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ALIMENTATIA DE DULCE IN SATUL ROMANESC DE LA INCEPUTUL SECOLULUI XX
,

A

CARMEN BRAICA, IOAN TOŞA
În calendarul popular de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi din primele
decenii ale secolului XX, un număr de 138 din cele 365 de zile ale unui an
calendaristic erau „de dulce", adică erau zile în care alimentaţia cotidiană se
baza pe mâncare pregătită cu carne şi derivate din came, lapte şi produse
lactate, ouă etc. Alimentaţia de dulce erau atât în zile de lucru, în care mâncarea
nu se deosebea prea mult de cea de post, cât şi în zile de sărbătoare (52 de
duminici şi sărbătorile cu dată fixă sau mobilă de peste an, excepţie făcând cele
care cădeau în cele patru posturi de peste an sau în zile de post) zile în care în
fiecare gospodărie ţărănească se pregătea o mâncare mai deosebită decât cea
din cursul săptămânii.
Pregătirea mâncării de dulce se făcea pe acelaşi aparat de gătit şi încălzit
(vatra, soba, cuptorul) şi se foloseau aceleaşi vase şi aceleaşi legume ca şi
pentru mâncarea de post. Diferenţa dintre mâncarea de dulce şi ce-a de post
consta în folosirea cărnii, laptelui şi ouălor, sau a unor derivate ale acestora.
Carnea, laptele şi ouăle erau obţinute de la animalele şi păsările crescute în
cadrul gospodăriei din care cauză ponderea acestora în cadrul alimentaţiei unei
familii depindea de puterea economică a acesteia.
Potrivit informaţiilor din răspunsurile la chestionarele vremii 1, şi din
spusele informatorilor bătrâni, la sfârşitul secolului al XIX-iea şi-n primele
1

În redactarea prezentei comunicări am utilizat informaţiile tezaurizate în răspunsurile la
chestionarele: Progama pentru adunarea datelor privitoare la limba română (1884) a lui B. P.
Hasdeu, Cestionariu privind anticităţile ţerilor locuite de români (1893-1895) a lui N. Densuşianu,
Obiceiurile de iarnă a Muzeului Etnografic al Ardealului din Cluj (1926-1927) şi unele informaţii
din Arhiva Muzeului Etnografic al Transilvaniei culese între anii 1967-1975 din localităţi
aparţinătoare judeţelor: Alba : Buru, Inf. Zaprea Maria, 48 ani, Onea Rozalia, 52 ani; Mogoş : Brad
Eugenia, 74 ani, Bîrlea Ana, 54 ani, Savu Maria, 60 ani, Jinar Sofica, 70 ani, Praţa Iosif, 64 ani,
Lucoi Maria, 51 ani, Sohodol: Inf. Iosif Puşcariu, n. 1898; Braşov: Tărlungeni, inf. Banciu Ana
născută în 1896, Rîşnoveanu Marian. 1895; Sîmpetru , inf. Sofia Loca, n. I 896 , Creangă Filofteia,
n. 1901; Satu/ung Săcele, inf. Maria Roşculeţ, n. 1889; Maria Comşa, n. I 908 Elisabeta Gologan, n.
191 O; Sînpetru, inf. Sofica Loca, n, 1886, Creangă Filofteia, n. 1896; Covasna: Voineşti, inf. V laicu
Maria, 56 ani, Mircea Nicolaie, 51 ani, Mircea Maria, 45 ani, Olteanu Ruxandra, 48 ani, Oprea
Neguţ, 60 ani; Vama Buzăului :inf. Baier Irma, n. 1901, Borcea Domnica, n. 1896 Panait Ana, n.
1894;;Cluj: Răcătău, Bîlc Floare, 39 ani; Mărişel: Ghig Todoruţa, 38 ani, Hetea Lina, 46 ani, Marc
Vasile, n. 1913; Rogojel: Paşcalău Lina, 45 ani, Roşca Maria, 56 ani; lara: Crişan Victoria, 76 ani,
Popa Ruxandra, n. 1906; Cacova ferii, Mîrzan Fina, 57 ani; Sălaj: Horoatul Crasnei, Tulbure
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decenii ale secolului XX în satele româneşti în zilele de dulce, se mânca puţină
carne, „nu găteau aproape de loc mâncăruri din came, iar când găteau nu
foloseau decât carnea de porc"2 .
În toate localităţile româneşti se consuma numai carnea animalelor care
au fost sacrificate de vii, carnea celor moarte din diferite cauze nu era folosită,
acestea erau îngropate în „groapa mortăciunilor care se găsea de obicei într-un
loc mai izolat de sat şi de drumuri" 3 . Sacrificarea unui animal se făcea în
prezenţa şi cu ajutorul mai multor vecini, care cunoşteau motivele pentru care
animalul este tăiat şi care şi participau la pomana ce se făcea cu carnea
proaspătă.

Dintre animalele crescute în cadrul gospodăriei ţărăneşti (porci, găini,
capre, oi, vaci etc.) porcul era singurul animal care era crescut în mod
intenţionat pentru a asigura carnea, slănina şi untura necesară preparării unor
mâncări de dulce de-a lungul unui an, el fiind sacrificat anual în apropierea
Crăciunului, la Ignat, de aceia „fiecare familie, oricât de săracă era, se îngrijea
să îngraşe câte un porc ca să-l taie pentru Crăciun, şi se zice că vine Crăciunul
sătulul" 4 .

