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A bate fierul cât e cald.
Rădăcina e amară dar roadele dulci.

Ce ţie ţi se pare neînchipuit de greu, alţii deja au făcut.
Exemplele rele strică moravurile bune.
Să fii om e o-ntâmplare , să fii “un om” e lucru mare.

Darul nu după mărime, ci după dragoste se preţuieşte.
Unde e vorba multă, acolo e treaba scurtă.
Mai bine sărac dar curat / Decât negustor încurcat.
Inima de vânzător e venin otrăvitor.
Timpul vindecă orice rană.
Rana se vindecă, dar semnul rămâne.
Un arbore nu face pădure.

Minciunile împăratului sunt adevărurile săracului.
O mie de vorbe doi bani nu fac.
Tine-te în pielea ta, ca să nu dai de belea.
O mie de vorbe doi bani nu fac.
Cel ce se teme să piardă nu poate să câştige.
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Literatura și gastronomia
Prof. Di Grandi Nicoleta,
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru
Moțoc”-Galați
Activitatea
cu
titlul
”Literatura și gastronomia” a avut loc în
noiembrie 2014, cu elevii clasei a X-a C de la
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism
”Dumitru Moțoc”, la care au participat:
doamna director Obreja Anișoara, conslierul
educativ Moraru Dorina, profesori: Ivașc
Marlena, Iliea Lidia, Ghiniță Leontin și Pleșa
Emilia. I-am provocat pe elevi la o astfel de
activitate din mai multe puncte de vedere.
Unul ar fi, că elevii au ceva în comun cu
gastronomia si anume faptul că profilul clasei
din acest colegiu de alimentație
este de
gastronomie. Al doilea fapt este câștigul
enorm din asemenea activități cu implicare în
plan afectiv, creativ dar și practic. Al treilea fapt accentuarea relației dintre profesor-elev bazată
pe încredere, respect și sinceritate, în condițiile în care trei sferturi din elevi sunt din mediul rural,
și această relație de colaborare a fost inexistentă până acum, deoarece accentul a fost pus pe
realizarea unor obiective personale și nu pe promovarea rezultatelor.
Activitatea a avut ca scop legătura dintre literatură și gastronomie pe baza unor
texte literare din ”Hanu –Ancuței” de Mihail Sadoveanu ”Negustor lipscan”, ”Fântâna dintre
plopi” etc. S-au împățit în două grupe elevii, unii care reprezentau gastonomia tradițională și alții
care reprezentau gastonomia modernă. Fiecare grupă avea ca suport, portofolii, care redau
fragmente din texte ce conțin detalii culinare, rețete specifice grupei respective, fișe de lucru etc.
S-au comparat ”minunățiile nemțești” – ”mâță”, ” broască”, „guzgan”, ”bere”, ”carne fiartă” cu
”minunășiile tradionale” ”pui în țâglă”, ”miel fript tâlhărește”, ”sarmale”, ”crap la proțap”, ”borș”
, astfel încât elevii au prezentat fiecare produs în detaliu. Au remarcat imposibilitatea ispitirii
pentru niciun drumeț cu mâcăruri cosmopolite pentru că generează celor de la han o mare
turbare. Au identificat trăsăsături definitorii pentru cele două lumi diferite ca și conținut – una
modernă, cosmopolită, deschisă spre nou, cealaltă tradițională, rustică, arhaică, cu respectarea
regulilor nescrise.
De asemenea elevii au adus
produse preparate acasă pentru exemplificarea
unor rețete din fiecare grupă. Un obiectiv
esențial al activității a fost selectarea din texte
a unor fragmente cu referire le domeniul
culinar și să găsească explicații pentru
inserarea unor astfel de detalii în textul literar.
Au evidențiat faptul că hangița, Ancuța are un
rol important în acest cadru al poveștii,
deoarece, ea meditează și armonizează relațiile
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dintre călători, devenind un” adevărat maestru în arta diplomației”.
Atmosfera activității a fost una destinsă, rustică, ”de toamnă târzie”, s-a improvizat
un colț tradițional cu obiecte cât mai vechi (căni din lut, cofere, urcioare, artizanale, coșuri cu
fructe, fețe de masă…. ) care să reînvie atmosfera caldă din trecut, propice destăinuirii, când
triste, când fericite a drumeților. Elevii au presupus o analogie între atmosfera de la han și
atmosfera poveștilor arabe, unde protagoniștii savurează băuturi și mâncăruri delicioase, ascultă
muzică în surdină și poartă discuții savante.
Rezultatul acestei activități a
fost unul benefic, deoarece elevii au ajuns
singuri la concluzia că pot realiza un rețetar
cu valorificarea textelor literare, Au
acceptat, ca mod de evaluare, utilizarea unor
descriptori de performanță pentru evaluarea
lucrului în echipă, grila de evaluare criterială
a gândirii critice pentru identificarea datelor,
evaluarea surselor etc. Elevii au ajuns la
ideea că implicarea părinților și chiar a
maistrilor-instructori poate avea o colaborare
cu un mare succes. Utilizând tehnologia
digitală, elevii au fost de acord cu
personalizarea acestui rețetar-literar
În cele din urmă produsele au fost degustate de către domni profesori și elevi astfel
încât s-au punctat cele mai bune preparate, cele tradiționale, cele care au respectat rețetele vechi
”furate de la bunici”sau de la gospodine pricepute, cele care au doar ingrediente naturale.
Elevii au coștientizat faptul că numai colaborând pot avea succes și își pot îmbunătăți
abilitățile de lucru. Au mai înțeles că hrana de tip Fast Food este dăunătoare, lumea își îndreaptă
atenția către ”rădăcini”, adică spre modul de alimentație clasic-tradițional, care presupune
prepararea produselor naturale acasă.
