


Zona Satelor Săsești din sudul Transilvaniei reprezintă, 

probabil, unul dintre cele mai importante peisaje 

naturale, culturale și istorice din Europa, peisaj care 

a fost creat și menținut până astăzi de către comunități 

locale cum sunt şi cele din teritoriile GAL Podişul Mediaşului, 

Dealurile Târnavelor şi Microregiunea Hârtibaciu. 

Fânețe și pășuni înflorite, păduri, sate tradiţionale cu biserici 

fortificate, situri rurale UNESCO…, sunt doar o parte din 

punctele comune ale celor trei GAL-uri învecinate care au 

implementat proiectul „Cooperare pentru promovarea 

patrimoniului cultural”. „Mozaicul” acesta este completat 

firesc de obiceiurile şi tradiţiile împământenite, nuanţat de 

la o comunitate la alta şi de aroma bucatelor tradiţionale 

întrecută doar de hărnicia gospodinelor.

Broşură de bune practici privind 
conservarea şi promovarea 

patrimoniului cultural în teritoriile 
GAL Podişul Mediaşului,  

GAL Dealurile Târnavelor şi  
GAL Microregiunea Hârtibaciu



TRAIAN CUZA 
CĂLDĂRAR
producător de obiecte din 
alamă   
Comuna Brateiu, nr 130, jud. Sibiu, 
Tel. 0731 419 854

Meșteșugar din tată-n fiu, Traian Căldărar este cu siguranță o figură pitorească, cunoscut în toată țara pentru 
ibricele, cazanele și diferitele obiecte din alamă pe care le produce. Se laudă cu diploma sa de excelență de 
meșter diplomat pe care a primit-o la Rusca și se prezintă ca unul dintre cei mai întreprinzători oameni din 
comunitatea sa. Traian Căldărar povestește cu mare plăcere că meșteșugul pe care el îl prezintă lumii este unul 
cu rădăcini adânci în istorie. De altfel, primele cazane, ibrice sau ceaune de alamă pot fi identificate în secolul 
XIII. Meșterul Căldărar este prezent la toate evenimentele care reunesc producători și artizani populari. Când 
are comenzi de cazane spune că tot efortul său este concentrat pentru reușita obiectului. Lucrează minimum o 
săptămână, dar a ajuns și la trei luni în cazul unui cazan de 700 de litri. 

ANA CUCUIET
producător brânzeturi și  
mezeluri
Comuna Alma, nr. 126, jud. Sibiu, 
Tel. 0269/257505

Ana Cucuiet produce în gospodăria de la Alma brânzeturi, salam, dar și pâine de casă după rețetele tradiționale 
învățate de la bunici. Are în curte 13 vite, al căror lapte îl folosește la producerea de telemea, brânză, cașcaval, 
și smântână. Dupa Revoluție, familia Anei a cumpărat o centrifugă pentru smântână, cu ajutorul căreia 
produce branză topită triunghiuri, sau caș dulce. Produsele pe care le face în casă le duce la piață, în oraș. Pe 
lângă lactate, Ana Cucuiet face și salam de casă la comandă. Acest produs, fiind unul costisitor, este fabricat 
în cantități mai mici, de 2-3 kilograme, însă, la comandă, în gospodăria de la Alma se pot produce și 100 de 
kilograme. 
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SILVIA LUP
producător miere și produse apicole, camere de închiriat la Casa Tri Ferești 
Comuna Dîrlos, sat Curciu, nr. 226, jud. Sibiu, Tel. 0269/257 333

Silvia Lup este producător de miere de când era tânără, însă e la început de drum în activitatea de agroturism. 
„Doamna dulce” - cum îi place să se autointituleze - vrea să-și lanseze un brand cu acest titlu pentru 
preparatele sale din miere. Astfel, a gândit un proiect întreg, care are la bază promovarea zonei în scop turistic. 
Silvia Lup îngrijește 100 de stupi, din care produce miere de salcâm și polifloră, şi care, mai apoi, o trasformă în 
sortimente cu ghimbir, scorțișoară, ardei iute sau cacao. Cea din urmă este un produs nou, cu mult succes la 
public. Toate aceste produse delicioase pot fi gustate la „Casa tri ferești”, din satul sibian Curciu, la numărul 71. 
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EUGENIA MOISE
producător săpunuri naturale  
Comuna Moșna, sat Alma Vii, nr. 107, tel. Tel. 0269/862 558

Eugenia Moise a renunţat la viaţa de oraş şi s-a mutat cu familia într-o casă săsească din Alma Vii. Fiind de 
profesie farmacistă, a reuşit, în scurt timp, să pună în practică o idee cu care cocheta de mai multă vreme, 
iar locaţia i-a înlesnit accesul la materia primă de care avea nevoie. În prezent, doamna Moise produce 
săpunuri naturale florale, fructate sau cu diferite plante aromatice şi se bucură de aprecierea celor care îi 
folosesc produsele. Printre aceștia sunt şi turiştii primiţi în casele de oaspeţi amenajate de Fundaţia Mihai 
Eminescu Trust.
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GABRIELA LAZĂR
meșteșugar în ceară
Comuna Ațel, nr. 85, jud. Sibiu, tel 0747/506 231

Gabriela Lazăr confecționează lumânări decorative pentru diferite evenimente festive. A pornit această 
mică afacere în toamna anului 2013, din nevoia de a rotunji bugetul familiei, dar și pentru a-și ocupa timpul 
liber. S-a documentat pe internet și a început să meșteșugească în ceară. Nu i-a ieșit din prima, însă nu a 
renunțat la idee și, încet-încet, ceara a început să prindă forme de lumânări din ce în ce mai frumoase. În acest 
moment, Gabriela este mulțumită de calitatea produselor pe care le face. Promovarea este punctul slab al 
afacerii cu lumânări, însă Gabriela Lazăr lucrează și la îmbunătățirea acestui aspect. Femeia are în lucru un 
magazin online, iar în pragul sărbătorilor de iarnă vrea să-și ducă produsele la unul dintre standurile care vor 
fi disponibile pe galeria mall-ului din Sibiu. De asemenea, este furnizor și pentru câteva magazine de profil. 
Sculptura în ceară este, deocamdată, doar o pasiune pentru Gabriela Lazăr, un fel de terapie motivațională, 
deconectându-se în acest mod de grijile zilnice. 
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IOANA DUMA
artist meșteșugar
Comuna Bazna, Str. Morii, nr. 451, jud. Sibiu, tel. 0746/047 618

Ioana Duma este dovada vie că meșteșugurile din bătrâni se transmit către noua generație. Chiar dacă 
este foarte tânără, artista de la Bazna are deja o colecție impresionantă de desene și grafică bisericească. 
Pasiunea și-a descoperit-o încă din copilărie - întotdeauna i-a plăcut sa deseneze. Paradoxal, chiar dacă este 
o artistă, Ioana urmează cursurile liceului, la specialitatea matematică-informatică. Spune că arta desenului 
se împletește foarte bine cu informatica, având în plan să facă pe viitor webdesign, sau game design. 
Ioana Duma este un artist ancorat în realitate. Ea știe că, în zilele noastre, doar din artă nu poți trăi, pentru 
că pictura sau grafica nu se cumpără la adevărata valoare. Acum, tânăra artistă se pregătește pentru o 
expoziție, programată în septembrie. 
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LILIANA DUMA
Producător legume și fructe 
Comuna Bazna, Str. Morii, nr. 451, jud. Sibiu, tel. 0746/211 835