Carnea de porc se consuma proaspătă sau conservată prin afumare.
Carnea de porc proaspătă, se consuma în timpul sărbătorilor Crăciunului, friptă
în frigare sau în tăvi de tuci sau în tigăi „costiţele, cârnaţul, muşchii de porc
afumaţi se frig în tigaie cu ajutorul unturii şi se mănâncă cu mujdei" 5 , sau se
folosea pentru prepararea unor produse cum ar fi cârnaţii, cartaboşii, caşul de
porc.
Cârnaţii erau făcuţi la tăiatul porcului din carne macră tocată cu toporul
„cârnaţii se fac din maţele subţiri ale porcului spălate bine şi întoarse pe dos şi
curăţite de necurăţenii cu sare şi mălai care se umple cu came macră tocată cu
toporul pe un fund de lemn, se pune sare, piper, usturoi după gust, apoi se pun
2-3 zile la fum" 6 •
Cartaboşii numiţi în unele localităţi şi chişte se preparau dintr-un amestec
format din ficat, plămâni, splină, bucăţi de carne, fierte şi tăiate mărunt şi păsat
sau orez fiert cu care se umpleau maţele „maţele groase ale porcului se curăţă
bine de necurăţenii cu sare şi omăt şi cu făină de păpuşoi, apoi se clătesc cu apă
rece şi se umplu cu orez sau păsat, maiu fiert, bojocii-plămânii fierţi, sânge
Simina, 80 ani, Roman Floare 63 ani, Dragoş Gahia, 57 ani; Şeredei: inf. Goia Veronica, 63 ani,
Maria, 54 ani, Pop Maria, 48 ani, Şerban Maria 60 ani, Meseşenii de Sus: Turcas Reghina,
70 ani.
2
Inf. Ghig Todoruţa, Mărişel, Cluj; „foloseau carnea numai a porcilor crescuţi în cadrul propriei
gospodării, nu era obiceiul de a se cumpăra carne de nici un fel" lnf. Brad Eugenia , Mogoş, jud
Alba.
3
Inf. Rîşnoveanu Maria, Tărlungeni, jud. Braşov.
4
Inf. Onea Rozalia; lara, Cluj.
5
M. Lupescu Bucătăria ţăranului, în Şezătoarea, VI 1901, p. 76.
6
Inf. Panait Ana, Vama Buzăului, Covasna.
Crestuţ
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închegat şi fiert, splină, hăcuite mărunt. Chiştele se fierb bine în oală apoi se
pun la răcoare. Zama în care au fiert se aruncă iar chiştele se pun în vase la
7
răceală. Grăsimea de pe ele e bună de leac. Când se mănâncă se frig în untură" •
Pentru a se putea păstra un an de zile carnea de porc, untura şi slănina se
conserva cu ajutorul sării şi a fumului „carnea şi slănina se săra bine şi se pune
în moldă de unde se scoate după 6-7 zile şi se pune la fum unde se ţinea mai
mult timp" 8 .
Afumatul cărnii şi slăninii se făcea cel mai bine în podurile caselor
acoperite cu paie, (unde se aduceau şi cei care aveau casele acoperite cu sindrilă
sau ţiglă) pentru că „în podurile caselor cu paie fumul nu se îndreaptă direct şi
nu afumă forţat carnea şi slănina, de aceia se păstrează mai bine"9 ; „prin
podurile caselor acoperite cu paie circulă mai bine aerul şi e mai rece, fumul se
evacuează şi nu le afumă decât trebuie" 10 . Slănina se ţinea mai mult la fum
decât carnea ca să se afume bine' 1•
Slănina şi carnea de porc (şuncile) afumate se începea după Paşti, după ce
bucăţi din ele era duse în noaptea Învierii la biserică împreună cu ouă roşii,
pască şi cu alte alimente pentru a fi sfinţite de preot după serviciul Învierii.
Slănina era alături de brânză cel mai hrănitor şi mai consistent aliment,
care se mânca cu pâine sau cu mălai mai ales atunci când trebuiau efectuate
unele munci grele cum ar fi săpatul, cositul, seceratul, lucratul la pădure etc.
Slănină, caş sau brânză, ceapă, sau usturoi şi pâine, „se ducea dimineaţa la
cosaci şi secerători când se făcea clacă" 12 iar când mergeau la lucru la pădure
îşi ducea cu ei „slănină cu pâine şi ceapă sau ai ca să aibă de mâncare toată
ziua" 13 • Slănina se mânca şi „friptă în frigare la foc, grăsimea din ea punând-o
pe ceapă tocată înşirată pe pâine sau mămăligă" 14 .
La sfârşitul secolului al XIX-iea începe să se generalizeze obiceiul de a
se conserva carnea proaspătă în saramură „se punea bucăţi de came proaspătă,
cât palma de mari, bine sărate, în borcane şi se ţine aşa mai mult timp. Când o
foloseau carnea trebuia ţinută în apă mai mult timp pentru a se desăra" 15 •
Tot în această perioadă, în localităţile mai apropiate de oraşe sau de
târgurile mai mari, începe să se generalizeze obiceiul de-a se conserva carnea
M. Lupescu, o. c. p. 77. „cartaboşii se fac din păsat sau orez, ficat, plămâni şi carne măcinată în care
câteodată se mai pun şi jumări măcinate" Inf. V laicu Maria, Voineşti, Covasna.
8
Inf. Boier Ana, Vama Buzăului, Covasna; „carnea de porc şi slănina era ţinută în sare cam două
săptămâni, după cum era timpul de moale apoi era pusă în pod la fum" lnf. Jinar Sofica, Mogoş,
Alba.
9
Jnf. Şerban Maria, Seredei, Sălaj.
10
Jnf. Jinar Sofica, Mogoş, jud Alba.
11
Inf. Banciu Ana, Tărlungeni, Braşov.
12
Jnf. Savu Maria, Mogoş, Alba.
13
Jnf. Marc Vasile, Mărişel, Cluj.
14
Jnf. Marc Vasile, Mărişel, Cluj.
15
Jnf Serban Maria, 60 ani Şeredei, Sălaj.
7
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de porc proaspătă friptă în borcane „peciile, coastele şi cârnaţii se afumau puţin
apoi se frigeau şi se puneau în borcane peste ea turnându-se ulei fiert. Carnea
din borcan era scoasă vara se încălzea şi se mânca" 16 •
Se mai obişnuia în unele localităţi să se conserve carnea prin fierbere
„tocana se face din carnea proaspătă care se taie bucăţi, se spală şi se pune în
ceaune mari cu ceapă şi verdeţuri şi se fierbe până ce se desface de pe oase.
Carnea se ia şi se pune în vase curate şi se ţine la răceală. Când le trebuie se ia
din tocană şi se pune în tigăiţa cu trei picioare, se înfierbântă bine, se adaugă
sare şi se mănâncă ca mâncare" 17 •
Untura de porc, în unele localităţi, până pe la începutul secolului XX nu
se topea, „până pe la 1900 nu se topea, ci se punea la afumat să se facă
râncezeală că se cunoaşte mai bine în mâncare, decât cea topită" 18 . Untura
proaspătă se întindea bine, se săra, se rula şi se lega cu o sfoară, „cine tăia un
porc mai mare mai punea în ea şi slănină sau altă grăsime, se săra bine şi se rula
legându-se cu o aţă şi se punea la fum în pod" 19 •
Untura afumată era folosită la gătirea unor mâncări de dulce, pentru a da
gust mâncării, în mod special în perioada de vară şi toamnă când se găteau
tocăniţe de cartofi noi, mâncarea de varză20 şi a păzâturii de fasole verde21 .
Untura afumată era folosită în mod special la pregătirea sarmalelor „se obişnuia
să se dea şi la nunţi untură afumată la pregătitul sarmalelor"22 . În general untura
era folosită „numai după ce se termina slănina" 23 •
Carnea de animalele mari (bovinele) nu prea se consuma deoarece ele
(atât cele tinere, viţeii, cât şi cele bătrâne) erau vândute fiind o importantă sursă
de venituri pentru gospodăria ţărănească. Animalele mari nu erau sacrificate
decât rar „vite mari tăiau doar dacă li se întâmpla vreo nenorocire, îşi rupea câte
un picior"24 • Carnea de bovine în caz de accidente se consuma în stare
proaspătă fiind împărţită tuturor membrilor comunităţii săteşti care contribuiau
astfel, după posibilităţi, la ajutorarea familiei la cumpărarea unui alt animal de
lucru. Familiile mai bogate la anumite evenimente mai importante (nunţi sau
înmormântări) tăiau câte un viţel pentru a pregăti mâncarea cu carnea lui. În
situaţia în care oamenii erau nevoiţi să taie un viţel, cea mai mare parte din
carnea acestuia o vindea, nu o consuma „din burta şi maţele viţelului se făcea

