc condiţiile, ca, de exemplu, porcul, care are unghia despicată în două, dar, nu rumegă,
cămila, care rumegă, dar nu are copita despicată în două, iepurele, care rumegă, dar nu are
unghia despărţită, ariciul, patrupedele (dobitoacele) cu talpa moale sau ,,care umblă pe labele
lor”(ex: pisica, câinele, ursul, etc)
2) Peştii care au aripi (înotătoare) şi solzi din râuri, mări şi bălţi.(d.e crap, caras, plătică, chefal,
roşioară, dorado, etc). Restul sunt necuraţi (guvid, păstrăv, macrou, ştiucă, etc)
3) Unele păsări. La curtea lui Solomon se consumau păsări îngrăşate. Evreii mai consumau şi
prepeliţele. Iisus menţionează găina când spune: “Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci
şi ucizi cu pietre pe cei trimeşi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge
găina puii supt aripi, şi n-aţi vrut!” Iisus spune: ,,Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi,
nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru". Mai sunt menţionaţi porumbeii (de
35 ori) despre care evangheliile relatează că se vindeau în Templu; Iisus le-a răsturnat scaunele
vânzătorilor de porumbei din Templu. Turturelele sunt pomenite de 12 ori.
Sunt necurate următoarele păsări: vulturul, vulturul bărbos (zgripţorul), vulturul de mare, şoimul
şi eretele cu soiurile lor, corbul cu soiurile lui, struţul, cucuveaua, pescăruşul cu soiurile lui,
rândunica, uliul cu soiurile lui, huhurezul, vultanul, pescarul, ibisul, lebăda, pelicanul
cormoranul, cocorul, cocostârcul, bâtlanul cu soiurile lui, pupăza, liliacul.
4) Târâtoarele care zboară şi umblă pe patru picioare şi care au fluierele picioarelor dinapoi
lungi, ca să poată sări, adică lăcusta şi soiurile ei, cosaşul şi soiurile lui, căluţul şi soiurile lui, şi
lăcusta-de-iarbă cu soiurile ei. Ioan Botezătorul mânca lăcuste şi miere sălbatică.
Restul târâtoarelor înaripate cu patru picioare sunt spurcate.
5) Unele dobitoace care se târăsc (mişună) pe pământ sunt necurate: cârtiţa, şoarecele, şopârla cu
soiurile ei (guşterul, crocodilul, salamandra şi cameleonul) ariciul, broasca, broasca ţestoasă,
melcul, cameleonul; cele ce se se târăsc pe pântece (Ex: şarpele), cele ce umblă necontenit pe
patru picioare, cele ce umblă pe un mare număr de picioare - (Ex: miriapodul).
În plus, erau interzise: consumul de dobitoace sugrumate sau de carne sfâşiată de
fiare şi de mâncăruri închinate idolilor.
Lactate Se recomandă laptele inclusiv cu miere sau cu vin, inclusiv cel de capră,
smântâna inclusiv cu miere; untul; brânza.
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Cereale În privinţa cerealelor sunt menţionate cel mai des grâul şi orzul şi mai este
amintit şi ovăzul. Pâinea este indicată ca un aliment de bază care trebuie consumat zilnic precum
arată Iisus în rugăciunea Tatăl Nostru.
Legume: lintea, bobul (fasolea), alacul, mazărea (cu numele de măzăriche) chimenul,
meiul, prazul, castravetele, ceapa şi usturoiul, izma (mentă) sau ruta (untariţa). Există referiri
generale la verdeţuri şi zarzavaturi.
Fructe Fructele cel mai des menţionate în «Biblie» sunt: smochinele, rodiile şi
strugurii şi mai sunt amintite stafidele, merele şi sicomorul.
Alte alimente. Era folosit pe scară largă uleiul de măsline. Este recomandat consumul
moderat de miere , inclusiv cu fagurele despre care Solomon spune ca este sănătos pentru oase.
Miere a mâncat însuşi Mântuitorul, după ce a înviat, alături de peşte fript, pentru a-i convinge
pe ucenici că el nu este un duh, aşa cum ei credeau. Este indicat consumul unei cantităţi mici de
vin. Mai sunt menţionate migdalele, fisticul, nucul.
Sfaturi
Bucatele au fost făcute curate de însuşi Hristos atunci când a arătat că nu ce intră în gură
spurcă pe om, căci ele se duc în pântece, iar, apoi în hazna, ci ceea ce iese din gura omului
spurcă pe om, căci acestea (păcatele) ies din inimă. Toate bucatele sunt curate dacă se iau cu
mulţumire (cu jertfe de mulţumire în «Vechiul Testament») sau simplu, cum a făcut Iisus şi cum
va face Pavel.
Omul trebuie să-şi pună un cuţit în gât, dacă e prea lacom, şi să nu poftească
mâncărurile alese ale celor mari ai zilei, căci ele reprezintă o hrană înşelătoare, învaţă Solomon.
El nu se va îngrijora de mâncare sau băutură, deoarece viaţa este mai mult decât hrana şi
pentru că Dumnezeu va avea grijă de oameni, dacă el are grijă de toate păsările din ceruri. În
plus, cei care se vor îngriji de mâncare nu vor putea adăuga un cot la înălţimea lor sau la
lungimea vieţii lor.
El se va feri şi de excesul de băutură, pentru că acesta duce la numeroase păcate şi
necazuri.
Iisus avertizează că lăcomia de mâncare şi băutură îngreunează, alături de îngrijorări,
inima astfel încât, fără veghe şi rugăciune, ea ne exclude de la moştenirea împărăţiei lui
Dumnezeu.
Creştinul va ţine posturile, aşa cum au făcut-o toţi oamenii sfinţi ai «Bibliei», aşa cum a
făcut-o Iisus, aşa cum Acesta a arătat atunci când le-a spus apostolilor că un anumit soi
de draci nu iese decât cu rugăciune şi cu post şi atunci când le-a spus ucenicilor cum să
postească; când postesc să-şi ungă capul cu untdelemn şi să-şi spele faţa, ca să arate Domnului
care este în ascuns că postesc şi acesta le va răsplăti la vremea potrivită şi să nu facă ca făţarnicii
care sunt posomorâţi şi-şi sluţesc feţele care vor să arate oamenilor că postesc, luându-şi astfel
răsplata de pe acum.
Creştinul va mai ţine cont şi de alte sfaturi ale aceluiaşi Solomon: ,,Mai bine un prânz
de verdeţuri, şi dragoste, decât un bou îngrăşat, şi ură." şi ,,Mai bine o bucată de pâine uscată, cu
pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă!"
Creştinul se va întări prin har şi nu prin mâncăruri de la care n-au tras folos cei care leau ţinut la prea mare preţ. Omul se va hrăni nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din
gura lui Dumnezeu.
El îşi va câştiga cu trudă hrana, aşa cum i-a prezis Dumnezeu când l-a izgonit din rai. El
va cere doar pâinea zilnică, cum o face Agur în rugăciunea sa şi aşa cum i-a învăţat Iisus pe
apostoli să se roage. El va căuta la împărăţia lui Dumnezeu (deci muncind pentru câştigarea
pâinii) şi toate celelalte lucruri (hrana, băutura, îmbrăcămintea) îi vor fi date pe deasupra.
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SARE, MIERE SAU ZAHĂR ÎN «SAREA ÎN BUCATE», BASM POPULAR CULES DE
P. ISPIRESCU

Foto: http://www.7p.ro

«Fără miere și fără zahăr, poate omul să trăiască, dar fără sare nu.»
În basmul cult, românesc, «Sarea în bucate», cules de Petre Ispirescu, ne este prezentată
soarta unui împărat și a celor trei fiice ale sale. Acesta le-a întrebat pe fete cum îl iubesc. Cea
mare a zis ca mierea, a doua ca zahărul, iar a treia ca sarea-n bucate. Atunci tatăl fetelor,
dezamăgit de ultimul răspuns, a alungat-o pe fiica lui cea mică. Fata a ajuns la alt împărat,
devenind ajutoarea chelăresei și apoi s-a măritat cu feciorul împăratului. Printre invitațiile de la
nuntă, s-a enumerat și tatăl fetei, ea gătindu-i toate bucatele fără sare, doar, cu zahăr și miere. În
ziua cununiei împăratul s-a ridicat supărat de la masă, zicând că ce se află la el în farfurie nu are
gust, mireasa s-a ridicat și a zis: «fără miere şi zahăr poate omul trăi, dar fără sare nu». El a
rămas surprins de cele spuse, cerându-şi iertare către fata lui cea mică.
În opinia mea, sarea în hrana pe care o consumăm are un rol important, desigur că nici
zahărul sau mierea nu sunt mai prejos, doar că ele nu reușesc să ofere un gust bun în orice
preparat, iar asta a demonstrat-o fata cea mică a împăratului din basmul cult «Sarea în bucate».
Cantitatea de sare pe care o folosim nu trebuie să fie una foarte mare, fiindcă poate strica gustul
acela bun, dar ne şi poate îmbolnăvi. În toate poveștile pe care le-am citit, mereu se pomenea de
acele mese împărătești «cu fel de fel de mâncăruri, de băuturi, de plăcinte și de alte bunătăți»
care erau nelipsite de la ospețele bogătanilor, iar pe lângă asta, veselia, dansul erau şi ele
prezente.
Un anumit fel de gustare îți poate aduce aminte de o persoană dragă sau de câteva clipe
minunate din viața ta, aşa cum cu toții avem în gând gustul cozonacului facut de bunica noastră
sau de fursecurile pe care mamele noastre le fac în fiecare an de sărbători. Un lucru minunat este
că putem găsi o multitudine de rețete cu delicii culinare, tot felul de băuturi deosebite și deserturi
fantastice, care ne pot ajuta să pregătim cele mai importante cine în familie, deoarece totul este
mai frumos alături de persoanele dragi.
În concluzie, mâncarea reușește să facă oamenii fericiți, să ne hrănească și să ne ajute să
trăim, având un rol important în viețile noastre. De dimineața până seara ne gândim la ce-o să
punem pe masă în pauză, la prânz sau la cină. Este un lucru la care o să ne gândim toată viața...!
Andreea VORNICU, clasa a XI-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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VINUL DE COTNARI ÎN «LETOPISEŢUL ŢĂRII MOLDOVEI», DE ION NECULCE
«Să ospăta şi se veseliè prè frumos cu vin de Cotnar şi lăuda vinul foarte. Şi încă mai
bine le plăcè vinul cel cu pelin, şi mult să mira cum spre partea lor nu să face vin cu pelin aşè
bun»
«Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija Vodă până la a doua domnie a lui
Mavrocordat», de Ion Neculce, relatează, în principal, domnia lui Dimitrie Cantemir. Deoarece
este contemporan cu evenimentele istorice narate, Neculce nu se bazează pe izvoare, fiindcă
toate «se află în inima mea», atitudine ce conferă cronicii un caracter subiectiv. Cronica este o
continuare a celei scrise de Miron Costin, pe care Neculce o elaborează când avea peste 60 de
ani.
«Letopiseţul» este structurat în 25 de capitole, ilustrând cele douăzeci şi cinci de
domnii, dar numai paisprezece domnitori, deoarece unii au ocupat tronul de câte două-trei ori,
ceea ce demonstrează o instabilitate politică în epocă.
Ion Neculce demonstrează că este înzestrat cu simţul unui adevărat istoric, întrucât face o
succintă trecere în revistă a scrierilor anterioare, referindu-se totodată şi la izvoarele avute în
vedere de acestea.
Referindu-se apoi la «Letopiseţul» lui Miron Costin, Neculce menţionează că, neputând
fi terminat de acesta, «l-au istovit fiiu-său, Nicolai Costin», ducând evenimentele până la domnia
lui Dabija-vodă. Ion Neculce continuă cronica lui Costin, folosind «izvoade ce au aflat de la unii
şi alţii şi din audzitele celor bătrâni boieri», pentru perioada de până la Duca-vodă, iar pentru
perioada următoare «au scris singur, dintru a sa ştiinţă, cât s-au tâmplat de au fost în viiaţa sa. Nu
i-au mai trebuit istoric strein să citească şi să scrie, că au fost scrisă în inima sa».
În încheierea «Predosloviei», Neculce îndeamnă cititorii să folosească acest letopiseţ
pentru «a vă feri de primejdii» şi pentru a fi mai învăţaţi în a da «răspunsuri la sfaturi ori de
taină, ori de oştire, ori de voroave, la domni şi la noroade de cinste». Impresionantă în cronică
este relatarea artistică a unor evenimente istorice, cum ar fi: vizita ţarului Petru cel Mare la Iaşi,
banchetul dat de domnitorul Dimitrie Cantemir.
Dimitrie Cantemir este prezentat cu numele de domnitor, adică «Dumitraşco-vodă»,
despre care Neculce povesteşte că atunci când a urcat pe scaunul Moldovei, toţi boierii erau
speriaţi şi îngrijoraţi, deoarece îl ştiau de pe vremea când «era beizade la domnia frăţâne-său, lui
Antiohie-vodă» şi când, tânăr fiind, „»ra atunce nerăbdătoriu şi mânios, zlobiv (rău, răutăcios) la
beţie, şi-i ieşisă numele de omu rău». Însă, în timpul domniei, boierii văd că avea «milă şi
nemăririe, începusă toţi a să lipi şi a-l lăuda», mai ales că era «omu învăţat».
Portretul lui Petru cel Mare este conturat cu talent artistic, ţarul având trăsăturile unui
personaj literar autentic: «împăratul era om mare, mai înalt decât toţi oamenii, iar nu gros, rătund
la faţă şi cam smad, oacheş şi cam arunca câteodată din cap, fluturând». Alte detalii ilustrează
firea ţarului Rusiei, care «umbla pre gios, fără alaiu, ca un om prost» şi care «atâta dragoste arăta
[...] cătrâ Dumitraşco-vodă», că îl cuprinse cu mâinile «şi-l sărută pe faţă, pe cap şi pe ochi, ca
un părinte pre un fiu al său».
Petru cel Mare a vizitat mănăstirile din Moldova, fiind impresionat de arhitectura
acestora, precum şi de «chipul şi toate obiciele moldovenilor».
Aşa cum rezultă din fragmentul prezentat, ospăţul dat de Dimitrie Cantemir în cinstea
înaltului oaspete este descris cu admiraţie: «să ospeta şi să veseliè prè frumos cu vin de Cotnar şi
lăuda vinul foarte». Este un citat în care ni se arată cinstirea cu bucate, vinuri alese ce erau
consumate cu bucurie, veselie şi poftă.
Gabriela ELISEI, clasa a XI-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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OSPĂŢUL DE LA «HANU-ANCUŢEI», DE M. SADOVEANU