În
concluzie
activitatea
”Literatura și gastronomia” dezvoltă o serie
de modele și idei pentru cei care pot îmbina
lectura cu gătitul. Preîntâmpină o necesitate
în rândul tinerilor de azi, prea grăbiți și prea
alintați la mâncare, mofturoși la partea
estetică, dar care pot descoperi câte o
poveste în fiecare fel de mîncare. Astfel ne
aducem aminte din copilărie că, pentru un
nou fel de mâncare, bunica ne povestea cu
glasul său dulce și îmbietor, încât devoram
tot din farfurie. Astfel legătura dintre cele
două arte, literatura și gastronomia, este
sudată de pe vremuri. Astăzi avem nevoie de
prăjitura sofisticată a bunicii, cu dulcețuri si fructe, dar și de poveste minunată. Nu întâmplător,
atât de mulți scriitori români și străini, inserează în textele lor detalii de natură culinară. Deci
trebuie descoperite!
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O filozofie a simţurilor în literatura română
Prof. Elena Grigoraş
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc”-Galați
O subtilă alchimie a cuvintelor şi a alimentelor duce
la metamorfoza alimentului în ficţiune, în creaţie literară, în
timp ce literatura devine o hrană a spiritului. Bucătarul şi
scriitorul sunt consideraţi nişte veritabili magicieni ce
operează cu materia şi cu cuvintele, transpunându-şi sufletele
în operă. După cum o demonstrează şi celebrele
symposioane greceşti, foamea şi setea sunt atât nişte atribute
ale trupului, cât şi ale sufletului.
Legătura organică dintre hrană şi cuvânt nu se reduce
la o coincidenţă fiziologică: gura ca loc al mâncării şi al
vorbirii; sălaş al limbii şi al dinţilor, deopotrivă organe ale
masticaţiei şi articulării; zonă de interval cu o dinamică
proprie – intrare/ieşire; pasaj ce tutelează aparenta
aneantizare (în realitate metamorfozarea hranei) şi naşterea cuvântului. Mâncarea capătă
sens, coerenţă în planul semnificatului prin intermediul verbalizării – denumire,
enumerare de ingrediente, descrierea etapelor de preparare –, iar limbajul exploatează
resursele gastronomiei, generând analogii plastice.
Pentru scriitorii structuralişti ai anilor 80, limba şi hrana constituie ambele
sisteme semiotice. Bucătăria – alături de sistemele de înrudire, miturile şi riturile –
reprezintă un sistem semnificant, un limbaj ce trădează structura, particularităţile unei
societăţi. Asemenea limbii, „[…] bucătăria unei societăţi este analizabilă în elementele
sale constitutive care ar putea fi denumite în acest caz «gusteme» şi care sunt organizate
după anumite structuri de opoziţie şi de corelaţie”. Claude Lévi-Strauss îşi exemplifică
teoria apelând la opoziţiile endogen/exogen (materii prime naţionale sau exotice),
central/periferic
(baza
mesei
sau
adaosurile),
accentuat/neaccentuat (savuros sau insipid) – care diferenţiază
bucătăria engleză de cea franceză – sau acru/dulce, preparare
maximă/preparare minimă, fript/fiert (senzual sau nutritiv),
aliment încălzitor/aliment răcoritor, băutură lactată/băutură
alcoolică, fruct proaspăt/fruct fermentat etc.[i]
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Raporturile privilegiate ale literaturii cu hrana
sunt materializate bidirecţional: în sfera extrem de vastă
a literaturii gastronomice şi în prezenţa constantă a
discursului gastronomic în literatură. Ambele sunt
produsul unei subtile alchimii – a cuvintelor, a
alimentelor – al căror artizan – literatul, bucătarul –
poate, în cazuri fericite, după perioade mai scurte sau
mai lungi, în care a asimilat hrană organică şi spirituală,
să înfăptuiască miracolul unei transsubstanţieri laice:
alimentul – atent gătit şi inspirat servit, deci digerabil –
devine astfel poem, baladă, epopee, iar literatura –
nutriment al intelectului.
Michel Onfray reia, în acelaşi registru eseistic, speculaţiile despre trup şi idee în
Raţiunea gurmandă. Filozofia gustului, conchizând: Chestiunea alimentară este etică,
estetică, metafizică, chiar ontologică: fiecare fiinţă este o apariţie fragilă, o excepţie
menită să strălucească din răsputeri în aşteptarea morţii care lucrează asupra trupurilor
din chiar momentul conceperii lor, cerându-şi raţia zilnică de cadavre sub forme
sublimate. Bucătarul este artizanul, dacă nu artistul acestei transfigurări a necesităţii de
a conjura entropia şi el aduce, în mijlocul acestei tragedii neîncetat reînnoite, plăcerile
care maschează, sub aspect cultural, forţa exigenţelor naturale, căci hedonismul este
întotdeauna un răspuns circumstanţiat la filozofia tragică[ii].
Nevoia de a făuri viaţa pornind de la moarte, de a hrăni vitalitatea cadavrelor
ornamentate şi aranjate îl situează pe bucătar în epicentrul tragic al curgerii. Arta lui este
heracliteană, pentru că se înscrie într-o logică a mişcării, a fluxului, a unui perpetuu
reînceput. Destinul său este jocul cu timpul, aşadar cu moartea, putrefacţia şi
descompunerea. În aşteptarea veşnicului triumf al neantului, el exprimă chintesenţa
umanităţii: răzvrătirea şi dorinţa de a produce câteva forme elegante, hedoniste şi
jubilatorii, mai înainte ca Thanatos să-şi reclame tributul. Onoarea oamenilor şi măreţia
lor rezidă în acest rafinament: în pofida morţii, să vrei să preamăreşti efemerul creând
clipe magice, magnifice. Neîndoielnic, ea va triumfa, dar cel puţin existenţa nu se va fi
desfăşurat sub stindardul ei, nici sub imperiul ei.
În 1850 apar, fără semnătură, în „Gazeta de Moldavia”, primele pagini ale
romanului Tainele inimei, de Mihail Kogălniceanu. Intitulat Confetăria lui Felix Barla,
capitolul întâi e o frescă a societăţii ieşene de la mijlocul secolului al XIX-lea. După o
plimbare la Copou, aristocraţia locală poposeşte la „confetăria” de pe uliţa mare.