De 20 de ani, de când a terminat o facultate de profil, doamna Duma se ocupă de agricultură. Cultivă legume, 
porumb dulce, dar și fructe. Acum lucrează 10 hectare de teren, însă la începuturi familia sa cultiva chiar și 
100 de hectare. Pe lângă legume, Liliana Duma a produs și grâu, soia, sfeclă și cartofi. Acum, legumele sale se 
vând foarte bine la piață. Problema producătoarei de la Bazna este forța de muncă. Femeia spune că găsește 
cu greu ajutor și se descurcă în familie, alături de soț și de cei patru copii. Acum, Liliana Duma are planuri de 
dezvoltare. Are un solar în grădina casei, iar acum își dorește să construiască unul și în câmp, însă se teme de 
furtuni, dar și de mistreți și hoți. 
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FAMILIA POCAN
Producător dulceață, țuică de prune  
Familia Pocan, Casa Nimesch, Comuna Moșna, sat Nemșa, nr 58, jud. Sibiu, tel. 0269/830 245

Ildi și Dan Pocan sunt doi tineri care în urmă cu patru ani au renunțat la confortul de la oraș si s-au mutat la 
Nemșa, pentru a fi mai aproape de natură și pentru a savura viața din plin. Și-au început activitatea dintr-o 
joacă, încercând să pună în borcane tot felul de bunătăți, din dorința de a anima pivnița boltuită a casei săsești 
în care locuiesc în prezent, pentru că așa face o gospodină veritabilă. Acum încearcă să-și dezvolte o afacere 
din această pasiune, făcând gemuri și dulcețuri de diferite feluri, zacuscă, dar și țuică de pere din părul din fața 
casei, stâlpul casei, așa cum le place să-l numească, care are o poveste impresionantă. Curioși de poveste, dar 
și de bunătățile din pivniță? Poftiți la Casa Nimesch!
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BĂDĂRÂNZĂ NICOLAE
Producător legume 
Comuna Dîrlos, nr. 608, jud. Sibiu, tel. 0746/979 775

Vinete, ardei, kapia, gogoșar, morcovi sau ceapă – toate aceste legume cresc pe suprafața de 1,5 hectare 
ale producătorului de la Dîrlos. Anul acesta, domnul Nicolae a cultivat și căpșuni, însă întâmpină greutăți cu 
desfacerea. Fiind o marfă perisabilă, legumele trebuie vândute cât mai repede pentru a putea fi consumate 
proaspete de clienții săi. Producătorul de la Dîrlos vinde atât în piață, la târguri dar și direct de acasă. Face 
această activitate de aproximativ 13 ani, alături de familie. 
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MONICA CUCERZAN
Producător brânzeturi din lapte de capră 
Comuna Târnava, Str. 1 Decembrie, nr. 52, jud. Sibiu, tel. 0761/688 932 

La ferma din Târnava care numără 500 de capre se produc lactate de cea mai bună calitate din lapte gras și 
bun. Afacerea agricolă a început în 2008, cu un număr de 170 de animale. Familia Monicăi Cucerzan a crescut 
de când se știe capre și a colectat laptele pentru brânză, iaurt sau alte produse lactate pentru casă. Ideea de a 
crește numărul de animale a fost a soţului Monicăi, însă partea de procesare îi aparține în totalitate. Afacerea 
sa se bazează pe motto-ul „Dacă de la început porneşti cu un produs bun de calitate câştigi clienţii, chiar dacă 
preţul e mai mare”. Produsele sale se vând în piețele și târgurile din Sibiu și Sighișoara, însă primii clienți și i-a 
făcut la târgurile tradiționale desfășurate la Muzeul Astra din Sibiu. Greutățile familiei Cucerzan se reduc la 
cheltuielile foarte mari cu combustibilul, dar și munca asiduă depusă de dimineața până seara. 
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IOANA MOȘINĂ
Producător miere și produse apicole 
Comuna Bazna, nr. 488, jud. Sibiu, tel. 0747/294 573

Practică apicultura doar în timpul liber, însă mierea sa este extrem de apreciată de clienți. Ioana Moșină a 
pornit de la cinci familii de albine, pe care le-a înmulțit acum la 30. Din 2009, merge cu ele în pastorală și 
produce miere de salcâm, tei, polifloră și rapiță. Acum are planuri de dezvoltare. Pe lângă creșterea numărului 
de stupi, Ioana Moșină vrea să diversifice și produsele pe bază de miere. Acum apicultoarea de la Bazna 
încearcă rețetele de miere cu cătină, cu nucă, dar și cu alte fructe, după ce a observat că în piață există cerere 
foarte mare pentru astfel de specialități. 
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WILLY SCHUSTER
Producător alimente bio  
Comuna Moșna, Str. Cetății, nr. 543, tel. 0269/862 206 

Povestea familiei Schuster începe în urmă cu mai bine de zece ani, când Willi Schuster și soția sa, Lavinia au 
renunțat la tot ce aveau în Germania pentru a-și face în România propria afacere. Cei doi au ridicat o adevărată 
fermă la Moșna, în care s-au apucat de agricultură ecologică. Mai întâi, și-au cumpărat o casă săsească, veche 
de câteva sute de ani și două vaci. Au început să deprindă și secretele agriculturii, astfel că astăzi gospodăria 
lor are peste 10 animale, care produc materia primă pentru bunătățuri naturale. 
După mai bine de zece ani, gospodăria bio de la Moșna se laudă cu rețete care mai de care mai gustoase. 
Produsele „vedetă” sunt cașcavalul cu verdețuri și cel din lapte crud, dar și brânza cremă cu căpșuni, cu cireșe 
negre sau gutui, toate fructele provin, de asemenea, tot din gospodăria familiei Schuster. În urmă cu câțiva 
ani, Willy Schuster a înființat chiar și o cooperativă în care alți gospodari din județul Sibiu sunt reuniți pentru a 
promova și valorifica produsele ecologice pe care le produc.
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Supă de angagiabo
Pătrunjelul (frunze) se fierbe în lapte până se face 
o masă compactă. Se fac căpăcele triunghiulare 
şi se lasă la uscat. Se fierbe 3-4 ore în oală de 
cupru şi se amestecă cu o lingură mare de lemn. 
Se usucă 1 lună – se pune în borcan (căpăcelul); 
se face supa de pui cu legume multe (morcovi, 
ţelină, pătrunjel) cu „caşete” (tăiţei laţi cu carne 
tocată condimentată în mijloc), se fierbe supa 
cu tăiţei şi într-o farfurie separată se dă pe 
răzătoare căpăcelul de pătrunjel (angagiabo = 
pătrunjel uscat) şi se amestecă cu o lingură de 
smântână.

Carne de miel sau pui  
cu umplutură 
Umplutură: pâine – câteva felii, o cană de lapte, 
1 ou fiert tare, 1 ou crud. 

Condimente: piper, sare, boia, frunze de 
pătrunjel tocat mărunt, tocat.

Ficat de pui, slănină tocată mărunt, morcovi din 
supă, 5-6 căţei de usturoi, 1 ceapă mărunţită.