Foto: http://citeste-carti-online.blogspot.ro

«Căci după cum și la carte scrie, vinul îndulcește inima omului și folosește mădularelor lui»
Născut la Pașcani, Mihail Sadoveanu este unul dintre cei mai mari prozatori. «HanuAncuței» a apărut în 1928 și este un volum de nouă povestiri, poate, cea mai strălucită creație a
autorului. Formula nativă la care recurge Sadoveanu este cea a povestirii în ramă, iar autorul este
însuși perosnaj al povestirii, dar nu are un rol prea important, fiind martor la întâmplările
povestite.
Hanul este situat pe malul Moldovei, la o răscruce de drumuri şi de destine, în afara
orașului. Acțiunea se petrece pe la jumătatea secolului XIX. Reprezintă locul unde se întâlneau
călătorii pentru a se odihni, a-și povesti viața plină de peripeții şi pentru a mânca. Spre exemplu,
«Iar Ancuța cea tânără, tot ca mă-sa de sprâncenată și de vicleană, umbla ca un spiriduș, încolo
și-ncoace, rumănă la obraji, cu catrința-n brâu și cu mânecile suflecate: împărțea vin și mâncări,
râsete şi vorbe bune».
Ancuța este stăpâna și gazda drumeților care se opreau la han înfometați, după un drum
lung, unde gospodina împărțea mâncăruri și vin. Iar atmosfera hanului era plină de voie bună,
povestiri care mai de care, la masă şi la un pahar de vin.
Momentul povestirii este prezentat într-un timp mitic, atunci când țara era de un belșug nesfârșit,
cu toamne extrem de bogate: сu «rod în podgoriile din Țara-de Jos de nu mai aveau vierii unde sa
puie mustul». Sadoveanu pornește de la bogăția și belșugul nesfârșit al unei țări binecuvântate de
Dumnezeu.
De asemenea, vinul reprezintă ocupația specifică zonei Moldovei, zonă în care
agricultura este unul dintre pilonii tradiționali pentru economia ţării. Umoristice sau tragice, cele
nouă povestiri au în comun un ceremonial complicat și sunt realizate într-un limbaj popular,
arhaic și regional, principala trăsătură a stilului fiind oralitatea: «Opresc carele în popas și pun pe
oameni să facă un foc la hatul boilor ș-o mămăligă în cujbă. Când scot eu brânza şi răstoarnă ei
mămăliguța, iaca se înfățișează privighetarul și-mi cere îndreptările din porunca isprăvniciei».
Mămăliguța este o mâncare traditională, românească, care se întâlnea adesea pe masa
unui țăran. De obicei, se pregătește în combinație cu tochitura și brânza. În fragmentul dat,
povestitorul creează o atmosferă caldă și relaxantă, iar cititorul rămane să-și imagineze atmosfera
și gustul nemaipomenit de mămăliga caldă cu branza țărănească. Timpul povestirii este vag: întro toamnă aurie, pe vremea petrecerilor și a povestirilor, care țin trei nopți magice, călătorii
poposesc la hanul Ancuței de pe valea Moldovei și petrec într-o stare de fericire plenară, bând
vin nou și ospătându-se din bucatele Ancuței: «Punându-și deoparte uimirea, jupân Dămian
Cristişor închină ulcica și se arată vesel și prietenos cătră noi toți. Primi apoi de la Ancuța un pui
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fript în talger de lut și pită proaspătă și n-a trebuit să treacă vreme multă ca să cunoaștem în acel
negustor drumeț, bun tovarăș și prietin la treabă întru care ne găseam».
În semn de respect pentru cei prezenți la han, jupânul Dămian Cristişor închina ulcica.
De asemenea, cadrul cinei ne spune despre acest jupân și cum s-a schimbat părerea
povestitorului după puţin timp. El este servit de Ancuța cu un pui fript care este dat în talger de
lut. Vasele de lut erau folosite pe acele timpuri și se spune că mâncarea pregătită în oale de lut
are un gust deosebit. Cuvântul «pită» provine din Ardeal, folosit și în alte zone ca și «pâine», se
spune că acest drumeț este de origine din Ardeal, Transilvania.
În viziunea lui Sadoveanu, natura este neschimbată, iar trăsăturile fundamentale ale
oamenilor rămân la fel, indiferent de cât timp ar trece. Marele povestitor creează arhetipuri,
oameni nemuritori, ce nu se lasă schimbați, căci el vrea să exprime permanența sufletului
moldovenesc. Autorul ne demonstrează tradițiile culinare care au trăit de-a lungul timpului, care
și-au păstrat valoarea până astăzi, chiar dacă unele preparate erau simple și țărănești. Iar gustul
bogat al vinului moldovenesc a rămas coroana de aur și pentru «vierii» de astăzi.
Cristina BACIU, clasa a XI-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
MÂNCĂRURI COSMOPOLITE ÎN «ALEXANDRU LĂPUŞNEANUL»,
DE COSTACHE NEGRUZZI
«Cel mai mare ospăţ se cuprindea în câteva feluri de bucate. După borşul polonez, veneau
mâncări greceşti ferte cu verdeţuri, care pluteau în unt; apoi pilaful turcesc şi, în sfârşit,
fripturile cosmopolite. Pânza mesii şi şervetele erau de filaliu, ţesute în casă, tipsiile pe care
aduceau bucatele, talgerele şi tipsiile erau de argint»
Apărută în martie 1840 în primul număr al revistei «Dacia literară», opera literară
«Alexandru Lăpuşneanul» este una dintre cele mai cunoscute nuvele istorice ale lui C. Negruzzi.
«Alexandru Lăpuşneanul» este o scriere care se caracterizează prin obiectivitatea relatării,
naratorul nu se implică în evenimente şi nu le comentează, acesta nici măcar nu-şi face simţită
prezenţa.
În cadrul celui de al treilea capitol, «Capul lui Moţoc vrem», Lăpuşneanul îi invită pe
toţi boierii la un ospăţ, care are loc într-o zi de sărbătoare, după slujbă religioasă, la care
domnitorul participă. Acesta întarzie la slujbă şi, după ce aceasta se încheie, Lapuşneanu se
închină la icoane şi sărută cu mare smerenie moaştele sfântului Ioan. Acesta se suie din nou în
strană şi se căieşte de faptele sale, promiţându-le boierilor că le va aduce pacea. Mai mult,
domnitorul le cere boierilor iertare şi apoi îi invită la un ospăţ. Bănuind intenţiile necurate ale
domnitorului, Spancioc şi Stroici nu se duc la masa domnească. Confirmând temerile celor doi
boieri, ospăţul se transformă pe neaşteptate într-un măcel în care sunt ucişi 47 de boieri. Poporul
vine la palat, ameninţând sa forţeze porţile. Toate nemulţumirile mulţimii se îndreaptă împotriva
lui Moţoc, considerat a fi cauza tuturor relelor, de aceea poporul cere într-un glas capul lui
Moţoc.
Alexаndru Lăpuşneanu îl aruncă pe Moţoc mulţimii, care, omorându-l pe Moţoc, se
razbună pentru suferinţele îndurate. Acest moment constituie punctul culminant. După ce
vornicul Moţoc este ucis de mulţime, Alexnadru Lăpuşneanu porunceşte să fie tăiate capetele
boierilor din care face o piramidă pe care o arată Doamnei Ruxandra pentru a-i da un «leac de
frică».
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După ce ucide pe boieri, domnitorul porunceşte să fie căutaţi Spancioc şi, însă aceştia reuşesc să
treacă graniţa nu înainte de a-i transmite domnitorului că se vor vedea înainte de a muri.
Alina NEICU, clasa a XI-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
TRADIŢIA CULINARĂ ÎN CADRUL ROMANULUI «BALTAGUL», DE M.
SADOVEANU
«La patruzeci de zile vom fi iar aici şi vom ruga pe domnu' Toma şi pe părintele să ne-ajute a
împlini datoria de patruzeci de zile. Atuncea om face praznic mai bun, cu carne de miel de la
turma cea nouă»

Foto: http://www.anticariat-unu.ro

«Baltagul» este o creaţie în proză, scrisă de Mihail Sadoveanu și publicată pentru prima
oară în volumul din noiembrie 1930 de către Editura «Cartea Românească» din București.
Romanul prezintă călătoria Vitoriei Lipan pe urmele soțului ei Nechifor Lipan, pentru a-i
pedespsi după o lege nescrisă pe cei doi tovarăși ce l-au jefuit și ucis. Prin această capodoperă,
Sadoveanu realizează o nouă interpretare a mitului mioritic, versul-motto indicând sursa de
inspirație: «Stăpâne, stăpâne, / Mai chiamă ș-un câne...». Faptele din acest roman se petrec spre
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, însă într-o societate patriarhală,
străpunsă de zorii unei noi civilizații.
Această narațiune epică construiește pe parcursul său imaginea unei lumi esențializate.
Spaţiul cel mai larg revine lumii satului de munte: peisajul, datinile și oamenii. Monografia
obiceiurilor și tradițiilor în «Baltagul» se creionează pe baza personajelor din text, unde apare
felul muntenilor foarte bine surprins prin faptul că erau destul de superstițioși, felul oamenilor
care se ghidează după legile nescrise. În cauză apare caracterul Vitoriei Lipan, o munteancă
sprintenă care apelează fară strângere de inimă la vrăjitorie «Trecu prin întuneric, pe lângă
țintirim. Căsuța singură a babei Maranda trimitea fire de lumină spre vale printr-un geam cât
palma», ce se lasă pradă fațadei pe care baba Maranda, o vrăjitoare, i-o prezintă. Vitoria crede în
cărțile acesteia, i-a toate semnele, ea fiind permanent alarmată de toate elementele fatidice pe
care le știe din străbni și amintite de Maranda.
Tradițiile transmise din generație în generație se întâlnesc în text «Munteanul are
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rădăcini la locul lui, ca și bradul», acest lucru demonstrând faptul că ei nu își părăsesc zona,
simțindu-se ca acasă doar la munte. Chiar dacă bărbații obişnuiesc să plece, cu niciun preț nu-și
lasă familia și se întorc în locul unde simt caldura sufletească... acel loc fiind acasă! Iubirea de
tradiție este o bază pentru munteni, aceștia nerenunţând vreo clipă la strămoșii lor: «Sute, după
sute de ani se veseliseră de creșterea zilei și începutul anilor, toate... ca pe vremea lui Burebista,
craiul nostru cel de demult».
Mâncarea și băutura au făcut și întotdeauna vor face parte din tradiția oamenilor, fiecare
având meșteșugul transmis din generație în generație. În general, alimenația muntenilor constă
în mămăligă, brânză, lapte, ouă, sau alte alimente pe care le pot procura cu uşurință din munca
lor, însă la ocazii speciale cum ar fii nunți, botezuri sau înmormântări, aceștia pregătesc ospețe
mai bogate cu găluște de post și curechi prăjit în oloi de cânepă, pită proaspătă și cu un harzop de
păstrăvi afumați, slănină și bucăți afumate de porc, dar nu în ultimul rând, rachiul şi vinul.
În concluzie, «Baltagul» este un roman deosebit prin faptele personajului principal,
Vitoria Lipan, pentru a-și găsi soțul, unde apar totodată obiceiurile, relațiile precum și
personalitațile puternice prezentate. În plus, gastronomia oamenilor de la munte este şi ea
prezentă.
Diana MOLDOVAN, clasa a XI-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
BUCATE MOLDOVENEŞTI ÎN «AMINTIRI DIN COPILĂRIE», DE ION CREANGĂ

Foto: www.colectiacinemateca.ro

«- Mamă, bate-mă, ucide-mă, spânzură-mă, fă ce ştii cu mine, numai dă-mi ceva de mâncare, că
mor de foame!»
Gastronomia este studiul relaţiei dintre cultură şi alimentaţie.
«Amintiri din copilărie» reprezintă una dintre principalele lucrări ale scriitorului român
Ion Creangă. În cele patru capitole ale sale se remarcă fragmente legate de gastronomie.
Unul dintre primele episoade din carte ne prezintă pedepsele corporale recomandate de preot:
copiii care ştiau să citească şi aveau temele făcute primeau colaci, iar ceilalţi erau «biciuiţi»,
fiind puşi pe un scaun, denumit «Calul Bălan» .
În al doilea capitol, povestea îl arată pe Nică mâncând tot laptele lăsat la smântânit de
către mama sa şi încercând să transfere vina pentru acesta asupra legendarilor «strigoi». Vara,
băiatul plănuieşte o farsă pentru a fura cireşe de la unchiul său şi intră în livada acestuia, sub
pretextul că şi-ar căuta vărul. Surprins de matuşa sa, alergat printr-un lot de cânepă, el reuşeşte să
scape atunci când urmăritoarea rămâne încurcată între plante.
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În al treilea capitol, povestea lui Creangă se concentrează şi pe farsele jucate de el şi de
alţii, ca pedeapsă pentru prietenii despre care credeau că nu împarte merindele pentru Crăciun.
Scriitorul humuleştean ne descrie cum mergea prin satul natal, primind drept răsplată colaci şi
nuci.
În concluzie, în primele trei capitole ale cărţii se remarcă tema gastronomiei, ironia sau umorul
specific lui Creangă regăsindu-se şi aici.
Mihaela Loredana HURJUI, clasa a IX-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
«IADUL» GASTRONOMIC ÎN «IVAN TURBINCĂ», DE ION CREANGĂ
«Şi nemailungind vorba, îndată şi porneşte la iad. Şi el ştie pe unde cotigeşte, că nu umblă
tocmai mult şi numai iaca ce dă şi de poarta iadului. Şi atunci, odată începe a bate în poartă,
strigând:
- Ei, tabacioc este?
- Este, răspunse cineva dinăuntru.
- Votchi este?
- Este.
- Femei sunt?
- Dar cum să nu fie!
- Lăutari sunt?
- Ho, ho! Câţi pofteşti.
- A! haraşo, haraşo! Aici e de mine! Deschideţi iute, zise Ivan, tropăind şi frecându-şi mâinile»
A fost odată un ostaş rus pe nume Ivan care, ajungând la vârsta pensionării, a primit
două ruble şi a fost trimis acasă. Pe drum s-a întâlnit cu doi cerşetori, care erau, de fapt,
Dumnezeu şi sf. Petru deghizaţi şi, fiind milostiv din fire, le-a dat cele două ruble. Văzând
bunătatea lui, Dumnezeu i-a înapoiat banii, spunându-i cine sunt ei cu adevărat. Atunci Ivan l-a
rugat să-i binecuvânteze turbinca, urmând să o folosească în situaţii nefavorabile. I-a îndeplinit
dorinţa şi i-a zis că după ce se plictiseşte de umblat prin lume să vină să slujească la poarta
raiului. Ostaşul i-a mulţumit şi mai pe înserate a plecat să ceară găzduire la un boier. Acesta,
viclean fiind, l-a găzduit într-o casă care era locuită de duşmani. A doua zi, spre marea mirare a
boierului, acesta a aflat că oaspetele lui a prins toţi dracii din casă în turbincă. Plictisit de umblat
pe pământ, Ivan se duce la poarta raiului, unde se întâlneşte cu Sf. Petru pe care îl întreabă dacă
în rai se găsesc, femei, lăutari şi vodcă. Când Sf. Petru îi spune că nu, Ivan se duce în iad, dar nu
este primit de dracii rămaşi, pentru că el era cel care îl omorâse pe Scaraoschi. În iad, Ivan avea
tot ce îşi dorea, aşa cum rezultă din fragmente «votcă, femei, lăutari» şi afirmă că aici este locul
lui. Atunci Ivan se întoarce să slujească la poarta raiului. Într-una din zile se întâlnise cu
Moartea, care venise să vorbească cu Dumnezeu, dar Ivan nu o lăsa să intre în, oferindu-se să
transmită el mesajul. Întâmplarea se repetă, de fiecare dată Ivan falsificând răspunsurile lui
Dumnezeu către Moarte. Dumnezeu, aflând adevărul, se supără pe Ivan şi îl trimite înapoi pe
pământ, iar Moartea îl anunţă că îl va pedepsi, luându-i sufletul. Ostaşul are răgaz trei zile, timp
în care îşi construieşte o raclă.
Gabriela ELISEI, clasa a XI-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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SCENA CINEI DIN ROMANUL «MOROMEŢII», DE MARIN PREDA