Inf. Boier Ana, Vama Buzăului, Covasna.
M. Lupescu, Bucătăria ţăranului, în Şezătoarea VI, 1901, p. 75.
18
Jnf. Banciu Ana, Tărlungeni, Braşov.
19
Inf. Brad Eugenia Mogoş, Alba; „Pe untura întinsă puneau bucăţi de slănină şi carne de lângă
slănină, se rula şi se cosea cu ată şi aşa se punea la fum" Crişan Victoria, lara, jud. Cluj.
20
Inf. Banciu Ana Tărlungeni, Braşov.
21
Inf. Goia Veronica, 63 ani, Seredei Sălaj.
22
Jnf. Banciu Ana, n. 1896, Tărlungeni, Braşov:
23
Inf. Pop Maria, Seredei, Sălaj.
24
Inf. Banciu Ana, Tărlungeni, Braşov.
16

17
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din cap şi picioare răciturii iar carnea mai mult o vindea decât o
consuma" 25 .
Carnea de oaie se consuma mai ales toamna când se tăiau oile bătrâne
batoşele. Carnea de oaie se consuma cel mai mult, fiartă, sub formă de tocăniţă
sau friptă în frigare, sau tigaie. Pentru tocăniţa se taie carnea în bucăţi, se
opăreşte şi „se pune într-o cratiţă cu puţină grăsime, că-şi lasă ea grăsime,
ceapă multă, ardei, roşii şi se fierbe înăbuşit. În grăsimea lăsată se face un sos
cu făină şi se mănâncă cu mămăligă. Tocana este foarte grasă şi după ea trebuie
să mănânci şi lapte acru de putină ca să-ţi treacă greaţa" 26 .
Carnea de oaie era folosită şi pentru pregătirea unor supe pentru ocazii
deosebite, cum ar fi nunţile, înmormântările, pomenile etc. Potrivit
informatorilor bătrâni utilizarea cărnii de oaie pentru pregătirea mâncării la
nuntă s-a practicat în localităţile din Alba, Braşov, Sălaj. În unele localităţi din
Munţii Apuseni (Buru, lara, Răcătău, Mărişel) din carnea de oaie se făcea supă
la nuntă. Supă de carne de oaie se făcea cu tăieţei, „se tăia trei sau patru oi,
după numărul nuntaşilor, se făcea 30-40 pături din care se tăiau tăiţeii care se
punea în supă, iar ca să nu miroasă a oaie supa se punea câţiva căţei de usturoi,
era secretul bucătăresei. Pentru preot, naşi şi miri se făcea separat supă din
carne de găină" 27 .
La nuntă din carnea de oaie se făcea şi tocană (topală, papricaş) 28 şi
răcituri. În unele localităţi tocana de oaie era mâncarea de bază a meniului ritual
de nuntă „până acum 10-15 ani (1951. n. n) nu lipsea la nici o nuntă" 29 .
Papricaşul de oaie se făcea „la nunţile mai pretenţioase cu cartofi fierţi separat
şi se servea după supă şi după ea urmau găluştele de varză cu păsat, iar
răciturile de oaie le puneau pe masă la 12 noaptea30 •
În unele localităţi din Munţii Apuseni (lara, Buru, Mogoş) răciturile de
oaie era o mâncare tradiţională care se făceau la fiecare nuntă, „nu se face nici o
nuntă fără răcituri" 31 • Răciturile erau pregătite din oasele care rămâneau la
tranşarea cărnii din care se făcea supa sau tocana. Răcituri se făceau şi din
picioarele şi capul de porc, din picioarele de viţei, din aripile şi capul păsărilor,
mai ales a gâştelor „picioarele, aripile şi capul se cură bine şi se pun la fiert
într-o oală mare şi se fierb până ce carnea se desface de pe ciolane. Atunci
zeama se scurge şi se amestecă cu mujdei, carnea se pune în blide şi se pune

1nt: Panait Ana, Vama Buzăului, Covasna.
lnf. Maria Rosuleţ, Satulung, Braşov.
27
Onea Rozalia, lara, Cluj.
28
• .la nuntă mâncarea de bază era tocana de oaie" Zaprea Maria, Buru, jud. Cluj; „la nuntă şi
înmormântări se tăcea topală de carne se oaie cu cartofi" Turcaş Reghina, Meseşenii de Sus, jud.
25

26

Sălaj.
2
"
30
31

Zaprea Maria, Buru, jud. Cluj.
Florea Bâlc, Răcătău, jud. Cluj.
Pra1u Iosif, Mogoş, jud. Alba.
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peste ea zeamă cât cuprinde. Se lasă la răcoare şi când zeama se răceşte
răciturile se prind şi sunt gata"32 •
Carnea de oaie putea fi făcută pastramă „se alege carnea macră, se taie
felii, se sară bine şi se pune în mujdei, după care se pune în cuptor şi se ţine să
se usuce bine, apoi se ţine în pod sau cămară" 33 .
Carnea de miel se mânca obişnuit la Sf. Gheorghe când se alegeau
mânzările şi se împreuna sau se forma stâna. Înainte de-a se mânca carne de
miel din fiecare turmă sau stână „se ducea un miel la biserică unde preotul
făcea o molitvă după care mielul era tăiat şi era fript în frigare cu usturoi sau se
făcea tocană" 34 •
La începutul secolului XX se generalizează obiceiul de-a se consuma
carne de miel la Paşti, sub formă friptură sau tocănită. La Paşti în toate
localităţile nu se făceau supe sau ciorbe de nici un fel, nici de carne de miel nici
din altfel de carne. Până la sfârşitul secolului al XIX-iea nu era obiceiul ca la
Paşti să se mănânce carne de miel ci carne şi şuncă afumată de porc, care era
dusă la biserică în noaptea Învierii pentru a fi sfinţită împreună cu ouă roşii,
pască, colaci, de către preot.
În satele româneşti la sfârşitul secolului al XIX-iea şi-n primele decenii
ale secolului XX carnea de găină nu prea se consuma, găinile şi ouăle erau date
în schimbul unor produse (zahăr, petrol, orez piper, sare etc.), „înainte ouăle şi
găinile le vindeau, carnea de găină nu-i bună că se bagă între măsele, de aceia
nu găteau decât cu carne de porc, aşa ne spunea mama" 35 • Supe de găină se
făcea doar de familiile mai înstărite pentru miri şi popă la nunţi 36 •
In perioada interbelică se generalizează obiceiul de-a se tăia găini pentru
pregătirea mâncării la anumite momente mai deosebite din viata familiei, „se
taie cam 5-6 pui pe an şi se face supă cu tăieţei" 37 şi la nunţi „unde se tăiau câte
30-40 de găini" 38 • Tot acuma încep a fi folosite tot mai mult ouăle în
alimentaţie cotidiană , fierte sau prăjite, ratută.
Laptele şi produsele lactate erau alimentele de bază în zilele de dulce,
fiind consumat atât în stare proaspătă cât şi diverse produse obţinute din el
(smântână, unt, brânză etc.). Laptele de vacă era pus la smântânit în oale de lut,
anume făcute de către olari, se lua de pe el smântâna, şi se consuma după ce era
pus la fiert cu pâine sau mămăligă ori se lăsa să se prindă pentru a obţine lapte
acru sau bătut. În toate localităţile se consuma în cantităţi mari lapte acru care