Se înmoaie pâinea în lapte, se stoarce şi se pune 
oul crud, se amestecă, se pune oul fiert tăiat 
mărunt, ficatul şi slănina tăiate mărunt. Numai 
la pui se pune ficat! Se adaugă pătrunjelul şi 
morcovul tăiate mărunt și condimentele. Se 
amestecă cu lingura de lemn, se ridică pielea 
de la spate şi de la pulpe, se îndeasă umplutura 
cu lingura sub piele, şi dacă mai rămâne, se 
pune şi în corp.
Se toarnă sau picură ulei de măsline pe piele şi 
se presară boia dulce sau iute, după preferinţă. 
Se acoperă puiul sau mielul cu folie de aluminiu, 
se pune la cuptor şi se rumeneşte, se scoate din 
cuptor când este rumenit. 

Gulaş unguresc sau  
papricaş
Ingrediente: 400 grame carne, 0,5 kg roşii sau  
bulion, 4-5 cepe, 1 lingură de unsoare sau 2-3 
de ulei, sare şi boia iute, după gust.
Carnea poate fi de vită, oaie, miel sau pasăre, 
dar cel mai gustos e cel din carne din pasăre. 
Dacă e carne de vită trebuie să fie mai grasă. 
Carnea se spală, se taie cuburi (2X2 cm), se pune 
în ulei sau unsoare. Apoi se pune zeama, în care 
se pune ceapa, sarea şi se călesc împreună. 
Când ceapa a prins culoarea aurie, se pune un 
pahar de apă, se amestecă şi se lasă sub capac 
până se înmoaie carnea frăgezită la abur. Dacă 
se termină lichidul, se completează cu apă fiartă. 
Se încearcă cu furculiţa, iar după ce se înmoaie 
carnea se pun piperul, bulionul sau roşia, boia şi 
se introduce în cuptor până se îngroaşă. Vara se 
pun roşii, ardei, pătrunjel fin tăiat. Se poate servi 
cu mămăligă sau găluşte.

Lapte  
de pasăre
1 litru lapte de vacă – se fierbe cu beţigaşe de 
vanilie; se adaugă 200 grame zahăr; se fierbe 
laptele; albuşul de la 4 ouă se bate tare;
Când fierbe laptele se introduce cu lingura 
albuşul. Gălbenușurile se adaugă în laptele 
fiebinte, se dă puțin în clocot, apoi se trage 
deoparte. Se pune într-un bol, se adaugă şi 
stafide (introduse pe la mijlocul timpului de 
fierbere).
Se lasă la răcit şi se pune în farfurii mici. Nu se 
lasă în frigider.

Gastronomie 
locală

GAL podişul mediaşului
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Găluşte cu prune
Ingrediente: 5-6 cartofi fierţi în apă cu sare, prune, 
faina, zahar, pesmet, zahar pudra, ulei
Se curăţă, se pisează cartofii şi se amestecă cu 
făină cât să se obţină un aluat, care se întinde pe 
un cârpător presărat cu făină. Se întinde pentru a 
forma un strat nu foarte subţire, de aproximativ 0,5 
cm, din care se taie pătrăţele mici.
Prunele se spală, se scot sâmburii, se aşează pe 
fiecare pătrăţea; într-un bol se pune făina, pe care 
se pun găluştele formate prin învelirea prunelor 
(rotund) şi se dă prin făină.
Se pune apa la fiert cu sare, iar când dă în clocot, se 
pune o găluşcă la fiert până se ridică la suprafaţă. 
Se poate pune un strop de ulei să nu se lipească 
găluştele între ele.
Într-o tavă se amestecă pesmetul cu ulei şi cu zahăr. 
Cu o lingură se ia găluşca din apa fierbinte şi se 
rostogoleşte prin pesmet. Se scot pe un platou şi se 
presară cu zahăr pudră.

Prăjitură Franziska
Ingrediente: Câteva ouă, tot atâtea linguri de zahăr 
şi făină. 
Se bat albuşurile bine, se adaugă gălbenuşurile şi 
apoi zahărul şi făina, apoi se pune la cuptor, într-o 
tavă unsă şi tapetată cu făină. Când e coaptă şi 
răcită se taie în jumătate, se unge cu marmeladă, 
iar cealaltă e un pic siropată (apă, zahăr sau 
miere, sare) – se freacă o bucată de unt cu 250 
g zahăr la care se adaugă coca siropată şi 200 g 
nuci măcinate. Se pune crema peste blatul cu 
marmeladă, se unge neted şi pe urmă se face o 
glazură de ciocolată.

Turtă dulce – de Crăciun sau Moş Nicolae 
Ingrediente: 0,5 kg făină, 0,25 kg zahăr, 120 g miere, 
3 ouă, 2 linguriţe bicarbonat de sodiu
Se amestecă ingredientele, iar pe un cârpător se 
pune făină. Se întinde compoziţia, într-un strat 
nu foarte gros. Se taie cu forme diferite, se unge 
tava cu slănină sau ulei, se presară făină şi se pun 
formele la copt. Când prind culoarea maro deschis 
(ca la caramel),  se scoate de la cuptor şi se dezlipesc 
cu vârful de cuţit. Se bat 100 g zahăr cristal cu un 
albuş de ou, se întinde subţire pe biscuiţii obişnuiţi 
şi se pun ornamente (bomboane).

Supă de fructe: Rabarbăr, vişine, 
agrişe, mere
Fructele se fierb cu zahăr, după gust. În apa 

clocotindă se pun fructele (mărul şi rabarbărul 
tăiate cubuleţe). Când s-a răcit, se face chesătura 
dintr-un gălbenuş de ouă şi o lingură de smântână. 
La urmă, se adaugă frunze de pătrunjel tăiat 
mărunt. 

Mămăligă armenească – Hodoieg
Ingrediente: 3 dcl făină albă, 8 bucăţi gălbenuş de 
ou, 8 ouă întregi, 2 cuburi de zahăr, 3 grame de 
drojdie, 2,5 dcl lapte, 150 g zahăr praf sau pudră, 
2,5 dcl unt topit, puţină sare
Se amestecă puţin lapte, drojdie şi făină – maiaua 
plus un pic de zahăr. Făina se pune într-un castron 
şi cu laptele fierbinte se opăreşte. Se amestecă 
până când se răceşte. Se pun ouăle câte unul, pe 
rând, zahărul, untul topit, maiaua cu drojdie şi 
puţină sare şi făină încât să devină un aluat. Se 
pune la crescut pe scândură, acoperită de făină, se 
rupe în bucăţi şi se împleteşte sub formă de coadă. 
Se pune în formă sau tavă şi se pune la copt.

Geagik – supă armenească
Ingrediente: un castravete mare, curățat de coajă și 
tăiat în felii mici subțiri; o cană cu iaurt, ¼ ceașcă 
mentă verde tocată, ½ ceașcă nuci măcinate, apă 
rece pentru subțierea iaurtului.
Iaurtul se diluează cu apa până va avea o 
consistență potrivită, nici prea densă, nici prea 
fluidă. Se adaugă castravetele tăiat fin, menta și 
nucile, se amestecă adăugând apă, dacă e cazul. 
Se acoperă castronul și se pune la rece circa 6 ore 
pentru a permite eliberarea aromelor. E de preferat 
să se prepare seara, pentru a doua zi. A două zi, se 
toarnă în castroane adânci, se decorează cu mentă 
verde și se servește rece. Această supă se poate 
completa cu fructe, brânză și pâine. 