Foto: http://www.insulaekklesia.ro

«Treceţi la masă, ori vreţi să vă chem cu lăutati? strigă Catrina Moromete din pragul tindei»
Gastronomia este studiul relaţiei dintre cultură și alimentaţie. Gastronomia studiază
diverse componente culturale ce au alimentaţia şi mâncarea. Ea este asociată cu Artele frumoase,
cu obiceiuri frumoase şi comestibile.
În Romanul «Moromeţii» de M. Peda este reflectată şi accentuată în mare parte
gastronomia. În special, în fragmentul «Scena сinei» este descrisă gastronomia ca o imagine a
unui cod rural străvechi.
În primul rând, cuvântul «moromeţ» înseamnă om leneş. În scenă, Moromeţii mănâncă
la o masă joasă, "afară în tindă", pe nişte scaunele cât palma, care poartă urmele vechi ale trecerii
timpului. Tatăl autoritar, principiul de ordine şi armonie patriarhală, "stătea, parcă, deasupra
tuturor, şi din pragul odăii, din locul său lejer, stăpânea cu privire pe fiecare".
Masuţa veche, joasă, cu trei picioare, pe care capul familiei nu voise să o schimbe, reprezintă
dorinţa inconştientă a lui Ilie Moromete de a conserva un timp, o anumită familie şi chiar o
anumită societate. Deşi familia i se mărise, Moromete nu vrea să modifice cu nimic un statut a
cărei temeinicie o verificase în ani. În jurul mesei sunt organizaţi simbolic copiii din cele două
căsătorii, locul la masă reflectând poziţia şi locul în familie al fiecăruia: băieţii cei mari din
prima căsătorie a lui Moromete stau către poartă, gata oricând de plecare, semn al înstrăinării de
noua familie şi al revoltei împotriva autorităţii paterne.
Paraschiv, Nilă şi Achim reprezintă latura rebelă a familiei, care "se aşează la masă,
absenţi, uitându-se în gol, oftând"! Singurul care pare să nu-şi fi găsit încă locul este Niculae;
mezinul familiei care, neavând scaun la masă, se aşază turceşte pe pământ, simbolizând poziţia
neglijabilă a mezinului. Catrina este prinsă între cele două tabere ale familiei, încercând să
împace dorinţele propriilor copii, cu nemulţumirile celor mari.
Astfel se poate spune că mama vitregă nu este respectată, dar nici iubită, pentru că în
viziunea fiilor vitregi ea a luat locul mamei lor.
În stil tradiţional, Moromeţii mănâncă mămăligă cu lapte şi brânză şi ciorba de ierburi,
adică tot ceea ce creşteau şi cultivau. Pământul era singura lor sursă de existenţă.
În concluzie, „scena cinei” reflectă în sens mitic, tradiţional, un întreg mod de viaţă, organizat
după nişte ritualuri străvechi, arhaice, gastronomia fiind o artă a frumosului şi a gustului.
Adriana CIOBANU, clasa a IX -a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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«EPICA GASTRONOMIEI» de VASILE VOICULESCU
«...- Pentru astăzi o fost rânduit spre mâncare porcul, își dezvălui starețul planul culinar
înfulecând iar sarmale, mușchiuleț, costițe, cârnați și alte feluri de fripturi. Mâine este ziua
pasărei. Să ai grijă, părinte bucătar. Vezi găluștele alea îndopate, alege curcanul care ne-a
călcat ca un curvar până ne-a ucis găinile. Să-i torni două cești de rom pe gât. Dă iama prin
puii scoși de la Crăciun, ocheşte şi vreo două pichere. N-am putut prăsi fazani, se-ntoarse el cu
mâhnire către protopop. Dar o să tăiem nişte claponi cu carnea la fel… Auzi, părinte! Şi nu uita
porumbeii, ciulama!
Ospăţul s-a lungit fără nicio osteneală, păstrându-şi neclintit toiul, noaptea toată, cu ceşti de
cafea fumegătoare, înfăţişate din ce în ce mai des, şi cu ţigări răsucite în degete»
Tăiatul porcului la români este un ritual ajuns la perfecțiunea gastronomică. Bucătăria
românească este recunoscută în lume prin modalitățile diverse de prepare a porcului, prin
bucățile deosebit de gustoase. Literatura noastră, încă din evul mediu a dedicat porcului plăcute
și nemuritoare creații care, ori de câte ori le-am recitit, tot de atâtea ori am poftă de mâncare.
Neîntrecută rămâne pana scriitorului Vasile Voiculescu, când vine vorba de narațiunea literară
intitulată «Epica gastronomiei», descrierea acelei mese pantagruelice ce s-a desfășurat într-o
veche și prosperă mănăstire de călugări. Iar porcul la acea masă a stat la loc de cinste, sub formă
de cârnăciori prospeți și zămoși, de caltaboși dolofani..., de pastramă fragedă, de costițe afumate
pe varză, de friptură pe grătar, aburindă, mirosind a cimbru și întinsă prin mujdeiul de usturoi.
Laura ILIE, clasa a XI- D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
«EPIGRAME» ŞI REŢETE, DE PĂSTOREL TEODOREANU
«La Iaşi, unde se coace bine via,
Trăia de mult un tânăr cărturar,
Ce-şi stăpânea învăţul bine, dar
Nu-şi prea putuse stăpâni beţia»
«O reţetă de mâncare e ca şi o partitură: trebuie interpretată. «Menuet»-ul lui
Beethoven e acelaşi pentru toate privirile. Dar una e pe vioara maestrului George Enescu şi alta
pe dibla lăutarului de la Moara Văduva.
Unii oameni îşi închipuie că pentru a mânca bine e suficient să ai stomac şi bani: se
înşală, trebuie să ai cap.
Între vinul prost şi femeia infidelă e preferabil vinul bun.
Amorul e o ocupaţie recomandabilă între două mese bune.
Mi s-a întâmplat des să explic în două minute o reţetă de mâncare a unui bucătar bun şi
el s-o execute la perfecţie, chiar dacă aş fi omis ceva.
Aceeaşi reţetă, amănunţit lămurită până la centimetru şi miligrame, am publicat-o în
ziar. Gospodinele mi s-au plâns, în număr impresionant, că reţeta nu le-a reuşit. Ce pot să fac?
Gastronomia nu e lăcomie şi animalitate, ci numai un prilej de punere în valoare a
spiritualităţii. Dacă nu e asta, nu mai e nimic.
După ce ai mâncat salată, fie cu oţet, fie cu lămâie, ia puţină apă, ronţăie puţină coajă
de pâine şi apoi treci la vin».
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Alexandru O. Teodoreanu (1894-1964), cunoscut şi sub pseudonimul Păstorel, a fost un
avocat şi scriitor român, cunoscut epigramist, mare cunoscător şi degustător de vinuri şi
coniacuri, membru de seamă al boemei ieşene şi bucureştene.
Apelativul «Păstorel» era un privilegiu al intimilor în vremea copilăriei şi adolescenţei povesteşte prietenul său Alexandru Paleologul în prefaţa cărţii: «Epigrame şi alte rime vesele».
Prin 1930 când încă mai locuia la Iaşi, cu ocazia unui spectacol de revistă realizat în colaborarea
cu V. Maximilian, în sala cinematografului Trianon, trece pe afiş: «Iaţi-cocteil / Cu Max în el /
Preparat de Păstorel». Fratele său, celebrul scriitor ieşean Ionel Teodoreanu, îl «cunoştea» cel
mai bine: «Paj al vechiului Cotnar / Şi-al domniţelor recente / Menestrel de complimente /
Păstorind peste pahar / Păstorel umbla hoinar».
Îşi scria catrenele pe lista de bucate, pe spatele unei cutii de ţigarete, pe câteo carte de
vizită, mai des şerveţelul de la crâşmă, în preajma prietenilor. «Am asistat nu la zeci, şi, probabil,
de sute de ori la compunerea unor astfel de improvizaţii - îşi aminteşte Alexandru Paleologul majoritatea erau gustate pe loc, mulţumită stării euforice a momentului, dar şi cele mai reuşite,
strălucitoare, sclipitor de spirituale, deşi, fireşte, mai puţine decât celelalte, totuşi mai multe
dintre ele, datorită prolificităţii geniale a bunei dispoziţii a autorului, făceau neîntârziat circuitul
întregului parametru al limbii române. În felul acesta porecla Păstorel s-a prefăcut irezistibilului
renume».
Între cele două râzboaie mondiale, epigramistul publică în presă articole cu subiect
gastronomic. Apoi au fot adunate într-un volum. Un fel de abecedar gastronomic cu mâncăruri
pregătite la Paşti, Crăciun, Anul Nou, dar şi pentru orice zi a săptămânii. Sunt reţete culinare şi
procedee ce pot stârni oricând admiraţia sau invidia lucrătorilor cu diplomă.
O carte cu articole despre istoria gastronomiei е «Fiziologia gustului» a lui Jean Brillat
Savarin. Păstorel preia reţete şi-l contrazice pe Savarin, despre cum se pregăteşte fazanul, racii în
bere, purcelul de lapte fiert, mielul gătit haiduceşte mistreţul, diferite feluri de peşte sau orice
mâncare de sezon, completând cu soluţii culinare auzite de la bunici. Nu lipsesc însemnări
despre vinurile româneşti pentru că, aşa cum spunea: «vinurile şi mâncările sunt sortite să-şi
sporească reciproc calităţile. Dar între vinuri şi mâncăruri se stabilesc nu numai mutuale şi
spontante simpatii, ci şi ireconciliabile aversiuni. Şi nu e nevoie să fii un mare inţiat în subtilele
arcane ale pivniţei şi bucătăriei, pentru a şti că o regulă generală ca în succesiunea vinurilor la
masă să porneşti de la sec spre dulce, de la slab la puternic, de la tânăr spre bătrân».
Ana-Maria VASILIU, clasa a XI-D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
«CUŞMA LUI GUGUŢĂ» ÎN LITERATURA ŞI GASTRONOMIA MOLOVENEASCĂ
«Gastronomia este arta de a folosi hrana pentru a crea fericirea»
O subtila alchimie a cuvintelor şi a alimentelor duce la metarfoza alimentului în
funcţiune, în creaţia literară, în timp ce literatura devine o hrană a spiritului. Bucătarul şi
scriitorul sunt consideraţi nişte veritabili magicieni ce operează cu material şi cu cuvintele,
transpunându-şi sufletele în operă. Foamea şi setea sunt atât nişte atribute ale trupului, cât şi ale
sufletului.
Bucătăria unui popor nu apare din senin. Ea este o sumă. Ea adună şi sintetizează
întreaga civilizaţie a acelui popor. Totul este reflectat în gastronomie: istoria, geografia,
influenţele altor civilizaţii, tehnologia.
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Bucătăria moldovenească reprezintă o sinteză a bogăţiilor naturale ale spaţiului dintre
Prut şi Nistru: cereale, legume, fructe, viţa de vie, pe de o parte, şi amplasarea specifică a
Moldovei la frontieră cu ţări de culturi diferite, ce au influenţat sistemul alimentelor al
moldovenilor în perioade diferite ale istoriei.
O influenţă asupra artei culinare moldoveneşti a avut-o bucătăria turcească, iar astăzi o
are cea rusească. Gastronomia moldovenească are nu numai o varietate de bucate ca: legumele,
carnea de porc, de miel, vită sau pasăre, dar şi un arsenal bogat de tehnici de prelucrare culinare
a produselor, preluate de la ţările vecine. Cu toate acestea, bucătăria moldoveneasca s-a dezvoltat
ca una originală, deosebită, având caracteristici specifice, reuşind să îmbine metodele culinare şi
combinaţii de produse, incompatibile la prima vedere (carne cu fructe, deserturi cu vin, legume
marinate etc).
Din timpurile cele mai vechi pe masa moldovenilor se serveşte brânza, care se face în
saramură în condiţii de casă. Brânza se utilizează nu numai ca aperitiv, dar şi în calitate de
ingredient la diferite bucate din legume, ouă, aluat şi carne.
Producerea şi consumul vinului este o parte integrantă a culturii tradiţionale. Un
gospodar adevărat are în beciul său câteva butoaie cu vin. Această trăsătură ţine de tradiţie şi s-a
înrădăcinat pe parcursul secolelor, s-a transmis din generaţie în generaţie, ca să rămînă şi azi un
criteriu important după care sunt apreciaţi gospodarii. Strămoşii noştri, inclusiv bunicii, nu-şi
însurau flăcăii, nu-i considerau viitori buni gospodari pînă aceştia nu deprindeau creşterea
cerealelor pentru pîine şi cultivarea viţei-de-vie pentru producerea vinurilor alese. Putem spune
cu certitudine că vinurile Moldovei sunt cartea ei de vizită, alături de alte fenomene ale culturii
tradiţionale. Vinotecile, oraşe subterane (Cricova, Mileştii Mici etc.) sunt o bogăţie a ţării, care
afirmă că vinul a fost şi va continua să fie băutura tradiţională, întruchipînd o parte
indispensabilă a culturii tradiţionale a moldovenilor.
Nu mai puţin original este desertul moldovenilor. Varietatea mare de fructe şi vinuri a
permis apariţia unui număr mare de combinaţii în formă de jeleuri, sucuri, dulceţuri şi compoturi,
fructe umplute cu nuci, fructe în vin, colţunaşi, plăcinte, copturi.
Acum vreau să vă prezint o delicioasă prăjitură a copilăriei mele! E o creaţie “marcă
moldoveneasca”, fără de care nu trece nicio sărbătoare.
- Întreabă un moldovean căruia sa nu-i placă sau să nu ştie de «Cuşma lui Guguţă»??!
- N-o să găseşti, sunt sigură.
Denumirea tortului vine dintr-o poveste din Basarabia, scrisă de Spiridon Vanghelie,
autorul mai multor poveşti pentru copii ce fac parte din folclorul moldovenesc. Guguţă,
personajul principal, un Nică al moldovenilor de peste Prut, era un ciobanaş mic şi zvapăiat, cu o
căciulă din blană de cârlan pe cap. El visa la o căciulă mare-mare, pentru ca să cuprindă tot satul
şi să nu îngheţe niciun om.
Cine s-a gândit prima dată la acest tort şi a inventat o aşa «capodoperă arhitecturală
culinară» din rulouri de aluat fraged umplute cu vişine şi cremă de smântână, să-l facă să semene
cu «Cuşma lui Guguţă», să-i dea denumirea aceasta, nu ştiu cum, dar a fost tare inspirat!

Foto: gustosel.com
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Experţii în arta culinară au o părere unanimă: valoarea bucătăriei constă nu în numărul
bucatelor existente, ci în varietatea nuanţelor de gust şi aromă, în arta combinării diferitelor
produse. După aceste criterii, bucătăria moldovenească, după părerea noastră, ocupă unul din
locurile de frunte printre bucătăriile lumii.
Eliza BOLOGAN, clasa a IX-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
«MOLDOVA ATRIBUTELOR» ŞI A «VOCALELOR DE ZAHĂR» ÎN «POVEŞTILE
BUCĂTĂRIEI ROMÂNEŞTI», DE RADU ANTON ROMAN

«Dânsa, Moldova cozonacilor, a mânăstirilor, a
pârjoalelor, a răzeşilor, a borşurilor, a sărmăluţelor, a
măştilor rituale, a poalelor în brâu (!), a vinurilor
(Zghiharei şi Busuioacei, a Grasei şi Băbeascăi), a marilor
călători-cronicari, şi iarăşi a vinurilor (a Galbenei de
Odobeşti şi a reginei Fetească Neagră!)…
Moldova târgurilor moleşite şi satelor vioaie, a puiului cu
smântână şi a perişoarelor cu mărar, a plăcintelor în tot
felul, a măcinicilor şi pascăi prea sfinte, a tocmăgeilor, a
transhumanţei industrial-politice (1960-'75 tur Braşov şi
Timişoara, 1989-2000 retur Moldova), a învârtitelor,
scrobului şi tociului…
Moldova duioasă, colinară, a vocalelor dulci, a alivencilor
sărate, a florilor umplute, a sarmalelor în bostan, cu gust de
eternitate…»
Foto: http://www.elefant.ro