32

M. Lupescu, o. c. p. 78.
M. Lupescu, o. c. p. 79.
34
Inf. Vlaicu Maria, Voineşti, Covasna.
35
Inf. Ghig Todoruţa, Mărişel, Cluj.
36
Inf. Savu Maria Mogoş, Alba.
37
Creangă Filofteia, Sînpetru, Braşov.
38
Inf. Turcaş Reghina, Meseşenii de Sus, Sălaj.
33
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era răcoritor şi folositor celor care sufereau de stomac39 • Laptele prins se
strecura prin strecurătoare o pânză mai rară şi se obţinea brânza de vacă40 .
Din laptele de oaie după ce era strecurat prin strecătoare şi se punea
cheag se obţinea caş dulce, zer şi jintuit. Caşul dulce era mâncat proaspăt mai
ales primăvara şi vara sau „era pus la dospit şi când era dospit se tăia în bucăţi
şi era dat pe răvar să se mărunţeze apoi se punea sare potrivit, se frământa bine
până ce se făcea ca aluatul şi se obţinea brânză" 41 • Brânza se punea la păstrare
în burduf sau în putini. Brânza de burduf se obţinea din „cocoloaşele de brânză
care se puneau în burduf şi se îndesau bine ca brânza să fie compactă să nu
rămână aer că mucegăieşte, apoi se coase burduful la gură şi se pune la păstrare
la loc răcoros şi uscat. Când burduful prinde pe deasupra puţin mucegai atunci
brânza este foarte bună" 42 . Brânza de putină se pune îndesată bine şi acoperită
cu pănuşi şi capac de lemn şi se păstra în pivniţă" 43 •
Brânza era alături de slănină alimentul cel mai hrănitor şi consistent de
aceia era mâncarea de bază a oamenilor care efectuau munci grele atât vara cât
şi iarna. Brânză cu pâine (mămăligă) şi ceapă era mâncarea cea mai la
îndemână atât acasă cât şi la câmp, mai ales în perioadele de lucru aglomerate.
Dintre mâncările gătite cu brânză mămăliga cu brânză a fost cea mai
apreciată mâncare „se făcea mămăligă cu brânză în fiecare zi că ţâne saţ"44 care
se consuma atât dimineaţa cât şi seara, atât în zilele de sărbătoare cât şi în zilele
de lucru.
În localităţile din Tara Bârsei şi Făgăraş din mămăliga şi brânză se făcea
bulz şi tapşe. Bulzul se prepara din45 „mămăliga fiartă care se tăia bucăţi, atâtea
bucăţi câţi membrii erau în familie, în fiecare bucată se punea brânză şi se
adună rotund şi se pune în plăpănar (tigaie cu coadă) şi se dă la cuptor. Bulzul
se face şi la stână, dar acolo se coace direct pe jeratic"46 • Tapşea era un fel de
mămăligă cu brânză care se făcea „într-o cratiţă care se unge cu untură şi în ea
se pune un rând de mămăligă şi un rând de brânză, iar pe deasupra smântână si
unt"47 .
Zerul obţinut din storsul caşului era pus la fiert şi se obţinea jintiţa şi
urda. Jintiţa se putea mânca proaspătă sau acrită în care caz se lua de pe foc
mai crudă şi se punea în putini să se acrească48 • Dacă zerul se fierbea mai mult
Jnf. Crişan Victoria, lara, Cluj.
Jnf. Borcea Domnica, Vama Buzăului.
41
Inf. Vlaicu Maria, Voineşti, Covasna.
42
Inf. Maria Roşculeţ, Săcele, Braşov.
43
Jnf. Goia Veronica, Seredei, Sălaj.
44
Jnf. Filofteia Creangă, Sînpetru, Braşov.
45
.,bulzul se tăcea din brânză băgată în mămăligă pusă pe vatră încinsă să se topească brânza"
Copăcelu, Făgăraş, răspuns la chestionarul lui B. P. Hasdeu.
46
Jnf. Mircea Nicolae Voineşti Covasna.
47
Jnf. Filofteia Creangă, Sânpetru, Braşov.
48
Jnf. Iosif Puşcariu, Sohodol, Alba.
39
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se obţinea urda care se consuma proaspătă cu pâine şi mămăligă sau se folosea
la umplutul plăcintelor şi a unor coptătun49 •
O mâncare aparte, preparată din lapte, smântână şi făină de mălai era
balmoşul, care în localităţile din Munţii Apuseni'. se prepara astfel ,.,se fierbea
făina de porumb amestecată cu cea de grâu în· smântână sub_ţiată, cu lapte, ca