Piemontezul „roşu la faţă, cu părul cărunt, scurt, şi bun ca toţi oamenii de lume”
înlocuieşte barbaria cofetară din Moldova cu „literatura zahărului”. Personajele
„romanului” sunt surprinse în jurul unei mese din vechea cofetărie, unde se ciocneşte
arhaicul cu modernul, Orientul cu Occidentul: Domnul Felix
Barla este piemontez, supus prin urmare a spadei Italiei; are
meritul să fie cel mai vechi cofetar din Iași, decanul
înghețatelor și părintele lisei. El a avut privilegiul să
îndulcească balurile și mesele celor de pe urmă domni
fanarioți; el a introdus în Moldova biscotele, lisele, pastilele,
dragelele, pralinele, marțipanele, caramelele, orjatele,
limonadele și înghețatele; pentru că înainte de el părinții
7

noștri nu cunoșteau decât curmale, nohot, smochine, coarne de mare, alune; singurele
zaharicale erau pe atunce ceva confete boite pe migdale și sâmburi de zarzăre, ce se
vindeau la Panaiti Butcariu de pe Podul Vechi. În loc de înghețate, orjate, limonade se
întrebuințau sorbetele turcești și braha moldovenească; în loc
de lisă, gugoașele, în loc de marțepan, simiții, în loc de torte,
plăcintele cu carne sau cu brânză și în loc de pâine de Spania,
covrigii... trei la para. Domnul Felix a introdus, în sfârșit, în
Moldova toată literatura zahărului. Judecați, dar, din ce
barbarie ne-a scos dl Felix Barla, el care a dat confeturi
maicelor noastre, femeilor noastre și acum dă și copiilor noștri.
Cu toate aceste iașenii îi sunt prea puțin recunoscători; el le-a
îndulcit viața și ei se silesc a i-o amărî în tot fel[iii]
De numele a doi iluştri cărturari, Mihail Kogălniceanu si
Costache Negruzzi ,se leagă însă, pe lângă creaţiile menţionate,
o „întreprindere” comună: 200 reţete cercate de bucate,
prăjituri şi alte trebi gospodăreşti [iv]. Apărut în 1841 la Cantora Foaiei săteşti din Iaşi,
volumul ilustrează efortul intelectualilor vremii de a conecta societatea românească la
realităţile culturale europene. Compilaţia cărturarilor paşoptişti are o anume valoare
documentară. Nu mai interesează azi reţetele devalorizate sau irealizabile, dar savoarea
arhaică a limbajului, expresia pe alocuri criptică, denumirea fantezistă, rostirea
moldovenească transformă lucrarea într-un deliciu (gastro-) literar. Chiar dacă, după
Călinescu, majoritatea reţetelor sînt preluări dintr-o carte franceză contemporană, intenţia
celor doi autori rămâne „o carte care, răsturnând toate puterile aşezate, călcând în
picioare toate pravilele primite de adunare şi de obiceiul pămîntului, are să facă o
revoluţie straşnică în toată Moldova“. Cităm cîteva reţete cu nume „suav-groteşti“ – cum
spunea Mircea Zaciu, în prefaţa ediţiei din 1973: Caralabii rumene (de la Kohlrabi/gulie
în germană), Bou de modă (din Boeuf à la mode), Hulubi înăduşiţi, Cîrnăciori de raci,
Saleamuri, Pastramă de mascur, Tort de lenţi – cu versiunile simplu, frecat sau cu gratii,
Babe – cu gradaţiile Babe fără lapte, Babe opărite şi Babe opărite tare bune (baba, în
franceză, e un fel de savarină), Gugoaşe de ciocolată, sau reţetele cu nume poetice:
Budincă de raci ce se chiamă meridon, Alt fel de scoarţă, Cum să face hamutul, Cum se
face tremura, Lapte zburat, Coriabele, Castale înghieţate, Cînd mirosi peştele a glod, Pui
albi înăduşiţi. Dacă, în cele mai multe cărţi de bucate, reţetele încep, adesea, cu un
neutru şi facultativ „Se ia“, această carte îmbină dulcele grai moldovenesc cu tonul
imperativ al poruncilor bisericeşti. De exemplu: Găluşicele de crieri. „Să iei crieri, să-i
curăţi de peliţă şi să-i toci mărunt, cu petrinjel. Pune şi două ouă, sare, piperiu şi usucă-i
puţin pe jaratic cu puţin unt. Apoi să-i pui să-i pisez cu puţină pîne muiată în lapte.
Freacă puţin unt de raci şi mestică cu tocătura, pune şi un ou şi puţin posmag. Faci
găluşicele şi le ferbi în supă“
[i]Claude Lévi-Strauss, Myth and Meaning, Taylor & Francis Group, 2005, pp 221
[ii] Michel Onfray, Raţiune gurmandă.Filosofia gustului, Ed.Nemira, 2001, pp 57
[iii] Mihail Kogălniceanu, Tainele inimei, Ed Albatros, 1986, pp22
[iv] Mihail Kogălniceanu si Costache Negruzzi, 200 reţete cercate de bucate, prăjituri şi alte trebi gospodăreşti, Ed Alfa, 2003, pp3456
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Gastronomia-filozofia mâncării
Prof. Corina Gavrilă
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc”-Galați
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, psihologia populaţiei, tehnologia. Gastronomia respiră în
ritmul ei propriu care a fost creat de climă, resurse, tradiţii, religie… Daţi-mi un exemplu
de moment important în viaţa noastră, care să nu fie legat de mâncare: naştere şi moarte,
căsătorie, botez, aniversări… Mâncare. Însoţită adesea de muzică, dans, discuţii şi alte
forme de interacţiune umană. Până şi în dragoste, care oricum trece prin stomac, cina cea
romantică şi micul dejun servit la pat sunt paşi importanţi în evoluţia unui cuplu.
Mâncarea a fost sacră timp de mii de ani, oare
astăzi cum o percepem? Unii dintre noi nu mai răbdăm
de foame, avem cu ce ne îndestula; dacă ni se strică o
bucată de carne sau de brânză în frigider nu mai este o
catastrofă, dar tot simţim că am făcut ceva incorect, că
am risipit resursele acestui pământ generos. Acest
regret face şi el parte din gastronomie. Chiar dacă nu
realizăm în mod conştient, subliminal ştim că mâncarea
a rămas sacră, pentru că prepararea ei este o artă, iar
înţelegerea ei este… filozofie.