Ziarul «România liberă» în colaborare cu editura «Paideia» ne propune, în 2008,
colecţia Biblioteca de bucate, aparţinând lui Radu Anton Roman, cunoscut mai ales pentru
emisiunea de gastronomie românească de la PRO TV «Bucătăria lui Radu». Colecţia conţine 7
volume («Hop şi noi pe papa-mond»; «Ardealul, la pohta ce pohtim»; «Valahia de miazăzi»;
«Banatul şi Muntenia colinară», «Moldova atributelor», «Mese şi obiceiuri româneşti»; «De la
munte la deltă») în care ne este prezentată arta culinară românească. Citind, simţi cum stăpânul
reţetelor este şi stăpânul cuvintelor, guşti din amestecul fin pe care-l fac obiceiuri vechi cu
amintiri noi şi comentarii savuroase.
În volumul al IV-lea «patriarhul bucătăriei româneşti» ne propune mâncăruri specifice
Bucovinei, Moldovei şi Basarabiei, la loc de cinste situându-se: «tochitura Ancuţăi»:
«Sub acest nume arzoi, agitând în răspăr amintirile noastre din bibliografia obligatorie pentru
elevii de şcoală primară, se ascunde prin stufurile Bahluiului o banală pomană a porcului, poate
cea mai simplă dintre multele variante din toată ţara (dar, oricât de banală, tot ritual jertfelnic
rămâne!)
· carne grasă de porc: costiţă, piept, căzături, oscioare cu slăninuţă şi cărniţă;
· brânză de vaci;
· 1 mămăligă.
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· Carnea se pune la prăjit în untură.
· Cum s-a rumenit îndeajuns şi s-a uscat (asta e, gusturi şi gusturi, tradiţii şi tradiţii) se dă la
masă, cu brânză de vaci proaspătă şi rece, cu varză aşezată, cu mămăligă fierbinte şi aburindă
şi o ulcică de vin, din care o fi pe la hanul (Ancuţei!)...»
«Aşa ziduri ca de cetate, aşa zăbrele, aşa pivniţă –aşa vin – în alt loc nu se poate.
Şi-atâtea oale au fărmat băutorii, de s-au crucit doi ani muierile care se duceau la târg la
Roman. Şi, la focuri, oameni încercaţi şi meşteri frigeau hartane de berbeci şi de viţei, ori
pârpăleau clean şi mreană din Moldova. Iar Ancuţa cea tânără, tot ca mă-sa de sprâncenată şi
de vicleană, umbla ca un spiriduş, încolo şi încoace, rumănă la obraji, cu catrinţa-n brâu şi cu
mânecile suflecate: împărţea vin şi mâncări, râsete şi vorbe bune»
(M. Sadoveanu)
Cristina GORDOBINO şi Alin URDEA, clasa a IX-a C
Coordonatori: m. i. Cristina BUNGIANU şi m.i. Tomiţă PĂDURARIU
«PLIMBĂRI BAHICE» PRIN LITERATURA ROMÂNĂ
«Toate celelalte bogăţii ale pământului le întrec viile alese, înşirate pe o lungă fâşie
între Cotnari şi Dunăre: sunt aşa de rodnice, încât un singur pogon, care are o suprafaţă
pătrată, de 24 de stânjeni, dă adesea patru până la cinci sute de măsuri de vin, socotită la
patruzeci de litri.
Vinul cel mai ales este cel de Cotnari, un târguşor în părţile Hârlăului... Cutez să susţin
că este mai ales şi mai bun decât alte vinuri evropeneşti şi chiar decât vinul de Tokay. Când este
păstrat în pivniţe adânci, şi boltite, cum se obişnuieşte la noi în ţară, şi este ţinut trei ani în cel
de al patrulea căpătă o asemenea tărie, încât arde ca vinul fierbinte. Cel mai vârtos băutor abia
este în stare să bea trei pahare fără să se îmbete; cu toate acestea la urmă nici măcar nu-l doare
capul.
Vinul de Cotnar are o culoare cu totul deosebită, pe care n-o găseşti la alte vinuri şi
anume este verzui şi, cu cât îmbătrâneşti, cu atât culoarea lui se face mai verde...»
(D. Cantemir, «Descrierea Moldovei»)
«Сând mânânci au bei la masă,
Nu-ţi suci ochii prin casă,
Uitându-te când la unii
Şi când la alţii, ca nebunii»
(А. Pann, «Cântece de lume»)
«Iar la ospăţ! Un râu de vin!
Mai un hotar tot a fost plin
De mese, şi tot oaspeţi rari,
Tot crai şi tot crăese mari
Alăturea cu ghinărari
De neam străin»
(G. Coşbuc, «Nunta Zamfirei»)
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«Sus la cârciumă-n Dealu-Mare
De trei zile ţin soboru...
De trei zile beau şi-mi zice
Din lăută Laie Chiorul»
(O. Goga, «Cântece»)
«Han vestit la drum de ţară, han cu straşina afară,
Vechi de când e lumea – spun
Cărăuşii cu chervanul cari pe vremi îţi lăsau banul
Pe-o bărdacă de vin bun»
(I.Pillat, «Hanul cu rândunici»)
«În faţa noastră, Cetatea Neamţului, molar sfărmat al unui leviatan de coşmar,
strălucea ivoriu în soarele arzător al amiezii şi creştea cu cât ne apropiam de târg. Prin valea ei
largă, Ozana îşi mişca strălucirea în curbele graţioase ca nişte şolduri de femei adormite ale
meandrelor ei. În fund, cu aspect de nour, Halăuca, nemăsurată şi obeză...
Ne-am oprit, conform tradiţiei venerabile, la ilustra băcănie „Tomovici”, veche de
peste jumătate de secol, condusă acum de un subaltern. La o masă de crâşmă dintr-un colţ, pe
care un băiat a curăţit-o cu un şorţ murdar, de resturile unei gustări anterioare, am consumat
fără furculiţi mezelurile obişnuite – tradiţionale şi reglementare, însoţite de obligatoriile pahare
de vin cu borviz. Ca să ne conformăm complet locului şi împrejurării, am ciocnit paharele pline.
Adela oficia cu o delicată stângăcie acest ritual, în care era cu totul novice»
(G. Ibrăileanu, «Adela»)
Fabian COJOCARU, clasa a IX-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
«PLIMBĂRI GASTRONOMICE» PRIN LITERATURA ROMÂNĂ
«- Ei, boieri, cum vi se pare friptura noastră?
- De minune, căpitane, dar ia spune-mi, cum se numeşte felul acesta de friptură?
- Miel înăbuşit, boieri domnia voastră, miel fript hoţeşte...
După felul acesta de bucate se puse pe masă unt proaspăt cu mămăligă şi ouă proaspete.
Oaspeţii noştri mâncară şi dintr-acelea cu mare poftă, apoi se sculară de la masă şi, după ce
mulţumiră căpitanului, încălecară şi-şi urmară drumul înainte»
(N. Filimon, «Ciocoii vеchi şi noi»)
«Bârzoi: - Las' că dumneiei nu să mai catadicsăşte să caute de gospodărie... să facă cozonaci,
pască, păstrămuri, dulceți, vutci, vişânapuri... ca la casa omului... sau măcar să-mi facă la masa
vrun cheșchet, vro plachie, vro musaca, vro capama, vro paclava... vro ciulama... bucate
creştinești... sănătoase și ușoare... Unde!... Șăde toată ziua pe tandur, la tauletă, șî din
blanmanjărie, din bulionuri, din garnituri nemțăști nu mă slăbește... Auzi?... Blanmanjăle?...
Bulionuri?... Borș și alivenci... că cu astea am crescut în casa părintească...»
(V. Alecsandri, «Chiriţa în provinţie»)
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«Râuri dă lapte dulce pe vale
Curg acolo şi dă unt pâraie,
Ţărmuri-s dă mămăligă moale,
Dă pogăci, dă pite şi mălaie!...
O, ce sântă şi bună tocmeală!
Mânci cât vrei şi bei făr' ostăneală.»
Colea vezi un şipot dă rachie,
Ici dă proaspătă mursă-un izvor,
Dincolea baltă dă vin te-îmbie,
Iară căuş, păhar sau urcior
Zăcând afli-îndată lângă tine,
Oricând chieful dă băut îţi vine.
Dealurile şi coastele toate
Sunt dă caş, dă brânză, dă slănină,
Iar' munţii şi stânce gurguiate,
Tot dă zahăr, stafide, smochine!...
De pe ramurile dă copaci,
Spânzură covrigi, turte, colaci.
Gardurile-acolo-s împletite
Tot cu fripţi cârnăciori lungi, aioşi,
Cu plăcinte calde streşinite,
Iar' în loc dă pari tot cârtaboşi;
Dară spetele, dragile mele,
Sunt la garduri în loc de proptele»
(I.B. Deleanu, «Ţiganiada»)
«... El ajunge. Într-o groapă mare arde-un foc avan
Pe-o păreche de pirostre clocoteşte un cazan,
Doisprezece smei în juru-i dorm adânc întinşi pe burtă,
Împrejur de pirosteie se cocea o mare turtă
Şi-n cazan notând în zamă clocoteau v-o două vaci.
Hei, îşi zise năzdrăvanul, dete badea de colaci!
Şi deşi în faţa vetrei dorm, şezând smeoaice mame
El s-atins de-acea mireasmă a clocotitoare-i zame
Doi tăciuni luând în hârbu-i, un cărbune în lulea
Şi luând o bucăţică din o vacă ce fierbea...»
(M. Eminesсu, «Călin Nebunul»)
«- Da, mămucă. Numai ceva de mâncare...
- De mâncare? O ceapă, un usturoi şi-o bucată de mămăligă rece, din poliţă, sunt destul pentru
o nevastă ca tine… Lapte, brânză, unt şi ouă, de am putea sclipui să ducem la târg, ca să facem
ceva parale (…)
Nu trece niciun ceas la mijloc, şi un cuptor de plăcinte, câţiva pui pârliţi la frigare şi prăjiţi în
unt, o străchinoaie de brânză cu smântână şi mămăliguţă era gata…
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- Hai, fetelor, mâncaţi bine şi pe domnul lăudaţi, că eu mă reped în cramă s'aduc şi un cofăel de
vin, ca să meargă plăcintele astea şi mai bine pe gât»
(I. Creangă, «Soacra cu trei nurori»)
«Trei iezi cucuieţi.
Mamei uşa descuieţi,
Că mama v-aduce vouă:
Frunte-n buze,
Lapte-n ţâţe,
Drob de sare
În spinare,
Mălăieş
În călcăieş,
Smoc de flori
Pe subsuori»
(I.Creangă, «Capra cu trei iezi»)
«Şi atunci, unde nu începe Flămânzilă a cărăbăni deodată în gură câteo haraba de pâine şi
câteo ialoviţă întreagă, şi răpede mi ţi le-a înfulecat şi le-a forfăcat, de parcă n-au mai fost. Iar
Setilă dând fundurile afară la câteo bute, horp! ţ-o sugea dintr-o singură sorbitură; şi răpederăpede mi ţi le-a supt pe toate de-a rândul, de n-a mai rămas nici măcar picătură de vin pe
doage»
(I.Creangă, «Povestea lui Harap Alb»)
«Bună mâncare! Pâine caldă, raţă friptă pe varză, cârnaţi de purcel prîjiţi şi nişte vin! Şi cafea
turcească! Şi râs şi vorbă... halal să-i fie cocoanei Marghioalii»
(I.L. Caragiale, «La Hanul lui Mânjoală»)
«Cetăţeanul: - ... Ne-am abătut pe la o ţuică... una-două-trei... pe urmă dă-i cu bere, dă-i cu vin,
dă-i cu vin, dă-i cu bere... A făcut cinste d. Nae ... l-am băut... oo! l-am băut»
(I.L. Caragiale, «O scrisoare pirdută»)
«Veneau câteodată pe la cârciuma lui Ghiţă şi porcari, nişte oameni îndeobşte înalţi şi bine
făcuţi, cu cămaşa neagră şi cu părul strălucitor de untura cea multă şi căzut în plete lungi şi
răsucite asupra grumajilor goi: oameni erau şi ei, chiar oameni cinstiţi, care mănâncă, beau şi
plătesc»
(I.Slavici, «Moara cu noroc»)

Foto: www.livelib.ru
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«Deschid cu teamă uşa cămării de altădată
Cu cheia ruginie a raiului oprit,
Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma şi răcoarea şi umbra lor uitată.
Mă prinde amintirea în vânătul ei fum,
Prin care cresc pe poliţi şi rafturi ca pe ruguri,
Arzând în umbră, piersici de jar şi-albaştri struguri
Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum.
Şovăitor ca robul ce calcă o comoară
Din basmul cu o mie şi una de nopţi, mă-nchin:
Văd pepeni verzi – smaragde cu miezul de rubin –
Şi tămâioşii galbeni ca soarele de vară.
Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui:
Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde...
Dar părăsind cămara ce minţile îmi pierde,
Tot rodul vrăjitoarei cu lacăt îl încui»
(I.Pillat, «Cămara de fructe»)
«Pe tambuchiul din povă ieșea un ademenitor miros de berbec fript. Ieremia se аpropie și el,
adulmecâd miosul de vin, cu mâncarea o lăsase mai ușor și acum îi părea rău după bunătățile
de la sacagiu.
- Da nu mi-ai spus cum și încotro s-o pornim, domnule? zise, lungindu-și spre tambuchi.
- Gherasime!... Ismaile!... Ați surzit...? se auzi în clipa aceea pe punte un glas strшgând furios»
(R. Tudoran, «Toate pânzele sus»)

Foto: www.scribd.com

Elevi din clasele a X-a E, a XI-a D şi a XI-a F:
Miron Maftei DIANA, Vasilica HUŢANU, Georgiana ILIEAŞ, Mihaela CHIRĂU,
Roberta FLOREA, Andreea NEGRUŢI, Cosmina GRAUR, Petronela RUSU
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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GASTRONOMIA ÎN MATEMATICĂ ŞI LITERATURĂ
În bucătărie găseşti mai multă matematică decat oriunde altundeva în casă. La urma
urmelor, retetele sunt doar niste algoritmi matematici sau operaţii de realizat pas cu pas.
Bucătăritul necesită diverse cunoştinţe matematice, precum:
•
Masurarea ingredientelor pentru a urmări o reţetă;
•
Înmulţirea / împărţirea fracţiilor pentru a determina cantităţile necesare pentru mai mult
sau mai putin de un anumit număr de porţii;
•
Înţelegerea raporturilor şi proporţiilor, în special în coacere.
Ştiaţi că...
Ion Creangă a fost şi învăţător? El a folosit povestirea «Cinci pâni» pentru a explica elevilor cum
se fac operaţiile cu fracţii.
Problema: Doi drumeti s-au oprit la umbra unui copac, aflat la marginea unui drum de ţară,
pentru a se odihni şi a-şi astâmpăra foamea. Primul drumeţ a scos din traistă trei pâini, iar cel
de-al doilea două. Când au început să mănânce, s-a ivit un al treilea drumeţ. Acesta, flămând ca
şi ceilalţi doi, ar fi dorit să mănânce şi el ceva, dar nu avea de nici unele. S-a rugat de ceilalţi doi
să binevoiască a-l primi şi pe el la masă. Cele cinci pâini au fost împărţite în mod egal între ei.
După ce au mâncat, al treilea drumeţ le-a mulţumit frumos, a scos din pungă cinci lei, dându-i
celui care adusese cele trei pâini şi rugându-l să împartă banii între ei. Acesta a oprit pentru el
trei lei, iar pe ceilalţi doi i-a dat tovarăşului de drum, declarându-se nemulţumit, pentru că ar fi
dorit ca banii respectivi să fie împărţiţi în mod egal. Din vorbă în vorbă, s-au luat la ceartă şi au
ajuns la judecată. Judecătorul, după ce a ascultat plângerea celui nemulţumit, a socotit că
acestuia nu i se cuvin doi lei, ci unul singur; în consecintă, trebuia să restituie un leu. Care a fost
raţionamentul judecatorului?
Răspunsul: Dacă se împarte fiecare pâine în trei, atunci din toate cele cinci pâini se obţin 15
bucăţi şi atunci fiecare mănâncă câte 5. Primul a pus la masă, deci, 9 bucăţi, a mâncat 5 şi au
mai rămas 4 pentru al treilea drumeţ. Al doilea a pus la masă 6 bucăţi din care a mâncat 5 şi a
dat celui de al treilea drumeţ o bucată. Deci primul a dat 4 bucăţi, iar cel de-al doilea 1 bucată.
Prof. Irina DOBOŞ
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V.
GASTRONOMIA ÎN LITERATURA UNIVERSALĂ

LITERATURA RUSĂ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A.S. Puşkin, «Evgheni Oneghin»
N.V. Gogol, «În noaptea de ajun»
I.A. Goncearov, «Oblomov»
I.S. Turgheniev, «Părinţi şi copii»
A.P. Cehov, «Сântec de sirenă»
F. M. Dostoievski, «Fraţii Karamazov»
M. Bulgakov, «Maestrul şi Margareta»
M. Zoşcenko, «Aristocrata»
Ilf şi Petrov, «Viţelul de aur»
A. Avercenko, «Icre negre»
V. Erofeev, «Moscova - Petuşki»
A. Olteanu, «Civilizaţie rusă. Perioada veche şi modernă»
«Păstrau în paşnica lor viaţă
Frumoase datini strămoşeşti:
Ei la lăsat-de-sec, în faţă
Scoteau blinele ruseşti;
Ţineau pe an doar două posturi;
Iubeau cântări şi-a horii rosturi;
Se învârteau în căluşei;
Şi la treime, de-obicei,
Când se căsca la liturghie,
Vărsau trei lacrimi la un loc
Pe un mănunchi de busuioc;
Credeau în cvas ca-n apa vie;
Şi cu tradiţia-ntr-un hang
Serveau pe oaspeţi după rang»
(A.S. Puşkin, «Evgheni Oneghin»)

«În afară de cutea, aveau să fie cinstiţi cu vin fiert, rachiu cu şofran şi multe alte
bunătăţi (...)
- Fă-ţi pomană de mine, om bun, nu zi ba! – îi dădea ghies fierarul. – carne de porc, cârnaţi, făină
de hrişcă, brânză, mei şi mai câte altele, la nevoie se găsesc de toate, cum e obiceiul între oameni
cumsecade... Nu o să ne zgârcim (...)
Şi Vacula îşi dădu seama deodată că din faţa pântecosului pieriseră şi găluştele, şi
putina; iar în locul lor, pe podea, se aflau acum două străchini de lemn, una plină cu colţunaşi,
cealaltă cu smântână... Nici n-apucă însă să-şi încheie bine gândul şi Paţiuc căscă gura; se uită la
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colţunaşi şi căscă gura şi mai tare. Un colţunaş sări din strachină, se rostogoli în smântână, se
răsturnă pe cealaltă parte, sări în sus şi ţuşt! în gura cazacului. Paţiuc îl înghiţi şi căscă din nou
gura; un alt colţunaş apucă aceeaşi cale. Paţiuc nu-şi dădea decât osteneala să mestece şi să
înghită.
„Mare minune!” gândi fierarul, căscând gura de uimire şi, pe dată se pomeni şi el cu un
colţunaş în gură şi cu buzele spoite cu smântână».
(N.V. Gogol, «În noaptea de ajun»)

«Şi când Agafiei Matveevna i se întâmpla să cumpere ori să vadă în piaţă o pulpă bună
de viţel sau când plăcinta îi reuşea deosebit de bine, avea obiceiul să spună: „Ah, dacă am găsi
nişte carne de viţel ca asta!” Sau: „Bine ar fi să ne reuşească plăcinta tot aşa şi de sfântul Ion ori
de sfântul Ilie!”
Se vorbea despre vinerea din preajma sfântului Ilie, de plimbarea pe jos pe care
obişnuiau s-o facă în fiece an la Pulberărie, de serbarea de la cimitirul Smolenski, din satul
Kolpino.
Pe sub fereastră se auzea din nou cloncănitul cloştii şi piuitul noii generaţii de pui; se
făceau iar plăcinte cu pui şi ciuperci proaspete, castraveciori muraţi de vară; în curând apărură
fragile.
-Potroacele nu mai sînt bune, îi spuse gazda lui Oblomov. Ieri pentru două perechi de
pui mici cereau şapte grivne; în schimb, a apărut somon proaspăt, putem face botvinia chiar în
fiecare zi.
În casa Pşeniţânei, gospodăria era deosebit de înfloritoare, nu numai pentru că Agafia
Matveevna era o gospodină cum rar se găseşte şi că asta era menirea ei pe lume, dar şi pentru că
Ivan Matveevici Muhoiarov era un adevărat epicurian în ce priveşte latura gastronomică (...).
„Ce am în burtă nu se vede, şi nu bârfeşte nimeni, dar un lanţ gros la ceas, un frac nou,
cizme galbene stârnesc fel de fel de vorbe”.
De aceea, pe masa lor se găsea când o friptură de viţel de prima clitate, când nişte
nisetru gras ca chihlimbarul, când ierunci cu carnea albă. Uneori, Ivan Matveevici colinda chiar
el prin piaţa sau prăvăliile lui Miliutin, adulmecând ca un copoi, ca să aducă apoi acasă, sub
pulpana hainei, o găină îndopată ori să dea patru ruble pe o curcă.
Vinul îl cumpăra totdeauna singur din târg, îl punea bine şi îţ scotea cu mâna lui; dar, la
masă, nimeni nu vedea vreodată decât o carafă de votcă cu frunze de coacăze; vinul se bea numai
sus, în odaia „frăţiorului”.
Când pleca cu Tarantiev la pescuit, avea totdeauna în buzunarul paltonului o sticlă de
maderă de cea mai bună calitate, iar când se ducea să-şi ia ceaiul la „local”, aducea romul de
acasă (...).
Acum trăiau pe picior mare: cumpărăturile de zahăr, ceai şi alte provizii, pregătirea
castraveţilor, merelor şi vişinilor murate, dulceţurile, toate se făceau pe scară mare (...).
Ceaiul şi cafeaua nu i le mai servea Zahar, ci Agafia Matveevna cu mâna ei (...).
De ce, mai înainte, când se întâmpla să se ardă o friptură, să se fărâme peştele din ciorbă
sau să nu se pună, din greşeală, verdeaţă în supă, ea o certa aspru pe Akulina – fără a-şi pierde
însă calmul şi demnitatea – şi apoi uita îndată; iar acum, de se întâmpla aşa ceva, sărea de la
masă, dădea fuga la bucătărie, îşi vărsa focul pe capul Akulinei şi tăbăra şi pe Anisia cu mustrări
amare, iar a doua zi veghea singură ca verdeaţa să fie pusă în supă şi peştele fiert doar atâta cât
trebuie! (...)
La noi, la Oblomovka, se gătea aşa de orice sărbătoare, spunea el celor doi bucătari ai
contelui, anume tocmiţi pentru această ocazie. Se serveau căte cinci feluri de prăjituri, iar
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sosurile nici nu le puteai număra! Boierii mâncau toată ziua, chiar şi a doua zi. Iar noi, cinci zile
î şir mâncam rămăşiţele. Abia le mântuiam şi iar veneau musafiri! Iar o luam de la început (...)
Un păstrăv uriaş, pui umpluţi, prepeliţe fripte, îngheţată şi un vin minunat, toate erau l
înălţimea acestei sărbători (...)
În loc de plăcintă grasă cu carne de pasăre se serviră pateuri, stridii înainte de supă, ,
apoi pui cu papiote de hârtie la picioare şi cu trufe, friptură cu sos dulce, cele mai fine legume şi
supă englezească.
În mijlocul mesei trona un ananas uriaş, iar în jurul lui piersici, vişine şi caise. În glastre
erau flori naturale (...)
După masă, după ce totul fu strâns, Oblomov porunci să se lase în chioşc doar şampanie
şi sifon şi rămase singur cu Stolz»
(I.A. Goncearov, «Oblomov»)