mămăliga· până ce ieşia grăsimea deasup~a" 50 • ln alte, localităţi ~alrnoşul se
prepara din)intuiala (zerul mai gras şi mal albicios ce ieşea atunci <;:ân.d caşul
.de oi era jintuit, adică era strâns bine în crirită) în~crită în care se fierbea făina
de mălai, , ,
·
· ·· · · ' ,
·
. În toate :localităţile din laptele de oaie de to~mii~ (care era foarte gras) se
făcea lapte de putină, lapte acru pentru iarnă. Laptele era strecur~tÎQ. putini noi
;,se punea în el puţin cheag se astupa putina şi se pune într-un. loc uncie. să nu
mai fie mişcat" 51 • Laptele de putină se făcea şi ·amestecându~~e lapt~fo fiert cµ
lapte nefiert în putină „laptele îl punea în budii şi acolo se ame~teca şi se.acrea,
îl mânca :cu pâine sau îl foloseau la acritul ciorbei- de '.cartofi" 52 , Laptele se
păstra şi era consumat cu mămăliga mai ales fo câşlegiţe. Crăcium~lui sau se
înăcrea cu el ciorbele de dulce.
· ·
·
,
Laptele a fost folosit, inai ales după pr'imllI război f110ndial, şi lA
frământatul aluatului unor coptături cate se.făceau pentru să~b'Atori şi pentru
unele evenimente mai .deosebite din viaţa familiei. Penir~ sărbătorile, mari se
făceau alături de pâinea obişnuită din făină frământată cu apă şi ,sare Şi colaci„
plăcinte, sucituri, din făină de grâu frământata cu' ·lapte c~re s~· coceau pe vatra
cuptorului o dată cu pâinea. Pentru a se deosebi, ~e pâinea. obişnuită, „colacii
. , • ·• · ·
erau unşi cu ou"53 şi „erau copţi în hârburi" 54 .
,
··. , ,
Plăc.intele se făceau de post şi de· 'dulce. Plăcinte, de post- se făceau în,
anumite zile mai deosebite, în ajunul unor sărbători mari sau ,în zilele de
sărbătoare ce .cădeau în :zile de post dih făină frământată cu apă „plăcintele
bătrâneşti din făină frământată 'cu apă: Şi se coceau dir~ct pe fitel,l, sau ţn
cuptorul de pâine"55 • În ajunul Crăciunului şi a Bobotezei plăcintele erau unse
cu julfă• şi. se servea cu ele preotul Şi cântăreţii bisericii care umbla cu. icoana
sau cu bptezul.
·
.
·'
·
. .
·
În. zilele ,de· dulce plăcintele se făceau penfru evenimente mai ·deosebite
(sărbători, clăci, nunţi etc.) din făină frământată cu lapte „când gazc;la făcea
clacă ducea mâncare la oameni, slănină, caş brânză Şi plăCinte cu )Jrânză coapte
Inf. Roşca Maria, Rogojel,. Cluj.
Inf. Savu Maria, Mogoş, Alba.
51
Inf. Mircea Nicolae, Voineşti Covasna.
52
Purcel Anuţa Mărişel, Cluj „zama de picioci se făcea fierbând cartofii în apă cu sare şi se acrea cu
lapte acru, Ia fel se proceda şi Ia zama de păsulă" Inf. Ghig Todoruţa, Mărişel, Cluj.
53
Inf. Bîrlea Ioana, Mogoş, Alba.
54
Inf. Zaprea Maria, Buru, Cluj.
55
Inf. Roşca Maria Rogojel, Cluj.
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în cuptor pe frunze de varză. Mai de mult se coceau pe lespede de piatră pe care
.
I unm. poponeţ „s6.
o ungeau cu untura~ cu a_iutoru
În localităţile din Tara Bârsei se făceau plăcinte mocăneşti din „ 1 kg
făină, 1/4 kg smântână, 100 gr unt, 4-5 ouă, sare care se frământau bine un sfert
de ceas şi se lăsau să se odihnească cel puţin un ceas, apoi se făcea un sul care
se tăia în două părţi inegale. Partea mai mare a sulului se tăiau 1O bucăţele
egale care se întindeau în formă rotundă pe care se punea brânză de burduf.
Peste ele se puneau formele rotunde obţinute din bucata mai mică a sulului de
aluat şi se răsuceau cu partea de jos în aşa fel ca să acopere brânza, apoi se
prăjeau într-o cratiţă cu grăsime fierbinte pe ambele feţe şi se serveau cu vin" 57 •
Din aluatul frământat cu lapte se făceau şi suciturile „se întindea pe masă
o foaie din aluat pe care se punea silvoiţă şi se rula foaia aşa ca să acopere
silvoiţa apoi se băgă în cuptor o dată cu pâinea şi colacii, da se ţinea la copt mai
puţin" 58 .