Gastronomia studiază deci relaţia dintre cultură şi mâncare. Se crede cel mai
adesea, în mod eronat, că termenul gastronomie se referă exclusiv la arta de a găti, dar
aceasta este doar o parte a disciplinei gastronomie, tot aşa cum un bucătar nu este
neapărat un gurmand sau un gurmet. Spre neplăcuta mea surpriză, DEX-ul dă o definiţie
incompletă, ca în atâtea alte cazuri legate de domeniul culinar: „Arta de a prepara
mâncăruri alese sau însuşirea de a le aprecia calitatea, gustul.” Conform acestei definiţii,
gastronomia este fie artă culinară, fie calitatea de a fi gurmand. Adică ori una, ori alta; nu
ambele şi în niciun caz împreună cu alte înţelesuri.
Am zis mai sus „gurmand”, şi nu „gurmet”, căci pentru DEX este totuna:
„Persoană căreia îi plac şi care ştie să aprecieze mâncărurile bune”. În opinia mea, un
gurmand este un mâncăcios care s-a spălat pe mâini înainte să se aşeze la masă, iar un
gurmet este o persoană care înţelege gastronomia şi ştie să aprecieze arta culinară. Nu
este musai însă să ştie să gătească. Dacă ştie, cu atât mai bine pentru el.
Să încercăm să dăm o definiţie gastronomiei… adică
una corectă, nu una ca cea din DEX. Eu am ales-o pe cea
care urmează, căci mi se pare simplă şi la obiect:
„Gastronomia este o disciplină, o combinaţie între artă şi
ştiinţă, care studiază componentele culturale ale civilizaţiei,
având ca ax central mâncarea.” Probabil că nu este perfectă,
dar nu am deocamdată alta mai bună. Haideţi să revenim la
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gurmeţi, căci aceştia sunt, în opinia mea, gastronomii. Formatorii de opinie, dacă doriţi.
Activitatea unui gurmet include descoperirea, degustarea, experimentarea, cercetarea,
înţelegerea şi comunicarea relaţionată cu mâncarea. Comunicarea se face de obicei prin
scris, dar nu numai. Gastronomia este, deci, o activitate interdisciplinară.
În opinia mea mâncarea, privită ca ritual (atmosfera din
restaurant sau de acasa, montarea pe farfurie, prezentarea,
servirea, alcătuirea meniului, asocierea mâncării cu băutura, în
special cu vinurile) intră în corelaţie cu artele dramatice, artele
grafice, literatura, arhitectura şi muzica; cu arta deci, şi nu este
de mirare, căci una dintre componentele gastronomiei este ea
însăşi o artă: cea culinară.
Arta culinară este arta preparării alimentelor. Cuvîntul “culinar” este definit ca
ceva legat, sau înrudit, cu gătitul şi cu bucătăria. Englezii au un cuvând foarte folositor,
care în limba noastră nu există: “culinarian”, adică o persoană care lucrează în domeniul
artei culinare.
“Culinarianul” care lucrează în bucătărie este numit bucătar, sau chef, funcţie de rangul şi
priceperea sa. Alţi “culinarieni” sunt jurnaliştii şi criticii culinari, dieteticienii şi
nutriţioniştii şi toţi restauratorii, adică cei care lucrează în branşa restaurantelor de tot
felul, sau cum li se spunea pe vremuri, unităţi de alimentaţie publică. Să revenim la
gastronomie. Legat de ea nu trebuie să vorbim numai despre artă, căci gastronomia este
legată (poate chiar mai evident decât de arte) şi de ştiinţe: fizică, chimie, matematică,
biologie, geologie, agronomie, antropologie, istorie, filozofie, psihologie şi sociologie. Şi
poate şi altele, dar nu reuşesc eu să bat cu mintea până acolo.
Conform enciclopediilor la care am avut acces, se pare că primul studiu dedicat
gastronomiei este „Psihologia gustului” de Jean Anthelme Brillat-Savarin, apărută la
începutul secolului al XIX-lea. Spre deosebire de cărţile tradiţionale de reţete, el studia
relaţiile dintre simţuri şi mâncare, tratând starea de bine survenită după o masă de calitate
ca pe un fenomen ştiinţific.
Din ce am citit eu, chinezii, persanii şi indienii
elaboraseră deja, de sute de ani, complicate sisteme de
gândire ce îmbinau filozofia, tehnologia şi atitudinea lor
despre lume cu gătitul şi cu sănătatea, ceea ce, după mine,
înseamnă tot gastronomie.
În fine, chiar dacă acceptăm sau nu ideea că asiaticii au
fost cei care au pus bazele gastronomiei, pe mine mă
macină totuşi o nedumerire, şi anume de ce o astfel de
carte a apărut atât de târziu în Europa? Acum mai bine de
2300 de ani apăruse deja prima carte de bucate europeană,
cea a lui Archestratos. De ce oare nimeni nu a vorbit
despre gastronomia decât atât de târziu? Chiar nimeni nu a făcut trecerea de la reţete la
gastronomie în 2300 de ani? Nu ştiu să vă răspund la această întrebare. Tot ce pot spune
este “mai bine mai târziu decât niciodată”.
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A mânca pentru a trăi, a trăi pentru a mânca – dilema tuturor
timpurilor?
Prof.Dorina Moraru
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc”-Galați
MOTTO: “Un organism sănătos este camera de oaspeti a sufletului, ȋn timp ce unul
bolnav este o ȋnchisoare…”
Francis Bacon

DESPRE „SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE”
„Săptămâna Educaţiei Globale” încurajează
copiii, tinerii şi profesorii să iniţieze activităţi
educaţionale în domeniul cetăţeniei globale prin
dezbaterea unor teme ca: diversitatea şi inegalitatea,
atât la nivel local cât şi global, având la bază
principalele teme
ale
cetăţeniei
globale:
sensibilizarea întregii lumi asupra rolului de
cetăţeni ai globului, respectarea diversităţii şi a
comunicării interculturale, dorinţa de a face ca
lumea să devină un loc mai echitabil şi durabil,
responsabilitatea asupra propriilor acţiuni.