Sărmăluţe în foi de viţă de vie
Ingrediente: 50 – 60 frunze spălate, 0,5 kg carne 
de vită cu porc, amestecate, 70 – 80 g orez sau 
păsat, 100 g ceapă (roşie dacă se poate), măieran 
- măghiran, cimbru, mărar, 3-4 roşii, smântână, 
puţină zeamă de lămâie
Frunzele se spală bine, se opăresc; se face 
umplutură: ceapa se taie mărunt, se căleşte în 
puţină untură (o lingură), se adaugă orezul sau 
păsatul, măghiran, sare, piper, se umplu frunzele, 
se pune la fiert cu frunze tăiate mărunt, cimbru, 
mărar şi roşii decojite şi opărite, tăiate mărunt. Se 
acoperă cu apă, se pune capac şi se fierb la foc mic. 
Dacă nu sunt acre destul, se pune zeamă de lămâie 
sau oţet. După ce se fierb se poate pune smântână 
deasupra şi se mai fierb 10-15 minute.
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KLUSCH FREDERICH
Dulgherie 

Comuna Laslea, Sat Nou Săsesc, nr. 266, tel: 0269/428 303

A avut norocul să-și petreacă o parte din copilărie alături de vecinul său, un meșter tâmplar de la care  
a „furat” meserie dar a și dus-o mai departe. Domnul Klusch practică dulgheria încă din anii ‘90. O mare parte 
din lucrările sale constau în construire de acoperișuri noi, adăugiri la acoperișuri, înlocuiri de acoperișuri, scări 
interioare libere purtate de lemn, magazii pentru grădină. Lemnul folosit este în general bradul, dar și stejarul 
pentru scările interioare sau înlocuirea de stâlpi în şuri. Acolo unde este posibil și se dorește folosirea lemnului 
vechi, acesta se recondiționează și este pus în valoare.
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Pasionată de materialele vechi (precum cel de sac), pe care-i place să le „recupereze” şi să le pună în valoare, 
din mâinile doamnei Eugenia Cândea ies o minunăţie de perne, draperii şi ii de femei şi de bărbaţi (piese 
de costum popular). Dantela sa „de mână” cusută cu albastru şi feţele de pernă combinate în diferite culori 
decorează camere pentru turişti şi atrag comenzile. Nu este singura îndeletnicire la care doamna Cândea e 
pricepută: până în urmă cu câţiva ani a lucrat la o fabrică de piele, unde a învăţat să coase căpestre şi hamuri 
pentru cai. Îşi doreşte acum să găsească tineri interesaţi să participe la astfel de ateliere, pe care speră că le 
va putea organiza în Biertan. 

CÂNDEA EUGENIA
cusături, dantelă, costume populare 
Comuna Biertan, str. Avram Iancu, nr.20, jud. Sibiu, tel: 0269/868 248, 0753/514 050
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NEAGU ELENA
țesături din pânză 
Comuna Laslea, sat Mălâncrav, nr. 162, tel: 0269/448 769

Doamna Elena Neagu a învățat să țese la război, încă de când era copilă, de la mama şi de la bunica ei. 
Modelele folosite pe țesături sunt cu motive săsești, românești, dar și combinații proprii. Tanti Nuţi cum o ştie 
lumea, îşi dorește tare mult ca acest meșteșug să fie dus mai departe, iar cu nădejdea asta a şi acceptat să 
instruiască un grup de fete. Țesăturile pe care le realizează sunt, majoritatea, pe bază de comandă, însă expune 
şi vinde şi turiștilor care o vizitează din toate colțurile ţării și ale lumii.
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DUMITRU MARIA
costume populare 
Comuna Nadeș, nr. 424, jud. Mureș, tel: 0265/763 133

Doamna Maria Dumitru, educatoare de meserie, a început, nu cu mulţi ani în urmă, să coase costume 
populare, aşa cum încep mulţi: dintr-o întâmplare, încercând să coase un costum pentru fiica sa. De 
atunci, i-a fost greu să mai lase acul jos din mână. Coase, pe bază de comandă, costume populare 
întregi : de la „poale” până la „ii” şi „crătinţe”, mai puţin laibărele. Expune din produsele pe care le 
realizează la diverse evenimente locale. 
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II HEGBELI MIHAI
Pâine și produse de panificație, patiserie tradițională - pâine, lichiu, cozonac, prăjituri. 
Com. Albesti, sat Boiu, jud. Mureș, nr. 317, Tel: 0743/433 565

Brutăria a fost autorizată în anul 2013. La început făceau produse doar pentru colegii de la muncă - pâine și 
lichiu. Acum lucrează pe bază de comenzi şi participă la diferite târguri şi evenimente locale şi zonale.
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Casa de pe Deal, 
Saschiz
Tradiţie şi inovaţie
Comuna Saschiz, nr. 200, str. „Pe Deal”,  
tel: 0740/286 874 - Anca Maria Dalmasso 
mail: anca@saschiz.com,  
website: www.casadepedeal.com

Charlie și Anca vă așteaptă la „Casa de 
pe Deal” să vizitați atelierul de gemuri, 
murături și siropuri preparate după 
rețetele locale (gem de rabarbăr) și 
inedite (dulceața de lapte). Se organizează 
degustări pentru grupuri de minimum cinci 
persoane. De asemenea cicloturiștii pot 
închiria un număr de 20 de biciclete pentru 
adulți și 5 pentru copii (căștile și mănușile 
sunt asigurate). Limbi vorbite: franceză și 
engleză.
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LIVADA MĂLÂNCRAV
Comuna Laslea, satul Mălâncrav, tel: 0744/572 325 - Marton Dan

Întinsă pe o suprafată de 108 ha, din care se 
exploatează 50 ha meri și 22 ha pruni, iar 36 
ha sunt în pregătire, Livada Mălâncrav este 
certificată ecologic prin soiurile tradiționale 
de meri, pruni și nuci. Într-o hală a clădirii 
administrative a Livezii Mălâncrav a fost 

amenajată o făbricuță, unde se produce suc 
ecologic de mere și pere. Sucul de mere de 
Mălâncrav, puțin tulbure la înfățișare, îți dă 
senzația că merele au fost stoarse pentru tine 
chiar ieri. Este bogat în vitamine și minerale și 
se recomandă pentru detoxifierea organismului.
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MUNTEAN LILIANA
Comuna Daneș, sat Seleuș, nr. 344, tel: 0265/762 060, 0744/472 710, 

Activitatea familiei Muntean constă în creșterea animalelor - a bovinelor pentru lapte. O parte 
din laptele obţinut este livrat, la cerere, în stare proaspătă, iar din restul se prepară caș, telemea, 
cașcaval simplu şi afumat.
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FUNDAȚIA ADEPT TRANSILVANIA
Comuna Saschiz, nr. 156, tel: 0265/711 635
www.fundatia-adept.org
www.discovertarnavamare.org