«Din tinda întunecoasă a hanului venea un miros de pâine caldă (...)
Nikadai Petrovici povesti felurite întâmplări din viaţa sa de fermier, cum îi plăcea lui să spună,
aduse vorba despre măsurile pe care urma să le ia guvernul, despre comitete şi deputaţi, despre
necesitatea procurării maşinilor s.a.m.d. Pavel Petrovici se plimba de colo-colo prin sufragerie
(de cinat nu cina niciodată) sorbea din când în când din păhărelul cu vin roşu şi doar rareori
strecura vreo remarcă sau, mai bine-zis, vreo exclamaţie, cum ar fi (…)
Lasă că o să torn eu, da, eu singur, spuse precipitat Nikolai Petrovici. Tu, Arkadi, cum
bei ceaiul: cu frişcă sau cu lămâie? (…)
Da, se vede cât colo, zise Pavel Petrovici şi se apucă pe îndelete să-şi întindă untul pe o
felie de păine (…)
Aduse o ceaşcă mare de cacao şi, punând-o pe masă în faţa lui Pavel Petrovici, se fâstâci
rău de tot şi un val de sânge se revârsă pe obrazul ei dragălaş (…)
Bazarov reveni, se aşează la masă şi începe să-şi bea ceaiul cu sorbituri grăbite»
(I.S. Turgheniev, «Părinţi şi copii»)

«Într-o zi, întorcându-mă acasă, am închis ochii şi mi-am închipuit că am în faţă un
purceluş de lapte, fript, cu sos de hrean! Credeţi-mă, m-au apucat istericalele de poftă!... Iar în
clipa când trăsura intră pe poarta casei, din bucătărie este bine să vină miros îmbietor...
- Găsca friptă răspândeşte de obicei un miros de ţi-e mai mare dragul! – răspunse
judecătorul onorific, răsuflând greu.
- Ce tot spuneţi, Grigori Savvici, dragul meu! Raţa ori culicul bat gâsca cu zece la zero!
Friptura de gâscă n-are buchetul acela fin şi delicios! Dar mai grozav decât orice miroase
cepşoara tânără când – ştii matale – o pui la prăjit şi când începe să sfârâie, drăguţa de ea, de
răsună casa! Bun! Apoi iarăşi, când deschizi uşa casei, masa trebuie să fie pusă, iar tu, de cum te
aşezi, îţi vâri capătul şervetului pe după guler şi întinzi mâna fără grabă, după clondiraşul cu
votcă! Şi votculiţa aceea n-o torni într-un păhărel oarecare, ci într-o năstrapă veche de când
lumea, din argint cizelat, rămasă de la vreun moş-strămoş sau una mai burduhănoasă, pe care stă
scris bunăoară: „Dintr-acesta s-au înfruptat şi monahii”... Şi n-o dai de duşcă aşa, dintr-o dată, ci
mai întâi şi-ntâi oftezi, îţi treci mâinile, te uiţi nepăsător în tavan şi numai după aceea duci încet,
pe-ndelete, votculiţa la gură şi... deodată simţi cum îţi pornesc din stomac mii de scântei în tot
trupul.
Pe faţa secretarului se zugrăvi o dulce încântare.
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- Scântei!... – mai repetă el o dată, închizând ochii. – Iar după ce ai dat de duşcă
păhărelul, trebuie să iei numaidecât o gustărică (...).
Cea mai grozavă gustare, dacă vreţi s-o ştiţi, e scrumbia! După ce-ai mâncat o bucăţică
de scrumbie cu ceapă şi cu sos de muştar, trebuie să îmbuci iute de tot, cât mai simţi încă scântei
în stomac, nişte icre, fie simple, fie cu lămâie dacă vrei, apoi ridiche cu sare, apoi iar o bucăţică
de scrumbie... Dar şi mai bine, dragă Grigori Savvici, ar fi nişte râşcoave în oţet! Le iei, le toci
mărunţel ca pe vinete, le amesteci cu ceapă şi cu untdelemn de măsline... O bunătate, zău aşa!
Dar ficăţelul de mihalţ?! O nebunie!
- M-da!... încuviinţă judecătorul onorific, închizând pe jumătate ochii de plăcere. – Ca
gustare nu strică nici asta, cum să zic... mânătârci înăbuşite...
- Da, da, da... cu ceapă, foi de dafin şi alte mirodenii. Ridici capacul cratiţei şi te izbeşte
drept în nas aburul cu mireasmă de ciuperci!... Îţi dau şi lacrimile uneori! Bun! Apoi când vezi că
se aduce din bucătărie plăcinta, trebuie neapărat să mai dai de duşcă un păhărel! (...)
Iar plăcinta trebuie să fie îmbietoare şi neruşinată în goliciunea ei, ca să te momească mai bine.
Atunci îi faci cu ochiul, tai o bucăţoaie bună şi îţi plimbi degetele deasupra ei, uite-aşa... de prea
multă simţire ce-ţi apasă pieptul! Când muşti, dintr-însa musteşte untul ca lacrimile, iar
umplutura e şi ea grasă, pufoasă, cu ouă răscoapte, potroace, cepşoară (...)
- Şi n-apuci bine să sfârşeşti plăcinta, că dai poruncă să ţi se aducă ciorba din varză acră,
ca să nu-ţi piară cumva pofta!... Iar ciorba trebuie să fie fierbinte, ca focul. Dar şi mai bun ar fi
un borşuleţ de sfeclă, dintre acelea pe care le mănâncă ucrainienii: cu şuncă şi cu crenvurşti.
Odată cu el ţi se aduce la masă smântână şi nişte mărar şi pătrunjel proaspăt. Minunată e iarăşi
ciorba de potroace, ori de rinichi tânăr, iar dacă îţi place mai mult supa, apoi dintre supe cea mai
bună e cea de zarzavat: morcov, sparanghel, conopidă şi tot soiul de marafeturi de-alde astea (...).
- După ce isprăveşti ciorba ori supa, porunceşti să ţi se aducă peşte. Dintre toţi peştii cei
necuvântători, mai bun e carasul cu smântână. Ca să nu miroasă a baltă şi să fie cât mai gustos cu
putinţă, trebuie ţinut viu în lapte, 24 de ore!
- N-ar fi rea nicio ceguţă răsucită în inel, - adăugă judecătorul onorific închizând ochii
de plăcere (...)
- Nu e rău niciun şalău sau crap, cu sos de roşii şi ciuperci. Dar peştele nu te satură.
Stepan Franţâci! Peştele e o mâncare uşoară şi când e vorba de o masă în toată legea, apoi nu
peştele, ci sosurile şi fripturile au precădere (...).
Dacă, de pildă, pe lângă o friptură obişnuită ţi se aduce o pereche de becaţe şi o
potârniche sau o pereche de prepeliţe rotunjoare, uiţi de orice catar, îţi dau cuvântul meu de
cinste! Da' friptura de curcan? Mai ales când pasărea îi albă, grăsuţă şi mustoasă, ştii... ca o
nimfă?!
- Da! Cred că trebuie să fie tare bună! – făcu procurorul cu un zâmbet trist. – Friptură de
curcan parcă aş mânca şi eu!
- Doamne sfinte! Da' raţa? Dacă iei, de pildă, o răţuşcă tinerică, ce n-a apucat decât o
zăpadă în viaţa ei, şi o frigi pe frigăruie, şi să aibă şi cartofiori alături... Iar cartofiorii să fie
mărunţel tăiaţi, bine rumeniţi şi pătruni de untură de raţă şi să mai fie şi.. (...)
- După friptură, omul se simte sătul şi îl cuprinde ca un fel de toropeală dulce şi
moleşitoare, - urmă secretarul, - când şi trupul se simte bine şi sufletul e plin de o nespusă
duioşie! În astfel de clipe, ca să te îndulceşti şi mai abitir, poţi să bei vreo trei păhărele de
vişinată (...) Vişinata făcută în casă e mai ceva decât orice şampanie (...)».
(A.P. Cehov, «Cântec de sirenă»)
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«Discuţile preceptele pe care le aude îl scârbesc, şi zilnic e nevoit să asculte aceleaşi
poveşti “ la un pahar de coneac.”
- Pâinea, am uitat pâinea acasă! strigă el deodată înspăimântat (...)
- Ce curios, Karamazov, după atâta jale să te ghiftuieşti cu plăcinte (…)

- Şi acum dragi mei, ajunge, să lăsam deoparte discursurile şi să mergem cu toţii la praznic. Nu
trebuie să ne simţim prost, fiindc-o să măncam plăcinte»
(F.M. Dostoievski, «Fraţii Karamazov»)
«- Să spun sincer, începu el, abia mişcându-şi limba din gură, ieri, un pic am…
- Niciun cuvânt în plus! îl opri vizitatorul şi se retrase, cu fotoliu cu tot, într-un alt colţ al odăii...
Holbând ochii, Steopa zări pe o măsuţă mică o tavă pe care se aflau pâine albă tăiată felii, icre
negre, ciuperci marinate într-o farfurioară, mai era ceva şi într-o cratiţă şi, în sfârşit, votca, în
clondirul voluminos al bijutierului. În mod deosebit pe Steopa îl ului clondirul, rece şi aburit.
Deşi era explicabil, deoarece stătea într-un recipient plin cu bucăţi de gheaţă. Într-un cuvânt,
totul fusese pregătit curat, de o mână iscusită.
Necunoscutul nu dădu răgaz uimirii lui Steopa să ia proporţii exagerate şi-i turnă cu
îndemânare o jumătate de stacană de votcă.
- Şi dumneavoastră? piui Steopa.
- Cu plăcere !
Cu o mână tremurătoare, Steopa duse paharul la gură, în timp ce necunoscutul înghiţi
dintr-o suflare conţinutul paharului său. Mestecând icrele, Steopa stoarse cu chiu, cu vai, câteva
cuvinte:
- Dar dumneavoastră, de ce.., nu gustaţi nimic?
- Vă mulţumesc, nu iau niciodată gustări, îi răspunse necunoscutul şi iar turnă în stacane.
Ridică capacul cratiţei – conţinea cremvurşi în sos tomat. (...)
- Noblesse oblige, remarcă motanul, turnându-i Margaretei o licoare străvezie într-un pahar
pentru vin negru.
- E votcă? îl întrebă cu glas slab Margareta.
Motanul sări în sus, adânc jignit.
- Daţi-i voie, regină, rosti el răguşit; cum mi-aş îngădui să ofer votcă unei doamne? E spirit
curat! (...)
Margareta, aducându-şi aminte că nu luase nimic în gură din dimineaţa zilei precedente,
pofta de mâncare îi spori şi mai tare... Aşa că începu să înfulece cu lăcomie caviarul.
Behemoth (motanul) îşi tăie o bucată de ananas, puse pe ea sare, piper şi o mâncă; după
care trase atât de semeţ un al doilea pahar de spirt, încât îi făcu pe toţi să-l aplaude.
Margareta goli şi al doilea pahar. Nu se simţi deloc ameţită. Muşcând din friptură cu
dinţii ei albi, se desfăta cu sucul gustos, urmărindu-l din ochi pe Behemoth cum ungea cu muştar
o stridie.
- De ce nu pui şi nişte struguri deasupra? îi zise încet Hella motanului, dându-i un ghiont.
- Rog să nu mi se dea lecţii, replică acesta. Am ospătat destul la fel şi fel de mese, fii fără grijă,
ştiu să mă port! (...)
- Ia te uită! Păi, asta-i Casa scriitorilor! Ştii, Behemoth, am auzit multe lucruri frumoase despre
casa asta. Îţi atrag atenţia, dragul meu, asupra ei. E o plăcere să te gândeşti că sub acest acoperiş
se adăpostesc şi se coc o mulţime de talente!
- Precum ananaşii în seră, zise Behemoth...

70

- Ai perfectă dreptate, se declară Koroviev de acord cu nedespărţitul său amic, şi un dulce fior de
teamă ţi se strecoară în inimă, când te gândeşti că în casa asta, chiar acum, se coace viitorul autor
al lui Don Quijote sau Faust sau, dracu ştie, poate chiar acela al Sufletelor moarte. Ce zici?
- Ţi-e groază să te gândeşti, încuviinţă motanul. Apropo, oare ce fac ăia pe verandă?
- Iau masa, îl lămuri Koroviev, şi trebuie să-ţi mai spun, dragă amice, că restaurantul de aici e
bun şi destul de ieftin. Unde mai pui că eu, ca orice turist gata să pornească mai departe în
călătorie, simt nevoia să iau o gustărică şi să beau o halbă de bere rece.»
(M. Bulgakov, «Maestrul şi Margareta»)
«...Şi o ia spre bufet. Eu – după ea. Se învârte prin bufet şi se uită la tejghea. Pe tejghea – o tavă,
şi pe tavă – nişte prăjituri.
Eu mă foiesc ţanţoş pe lângă dânsa, uite-aşa ca un burjui, şi o invit:
- Dacă, zic, ai poftă să mănânci o prăjitură, nu te jena. Plătesc eu.
- Mersi, zice.
Şi se apropie de tavă, cu un mers destrăbălat, şi haţ una cu cremă. Şi dă-i, înfulec-o!
Banii mei – număraţi. Cel mult pentru trei prăjituri. Ea mănâncă, eu mă scotocesc prin
buzunare, mă uit pe furiş câte parale am. Parale – mai nimica.
După ce a mâncat-o pe aia cu cremă, haţ alta. Am icnit, dar am tăcut. M-a luat aşa, ca o
ruşine burgheză. Halal cavaler fără bani!
Mă învârt în jurul ei ca un cocoş. Ea râde şi aşteaptă să-i fac complimente.
- N-ar fi timpul să intrăm? zic eu. Poate a sunat.
- Nu, zice ea.
Şi mai ia o prăjitură.
- Nu-i cam mult pe stomacul gol? zic eu.
- Nu, zice, suntem obişnuiţi.
Şi o ia şi pe a patra.
Atunci mi s-a suit sângele la cap.
- Pune-o la loc! zic.
S-a speriat. A rămas cu gura căscată. Eu – parcă m-a muşcat strechea. Acuma tot s-a zis
cu plimbările noastre!
- Pune-o dracului la loc! zic.
A pus-o la loc. Eu îl întreb pe bufetier:
- Cât am de plată pentru trei prăjituri?
Bufetierul face pe niznaiul.
- Aveţi de plătit patru bucăţi, zice. Atâta şi atâta.
- Care patru?! zic eu. Când a patra e pe tavă?
- Nix, zice el. Măcar că e pe tablă, dar a fost muşcată şi turtită cu degetul.
- Da' de unde! zic. De unde-ai mai scos-o şi pe asta?
Bufetierul face pe niznaiul, dă din mâini.
S-a strâns lumea, vezi bine. Experţi.
Unii zic că a fost muşcată, alţii zic că nu.
Eu mi-a întors buzunarele pe dos: ce de-a nimicuri au mai căzut din ele! Lumea râde.
Mie nu-mi arde de râs. Eu număr banii. I-am numărat: taman bine mi-ajung pentru patru bucăţi.
Degeaba am mai făcut tărăboi, pe cinstea mea!
Am plătit. După aia îi zic doamnei:
- Mănânc-o, cetăţeană. S-a plătit.
Doamna nu se clinteşte. Se jenează să mănânce prăjitura.
- Dă c-o mănânc eu! se bagă unul. Şi a mâncat-o. Pe banii mei» (M. Zoşcenko, «Aristocrata»)
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«Unii dintre funcţionari dădură fuga să ajungă mai repede la bufet, ca să mai apuce
sandvişurile cu icre de Manciuria. Alţii se plimbau deja pe coridoare, mestecând (...)
- Nu vezi, tovarăşe, că îmi iau gustarea? îl repezi funcţionarul, întorcându-i indignat spatele.
Şi fără a mai da nici cea mai mică atenţie fraţilor Schmidt îşi trecu ochii asupra ultimei
bucăţele de chiftea. După ce o privi cu luare aminte din toate părţile şi o mirosi în semn de adio,
funcţionarul o vârî în gură, îşi bombă pieptul, îşi scutură firimiturile de pe haină şi se apropie
încet de un alt funcţionar, care stătea lângă uşa biroului său (...)
După atâtea grele peregrinări şi pierderi ireparabile, după cele două ore petrecute pe
scara vagonului, simţea că nu se mai putea ţine pe picioare şi se urcă sus. De acolo dădu cu ochii
de o arătare de basm: pe măsuţa de lângă fereastră zăcea cu picioarele în sus ca nişte hulube, o
găină albă, fiartă.
- Calc pe drumul greşit al lui Panikovski – şopti Ostap.
Şi cu aceste cuvinte, înşfăcă găina şi o devoră fără pâine şi fără sare (...)
Aproape toţi corespondenţii îşi luaseră de acasă mâncare pentru drum: pesmeciori,
chiftele, franzele, ouă fierte tari. Şi nimeni nu consuma această mâncare. Toţi preferau să
mănânce în vagonul restaurant (...)
Exemplul filozofului fu urmat şi de alţi pasageri. Navroţki aduse un borcan cu ardei
umplut, Lavuazian nişte chiftele pe care se lipiseră câteva rânduri de ziar, Sapeghin – o scrumbie
şi pesmeciori, iar Dnestrov – un pahar cu marmeladă de mere. Mai veniră şi alţii, dar Ostap nu
mai primi nimic.
- Nu mai pot, nu mai pot, dragii mei prieteni – spunea el. E destul să faci unuia un serviciu, ca să
nu mai scapi de toţi ceilalţi»
(Ilf şi Petrov, «Viţelul de aur»)