Istoric al artei culinare
Preistorie
Înainte de apariția omului modern, strămoșii săi, asemenea numeroaselor animale,
s-au folosit de niște funcții rudimentare în prepararea mâncării :
•
curățarea în apa râurilor,
•
prelevarea unei părți consumabile dintr-un cadavru sau fruct,
•
deschiderea scoarței,
•
zdrobirea cu mâna, cu ajutorul cuțitului (și nu numai cu dinții).
Descoperirea focului este o mare etapă în inventarea bucătăriei propriu-zise.
O ipoteză ar fi că bucătăria a apărut în urma unui ritual : devorarea colectivă a obiectului
sacrificat, după îmbălsămarea parțială (asociată cu îmbălsămarea funerară). Această
ipoteză evidențiază ritualul puternic și dimensiunea colectivă a practicilor culinare, lucru
pe care o descoperire accidentală nu-l face. Adăugarea produselor ce vor avea să schimbe
substanțial gustul și conservarea alimentelor, chiar și într-o cantitate mică este o etapă
importantă în evoluția alimentară și istoria bucătăriei. Sarea, în special, va juca un rol
primordial în conservarea alimentelor, produs care va fi folosit în acest scop până la
apariția frigiderului, la începutul secolului XIX.
Antichitate
Inventarea și dezvoltarea agriculturii schimbă aptitudinile alimentare ale omului.
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Vechii egipteni au lăsat în urma lor multe mărturii ale modului lor de alimentație.
Alimentele de bază erau pâinea și berea, realizate din orz și amidon. Se găseau sute de
sorturi de pâine în mai multe forme și cu compoziție diversă. Regimul alimentar egiptean
era completat de pește, carne (de obicei de oaie, porc și de pasăre), fructe (curmale,
smochine, rodii, pepeni și struguri) și de legume (usturoi, varză, castravete, alune, lăptuci,
ceapă, praz și ridichi). În sfârșit, mierea, produsă în stupurile de pământ, intra în
numeroase deserturi și alte meniuri.
În Grecia, alimentația și bucătăria ne sunt cunoscute prin mai multe texte : Peștii
de Dorion, Arta bucătarului de Chrysippe de Tyane și Prăjituri de Iatroclés și de Mendés.
Venind in contact cu popoarele asiatice, grecii au căpătat gustul luxului și interesul pentru
o alimentație savantă și rafinată. Îmbogățiți prin navigație, comerț și cuceriri, grecii
împrumută de la orientali numeroase obiceiuri și rețete. În vremea lui Pericle și
Alexandru Macedon, bucătăria se afirmă la nivel de artă. Atena devine celebră pentru
abundența ospețelor, în contrast cu Sparta, vestită pentru supa sa soldățească și greu
comestibilă. Atenienii avuți erau aprovizionați din toate colțurile Mediteranei cu păsări,
pește, animale domestice, vânat, stridii, legume, fructe (mere, migdale, curmale, gutui,
smochine, măsline). Poporul consumă mult pește sărat sau afumat și sardele cu arpagic.
În patiserie și bucătărie se utilizează ca ingrediente făină de orz, miere, lapte, undelemn,
carne de iepure și de păsărele servite cu salată grecească.
La Roma, odata cu cucerirea Greciei, cetătenii au împrumutat de la greci nu
numai mitologia ci și gastronomia care începe să se rafineze. La târgurile de sclavi, un
bucătar era cotat mai sus decât un pedagog. În timpul ospețelor costisitoare, între feluri
excentrice, aveau loc lupte de gladiatori. Pentru asezonarea produselor culinare se
folosea, drept principal condiment, un sos denumit garum, sau liquamen (adică zeamă,
suc sau sos, în latină)[1]. Garumul era cunoscut, încă din perioada etruscă și în Grecia
antică, din secolul al VI-lea î.Hr. și era pregătit din pește macerat. Originile sunt, se pare,
babiloniene. Savoarea garumului se pare că ar fi apropiată de cea a nuoc-mâm-ului[2]
vietnamez.
În vremurile regale, alimentația era brută, consistând din legume preparate fără
rețetă sau dintr-o fiertură de grâu (numită puls - strămoașa mămăligii de astăzi).
În perioada sa cea mai fastă, civilizația romană a dezvoltat o serie de rețete și arta sa
culinară a fost purtată la apogeu. Utilizarea meniurilor îmbogățite cu miere, aripi, fripturi,
vin, numeroase legume, fructe, carne și mirodenii, venite din întreg Imperiul a contribuit
la extinderea gamei de mâncăruri. S-a recurs chiar și la trimiterea curierilor în Apenini
pentru a căuta zăpadă în vederea gătirii unor deserturi reci pentru Împărat. Această idee a
luxului culinar se va regăsi la curtea lui Ludovic al XIV-lea, care cerea preparate
înghețate... ne putem imagina viteza curierilor care reveneau din Alpi la Versailles.
Totuși, poporul folosea in alimentație o fiertură de graunțe sfărâmate, naut, varză, și mai
putină carne, cerealele și grâul fiind alimente de bază atât pentru romanii de rând cât și
pentru armată. Bucătăria romană este cunoscută prin textele lui Apicius (Ars Magirica,
Apicius Culinaris și mai ales De Re Coquinarie), prin câteva rețete ale lui Pliniu cel
Bătrân citate de Cato cel Bătrân, în a lui Histoire naturelle, sau prin alți scriitori ca
Varron și Columelle.
Câteva nume de familie romane au rămas în numele anumitor mâncăruri :
Lactucinus de la lapte sau Lentulus de la linte.