Fundaţia ADEPT Transilvania are drept scop conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea rurală. O preocupare 
permanentă a fundaţiei este identificarea surselor de venit suplimentar pentru localnici, o resursă 
excepţională a zonei identificată în acest sens fiind moştenirea gastronomică. Un loc aparte îl constituie 
gemurile, pe care gospodinele din zonă le făceau la scară mică, în bucătăria proprie. Pentru o perioadă de 
timp, fundaţia ADEPT Transilvania a promovat gemurile zonei în colaborare cu Slow Food International. 
Sistemul după care funcţionează „Modulul alimentar” este cel al unei întreprinderi sociale, în care - pe baza 
unui program stabilit în prealabil - producătorii din zonă pot veni să prepare gemuri, zacuscă, murături sau să 
îmbutelieze miere de albine.
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II CISMAȘ TINCUȚA
Com. Albești, sat Țopa, nr. 105 A,  
Tel: 0740/256 990

Ferma Ecologică Țopa se află la 
aproximativ 10 km de Sighișoara, pe 
raza comunei Albești. Bazându-se 
pe niște principii sănătoase, ferma 
produce o gamă largă de produse, 
dintre care amintim: produse lactate 
(telemea simplă sau cu verdețuri, 
cașcaval, brânză dulce, smântână, 
etc.), legume, plante uscate 
pentru ceai, o serie de produse 
tradiționale (gemuri și dulcețuri, 
murături, zacuscă, siropuri), dar și 
alte bunătățuri. Toate produsele 
sunt extrem de savuroase și de 
sănătoase! Toate parcelele de 
pământ (cca 45 hectare) sunt 
certificate ecologic sau în conversie.

Meșteșugari și producători P GAL Dealurile Târnavelor
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CERAMICA DE SASCHIZ / KEISD

Sașii care au locuit în Saschiz de-a lungul 
anilor, nu erau doar agricultori. În baza 
drepturilor pe care le aveau, au dezvoltat și 
bresle meșteșugărești, în cadrul cărora se 
transmitea taina meșteșugului. Pe teritoriul 
comunei Saschiz, documentele vorbesc despre 
meșteri olari care și-au făcut loc printre breslele 
tradiționale ale vremii. În certificate sunt 
menționați, pentru prima dată, cojocarii, urmați 
de cizmari, fierari, dogari și olari. În secolul al 
XVII-lea exista în Saschiz și o breaslă de olari 
având clauza de ordine si dreptate, dar prin 
moartea meșterilor și alte schimbări meșteșugul 
s-a destrămat, cu timpul.

Despre vasele saschizene s-a scris mult în 
literatura relevantă fără, însă, a se aprofunda 
sursa documentelor din istoria acestei ramuri 
de comerț. Fundaţia ADEPT Transilvania în 
colaborare cu Fundația Camelia Botnar din 
Anglia și în parteneriat cu Primăria comunei 
Saschiz pun în funcţiune în vara anul 2015 un 
atelier de ceramică în Saschiz, care să aducă din 
nou pe piață vase zgrafitate (despre ceramica de 
Saschiz se spune ca e de tip sgrafito – colbalt), ca 
odinioară.
Turiştii interesați vor avea posibilitatea să 
viziteze Centrul de Ceramică de la Saschiz şi chiar 
să încerce să modeleze obiecte la roata olarului.
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FERMA RAFAEL
Comuna Laslea, nr. 346, tel: 0269/516 185, 0787/888 741 - Babeș Denisa

Ferma biodinamică Rafael are o activitate de 9 ani pe teritoriul comunei Laslea. Activitatea fermei constă 
în creșterea bovinelor pentru lapte şi procesarea laptelui. Produsele disponibile pentru vânzare sunt: unt, 
smântână, telemea, brânză dulce, lapte crud.



 

Ciorbă tradițională săsească - 
Brodelawend
Ingrediente: 10 l apă, 1 găină, 1 kg 
morcov, 1/2 kg pătrunjel, ½ kg ceapă, 1 
½ kg cartofi, 1 ciolan de porc, smântână, 
5 ouă, foi de dafin, sare, piper după gust.
Găina se taie în jumătate, o jumătate se 
înșiruie separat pe ață și se pune la fiert 
în cei 10 l de apă împreună cu ciolanul și 
jumătate din cantitatea de legume tăiate 
cubulețe. Cealaltă jumătate din găină se 
pune la călit împreună cu ceapa tăiată 
rondele, iar din când în când se stropește 
cu apă. Când este fiartă carnea se adaugă 
legumele rămase și se lasă la fiert, după 
care se golește în oala cu cealaltă carne 
fiartă.
La urmă se adaugă foi de dafin, se face 
o dresătură cu ou și smântână și se 
înăcrește cu oțet.

Ciorbă de bulion cu găluște
Ingrediente: 10 l apă, 1 kg morcov, 1/2 kg 
pătrunjel, ½ kg ceapă, 1 ciolan de porc 
afumat, 10 ouă, 1 litru de bulion, sare, 
piper după gust, griș.
Se pune la fiert carnea împreună cu 
zarzavatul tocat mărunt, sare, piper. Când 
este fiartă carnea se scoate și se taie 
cubulețe. Se pregătește aluatul pentru 
găluște și se pun la fiert. Când sunt fierte 
găluștele se adaugă bulionul și se mai lasă 
puțin la fiert. 

Supă de găină
Ingrediente (4 porții): ½ găină, 3 litri apă, 4 
morcovi, 1 ceapă albă sau roșie, 8 rădăcini 
de pătrunjel, 1 țelină potrivită, boabe de 
piper, opțional, după gust: 1 ardei (curățat 
de sâmburi și tăiat în două), tăiței din 2 
ouă. 
Se pune carnea la fiert și când e aproape 
fiartă se pune zarzavatul și se lasă să 
fiarbă 30 de minute. Se scote zarzavatul 
și carnea. Supa se ia de pe sobă și se lasă 
5 – 10 minute să „se așeze”, după care se 
strecoară prin tifon.
Înainte de-a fi gata supa, se pune o 
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rădăcină de pătrunjel crestată în 4 sau 
un mănunchi de frunze de pătrunjel 
și se lasă să fiarbă în supă 5 minute, 
pentru a-i da savoare. Se sărează supa, 
după gust. Verdeața se pune în farfurie, 
separat.   

Lichiu cu mere
Ingrediente: 1 kg făină, 3 ouă, 150 gr 
zahăr, 200 gr margarină/unt/untură, 2 
plicuri drojdie uscată, puțină sare, 200 
ml lapte, 2 plicuri zahăr vanilinat, coajă 
de lămâie opțional. Se frământă și se 
lasă la dospit la cald.
Merele se rad și se storc bine de suc 
și se adaugă zahăr, scorțișoară după 
gust. După ce a dospit, se „rup” bucăți 
din aluat din care se întind foile, cu 
sucitorul. Peste aluatul întins se presară 
griș sau pesmet, după care se adaugă 
merele, un strat subțire de griș cu lapte 
(consistența mai subțire), iar peste 
acesta se întinde un strat de smântână 
cu ou și se pune la cuptor.