«Kulakov îl conduse pe oaspete la masă şi zise, frecându-şi mâinile:
- Înainte de blinele, un păhărel de votcă? Ceva pe cinste, la aşa ocazie… Hi-hi!
Musafirul cuprinse masa cu o privire de expert.
- Aş prefera un coniac! Uite, în păhărelul de colo, că-i mai măricel.
Amfitrionul îşi înăbuşi un oftat şi îngăimă:
- Cum doriţi. De-aia sunteţi musafir.
Şi zicând acestea, turnă din coniac, silindu-se să lase păhărelul neumplut cu o jumătate
de deget.
- Plin, plin! strigă voios oaspetele şi, împungându-l pe Kulakov cu degetul în umăr, adăugă: Mie
îmi plac alea plinuţe!
- În sănătatea dumneavoastră! Eu, cu votcă. Vă rog să vă serviţi; ciupercuţe, homari, heringi…
Hamsiile sunt delicioase!
- Ti-i-i! exclamă încântat oaspetele. Ce-mi văd ochii? Icre negre şi, pare-mi-se, de cea mai bună
calitate! Şi dumneata taci şi nu zici nimic!
- Da, icre… - bălmăji Kulakov cu buzele albite. Mă rog, serviţi şi icre… Poftim o linguriţă.
- Ce-e? Linguriţă?! Ha-ha! Nu merge, frate! Icrele negre sunt gustoase abia când le mănânci cu
lingura. Bu-un! Te rog, încă un păhărel de coniac. Da' ce-i cu dumneata? Te văd cam acru. S-a
întâmplat ceva?
Stăpânul casei împinse dinaintea oaspetelui farfuria cu heringi şi răspunse pe un ton
care exprimă suferinţa:
- Aşa-i viaţa asta, amară! E o stagnare generală... Obiectele de primă necesitate sunt scumpe foc,
fără a mai vorbi de articolele de lux... Şi fiindcă veni vorba, ştiţi cum se mai vând icrele negre?
Şase ruble şi jumătate!
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Oaspetel strânse din ochi.
- Ce vorbeşti?! Ei las' că le-nvăţăm noi minte! Le venim noi de hac… uite-aşa, pe pâine… şi în
gură cu ele… Hap! Na că le-am pedepsit! (…)
- N-aţi servit de loc şuncă… Vă rog, nu vă fie jenă!
- Aş, jenă! Mă simt aici ca acasă!
“Lasă, că la tine acasă nu înfuleci tu icre negre cu linguroiul!” ar fi vrut să zică
Kulakov, dar îşi înghiţi furia şi rosti cu glas tare:
- Iată că au venit şi blinelele! Cu unt şi cu smânână…
- Şi cu icre – spuse pe un ton didactic oaspetele. Icrele sunt Marfa şi Onega blinelelor, cum zicea
un ţârcovnic. Înţelegi dumneata? Zicea aşa în loc să zică Alfa şi Omega… Marfa şi Onega! E
bună, nu? Ha-ha!
Apoi oaspetele se uită la masă cu o privire stupefiată şi exclamă uluit:
- Ei, drace! Icrele astea parcă sunt vii! Eu le trag încoace şi ele se tot duc încolo… Nici nu bag de
seamă cum dispar! (…)
Amfitrionului îi clănţăneau dinţii ca într-un acces de febră.
- Mâncaţi, mâncaţi!! Aţi mâncat prea puţine icre! Mai mâncaţi! Mâncaţi cât mai mult!
- Mulţumesc. Aş mai vrea un coniac. Bun coniacul!
- Bun! Serviţi şi coniac, mai serviţi… Să destup o sticlă de şampanie? Doriţi şi ananas? Mâncaţi!
- E-n regulă! Dar nu mă lua aşa repede, amice… Lăsăm noi loc şi pentru şampanie, şi pentru
ananas... Până una alta, să ne ocupăm de brunetele astea. Mi se pare că a mai rămas ceva, nu?
(…)
Râzând şi plângând isteric, Kulakov se trânti grămadă pe canapea.
Holbându-şi ochii, oaspetele se uita nedumerit la el; mâna în care ţinea ultima lingură de
icre încremeni în aer»
(A.Avercenko, «Icre negre»)

«Toţi spun: Kremlinul, Kremlinul. Pe toţi i-am auzit vorbind depre el, dar eu nu l-am
văzut niciodată. De-atâtea ori (de-o mie de ori), beat sau mahmur, am străbătut Moscova de la
nord la sud, de la vest la est, de la un capăt la altul şi la nimereală – şi nicioadată n-am văzut
Kremlinul.
Ieri iarăşi nu l-am văzut – şi doar toată seara m-am învârtit împrejurul locurilor acelora
şi nu că aş fi fost foarte beat: de îndată ce ieşisem în Savelevski, băusem pentru început un pahar
de zubrówka, pentru că ştiu din experienţă că, în calitate de decoct matinal, oamenii n-au
inventat nimic mai bun.
Aşa. Un pahar de zubrówka. Iar apoi, pe Kaliaevskaia, alt pahar, numai că nu de
zubrówka, ci de votcă cu coriandru. Un cunoscut de-al meu spunea că votca cu coriandru
acţionează în mod antiuman asupra omului, adică, întărindu-i toate membrele, îi slăbeşte sufletul.
La mine, cine ştie de ce, efectul a fost invers (...). De aceea tot acolo, pe Kaliaevskaia, am mai
băgat în mine două halbe de bere jiguliovskoe şi am băut alb-de-desert din gâtlejul sticlei.
Desigur, o să mă întrebaţi: dar mai pe urmă, Venicika, mai pe urmă ce-ai băut? La drept
vorbind, nici eu nu mai ştiu bine ce am băut. Îmi aduc aminte – asta mi-o aduc limpede aminte –
că pe strada Cehov am băut două pahare de vânătorească. Doar nu puteam să traversez Sadovoe
Kolţo fără să beau nimic, nu? Nu puteam. Înseamnă că am mai băut ceva (...).
Acum aproape că îmi vine să plâng de ciudă. Nu pentru că, desigur, ieri n-am ajuns la
Gara Kursk (Ăsta-i un fleac: n-am ajuns ieri, am să ajung azi). Şi, fireşte, nu pentru că m-am
trezit dimineaţă într-o casă a scării necunoscută (îmi dau seama că m-am aşezat ieri pe o treaptă
dintr-o casă a scării, treapta a patruzecea, numărând de jos, am strâns valijoara la piept şi am
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adormit). Nu, nu de asta mi-e ciudă. Uite de ce mi-e ciudă: mai adineauri am socotit că de pe
strada Cehov şi până la casa scării am mai băut de şase ruble – dar ce şi unde am băut? Şi în care
succesiune? Am turnat în mine spre binele sau spre răul meu? Nimeni nu ştie şi de-acum
niciodată n-o să mai afle. Doar nici până acum nu ştim dacă ţarul Boris l-a omorât pe ţareviciul
Dmitri sau invers».
(V. Erofeev, «Moscova – Petuşki»)

Foto: http://chestiilivresti.blogspot.ro

«Modul de a fierbe ceaiul este într-adevăr o mare artă, pe care trebuie s-o deprinzi la
Moscova. Mai întâi se încălzeşte uşor ceainicul. Apoi se pun în el frunzele de ceai şi se toarnă
apă clocotită. Prima fiertură trebuie turnată imediat într-o ceaşcă – astfel ceaiul devine mai curat
şi mai aromat (...). Apoi se umple din nou ceainicul, cam un sfert, se pune pe o tavă şi se lasă
acoperit cu un ştergar trei-patru minute. După aceea se umple cu apă clocotită, din nou se
acoperă, se lasă puţin să se aşeze şi e gata băutura divină, nespus de aromată, răcoritoare şi
fortifiantă».
(A.I. Kuprin)

«E clipa plăcutelor discuţii calde în jurul samovarului!
Tinerei gazde-i aducem tot respectul şi toată lauda!
După legea rusă, şi nu după moda cea nemţească,
Nu apă-chioară sau o băutură slabă pentru copii,
Ci mirosind a Rusia, gustos şi dens,
Parfumat, curge ceaiul în ceşti într-un şuvoi chihlimbariu,
Ce poate fi mai minunat!»
(P.A. Viazemski)
(v. A. Olteanu, «Civilizaţia rusă»)
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LITERATURA CEHĂ
· J. Hašek, «Peripeţiile bravului soldat Švejk în războiul mondial»
«- Zău dacă înţeleg de ce se supără nebunii, când îi opreşte acolo... Era unul care striga
în gura mare că e arhiepiscop; şi ce credeţi că făcea? Se ghiftuia!... Altul a mers până acolo că se
dădea drept sfântul Chiril şi Metodiu, ca să i se dea porţie dublă…
Şi azi vorbeşte Švejk cu multă plăcere despre clipele acelea: „Închipuiţi-vă că m-au dus
pe braţe: pot spune că eram deplin fericit”. Şi într-adevăr, adormi fericit. Apoi îl treziră ca să-i
dea o cană cu lapte şi o chiflă. Chifla era gata tăiată în bucăţele mici şi, în vreme ce unul din
îngrijitori îl ţinea de amândouă mâinile, celălalt muia bucăţile de chiflă în lapte şi-l îndopa cu
ele, cum îndopi gâsca cu boţuri de mămăligă (...)
- Las-o mai uşor cu jumările de gâscă – făcu cel cu „cancer la stomac” – peste jumările
de gâscă nu există nimic mai bun. Ce sunt pe lângă ele jumările de porc? Bineînţeles că trebuie
să le prăjeşti până se rumenesc, aşa cum fac evreii. Ei iau o gâscă grasă, îi scot untura cu piele cu
tot şi apoi o topesc (...)
Până să se înapoieze doctorul Grünstein de jos, unde o însoţise pe baroneasă, Švejk
împărţise puii, pe care bolnavii îi devoraseră cu atâta grabă încât doctorul Grünstein în loc de pui
nu găsi decât o grămadă de oase atât de curate, de parcă puişorii ar fi căzut de vii într-un cuib de
vulturi, iar scheletele lor ar fi stat luni în şir în bătaia soarelui. Se evaporase şi sticla de lichior şi
cele trei sticle de vin. Şi pachetele de ciocolată şi pesmeţii dispăruseră în burţile pacienţilor (...)
La întoarcere, doctorul Grünstein îşi reluă poza belicoasă şi ţinu un lung discurs:
-Soldaţi – începu el – dacă aţi fi avut numai un pic de minte, nu v-aţi fi atins de nimic şi v-aţi fi
zis că, dacă înghiţiţi tot, domnul oberartzt n-are să vă creadă că sunteţi bolnavi. Prin fapta
voastră, însă, aţi dovedit că nu ştiţi să preţuiţi bunătatea mea. Eu vă pompez stomacul, vă fac
clistire, mă căznesc să vă ţin dietă absolută şi voi vă umflaţi burţile (....)
Mâncarea favorită a regelui polonez August era... lipitori prăjite care au supt în prealabil
sânge de gâscă!»
(J. Hašek, «Peripeţiile bravului soldat Švejk în războiul mondial»)
Bibliografie
Album literar gastronomic - editat de revista literară «Viaţa românească», Bucureşti, 1982.
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Foto: www.private-prague-guide.com/article/jaroslav-hasek/
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LITERATURA FRANCEZĂ
· F. Rabelais, «Gargantua şi Pantagruel»
· Bon appétit!
«Grandgousier era chefliul cel mai vesel al vremii sale şi băutorul cel mai harnic din
câţi a cunoscut lumea. Îi plăcea să mânânce sărat, de aceea în cămările sale se aflau puse la
păstrare, pentru oricând, grămezi întregi de şunci de Baiona şi de Maienţa, nenumărate limbi
afumate, belşug de caltaboşi în lunile de iarnă, felurite cărnuri ţinute în muştar şi saramură, icre
de păstrugă în undelemn şi câtime de cârnaţi, dar nu de Bologna (căci se temea de otrăvurile
italienilor), ci de Bigorre, de Brena şi de Rouerg».
(F. Rabelais, «Gargantua şi Pantagruel»)
Bibliografie
Album literar gastronomic - editat de revista literară «Viaţa românească», Bucureşti, 1982.
Gastronomia franceză este renumită în lumea întreagă, atât pentru calitatea, cât şi pentru
diversitatea sa. Fruct al unei moşteniri de secole, ea este într-o continuă evoluţie graţie marilor
chefi care nu încetează să o reinventeze, pentru a ne surprinde şi a ne satisface, dar şi datorită
schimbărilor politice şi sociale din ţară. Din nord până în Provenţa, din Bretania până în Alsacia
şi trecând prin Burgundia, sud-vest sau Corsica, prin intermediul gastronomiei descoperim
diversitatea şi bogăţia teritoriilor franceze, fiecare regiune a Franţei invitându-ne să-i degustăm
specialităţile, fie că este vorba despre un moment festiv sau o masă în oraş.
Ceea ce astăzi este cunoscut sub numele de haute cuisine reprezintă nu numai un obicei
alimentar, ci şi un model cultural, iar dezvoltarea turismului culinar şi influenţa Ghidului
Michelin au contribuit la orientarea consumatorilor şi către mâncărurile regionale, fie ele din
mediul burghez, fie din mediul ţărănesc de pe tot teritoriul ţării. Produsele agricole, precum

brânza, vinul sau carnea ocupă un loc de excepţie în bucătăria franţuzească, iar la sfârşitul anului
2006, un grup de gastronomi şi chefi au militat pentru ca aceasta să intre în patrimoniul cultural
imaterial al umanităţii, fapt care s-a şi concretizat în 2010, alături de bucătăria mexicană şi cea
mediteraneană.
Bucătăria franceză se împarte în trei categorii:
Cuisine bourgeoise (bucătăria burgheză), care include feluri de mâncare clasice care nu
mai sunt specific regionale şi au fost adaptate să corespundă gusturilor claselor influente. Acest
tip de gătit include sosurile de smântână şi tehnici de gătit complexe, asociate de străini cu
bucătăria franceză.
Cuisine du terroir, care este reprezentată de specialităţile regionale, folosind produsele
locale de calitate, în tradiţia ţărănească.
Cuisine nouvelle, care s-a dezvoltat în 1970 ca o reacţie la bucătăria tradiţională. Ea este
caracterizată printr-un timp de gătit mai scăzut, sosuri mult mai uşoare şi porţii mai mici
prezentate într-o manieră rafinată şi decorativă. Sunt incluse uneori şi tehnici din alte bucătării
(în special Asia).
O masă franţuzească poate începe cu un hors d’oeuvre fierbinte (sau pentru gustări,
rece), urmat de supă, felul principal, salată, brânză şi, în final, desertul. Francezii sunt ferm
convinşi că există o băutură potrivită pentru fiecare fel de mâncare şi ocazie. Vinul se bea la
masă, dar rar fără mâncare. Un aperitiv (o băutură alcoolică slabă, de exemplu Lillet) precedă
76

masa şi un digestif (ceva mai puternic cum ar fi coniacul), poate urma. Această relaţie strânsă
între mâncare şi vin justifică evoluţia paralelă a gastronomiei şi a vinului. Faptul că cea mai bună
bucătărie franceză coexistă în regiunile cu cel mai bun vin nu este doar o coincidenţă. În
Burgundia, Bordeaux, Provence şi Touraine, vinul se găseşte atât în felurile de mâncare, cât şi în
pahar.
Printre cele mai cunoscute feluri de mâncare franţuzeşti, regăsim: frogs' Legs à la
Parisienne (picioruşe de broască), escargots à la Bourguignonne (melci cu unt şi usturoi), Coq au
Vin (cocoş cu vin), Baguettes, Foie Gras, Ratatouille, Pot-au-feu.
Coq au vin