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Alimentația în Roma Antică
Prof. Iulian Grigoraș
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc”-Galați
Alimentaţia vechilor romani, în primele
timpuri frugală, a devenit apoi destul de variată şi,
ca mod de preparare, foarte diferită de a noastră. În
Roma antică pâinea a ajuns un aliment comun abia
în secolul al II-lea î.Hr. Până la acea dată, în loc de
pâine se consuma un fel de fiertură, un terci, din
mei sau din făină de grâu cu tărâţe, fierte în apă sau
în lapte; la care se adăuga – după gust şi după
posibilităţi – ouă, brânză, miere, condimente
diferite, bucăţi de carne sau măruntaie. Acest terci
a rămas până în epoca Imperiului mâncarea de bază, aproape zilnică, a celor săraci.
Pâinea – din faină de grâu sau, mai modestă, de orz – a rămas mult timp un articol de lux.
Era preparată de brutari – în timp ce în gospodărie se făcea lipia.
Baza alimentaţiei o formau legumele. Varza, ceapa, usturoiul, sfecla albă,
lăptucile, castravetele, bobul şi lintea, ridichile, urzicile sau prazul erau legumele care –
fierte şi pregătite cu untdelemn, oţet sau vin – constituiau hrana majorităţii populaţiei.
Țăranii consumau carne de oaie şi de capră, extrem de rar carne de vacă; carnea de porc
putea fi apreciată numai de cei avuţi. Pentru mesele celor foarte bogaţi se vânau cerbul şi
mistreţul; iepurii erau îngrăşaţi în crescătorii. Dintre păsări (comune erau găina şi gâsca)
cele mai apreciate la marile ospeţe erau fazanul, bibilica şi în special păunul îngrăşat.
Laptele dulce era folosit mai mult pentru prepararea mâncărurilor decât băut.
Romanii beau mai ales lapte acru, de oaie şi de capră, foarte rar lapte de vacă. Pregăteau
caşcaval şi diferite brânzeturi, condimentându-le cu tot felul de ierburi, de fructe şi de
substanţe aromatice; în schimb, nu consumau deloc smântâna sau untul.
Deşi cunoşteau uleiul de nucă, de migdale, de susan, de rapiţă etc., romanii
întrebuinţau în alimentaţie numai untdelemnul de măsline (care era totuşi foarte scump).
Măslinele se consumau în mare cantitate, proaspete sau conservate; îndulcite cu miere se
serveau ca aperitiv, fie ca desert. Smochinele, strugurii, alunele şi nucile se mâncau cu
pâine. Conservate prin uscare, merele, perele şi prunele erau mâncarea frecventă a
ţăranilor iarna.
Dar marea pasiune gastronomică a romanilor era peştele, precum şi numeroasele
specii de crustacee şi moluşte. În timp ce peştele cel mai comun de mare şi de râu era la
îndemâna oricui, la mesele celor bogaţi erau preferaţi sturionii şi calcanul; mai presus de
oricare alţii însă, sola şi barbunul.
S-au păstrat numeroase reţete culinare şi multe informaţii privind bucătăria
romanilor. În general, reţetele şi preferinţele lor – de pildă, pentru carnea anumitor
animale (hârciog, măgar sălbatic) sau păsări (păun, flamingo, barză, cocor, papagal) –
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rămân foarte departe de gusturile lumii moderne. Carnea de porumbel de exemplu, era
pregătită cu miere, curmale, piper, oţet, untdelemn şi muştar; ţiparul se servea cu piersici
drept garnitură; iar alte specii de peşti erau preparaţi nu mai puţin straniu: cu prune,
marmeladă de caise sau pireu de gutui. Romanii erau foarte lacomi de ciuperci, pe care
însă le pregăteau cu miere de albine!
Dulciurile le pregăteau romanii folosind – ca elemente principale şi în cele mai
neobişnuite combinaţii – mierea, brânza, vinul, grăsimea de porc, anasonul şi chimionul.
Alte dulciuri preferate erau: omleta pregătită cu lapte, apoi acoperită cu miere şi cu piper;
sau nuci, migdale şi curmale fierte în miere şi la urmă aromatizate cu felurite condimente
picante. După dulciuri urmau fructele uscate şi vinul.
Bibliografie selectivă
Lascu, Nicolae, Cum trăiau romanii, Bucureşti, 1965
Drimba, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. III, Ed. Saeculum, Bucureşti, 2003
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FAMILIA REGALĂ BRITANICĂ LA MASĂ-Între decadenţă şi
modestie
Prof. Carmen Balaban
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc”-Galați

Regii, reginele, prinţii şi prinţesele Regatului Unit al Marii Britanii au avut sau au
diverse gusturi gastronomice, oscilând între plăcerea de a servi mese opulente cu multe
feluri de mâncare şi modestia de a mânca simplu, puţin şi sănătos.
Astfel, faimoasa regină Victoria (1819-1901) ,atunci când se afla acasă, la palat
servea mâncaruri extrem de simple, chiar fără gust:supe de orz sau cartofi, plăcinte, un
vin roşu de Bordeaux. Nu dorea să se alinieze modei timpului de a servi feluri de
mâncare franţuzeşti, chiar dacă avea un bucătar francez. În schimb, atunci când mergea în
vizită, în calitate de suverană a celui mai puternic imperiu din acea perioadă, mesele
regale erau extrem de laborioase şi pretenţioase. La prânz, nu lipseau din meniu supa de
broască ţestoasă, curry, orez, iar la cină se serveau feluri de mâncare destul de sofisticate.
Regele Edward VII, fiul reginei Victoria, este cunoscut în istorie drept un
gourmand. La micul dejun regal nu lipseau preparatele calde, puiul fript, salata de homar.
La dejun, regele servea opt feluri de preparate culinare, iar la cină nu mai puţin de 12
feluri de mâncare. Înainte de culcare, suveranul servea peşte, dar şi diverse prăjituri şi
produse de patiserie franţuzească. Atunci când viziona o piesă de teatru, regele impunea o
pauză de o ora între acte ,pentru a avea timp să-şi servească cina târzie.
Urmaşul său, regele George V(1910-1936), a fost o persoană modestă care servea
doar două feluri de mâncare la micul dejun, o supă la ora 11 şi piure de cartofi cu orice
fel de carne. El a interzis chiar servirea vinului la palat, regatul aflându-se atunci în plin
război şi parcurgând o perioadă de recesiune.