Pentru pregătirea unor mâncăruri de dulce se foloseau aceleaşi legume ca
pentru cele de post, care erau fierte în apă cu sare şi erau direse cu slobozeală
făcută din „făină pusă la prăjit până se înroşea care se stingea cu lapte sau cu
59
groştior şi apă" sau cu rântaş „făcut din făină prăjită în ulei sau untură dires
cu lapte" 60 . Pentru acritul mâncării se folosea oţetul, borşul, smântâna şi zerul.
Vara se găteau mâncări de dulce cu verdeţuri (salată, lobodă, urzici). Cea
mai apreciată mâncare, în perioada de vară, era zamă de şelate cu zăr, care se
pregătea din salată verde şi zer „zerul se pune la fiert înainte şi-n el se pune
salata bine spălată şi tocată mărunt, cu ceapă verde şi mărar şi se îngroaşă cu
rântaş făcut cu făină, sare şi oţet" 61 • Zama de şelate se putea face şi fără zer,
numai cu lapte „se prăjeşte slănină peste care se pun şelatele bine spălate, ai,
lapte lungit cu apă şi ouă. Se acreşte cu oţet şi se mănâncă cu mămăligă ca un
fel de ciorbă" 62 •
Cele mai uşor de gătit ciorbe cu came erau cele cu came de porc afumată
şi cartofi „se fierb în apă cu sare cartofii şi un ciont afumat şi când sunt fierţi se
pune slobozeală făcută separat din făină prăjită stinsă cu apă, ouă şi groştior"63
şi fasole „ se fierbe carnea de porc împreună cu fasolea şi când toate sunt fierte
se pune rântaşul se lasă să dea un clocot şi se acreşte după gust cu cighir"64 •
De dulce se făcea şi zamă de lobodă la fel ca cea de post dar „înainte
„loboda se opăreşte să-i iasă verdeaţa apoi se pune în zama în care s-a fiert osul
şi