Foto: www.cordonbleu.edu/news/coqauvin/en

Iar cele mai cunoscute şi degustate deserturi sunt: Crème Brûlée, Crêpes, Mousse au chocolat,
Mille-feuille.
Crème brulée
Crêpes

Foto : getinspiredeveryday.com/food/strawberries-and-cream-crepes/
Foto: http://cookdiary.net/creme-brulee/

Fie că este vorba despre madeleine, a lui Proust, sau despre supele de peşte degustate în
Moby Dick, mâncarea, respectiv ritualul mesei ocupă un loc important în literatura din întreaga
lume, fiind chiar piloni esenţiali în firul naraţiunii: «şi, deodată, mi-am amintit; acel gust era al
madeleinei pe care mi-o oferea mătuşa Léonie, duminica dimineaţa, la Combray (pentru că, în
perioada aceea, nu ieşeam înainte de ora mesei), când mergeam în camera ei să-i spun bună
dimineaţa. Dar simpla imagine a madeleinei nu-mi aducea aminte de nimic până n-am gustato…»
Bilbliografie
› Ibrăileanu G., Stere C-tin, Album literar gastronomic, editat de revista «Viaţa literară», Iaşi, 1906
› https://en.wikibooks.org/wiki/Cookbook:Cuisine_of_France
› http://www.oldcook.com/histoire-gastronomie
› https://ro.wikipedia.org/wiki/Buc%C4%83t%C4%83ria_francez%C4%83
› https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_fran%C3%A7aise
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LITERATURA ENGLEZĂ
·
·
·
·

Johnathan Swift, «Îndrumări pentru bucătăreasă»
William Shakespeare, «Othello»
Edgar Allan Poe, «Bon-Bon»
Charles Dickens - «Documentele postume ale clubului Pickwick»

«...Atunci când găteşti carne de pasăre nu te mai osteni să pui pulpele pe tavă, de vreme ce nu
costă nimic să trimiţi vorbă stăpânului că au fost şterpelite de dulău sau, dacă nu, de motan; în
cazul când nu sunt nici câini, nici pisici prin gospodărie, poţi da vina pe şobolani, sau, dacă nu,
pe un ogar răsărit ca prin farmec de nu ştiu unde»
«...Nu-i treabă de gospodină să murdăreşti cârpele de bucătărie spre a şterge cu ele fundul
tipsiilor: acestea se vor curăţi lesnicios pe faţa de masă, care şi aşa trebuie schimbată după
fiecare prânz»
«Mergând în piaţă, caută să cumperi cât mai ieftin cu putinţă; când însă te înfăţişezi stăpânului
cu socoteala coşniţei, arată-ţi mărinimia punând cele mai ridicate preţuri; de altfel asta nu încalcă
cu nimic dreptatea, căci nimănui nu-i poate da mâna să desfacă o marfă la preţul la care a târguito; e deci limpede că poţi încărca fără grijă adunările; jură sus şi tare că n-ai dat un şfanţ mai mult
decât şi-a cerut măcelarul sau precupeţul. Iar atunci când doamna îşi porunceşte să pui la o parte
o bucată de friptură pentru cină, să nu faci greşala de a crede cumva că e vorba de a pune halca
întreagă în camară, ci doar jumătate din ea, căci un sfert ţi se cuvine, fireşte, ţie, iar celălalt sfert,
chelarului»
(Johnathan Swift, «Îndrumări pentru bucătăreasă»)
«O, spirit invizibil al vinului! Dacă nu ai niciun nume prin care să fii cunoscut, lasă-ne să te
numim diavol»
(William Shakespeare, «Othello»)
«Că Pierre Bon-Bon era un birtaş cu însuşiri deosebite, socot că nimeni dintre cei ce se perindau
prin micul lui cafe din fundătura Le Febre, la Rouen, în timpul domniei lui..., n-ar putea s-o
tăgăduiască. Că Pierre Bon-Bon era la fel de priceput şi în filosofia epocii sale, este, după
părerea mea, şi mai greu de tăgăduit. E mai presus de orice îndoială că pateul lui de ficat era fără
de prihană. Dar ce condei ar putea preamări cum se cuvine eseurile lui sur la Nature, cugetările
lui sur l’Ame, observaţiile lui sur l’Esprit? Dacă omletele lui, dacă fripturile lui împănate erau
nepreţuite, care scriitor din vremea aceea n-ar fi dat pe o singură idee de a lui Bon-Bon de două
ori mai mult decât pe tot maldărul de idei al tuturor celorlalţi cărturari la un loc?...»
(Edgar Allan Poe, «Bon-Bon»)
Bibliografie
«Album literar gastronomic / Gastronomie antologată din literatura lumii», pp. 140-151. - editat
de revista literară «Viaţa românească», Bucureşti, 1983.
Ema NOVAC, clasa a XII-a F
Profesor îndrumător, Irina MARDARE

78

«- Tare aş vrea să ştiu ce-o fi mîncat azi-dimineaţă primul jurat! spuse domnul Snodgrass pentru
a întreţine discuţia în frămîntata dimineaţă a zilei de 14 februarie.
- A, nădăjduiesc că s-a ospătat bine, rosti domnul Perker.
- Pentru ce? întrebă domnul Pickwick.
- Lucrul e deosebit de important, extrem de important, scumpe domn, replică domnul Perker; un
jurat mulţumit, care s-a ospătat bine, este foarte preţios pentru noi. Juraţii nemulţumiţi sau
flămânzi, scumpe domn, ţin întotdeauna cu reclamantul.
- Vai de mine, dar cum aşa?! se miră domnul Pickwick, complet buimac.
- Drept să spun, nu ştiu, răspunse cu răceală omuleţul; ca să economisească timp, îmi închipui.
Când juriul s-a retras şi dacă ora mesei este apropiată, primul jurat scoate ceasul şi zice: „Vai,
domnilor, e cinci fără zece; eu iau masa la cinci”. „şi noi”, spun toţi ceilalţi, afară de vreo doi,
care ar fi trebuit să mănânce la trei şi care, prin urmare, sînt mai zoriţi să plece. Primul jurat
zâmbeşte şi-şi pune ceasul la loc în buzunar. „Ei, domnilor, ce zicem? Reclamantul sau pârâtul,
domnilor? Eu sînt dispus să cred, întrucât mă priveşte... Sînt dispus să cred - dar nu vreau să vă
lăsaţi influenţaţi de mine, eu cred că reclamantul are dreptate”. Atunci, doi-trei juraţi vor spune,
fireşte, că şi ei cred la fel; după care, fără bătaie de cap, se declară în unanimitate de acord...»
(Charles Dickens - «Documentele postume ale clubului Pickwick»)
Bibliografie
«Album literar gastronomic / Gastronomie antologată din literatura lumii». - editat de revista
literară «Viaţa românească», Bucureşti, 1983.
Alina NEICU, clasa a XI-a D
Profesor coordonator: Mihaela Irina JOSAN
LITERATURA ITALIANĂ
· Dante Alighieri, «Divina Comedie»
«Iar el: „M-aduse aşa curând a bea
pelinul dulce-al caznei dureroase
prin plânsul ei ce-l dăruie Nella mea (...)
De foame moare-un liber om mai iute
decât să-mbuce-ntre mâncări, la fel
de-aproape lui şi-egale lui de plăcute (...)
Tu stai acum pe banca ta, creştine,
gustând în gând din primul prânz, de vrei
voios mult timp să nu simţi truda-n tine»
Bibliografie
D. Alighieri, Divina Comedie, Bucureşti: Adevărul Holding, 2 vol. - 2010.
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LITERATURA TURCĂ

Foto: bookaholic.ro

·
·
·
·

Orhan Pamuk, «Mă numesc Roşu»
Orhan Pamuk, «Istanbul»
Orhan Pamuk, «Muzeul inocenţei»
Elif Shafak, «Bastarda Istanbulului»

«Îmi plac festivităţile pentru că, în gloată, uit că sunt o oaie neagră, dar şi pentru că mă pot
îndopa pe săturate. Îmi place la nebunie să înfulec baclavale, magiunuri de mentă, pâine cu
marţipan şi marmeladă de fructe pe la sărbătorile de bairam, pilaf cu carne şi plăcinte rotunde pe
la petrecerile de circumcizie, îmi place să beau suc de vişine la ceremoniile orânduite de Padişah
la Hipodrom, să mănânc de toate pe la nunţi, să dau pe gât halvale cu susan, cu miere, cu mosc
trimise de vecini după înmormântări»
(Orhan Pamuk, «Mă numesc Roşu»)
«Bucătarul Bekir aşeza grijuliu, pe o pernă aşezată de bunica peste plapumă, o ditamai tava
(ziarul vechi pus între perna brodată cu flori şi tava de argint altera această privelişte) pe care se
găseau ouă moi, măsline, telemea, pâine prăjită, iar bunica lua micul dejun, care dura foarte mult,
în pat citind ziarele. De la ea am deprins plăcerea de a bea ceai îndulcit ţinând în gură o bucată
de telemea tare»
(Orhan Pamuk, «Istanbul»)
«O zaharniţă de argint ne-a amintit de mesele de bairam de pe vremuri.Când venea pe la noi cu
părinţii în dimineţile de bairam ale copilăriei, Füsun era servită, chiar din zaharniţa aceea, cu un
amestec de caramele, batoane cu migdale, pastă de migdale şi bomboane în formă de leu, tăvălite
prin miez de cocos şi rahat»
(Orhan Pamuk, «Muzeul inocenţei»)
«Meniul din seara aia îi părea minunat de cunoscut. Pe lângă un pui uriaş, mai erau supă de iaurt,
karniyarik,** pilaki,*** kadin budu köfteler**** rămase din ajun, turşu*****, çörek******
făcut în ziua aia, un borcan de ayran******* şi, o, da, ardei umpluţi».
**Preparat speific bucătăriei turceşti, făcut din carne tocată, vinete, sare, piper, roşii, ardei verde,
bulion, ulei şi ceapă (în tc., în orig.).
***Mâncare de fasole gătită cu ulei de măsline şi servită cu lămâie (în tc., în orig.).
****Chiftele din carne tocată amestecată cu orez şi învelite într-o crustă asemănătoare celei de
şniţele (în tc., în orig.).
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***** Combinaţie de murături (varză, castraveţi, ardei iute şi morcov) (în tc., în orig.).
******Plăcintă (în tc., în orig.).
*******Băutură tradiţională turcească făcută din iaurt, lapte, apă şi sare (în tc., în orig.).
«Zeliha strânse din buze şi tăcu, amintindu-şi abia acum de soarta beţişoarelor de scorţişoară.
Ocolind întrebarea, îşi puse un ardei umplut în farfurie. De fiecare dată putea ghici foarte uşor
cine gătise ardeii.– Banu, Cevriye sau Feride. Dacă îi gătea Banu, ardeii erau umpluţi din belşug
cu tot felul de chestii care altfel le-ar fi lipsit teribil, printre care alune, anacard sau migdale.
Dacă îi gătea Feride, ardeii erau umpluţi din belşug cu orez şi atât de umflaţi că era imposibil să-i
mănânci fără să se crape. Când tendinţa ei de-a umple ardeii până la refuz se adăuga plăcerii de
a-i condimenta în fel şi chip, dolmalar* gătite de Feride dădeau pe dinafară de atâtea ierburi
aromate şi mirodenii»
*Fel de mâncare specific Orientului Mijlociu, ce include varietăţi precum frunze de viţă, ardei
verzi sau vinete umplute cu orez sau carne (în tc., în orig.).
«Vorbise mătuşa Zarouhi, care venea cu o farfurie de musaqqa frumos garnisită cu pătrunjel şi
felii de lămâie. Puse farfuria pe masă şi desfăcu larg braţele ca să-şi îmbrăţişeze nepoata»
«Îi plăcea în mod special să atragă atenţia asupra a două feluri de mâncare pe care le discredita
public de fiecare dată când i se ivea ocazia: picioare de viţel şi intestine umplute.
— E strigător la cer, a exclamat doamna Grinnell cu o urmă de dezgust în glas. Şi chiar mănâncă
intestinele alea?
— O, da, a încuviinţat Rose din cap cu multă însufleţire. Le mănâncă, credeţi-mă pe cuvânt. Le
condimentează cu usturoi şi ierburi aromate, le umplu cu orez şi le înfulecă imediat»
«Scumpa mea, abia ciuguleşti, parc-ai fi o pasăre. Să nu-mi spui că nici măcar n-o să guşti din
mantilar făcuţi de mine!
Nu pot, mătuşă, răsuflă cu greutate Armanoush. Mi-ai umplut deja farfuria cu khadayif. Lasă-mă
să-l termin pe ăsta, e mai mult decât destul.
— Păi, nu voiai să miroşi a carne şi a usturoi, se amestecă în discuţie mătuşa Surpun cu o nuanţă
ştrengărească în glas. Aşa că te-am servit cu ekmek khadayif. În felul ăsta respiraţia o să-ţi
miroasă a fistic»
«Ca şi covorul, masa de deasupra părea decorată. Erau aşezate pe ea măsline negre, măsline verzi
umplute cu gogoşari, brânză albă, caşcaval împletit, brânză de capră, ouă fierte, faguri de miere,
smântână de bivoliţă, marmeladă de caise făcută în casă, gem de zmeură făcut în casă şi roşii cu
mentă în ulei de măsline, puse în boluri chinezeşti. Mirosul delicios de börek* abia scos din
cuptor adia dinspre bucătărie: brânză albă, spanac, unt şi pătrunjel care se topeau şi intrau una în
alta printre foile subţiri de aluat»
*börek- plăcintă, de obicei de foi, umplută cu brânză, carne sau legume (în tc., în orig.).
«Armanoush se uită apoi la felurile de mâncare de pe masă cu un interes crescând.
— Ce masă minunantă, spuse ea radiind. Astea sunt felurile mele preferate. Văd că aţi făcut
hummus, baba ghanoush, yalanci sarmalar… şi, ia te uită, aţi copt churek!»
«E foarte bun, mulţumesc, spuse Armanoush punând mâna pe furculiţă.
Observă că găteau orezul exact la fel ca bunica ei, cu unt şi seminţe de pin sote.»
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«Armanoush zări dintr-odată ultima cratiţă aşezată pe masă.
— Ooo, mi-ar plăcea să vadă şi bunică-mea asta, asta da trataţie, kaburga*…»
*Miel umplut cu un amestec de carne tocată, orez, ceapă, plante aromatice şi condimente (în tc.,
în orig.).
«Neavând alte planuri mai bune, s-au plimbat prin cartier, cumpărând câte ceva aproape de la
fiecare vânzător ambulant care le ieşea în cale: porumb fiert dulce, midii umplute, halvah cu griş
şi, în cele din urmă, un pachet mare cu seminţe de floarea-soarelui»
«Armanoush, ce-ar fi să ne surprinzi din nou cu vocabularul tău culinar? o rugă mătuşa Zeliha.
— Păi, să vedem, avem aici yalanci sarmalar, tourshi*, patlijan, topik**, enginar***…, începu
Armanoush să enumere felurile de mâncare pe care chelnerii le aşezau pe masă»
*Murături armeneşti (în arm., în orig.).
**Pastă de năut (în arm., în orig.).
***Anghinare (în arm., în orig.).
«Mătuşa Zeliha şi Aram beau raki, Asya şi Armanoush îşi luaseră nişte vin alb»
«Pe parcursul orei următoare au pălăvrăgit leneş în timp ce chelnerii aduceau un fel de mâncare
după altul. Mai întâi au servit mezeler – gustările reci – urmate de mâncărurile călduţe şi apoi de
cele fierbinţi, deserturi şi cafea»
«Toată copilăria şi adolescenţa sa, Mustafa Kazancı savurase ashure mai mult decât oricare alte
dulciuri. Ashure era simbolul continuităţii şi stabilităţii, întruchiparea zilelor frumoase care
veneau după fiecare furtună, indiferent cât de înspăimântătoare fusese aceasta.
Bunica pusese la înmuiat ingredientele cu o zi înainte, iar acum se pregătea de gătit. Deschise un
dulap şi scoase un ceaun uriaş. Întotdeauna aveai nevoie de un ceaun ca să găteşti ashure.
Ingrediente
1/2 cană de boabe de năut
1 cană de grâu descojit în întregime
1 cană de orez alb
1-1/2 cană de zahăr
1-2 cană de alune de pădure mărunţite
1/2 cană de fistic
1/2 cană de seminţe de pin
1 linguriţă de vanilie
1/3 cană de stafide aurii
1/3 cană de smochine uscate
1/3 cană de caise uscate
1/2 cană de coji de portocală
2 linguri de apă de trandafiri
Garnitură
2 linguri de scorţişoară
1/2 cană de migdale curăţate şi mărunţite
1/2 cană de sâmburi de rodie
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Pregătire
Majoritatea ingredientelor trebuie înmuiate cu o zi înainte în castroane separate, astfel:
Într-unul din castroane puneţi boabele de năut, acoperiţi-le cu apă rece şi lăsaţi-le peste noapte la
înmuiat. Puneţi grâul şi orezul, spălate bine mai înainte, într-un castron separat şi acoperiţi-le cu
apă. Înmuiaţi smochinele, caisele şi cojile de portocală în apă fierbinte 1/2 de oră, stoarceţi-le şi
apoi păstraţi apa în care le-aţi înmuiat; mărunţiţi-le, amestecaţi-le cu stafidele aurii şi puneţi-le
deoparte.
Preparare
Acoperiţi boabele de năut cu patru litri de apă rece. Aşteptaţi să fiarbă şi lăsaţi-le la foc potrivit
cam o oră, până când boabele se înmoaie. În timp ce fierb boabele de năut, fierbeţi 2 1/2 litri de
apă, turnaţi grâul şi orezul şi fierbeţi-le la foc mic, amestecând des, cam o
oră, până când amestecul de grâu şi orez devine moale. Combinaţi-le.
Adăugaţi apa rămasă de la înmuiat pe care aţi păstrat-o, zahărul, alunele
mărunţite, fisticul şi seminţele de pin în oală şi lăsaţi să fiarbă la foc
potrivit, amestecând constant. Lăsaţi amestecul să fiarbă la foc mic şi
amestecaţi cam 30 de minute sau mai mult. Lăsaţi amestecul să se închege
puţin, până când capătă consistenţa unei supe groase. Adăugaţi vanilia,
stafidele, smochinele, caisele şi cojile de portocală şi lăsaţi-le pe foc alte 20
de minute, amestecând constant. Stingeţi focul şi adăugaţi apa de trandafiri.
Lăsaţi ashure să se răcească la temperatura camerei cam o oră şi ceva.
Presăraţi scorţişoară pe deasupra şi ornaţi-l cu migdale pisate şi sâmburi de
rodie»
Foto: http://www.raftulcuidei.ro