Lichiu 

Ingrediente: 1 kg făină, 3 ouă, 150 gr 
zahăr, 200 gr margarină/unt/untură, 2 
plicuri drojdie uscată, putină sare, 200 
ml lapte, 2 plicuri zahăr vanilinat, coajă 
de lămâie opțional. Se frământă și se 
lasă la dospit la cald.
Până când dospește aluatul, se 
pregătește umplutura: griș fiert cu lapte 
și smântână amestecată cu gălbenuș de 
ou. După ce se întinde foaia cu sucitorul 
se pune într-o tavă întinsă, se adaugă un 
strat mai gros de gris cu lapte, iar peste 
acesta se întinde un strat mai subțire de 
smântână. Tava se introduce în cuptorul 
încins și lasă până când smântâna de 
deasupra începe „să facă floare”.

Cozonac
Ingrediente: 1 kg făină, 3 ouă, 150 gr 
zahăr, 200 gr margarină/unt/untură, 2 
plicuri drojdie uscată, puțină sare, 200 
ml lapte, 2 plicuri zahăr vanilinat, coajă 
de lămâie opțional. Se frământă și se 

lasă la dospit la cald.
După ce a dospit, se „rup” bucăți din 
aluat din care se întind foile, cu sucitorul. 
Se adaugă nucă, rahat, cacao, stafide 
ș.a. Înainte de-a se introduce în cuptor, 
cozonacul se poate unge cu gălbenuș de 
ou. Săsoaicele din Saschiz obișnuiau să 
facă și un fel de cozonac „gol”: după ce 
întindeau foaia de cozonac, o ungeau 
cu unt și rulau foaia. La copt, cozonacul 
fără umplutură crește mai mult în tavă 
și este foarte pufos. 

Sos de strugurei, agrișe, măceșe
Ingrediente (4 porții): 2 linguri de făină, 
50 ml ulei, ½ pungă stafide – se fierb cu 
200 ml. apă și 1 pahar de vin demidulce.
Se rumenesc făina cu uleiul și se stinge 
cu zeama de la stafide. Se adaugă 2 
linguri de gem de strugurei/agrișe/
măceșe (amestecul se poate face cu un 
singur fel de gem sau din toate cele trei 
sortimente). La sfârșit, se poate adăuga 
o lingură de smântână, după gust. 

Prăjitură cu rabarbăr
Ingrediente: 4 ouă, 200 gr. făină, 200 gr. 
zahăr, 1 praf de copt, 150 ml. ulei, 150 
ml. lapte.
Laptele, uleiul, zahărul, un ou întreg și 
3 gălbenușuri, făina și praful de copt 
se amestecă până iese un aluat moale. 
Toate se pun într-o tavă și se pun 
bucățele de rabarbăr peste. Aceasta se 
pune în cuptor, iar când e aproape gata 
se pune o compoziție din spumă de 3 
albușuri și 150 gr de zahăr peste aluat.

Gem de rabarbăr
Ingrediente: 1kg de cozi de rabarăr 
curățate de pieliță și tăiate în bucățele 
de 1-1.5 cm lungime, opțional coaja și 
sucul de la o lămâie.
Se lasă de pe o zi pe alta rabarbărul 
cu zahărul. Se pune la fiert și se lasă 
până când se leagă siropul. Când este 
gata gemul se pune în borcane cât este 
fierbinte.

29



ZSEBE ILDIKO
producător turtă dulce. 
Sat Boarta, comuna Șeica Mare, județul Sibiu, 0723/908 507

Preoteasa din Boarta, așa cum este cunoscută doamna Ildiko, produce turtă dulce tradițională, 
pentru familie, de când se știe, după o rețetă tradițională moștenită de la bunica. De câțiva ani, 
gustul bun al desertului tradițional ajunge și în casele altor amatori de turtă dulce, care vin la 
târgurile tradiționale. Zsebe Ildiko este educatoare și ideea de a produce turtă dulce în diferite 
forme și în cantități mai mari i-a venit de Crăciun, în urmă cu trei ani, când împodobea Bradul. Avea 
șabloane pentru elevii ei, așa că aluatul cu scorțișoară a prins repede forme diverse. După Crăciun, 
prima zi de primăvară a prins-o tot la copt turtă dulce, de data aceasta în formă de mărțișoare 
comestibile ornate. Nici sărbătoarea Învierii n-a ratat-o, când a transformat turta dulce în puișori și 
găinușe. 
Deocamdată, delicioasa turtă dulce de Boarta poate fi găsită doar la târgurile tradiționale, care se 
organizează în județul Sibiu. Zsebe Ildiko lucrează acum să obțină toate autorizațiile pentru a putea 
comercializa produsul său tradițional pe scară mai largă. Rețeta de turtă dulce este una adaptată de 
producătoarea de la Boarta, dar păstrează toate elementele tradiționale moștenite de la părinții ei.
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CRISTIAN BâRSAN
producător de mături 
Comuna Alțâna, județul Sibiu, 0758/345 493, 0756/531 094

„Aspiratorul manual” - așa își numește Cristian Bârsan măturile pe care le produce la atelierul de la Alțâna. 
Meșteșugul este spectaculos: felul în care paiele iau forma unei mături, modul în care sunt prinse în menghina 
tradițională atrag clienții la toate târgurile tradiționale la care participă Cristian Bârsan. Acesta s-a apucat de 
produs mături imediat după Revoluție, când, împreună cu părintele său a renunțat la culturile de tabac și 
paprică de care se ocupau. Au produs inițial mături normale, apoi au învățat să coase la mașinăria specială, 
mături din ce în ce mai speciale. Acum, Cristian Bârsan și-a extins producția și cu alte produse din materiale 
ecologice: jaluzele din trestie pentru filigorii, terase sau acoperișuri. Produsele sale de artizanat se vând cel mai 
bine în târgurile mari ale producătorilor tradiționali. 
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DANIELA GREULICH
producător brânzeturi și mezeluri tradiționale 
Sat Ilimbav, Comuna Marpod, județul Sibiu, 0746/946 757

La ferma sa certificată Bio, Daniela Greulich crește, alături de soțul său, vaci de lapte și porci din 
rasa Mangalița. Aici produce și delicioasele brânzeturi, dar și mezeluri din carne de porc. Ajunsă în 
România în calitate de calfă, Daniela s-a stabilit în satul Ilimbav, unde l-a cunoscut pe soțul ei. Deși 
era tâmplar de meserie, Daniela a învățat repede tainele fermei. S-a apucat împreună cu soțul să 
crească animale și să producă alimente tradiționale, bio. Telemeaua din laptele vacilor sale din rasa 
Angus este la mare căutare, și poate fi cumpărată cu 20 de lei kilogramul. Daniela Greulich vinde 
în cadrul târgurilor, dar și local. Ferma producătorului de la Ilimbav este deschisă publicului, unde 
turiștii pot vedea pe viu viața la țară și chiar pot lua lecții de călărie. 
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IONICĂ HODOȘ
producător lactate 
Comuna Marpod, județul Sibiu, 0749/060 935

În urmă cu șapte ani, Ionică Hodoș își crea ferma de capre de la Marpod care a numărat 70 de capete. A lăsat 
exploatarea masei lemnoase pentru agricultură și a fost un pariu câștigat. În prezent, ferma lui Ionică Hodoș de 
la Marpod are în proprietate 40 de hectare de teren și 300 de capre. De patru ani, tot laptele muls de la caprele 
sale crescute ecologic este colectat la fabrica de la Țichindeal, de unde obține 1,9 lei pe fiecare litru. Produsele 
sale pot fi găsite pentru degustare la târgurile de producători sau la ferma sa din Marpod. 