56
57
58

59
60
61
62
63

64

Inf. Savu Maria, Mogoş, Alba.
Maria Comşa, Satulung.
Inf. Goia Veronica, Seredei, Sălaj.
Inf. Olteanu Ruxandra, Voineşti, Covasna.
Inf. Goia Veronica, Şeredei, Sălaj.
Inf. Oltean Ruxandra, Voineşti, jud. Covasna.
Inf. Paşcalău Nastasia, Lunca Vişagului, Cluj.
Inf. Bîrlea Ana, Mogoş, Alba.
Inf. Savu Maria Mogoş, Alba.
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afumat şi se drege cu smântână" 65 , zamă de bureţi „se fierbe carnea de porc
afumată apoi se adaugă bureţii. Când totul este gata se pune rântaşul şi se
acreşte cu cighir" 66 •
Ciorbele de dulce se puteau face şi din carne de porc cu lăscuţe, razalăi
sau urechiuşe făcute din pătură simplă de tăieţei tăiată în diferite forme "se
fierb coaste afumate şi în zamă se pun lăscuţe sau urechiuşi făcute din pătură
simplă de tăieţei care se taie în bucăţi triunghiulare şi se lasă să fiarbă apoi se
dreg cu slobozeală şi se acreşte cu bulion. " 67
Alături de ciorbe în zilele de dulce se pregăteau şi tocănţe. Cele mai
multe tocăniţe se făceau vara din ciuperci 68 „se prăjeşte ceapa în ulei sau
grăsime se pun ciupercile spălate, curăţate şi tocate mărunt şi se lăsa să fiarbă ÎJ1
zeama pe care o lasă şi-n puţină apă. Când sunt fierte se drege cu slobozeală
făcută din apă , făină şi smântână şi se mâncau cu pâine sau mămăligă" 69
La nunţi, înmormântări, clăci trebuia să se pregătească o mâncare mai
deosebită şi mai multă, pentru un număr mai mare de oamenii decât în mod
obişnuit. În satul tradiţional la nuntă şi la înmormântare participa întreaga
comunitate alături de familia în cauză „în trecut lucra satul întreg pentru nuntă
şi pentru înmormântare, nu ca acuma numa gazda" 70 • În caz de nuntă şi
înmormântare familia dacă n-avea făină „duc de îndată la moară unde morarul
numaidecât îi dă rând să macină sub cuvânt că are nuntă sau mort în casă şi nu
poate să aştepte" 71 şi era ajutată alimentar de către membrii comunităţii, mai
ales în cazul nunţilor.
Obiceiul întrajutorării la nunţi s-a păstrat în unele localităţi din Munţii
Apuseni şi Sălaj până la mijlocul secolului XX. Pe lângă munca fizică pe care o
prestau cu ocazia pregătirilor pentru nuntă, invitaţii contribuiau şi material la
pregătirea mâncării "se dădea alimente pentru nuntă, ceapă, cartofi, varză acră,
ouă" 72 .

În localităţile din Munţii Apuseni darurile se dădeau chemătorilor la
nuntă „când intrau în casă întrebau: - No viniţi la nuntă? - Da, no ce să-ţi dau,
un pic de păsulă, odouă picioici, un pic de untură, on ciont. Care ce-i da le băga

lnf. Bîrlea Ana, Mogoş Alba.
Inf. Bîrlea Ana, Mogos Alba.
67
lnf. Crişan Victoria, 76 ani lara Cluj, „spinarea de porc puţin afumată se fierbea în apă cu sare şi se
punea în ea răzălăi, tăieţei sau urechiuşe" lnf. Crişan Victoria lara.
68
„bureţi albişori se curăţă şi se spală apoi se prăjesc în untură cu multă ceapă, se toarnă peste ei apă
şi multă smântână" lnf. Ana Baciu, Tărlungeni; „urechiuile galbene sau bureţii de vorbă se gătesc
cu slănină prăjită şi se obţine o mâncare domenască care se mânca cu mămăligă" lnf. Sofia Loca;
Sînpetru, Braşov „Chita vacii, se frige în unsoare şi li se adaugă smântână şi brânză, iarna se pun şi
tăieţei" lnf. Buş Maria, Rogojel, Cluj.
69
lnf. Lascu Maria, Mogoş, Alba.
70
Inf. Zaprea Maria, Buru, Cluj.
71
Maidan Caraş.
72
Oneas Rozalia, lara, Cluj.
65
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în desagii de pă cal"73 sau erau duse personal cu câteva zile înainte de nuntă „cu
două trei zile înainte de nuntă cei invitaţi duceau la gazdă un colac mare pe care
puneau o bucată de slănină, un ciont de porc şi un blid de brânză" 74 .
În cadrul darurilor de nuntă „nu lipsea colacul din făină de grâu, frumos
împletit" pe care invitaţii îl duceau în ziua nunţii aşa că în unele localităţi
„gazda nu făcea prea multă pâine pentru nuntă că servea colacii aduşi de
75
nuntaşi ba mai plătea şi muzicanţii cu ei" .
Naşii cinsteau nunta cu doi colaci mari „unul din colaci naşilor era pus pe
masă în curte la venirea de la cununie, iar celălalt pe capul miresei cu un blid cu
sare şi grâu. Vomicul miresei spunea o strigătură:
Bucură-te soacră mare
Că-ţi aduc o noră tare
Harnică şi lucrătoare