(Elif Shafak, «Bastarda Istanbulului»)
Prof. Ema Epureanu

LITERATURA JAPONEZĂ

· James Clavell, «Shogun»
«- Şi Căpitanul General?
- Plânge după mâncare şi apă. Hendrik scuipă. O să-i spun c-o să frig un clapon şi-o să i-l aduc
pe-o tavă de argint, c-o sticlă de rachiu, s-alunece mai bine pe gât. Scheithuis! Coot! (...)
Mai chibzuit. Tu ţi-ai păstrat fructele, pe când ceilalţi şi le-au mâncat fără grijă. Împotriva
sfaturilor tale (...)
Blackthorne luă un clondir cu apă dintr-un sertar secret şi-l ajută să bea puţină (...)
Au trecut patru luni până să navigheze din nou. În acest timp ajunseseră să mănânce pielea de
viţel de pe parâme, iar o sută cincizeci şi şase de oameni muriseră din pricina frigului, lipsei de
hrană şi a diareei (...)
Cabina avea grinzi joase, era mică şi ordonată, şi el trebui să se aplece când o traversă, ca să se
aşeze la biroul lui. Descuie un sertar şi despachetă cu atenţie ultimul dintre merele pe care le
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păstrase cu atâta grijă tot drumul din Insula Sfânta Maria, de lângă Chile. Era mic şi sfrijit, cu
mucegai pe partea stricată. Tăie un sfert din el. Înăuntru găsi câţiva viermi. Îi mâncă laolaltă cu
miezul, dând crezare vechii istorii marinăreşti cum că viermii din mere sunt la fel de buni
împotriva scorbutului ca fructul însuşi şi că, frecaţi de gingii, opresc căderea dinţilor. Mestecă
fructul cu grijă, pentru că dinţii îl dureau şi gingiile îi erau iritate, după care sorbi puţină apă din
burduful de vin. Avea un gust sălciu. Apoi împachetă restul de măr şi îl încuie la loc (...)
Cum se face o hartă? Trebuie să existe o cale, îşi spuse pentru a o mie una oară. Cum să stabileşti
longitudinea? Trebuie să fie un mijloc. Cum să păstrezi legumele proaspete? Ce este scorbutul...?
- Băiete, se zice că ar fi o miasmă a mării, îi spusese Alban Caradoc. Era un bărbat cu pântec
imens, cu barbă sură, încâlcită şi o inimă de aur burduful de vin. Avea un gust sălciu. Apoi
împachetă restul de măr şi îl încuie la loc.
- Nu poţi fierbe legumele şi păstra fiertura?
- Se strică, băiete. Nimeni n-a descoperit o cale de-a o păstra.
- Se zice că Francis Drake o să ridice ancora încurând.
- Nu. Tu nu poţi să pleci, băiete (...)
O, Buddha, fă ca recolta să fie îmbelşugată, se rugă. Acesta era anotimpul când timpurile de orez
erau inundate şi în toată țara răsadurile de orez, de un verde crud, erau plantate în parcelele
aproape lichide, fără urmă de buruiană, ca să fie culese în patru sau cinci luni, după cum avea să
fie vremea. Şi în întreaga țara, sărman şi bogat şi împărat, servitor şi samurai, toți se rugau
pentru doar atâta ploaie câtă trebuia şi soare şi umiditate doar după trebuință în acel anotimp. Şi
fiecare bărbat, femeie şi copil număra zilele până la recoltă. Vom avea nevoie de multe grâne
anul acesta, gândi Toranaga (...)
Am putea ține trecătorile. Aveți destul orez – nu aprovizionează Kwanto jumătate din împărăție?
Sau, cel puțin o treime? Şi v-am putea trimite tot peştele de care aveți nevoie. Ați fi în siguranță.
Lăsați-l pe seniorul Ishido şi pe diavolul de Jikkyu să vină la noi, dacă e să se întâmple cum a
spus Omi-san, că, în curând, duşmanii se vor mânca unii pe alții (...)
Kiku se înclină la aplauzele lor şi sorbi puţin ceai (...)
Era un mic fazan fript pe cărbuni, tăiat în bucăţele mici, cu un sos dulce, din soia (...)
Kiku luă o bucăţică cu beţigaşele ei şi o mestecă cu poftă
- E bun, neh?
- Nu, Kiku-san, e foarte bun! Foarte bun (...)
- ... Cum făcut, cum acesta?
Arătă spre sosul gros, maroniu. Mariko tălmăci spusele ei:
- Kiku-san zice că e zahăr cu soia şi puţin ghimbir.
Ea înteabă dacă, în ţara dumitale, aveţi zahăr. Şi soia?
- Zahăr din sfeclă, da. Soia nu, Kiku-san (...)
Toate lucrurile noastre cele mai bune au v enit din China, Anjin-san. Ceaiul a fost adus la noi
cam acum cinci sute de ani. Călugărul budist Eisai a adus câteva seminţe şi le-a plantat în
provincia Chikuzen, unde m-am născut eu. El ne-a adus şi zen-budismul (...)
Mariko servi ceaiul după datină şi între cei doi fraţi se înfiripă o discuţie oarecare, ceremonioasă
(...)
Yuriko, soţia lui, îl aştepta în răcoarea verandei cu ceai şi saké fierbinte, aşa cum îi plăcea lui să
bea... Yabu bău vinul cu plăcere, savurându-i pişcătura dulce-acrişoară în timp ce-i aluneca pe
gâtul însetat»
Bibliografie
J. Clavell, Shogun, Bucureşti: Univers, 2 vol. - 1988.

Diana MOLDOVAN, clasa a XI-a F
Coordonator: m.i. Ana BUNGIANU
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VI.
GASTRONOMIE ŞI LITERATURĂ ÎN
«DULCELE TĂRG AL IEŞILOR»
1. RESTAURANTUL «BOLTA RECE» – «UNIVERSITAS VINORUM»

foto: http://www.casaboltarece.ro

«Brad îmi ziceţi fiştcare
Din păcate, Bard din născare.
La «Bolta Rece» – Academia
Va stabili anomalia»
(V. Alecsandri)
«Nu pot uita vinul generos al Cotnarului de la „Bolta Rece” servit în cofe şi băut în
stacane de lut, însoţite de atâta umor şi voie bună, de atâta lepădare de sine, încât prinţ să fi
fost, şi uitai unde eşti, ce eşti, cuprins de o fericire care nu se poate defini»
(P. Carp)
Numele «Bolta Rece» a devenit un loc de referinţă pentru orice ieşean, indiferent de
faptul că omagiază sau nu memoria lui Bachus, păstrându-şi caracterul şi meniul tradiţional
moldovenesc, care l-a făcut celebru.
Localul se găseşte pe marginea sud-estică a renumitului deal al Copoului, pe strada care
se numeşte «Rece», întrucât aici se cunosc din vechime întinse şi ramificate pivniţe care se
întretaie, ca nişte adevărate etaje subterane.
Clădirea a fost construită in stil specific moldovenesc, ca o casa ţărănească, cu prispă.
Deasupra solului, în jurul unei mari bucătării şi al unui cuptor, exista un salon unde erau serviţi
un număr mare de meseni; in subsol au fost zidite, în piatră, hrube cu firide, de unde lumina
opaiţelor se răsfrângea asupra vaselor de stejar care adăposteau licoarea de Cotnari, de Bucium,
de Uricani şi din alte podgorii.
Din 1864, Avram Amira, autentic negustor, venit în Iaşi în 1830, a preluat prin
închiriere localul «Bolta Rece». Cu timpul, la experienţa bătrânului comerciant se va adăuga
zelul nepoţilor săi Panciu şi Simion. Cei doi, preluând destinele firmei, au contribuit substanţial
la celebritatea «Bolţii».
«Bolta Rece» este nu numai o simpla casă de ospeţie, ea traieşte totodată în istoria
oraşului prin «legăturile» cu mulţi dintre membrii societăţii «Junimea», care aici încheiau o parte
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dintre agapele lor, ce începeau în localuri mai fastuoase. Localul va fi cunoscut şi sub denumirea
ilustrativă de «Universitas Vinorum», deci «Universitatea vinurilor».
În atmosfera de intelectualism şi prietenie au făcut iscusita zăbavă, dezbătând chestiuni
de cultură, în general, şi literatură, în special, mulţi junimişti. La «Universitas Vinorum» de la
«Bolta Rece» unele personalităţi din cercul junimiştilor, care lansaseră deviza "mâncarea-i
fudulie, băutura temelie", nu de puţine ori au fost văzuţi la «un sfat de vorbă».
De numele «Boltei Reci» se leagă şi multe întâlniri dintre Ion Creangă şi Mihai
Eminescu, care, într-o încăpere mai retrasă, schimbau idei fără sfârşit.
La «Bolta Rece», «Academia ieşeană de umor şi inteligenţă», unii membri ai societăţii
«Junimea» «au purces cele mai generoase şi mai nobile întâmplări, având toate un caracter de
creaţiune spontană şi originală».
Membrii societăţii «Junimea»: Maiorescu, Negruzzi, Eminescu, Bodnărescu, Panu,
Vargolici, Naum, Culianu, Xenopol, Slavici, Pogor, celebrii actori Rossini, Mounet-Sully,
Coquelin cadet, regizolul Borelli, scenograful Delmary, arhitectii Fellner, Cosnitz, Hellmer şi
Granet, constructorii Teatrului Naţional, renumiţi actori români, Matei Millo, Luchian, PecheaAlexandrescu, State Dragomir, Grigore Manolescu, Petre Liciu şi alţii, toţi au poposit la «Bolta
Rece», local al prieteniei şi povestirii.
Dupa ce în anul 1902 proprietarii au fost nevoiţi să renunţe la vechile locaţii din cauza
pretenţiilor exagerate ale proprietarilor localului, în anul 1966, vechea firmă «Bolta Rece» va
reînvia în cunoscutul ei sediu de pe strada «Rece».
Localul repezintă o faţetă originală şi specifică a Iaşului, ducând mai departe, cum
afirma Victor Eftimiu, «o amintire a vremurilor de alta dată».
Sub arcadele «Boltei Reci» au avut loc multe întâlniri. Aici vin des studenţi care caută
să-şi imagineze atâtea umbre ce-au coborât şi urcat scările ospeţiei. Nu întâmplător, Primul
festival de poezie «Mihai Eminescu», din octombrie 1968, s-a încheiat în ambianţa de aici.
A fost un adevărat omagiu adus înaintaşilor boltangii. S-au auzit atunci glasurile lui Victor
Eftimiu, Zaharia Stancu, Ştefan Augustin Doinaş, Dumitru Radu Popescu, George Lesnea,
Constantin Ciopraga, Alexandru Husar şi mulţi alţii.
E bine ca drumeţul sau vizitatorul ce va trece prin aceste locuri care jalonează drumul
creaţiei şi al izbânzilor înaintaşilor noştri, să ţină seama de îndemnul poetului de a face puţină
zăbavă şi la «Casa Bolta Rece», un simbol turistic al zonei Moldovei şi a Iaşului pentru cei ce
vor să cunoacă obiceiurile şi bucătăria regiunii.
Bibliografie
1.
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2. HANUL «TREI SARMALE» – BOEMA SCRIITORILOR IEŞENI

Foto: ro.wikipedia.org/wiki/Hanul_Trei_Sarmale

«Tândală: - Minunat; şi unde au tras la gazdă?
Păcală: - La „Grand Hotel”, la „Trei Sarmale”»
(V. Alecsandri, «Sânziana şi Pepelea»)
«Mi-e dor de-acasă», de Iaşul de altădată, cu uliţi strâmte, cu tramvaie ce urcau încet Copoul,
de Piaţa Dimitrov, cu savarinele frumos mirositoare şi lacto-barul, cu iaurt dulce… Mi-e dor de
Hanul “Trei Sarmale”, cu aburinda brânzoaică…
Mi-e dor de tinereţea mea!»
(L.D. Voinea, «Mi-e dor de Iaşi»)
Hanul «Trei Sarmale», unul dintre simbolurile oraşului de pe сele şapte coline, situat
de-a lungul Şoselei Bucium, reprezintă un local de legendă din Iaşi, despre care au scris şi
compus atâţia oameni de cultură.
Denumirea vestitului han turistic provine de la faptul că trecătorii erau serviți cu trei
sarmale, bucate alese și vinuri din Podgoria Bucium, dar și din alte podgorii.
Între documentele găsite la «Biserica Armenească» din Iași de către istoricul Nicolae
Iorga, se află un act de judecată din perioada anilor 1675-1680 prin care doi negustori armeni
ajunși în fața preotului-paroh dezbăteau tocmai arendășia hanului «Trei Sarmale».
În decursul timpului, hanul a trecut în posesia mai multor proprietari, iar din secolul al XVIII-lea
el s-a aflat în stăpânirea Mănăstirii «Socola».
După Revoluția din decembrie 1989, hanul a devenit proprietatea SC «Turism Moldova
SA». Urmașii ultimului proprietar au acționat în instanță societatea sus-amintită, cerând
restituirea hanului.
În anul 1999, SC «Turism Moldova SA» a închiriat hanul lui Vasile Sârbu, patronul SC
«M and Co.V. '93» SRL. Printr-o hotărâre judecătorească din 28 noiembrie 2005, Tribunalul Iași
a stabilit punerea în posesia Magdei Chiosac și a lui Rodica și Grigore Luca (copiii lui Dumitru
Luca) a Hanului «Trei Sarmale» și a terenului din jur, de 2.000 mp.
SC Turism Moldova SA (aflat în propprietatea omului de afaceri ieșean Dănuț
Prisecariu) a înaintat recurs, luându-l ca avocat pe fostul ministru al justiției, Valeriu Stoica. Cu
toate acestea, la 26 iunie 2007, judecătorii Curții de Apel Iași au respins recursul, hotărârea de
retrocedare devenind definitivă și irevocabilă. Pe pereții hanului sunt atârnate măști din cârpe și
din lut, macrameuri, obiecte de artizanat.
Hanul este vestit prin faptul că a fost frecventat de-a lungul timpului de personalități ale
epocii. Pragul hanului a fost trecut deseori de: Vasile Alecsandri, cel care amintește într-o scenă
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din «Sânziana și Pepelea» de la hotel, «La Trei Sarmale», Ion Creangă, Mihai Eminescu, cel care
l-a caracterizat pe Dimitrie Petrino cu apelativul de «Baron de trois sarmaux», Emanoil
Bardasare, cel care l-a pictat într-un tablou din 1883, Octav Băncilă, cel care a imortalizat într-un
tablou chipul hangiței Safta Dimitriu-Luca (tabloul se află astăzi la Pinacoteca din Iași) și a
expus aici la 1 mai 1920 tabloul Muncitor frângând spada, motiv pentru care poliția a închis
localul, Mihai Codreanu şi, desigur, Păstorel Teodoreanu.
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