Meșteșugari și producători P GAL microregiunea hârtibaciu
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ELENA REBRIȘOREAN
Producător de torturi si produse de cofetărie 
Agnita, județul Sibiu, 0753/459 824

Prăjiturile Elenei Rebrișorean sunt deja celebre pe Valea Hârtibaciului. A pornit afacerea 
cu prăjituri dintr-o întâmplare. În 2012, Elena locuia în Spania, iar când i s-a născut 
băiețelul s-a hotărât să-i facă tortul de botez. A continuat să facă prăjituri și torturi și 
și-a dat seama că acesta poate fi biletul de întors acasă, unde să-și deschidă o afacere 
în domeniu. Din vara anului 2013 a deschis laboratorul de prăjituri, unde produce 
cele mai frumoase și gustoase torturi din zonă. S-a specializat în torturi personalizate 
pentru nunți, botezuri și aniversări. Deocamdată, Elena Rebrișorean lucrează singură, 
ajutată doar soțul său, care se ocupă cu distribuția produselor de cofetărie. 
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MARCELA - ELENA CORDUNEANU
Producător de brânzeturi din lapte de oaie  
Agnita, județul Sibiu, 0766/312 042

Afacerea cu ovine este moștenită de Marcela Corduneanu de la tatăl său. După ce părintele s-a stins anul 
trecut, producătoarea de brânzeturi de la Agnita a continuat să aibă grijă de animalele familiei și să producă 
în continuare brânză din lapte de oaie. În acest moment, ferma familiei numără 575 de oi. Ca oricare fermier, 
Marcela are greutăți cu birocrația, însă merge înainte pentru că producția este foarte bună. Laptele este 
preluat de mașina care colectează pe Valea Hârtibaciului. Din păcate, lâna nu poate fi valorificată din cauză că 
nu mai prezintă interes. Piața de desfacere a Marcelei Corduneanu este în Agnita, dar și în târgurile din țară. 
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IONEL CREȚU
apicultor, producător de miere bio 
Agnita, județul Sibiu, 0766/367 251

Profesor de geografie la o școală generală din Agnita, Ionel Crețu și-a transformat pasiunea pentru 
apicultură, moștenită de la bunicul său, într-o sursă de venit. Acum îngrijește 120 de stupi, din care scoate 
numai miere bio. De la tatăl său a moștenit 20 de stupi, pe care i-a îngrijit, iar numărul de familii de albine 
a crescut treptat. În 2009 a accesat și un proiect european prin care a obținut fonduri și s-a dezvoltat și mai 
mult. A întâmpinat și greutăți din cauza schimbărilor climatice, însă anul acesta a fost unul bun din punct 
de vedere al florilor. Până acum mierea a comercializat-o la procesatori, însă de anul acesta a renunțat 
pentru că și-a creat o rețea de clienți fideli. Pentru că sunt puțini producători de miere bio, Ionel Crețu și-a 
luat în serios și rolul de lider al unei asociații ce îi reunește pe apicultorii cu miere de calitate superioară. Ca 
să atragă și mai mulți clienți, Ionel Crețu se gândește să facă și produse pe bază de miere, precum mierea 
cu fructe, tincturi pe bază de propolis, polen, miere cu ghimbir, sau cu scorțișoară. Cea din urmă a fost deja 
testată la un un târg, unde a avut mare succes.
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MARCEL PĂRĂU
artist popular și meșteșugar  
Agnita, județul Sibiu, 0763/655 111

Marcel Părău, un cunoscut interpret popular din zona Văii Hârtibaciului, a transformat într-o adevărată artă 
decorarea pălăriilor tradiţionale. El decorează pălăriile din fetru specifice zonei cu mărgele şi alte podoabe, 
transformându-le în adevărate podoabe ale ţinutei tradiţionale. Pasiunea și-a descoperit-o în urmă cu 20 de 
ani când a rămas fără serviciu. Modelele sunt creații proprii, chiar inovații în materie de coasere a podoabelor 
pe fetrul negru. Pălăriile lui au ajuns în Statele Unite, Canada, Australia, Belgia, Franţa şi în Germania. Lucrează 
cel puţin trei săptămâni la o pălărie, iar preţurile variază între 300 şi 650 de lei, în funcţie de complexitatea 
modelului. Marcel Părău nu este pasionat doar de broderia pălăriilor tradiţionale. De mulţi ani, strânge şi 
recondiţionează costume populare vechi, tot din dorinţa ca autenticul să nu se piardă. Casa lui din Agnita 
s-a transformat într-un adevărat muzeu, în care a strâns, în total, aproximativ 1.000 de obiecte populare 
tradiţionale, de la costume populare vechi la vase din 1890, o ladă de zestre din 1867, cu pictura originală pe 
ea, un cuier cu pictură săsească din 1938, originală, o icoană din 1901, ştergare de la stră-străbunica lui, trecute 
de 100 de ani. 
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Chisătură
Un deliciu apar te al zonei Văii Hârtibaciului este 
slă ni na ţinută în sare şi bine afumată (uneori şi 
presărată cu puţină paprică). Saşii o păstrau tot 
timpul anului în clopotniţa bisericii.
Slănina este delicioasă cu telemea şi roşii, dar 
o reţetă tradiţională făcută în special iarna, este 
cea sub formă de chisătură. Chisătura este o 
pastă de slănină tăiată mărunt şi amestecată cu 
pătrunjel şi ceapă roşie. E „sandvişul” ciobanilor 
- întinsă pe felii mari de pâine bătută. Ulterior 
reţeta e completată şi cu ou fiert, alături de 
slănină, ceapă şi pătrunjel. 

Hencleş
Este vorba despre un desert specific gas-
tronomiei săseşti. Românii au luat obiceiul de 
la saşi şi îi spun hencleş, din dialectul săsesc 
Hanklich.
Ingredientele sunt: făină, drojdie, ouă, zahăr, 
apă, grăsimi animale (unt, untură), sare. 
Mai întâi se cerne făina, căci prin cernere se 
afânează, apoi se face un aluat din făină, la care 
se adaugă drojdia cu laptele şi se frământă cu 
ouă, grăsime şi zahăr.
Se frământă până se omogenizează sau, cum 
spune o vorbă din bătrâni, până pică apa din 

grindă, adică până când femeia a obosit şi îi curg 
broboane de sudoare de pe frunte.