Regele George VI a continuat tradiţia moderaţiei gastronomice, dar soţia sa,
regina Elizabeth, viitoarea Regină Mamă era destul de pretenţioasă şi iubea mâncarea,
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pretinzând zilnic îngheţata “After Eight’,preparată din 6 ouă, diverse sufleuri, ouă
Drumkilbo-un cocktail din creveti şi sos de maioneză preparată din oua şi multe prajituri.
Se pare că pasiunea pentru servirea ouălelor la palatul regal britanic este
menţinută şi astăzi, când membrii familiei regale servesc zilnic ouă fierte moi sau tari,
ochiuri, salată de ouă cu ciuperci, ouă la capac, etc.
Printul Charles preferă ouă fierte, dar este extrem de pretenţios-timpul de fierbere
al acestora nu trebuie să depăşească patru minute. El consumă mult gemuri şi ceaiuri din
plante naturale, prăjituri cu ovăz, supe uşoare.
Regina Elizabeth II, actuala suverană, nu este o gurmandă. Are un regim
alimentar destul de simplu şi nepretenţios. Ea serveşte cereale, pateuri calde, fructe uscate
şi nuci la micul dejun, preferă peşte grill pe pat de spanac, chiftele din peşte, tocană
irlandeză la prânz şi friptură din carne de vânat de pe domeniul regal de la Baltimore
,stropită cu un pahar de gin sau Dubonnet, la cină. Suverana adoră ceaiul englezesc servit
cu prajituri cu ghimbir, miere sau biscuiti cu ciocolată. De altfel, regina este o mare
iubitoare de ciocolată, la mesele festive se prepară prajitura preferată cu ciocolată şi trei
straturi de blat de tort.
Mesele protocolare, cu multi invitaţi cuprind, evident mai multe feluri de mâncare
, sunt pretenţioase, elegante şi respectă strict protocolul şi eticheta impuse de Casa Regală
Britanică.

Material realizat din surse on-line
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ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ
Prof. Camelia Pantazica
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc”-Galați

1. Dulciurile - Grăsimile, dulciurile, untul,
carnea grasă, biscuiții, prăjiturile, zahărul. Toate
acestea se află în vârful piramidei pentru că
trebuie
să
fie consumate
foarte
rar.
2. Carnea - Carnea de pui, peștele, carnea roșie
trebuie consumate moderat, pentru o dietă
echilibrată.
3. Lactatele - Laptele și produsele din lapte
(branză, iaurt) sunt importante pentru sănătatea
noastră și este bine să le consumăm în mod
regulat.
4. Fructele - Fructele proaspete au toate
vitaminele de care avem nevoie, așa că este
indicat să le consumăm de cate ori avem ocazia. Trebuie însă să ne ferim de cele în conserve,
pentru ca acelea conțin zahăr, iar zahărul, în cantități mari, ne poate afecta sănătatea.
5. Legumele - Legumele nu ar trebui să lipsească din dieta noastră zilnică!
6. Cerealele - Pâinea, cerealele integrale, orezul, cartofii - sunt de nelipsit din alimentația
noastră zilnică.

În primul rând cerealele, alimentele de la baza pidamidei, sunt
bogate în fibre. Fibrele sunt caracterizate în principal prin
prezența glucidelor complexe, cum ar fi amidonul, care este o
sursă de energie. Cu ajutorul unei cantități reduse de amidon este
furnizată organismului glucoză de care are nevoie și ne va fi mai
usor să rezistăm până la următoarea masă datorită absorbției
lente, care dă sațietate.

17

Fructele si legumele sunt ideale și indispensabile într-o dietă
sănătoasă. Proaspete sau congelate, gătite sau crude, ele sunt
bogate în apa, vitamine, antioxdanți, minerale și fibre.
Pentru ca aportul lor în nutrienți variază de la un sortiment la
altul, unii medici ne recomandă să le mâncăm ținând cont chiar
si de culoarea lor. Putem consuma așadar mere verzi, căpșuni,
pepene galben, portocale și, în general, cam orice fruct de sezon.
Legumele pot fi consumate fie la prânz, fie seara, iar cantitățile de
legume proaspete și gătite pe care le consumăm, ar trebui să fie
egale.

Lactatele si carnea sunt bogate în proteine, minerale si
vitamine. Pentru o bună funcționare a organismului nostru este
recomandat să consumăm zilnic anumite produse alimentare din
aceste grupe. Incearcă totuși să alegi lactalele degresate și carnea
cât mai slabă. Optează pentru carnea albă în locul celei roșii.

Dulciurile au și ele rolul lor în dietă, însă trebuie să le
consumi rar,
în
cantități
mici,
cu
moderație.
In această categorie intră biscuiții, ciocolata, napolitanele,
prăjiturile, sucurile și toate produsele similare acestora.
Poți consuma o bucațică de ciocolată, după masă, deoarece
aceasta este un aliment bogat în fier și magneziu, însă nu trebuie
să exagerezi!
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Gastronomia moleculară sau ştiinţa cratiţei
Prof. Marilena IVAŞC
Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc” Galaţi

Gastronomia este studiul relaţiei dintre cultură şi alimentaţie.
Deseori se greşeşte considerând că termenul gastronomie se referă exclusiv la arta
de a găti, aceasta este însă doar o mică parte a acestei ştiinţe.
Gastronomia studiază diverse componente culturale ce au alimentaţia şi
mâncarea, în general, ca element de bază. Astfel, ea este relaţionată cu Artele frumoase şi
Ştiinţele sociale în termeni de cultură, şi cu Ştiinţele naturale referitor la sistemul
nutriţional al corpului uman.
Gastronomia este, prin urmare, o activitate destul de complexă. Urmărind cu
atenţie, oricine va descoperi că în jurul mâncărurilor există dans, teatru, pictură,
sculptură, literatură, arhitectură şi muzică - în alte cuvinte, Artele frumoase. Mai mult,
există fizică, matematică, chimie, biologie, geologie, agronomie, precum şi antropologie,
istorie, filosofie, psihologie şi sociologie.