Trei zile doarme-n picioare
Să-ţi ajute la ciubăr
Şi să te ieie de păr
Nu te supăra mireasă
Că bota-i pe grindă-n casă
Şi-i cioplită-n patru dungi
Cât î-i spatele de lungi, după care împrăştia grâul peste nuntaşi iar blidul
îl arunca peste casă pentru ca mireasa să nu se întoarcă la casa părintească" 76 •
În toate localităţile, la sfârşitul secolului al XIX-iea mâncarea de bază la
o nuntă a fost sarmalele „mai de mult la nuntă se dădea o singură mâncare,
curechi cu păsat şi păsat fiert cu lapte"77 , aprecierea meniului depinzând în
mare măsură de ele "acolo o fost omenie bună la nuntă c-o fost şi găluşte" 78 •
Sarmalele se făceau cu păsat, „păsatul se făcea la râşniţă, se alegea cu
sita, se spăla, se jintuia bine cu untură, se frământa bine cu sare şi piper în
troacă şi se umplea foile de varză cu el. Găluştele se aşează în oale de lut, iar
între ele se pune un ciont cu carne, se acoperea şi se fierbea în cuptorul bine
încins" 79 . Sarmalele înainte de a fi servite la masă se lua „carnea se de pe
cioante şi se punea într-un blid din care se serveau mai mulţi nuntaşi. La masă
după pălincă urmau sarmalele, iar ca desert se servea colacul" 80 .

Sofia a Gheorghichii;Beliş, Cluj.
Jnf. Goia Veronica, Şeredei, Sălaj „cu două trei zile înainte trimăt câte o găină, ouă şi făină" Roman
Floare, Horoatul Crasnei, Sălaj; „cine mergea la nuntă ducea câte un picior de porc afumat şi un
blid cu brânză" Bîlc Floare, Răcătău, Cluj.
75
Jnf. Turcaş Reghina, Horoatul Crasnei, Sălaj.
76
Jinar Sofica, Mogoş, Cluj.
77
Inf. Roman Floare, Horoatul Crasnei, Sălaj.
78
Inf. Ghig Todoruţa, Mărişel, Cluj.
79
Onea Rozalia, lara, Cluj.
80
Inf. Turcaş Reghina, Horoatul Crasnei, Sălaj.
73

74
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Sarmalele erau mâncarea care se găsea în fiecare casă şi-n sărbătorile
Crăciunului, „în ajunul Crăciunului curechi cu găluşte nu lipseşte din nici o
casă, această mâncare ţine tot Crăciunul" 81 .
La nuntă se servea alături de sarmale şi ciorbe făcute cu carne de porc sau
de oaie „bagă carnea aceia să fiarbă cu păsulă ori picioici şi apoi la masă îţi
punea într-un blid zamă acolo, că nu mânca numa unu dintr-un blid, că mânca
patru cinci câţi încăpeau cu linguri de lemn, iar carnea o punea în alt blid. " 82
Mutaţii importante în meniul pentru nuntă s-au petrecut după primul
război mondial când ciorbele au fost înlocuite cu supele de găină cu tăieţei „cei
chemaţi duc la nuntă câte o găină, făină, ouă" 83 , nici o nuntă nu se făcea „fără
să se taie câte 40-50 de găini care se fierb cu zarzavat" 84 . Aceste inovaţii se
datorează specializării unor femei socăciţele în pregătirea bucatelor pentru
evenimente deosebite. Una dintre aceste socăciţe recunoscute pe plan local a
fost Turcaş Reghina din Meseşenii de Sus, născută în anul 1905. Ea a învăţat de
la mama ei, care a fost servitoare la popa şi la învăţător, iar de la vârsta de 27
ani nu a fost nuntă în sat până în anul 1975 la care să nu fie ea socăciţă.
Până în deceniul al VIII-lea al secolului XX s-a păstrat obiceiul ca la
nuntă fiecare familie invitată să aducă de acasă o sticlă cu ţuică şi o farfurie cu
prăjituri (plăcinte, ciorogăi) şi după ce terminau cele puse pe masă de gazdă se
serveau unii pe alţii cu cele aduse. Acest obicei a contribuit la răspândirea unor
reţete de prăjituri în cadrul comunităţilor săteşti dat fiind că fiecare gospodină
dorea să-i fie apreciate propriile produse de către vecinii de masă, în care scop
pentru pregătirea acestora folosea şi reţete utilizate de alte femei.

L' ALIMENT ATION INTERDITE PENDANT LE JEÎJNE
DANS LE VILLAGE ROUMAIN AU DEBUT DU xxE SIECLE
(Rcsume)
Les auteurs essaient d'apporter une contribution a la connaissance de
I' alimentation populai re du debut du XXe siecle cn presentant quelques plats
prepares et consommes pendant Ies 138 jours d'une annee pendant lesquels on
ne respectait pas le jefme, selon le calendrier orthodoxe.
On presente Ies principales modalitcs d'obtenir Ies aliments consideres
interdits pendant le jefme (la viande, le lait et leurs derives) et leur utilisation,
autant pendant Ies jours de travail, pendant Ies jours de fete et a l'occasion de
quelques evenements plus speciaux.

81

82
83
84

Răspuns la Obieciurile de Crăciun trimis din Şieu jud. Someş.
Sofia Gheorghichii, Beliş, Cluj.
Roman Floare, Horoatul Crasnci, Sălaj.
Turcaş Regina, 70 ani Meseşcnii de Sus.
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