Apoi se lasă aluatul să se hodinească, adică 
să dospească şi să crească. După ce se lasă la 

dospit, acoperit, la căldură, aluatul se împarte 
în părţi egale şi se întinde, doar de la mijloc 
spre margini, cu ajutorul unui sucitor, până se 
acoperă întreaga suprafaţă a mesei. Aluatul 
trebuie tras numai într-o direcţie, de aceea 
se merge de jur împrejurul mesei. Dovada 
că aluatul a fost destul frământat e şi faptul 
se întinde greu, deci e bine lucrat şi conţine 
suficientă grăsime, altfel alunecă.
Urmează apoi o operaţiune pentru care 
este nevoie de două gospodine: una toarnă 
ou bătut şi ulei încins, iar alta trebuie să fie 
foarte îndemânatică şi să răspândească rapid 
compoziţia fierbinte peste aluat, să presare 
făină şi praf de copt. Oul şi uleiul încins nu pot 
fi amestecate de la început, căci ar rezulta în 
papară. Compoziţia se înţeapă cu o furculiţă, 
din loc, în loc, ca să se omogenizeze cât mai 
bine. După aceasta se taie bucăţi de dimensiune 
potrivită pentru a fi puse pe lopată, se presară 
lopata cu făină şi se pune câte o bucată 
în cuptor, pe vatră, iar apoi se închide uşa 
cuptorului. Hencleşul se coace odată cu pâinea, 
căci nu se ard lemne degeaba, iar momentul 
prielnic pentru hencleş e acela când pâinea e pe 
jumătate coaptă.
Hencleşul se lasă la copt 15 – 20 minute, după 
care se presară cu zahăr şi se serveşte cald, tăiat 
în formă de triunghiuri.

Pastă de hrean
Ingrediente: 500g hrean, 20g sare, 100ml apă, 
50g oţet
Hreanul se spală bine, se curăţă şi se dă pe 
răzătoare. Apa şi oţetul se pun pe foc şi se lasă 
până începe să clocotească, apoi se toarnă 
peste hrean, însă înainte hreanul se sărează 
şi se lasă 30 de minute. După ce s-a turnat 
compoziţia peste hrean se lasă 3-4 ore şi apoi 
se pune în borcane.

Hetschepetsch
Pentru această reţetă nu sunt cantităţi fixe, 
trebuie respectate doar proporţiile. Astfel, 
pentru cantitatea de măceşe de care dispuneţi, 
calculaţi exact acceaşi cantitate de zahăr şi 
jumătate de cantitate de apă. În cazul în care 
nu doriţi o pastă foarte dulce, puteţi să scădeţi 
zahărul cu 100 de grame, dar nu mai mult.

Gastronomie 
locală

GAL microregiunea hârtibaciu
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Fructele de spală foarte bine şi se curăţă de codiţe 
şi de vârfuri. Se pun fructele la fiert. Amestecul 
fiert de mai multe ori, printr-o sită deasă. Apoi se 
pune din nou la fiert, se adaugă zahărul şi se mai 
lasă la foc mic până se obţine consistenţa dorită. 
Amestecul se toarnă fierbinte în borcane, se 
capsează bine şi se lasă la răcit învelit în mai multe 
cârpe, să se răcească treptat.

Papricaş
Ingrediente: Carne de porc 750 grame, ulei, ceapă 
400 grame, ciuperci 1 kg, faină 350 grame, 2 ouă, 
verdeaţă 2 legături, boia de ardei dulce/picant 5 
grame, bulion 75 grame, smântână 300 grame, sare

Pentru o porție bună de papricaș se folosește 
carne de porc și ciuperci alături de celălalte 
ingrediente. Mai întâi, carnea se taie bucăți, se 
prăjește în puțin ulei iar apoi se scoate pe un 
platou pentru ca uleiul să se scurgă. Se călește și 
ceapa cu o lingură de făină iar apoi pasta ce se 
formează se stinge cu apă până cănd se tranformă 
într-un sos. Ciupercile tocate se călesc și ele puțin 
în ulei, se amestecă verdețurile printre ele, boiaua 
de ardei, totul se adaugă în sos iar la sfârșit carnea. 
Peste făina rămasă se pune oul, sarea și puțină 
apă și se frământă un aluat mai tare. Rupeți bucăți 
din aluat și rotunjiți-le în palme apoi puneți-le 
timp de 20-30 de minute în apă cu sare la fiert. La 
sfârșit, se scurge apa și se adaugă sosul.

Varză cu carne
Ingrediente: 1 varză (nu prea mică), 2 cepe mari, 1 
ardei gras, 1 pahar de bulion, 500 g carne de porc, 
1 frunză de dafin, cimbru, sare,piper, ulei, apă
Punem carnea în câteva linguri de ulei sau unsoare 
şi o lăsăm la prăjit, întorcând-o pe cealaltă parte 
când e rumenă. Stingem cu aproape un pahar de 
vin alb sec, punem sare, piper, 2 frunze de dafin şi 
lăsăm să se evapore alcoolul. Acoperim şi lăsăm 
la înnăbuşit. Când carnea e fragedă, adăugăm 
cepele tocate şi ardeiul gras tăiat cubuleţe şi lăsăm 
să sfârâie împreună. 
Se toacă varza fideluţă şi se freacă cu sare. Când 
ceapa s-a rumenit se adaugă varza şi apa aproape 
cat să o acopere, apoi bulionul. Se amestecă, 
acoperit cu un capac şi se lasă la foc mic până 
scade. Aproape de sfârşit se adaugă o crenguţă de 
cimbru şi se mai dă sare dacă mai trebuie. 

Ciorbă de fasole cu afumătură
Fasolea se spală şi se lasă în apa rece de cu o seară 

înainte. Afumătura se spală bine. Se poate lăsa 
uşor la fiert separat pentru a ieşi fumul din ea, 
timp în care se schimbă apele. Într-o oală se pune 
la fiert fasolea. În timp ce fierb carnea şi fasolea, 
se curăţă şi se toacă mărunt toate celelalte legume 
şi zarzavaturi. Într-o crăticioară sau tigaie se călesc 
toate legumele tocate, începând cu morcovii, 
ceapa, apoi ţelina, păstârnacul, ardeii, ciupercile 
şi roşiile. Toate acestea se amestecă cu verdeaţă 
tocată. 
Dupa ce a fiert fasolea se pun peste ea legumele 
călite şi se lasă să fiarbă la foc mic. Între timp se 
adaugă şi carnea care a fiert separat şi se dă gust 
la final. Se poate pune tarhon murat sau oţet. 
În zilele de post nu se pune carnea, iar uneori se 
puneau prune uscate, însă doar la final. 

Mălai

Plămădeală – 0,5 kg făină albă cu drojdie la care 
se adaugă apă şi puţin zahăr. Se pun 2 kg făină 
de porumb şi 1,5 kg grâu făină, apoi sare şi se 
frământă. Proporţia este de 50/50 făină de grâu/ 
mălai. Se frământă, se lasă la dospit, iar când crapă 
aluatul se unge o tavă cu unsoare, se pune la copt 
şi se unge cu apă cu zahăr.

Ciorbă acră cu carne

Ingrediente: 500 g de carne de porc, 2 cepe, 1 
morcov, 1 rădăcină de pătrunjel, 2 roşii, 1 ardei, 50 
g orez, 1 l zeamă de varză, 1 legătură leuştean sau 
tarhon, 200 g smântână, apă, sare, piper
Mod de preparare: Carnea se spală şi se taie în 
bucăţi. Se adună de spumă şi se lasă să fiarbă cu 
sare şi piper, o oră. Se adaugă legumele tăiate 
mărunt, orezul. Spre sfârşit se adaugă zeama de 
varză şi verdeaţa tăiată mărunt. Se serveşte cu 
smântănă.

Zgaică

Mămăligă cu brânză, pusă la cuptor (fără ou), 
cu smântână deasupra; se făcea cu brânză de 
bivoliţă.
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