Primul studiu de bază al gastronomiei este probabil eseul numit "Fiziologia
gustului" de Anthelme Brillat-Savarin (apărut în 1825). Spre deosebire de tradiţionalele
cărţi de bucate, gastronomia se ocupă de relaţia dintre simţuri şi mâncare, tratând
delectarea de la masă ca pe o ştiinţă.
Nu se poate spune că un bucătar este întotdeauna şi un gurmet, adică un rafinat al
gustului.
Principalele activităţi ale unui gurmet includ descoperirea, gustarea,
experimentarea, cercetarea, înţelegerea şi documentarea în scris a alimentelor şi
mâncărurilor.
Deci, nu ar trebui să mai mire pe nimeni astăzi când aude afirmându-se că
„gastronomia este o ştiinţă”.
Într-adevăr gastronomia are legile şi regulile ei; respectate de gastronomi celebri
sau mai puţin cunoscuţi.
Din ce în ce mai des se aude (pentru cei interesaţi de noutăţi în domeniu!), de …
gastronomia moleculară.
Pentru a ne lămuri cât de cât, hai sa începem „ca la şcoală”!
Ce este şi ce vrea gastronomia moleculară?
ESTE: năşită de Herve This, un chimist francez şi Nicholas Kurti (1908-1998),
un fizician maghiar
care au dorit să cerceteze gătitul cu uneltele şi metodele omului de ştiinţă.
Termenul „gastronomie moleculară“ a fost lansat în 1969 de Nicholas Kurti
(1908-1998), un om de ştiinţă care a ţinut la Royal Society din Marea Britanie o prelegere
intitulată « Fizicianul în bucătărie », pe tema modului în care cunoştinţele de fizică şi
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chimie pot interveni în prepararea hranei : "Cred că se reflectă negativ asupra civilizaţiei
noastre faptul că deşi putem şi chiar măsurăm temperatura atmosferei de pe Venus, nu
ştim ce se întâmplă într-un sufleu." a spus Kurti în 1969.
VREA: după cum i-a definit Herve This obiectivele în lucrarea sa de doctorat:
testarea superstiţiilor culinare (maioneza se taie când se învârte în sens invers),
introducerea de noi ustensile , metode de preparare şi ingrediente noi în bucătăria de
acasă sau în cea de la restaurant, inventarea de feluri noi de mâncare fondate pe analiza
celor clasice ; folosirea gastronomiei moleculare ca mijloc de popularizare a ştiinţei.
Cu ce se « mănâncă » gastronomia moleculară?
- Cu cuţitul si furculiţa (pentru oamenii de rând),
- Cu matematica şi cu chimia (pentru cunoscători).
Gastronomia moleculară reprezintă o nouă abordare a artei de a mânca, dar şi de a
găti. Ea urmăreşte aplicarea principiilor ştiinţei în practicile culinare cotidiene de acasă şi
de la restaurant. De secole întregi ştiinţele alimentelor s-au schimbat foarte mult. Dar în
anii 1969 Nicholas Kurti si Herve This, inventatorii gastronomiei moleculare, au simţit
că prăpastia dintre ştiinţa preparării mâncărurilor şi gătitul efectiv a început să se
lărgească din ce în ce mai mult.
NOU ! De aceea, ei au ajuns la concluzia că este necesară inventarea unei noi
discipline gastronomice care să îmbine arta cu ştiinţa. Astfel a apărut gastronomia
moleculară. Unul dintre obiectivele acestei discipline, aşa cum am mai amintit, este
aplicarea principiilor ştiinţifice în bucătărie pentru îmbunătăţirea preparatelor culinare.
Noul pontif al gastronomiei moleculare, chimistul francez Hervé This, prieten şi
colaborator al lui Kurti este şi autor al unor cărţi bestseller.
Gastronomia moleculară explorează practicile şi transformările culinare şi
încearcă să le explice din punct de vedere fizic şi chimic. De asemenea, ea
experimentează noi căi pentru perfecţionarea în arta culinară.
Îngheţata cu azot, caviar virtual sau diferite spume sunt numai câteva dintre
produsele specifice gastronomiei moleculare.
Gastronomia moleculară mai este definită şi ca studiul ştiinţific al deliciului.
EXPERIMENTE. În cadrul unei cronici televizate animate de Herve This,
acesta a demonstrat că pentru prepararea sorbetului ne putem lipsi foarte simplu de
sorbetieră, ustensilă care împiedică formarea cristalelor de gheaţă. El a arătat că răcirea
unui astfel de preparat culinar se poate realiza foarte uşor dacă i se adaugă azotat lichid.
Tot gastronomia moleculară recomandă prepararea cărnii la temperaturi mici,
pentru ca aceasta să devină fragedă şi suculentă.
Una dintre cele mai importante invenţii ale gastronomiei moleculare este cuptorul
cu microunde.
De dragul anecdotei, amintim că This e omul care a reuşit să desfiarbă un ou (!);
procesul a durat trei ore şi a fost realizat cu ajutorul borohidrurii de sodiu, care desface
legăturile formate în timpul încălzirii între moleculele de proteine. Tot This a calculat că
se pot produce 24 de litri de maioneză folosind un singur gălbenuş de ou şi a inventat
mâncăruri cum ar fi ciocolata bătută, un fel de ceva precum frişcă, dar făcută din
ciocolată. Cercetările sale de zece ani asupra coloizilor l-au ajutat să facă toate acestea, el
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susţinând că rezultatele pot fi folosite pentru a inventa un număr practic infinit de
mâncăruri noi.
Am văzut ce este şi ce vrea gastronomia moleculară precum şi cu ce se
„mănâncă” gastronomia moleculară.
Dar cine prepară gastronomia moleculară ?
Revista "Restaurant Magazine" a acordat recent premiile pentru cele mai bune 50
restaurante din lume. În top, conduce Franţa, cu 12 restaurante, urmată de Statele Unite,
cu 8 şi Marea Britanie, cu 7. Ajuns deja la cea de-a şasea ediţie, clasamentul de anul
acesta este dominat de adepţii gastronomiei moleculare.
Pe primul loc se situează restaurantul spaniol "El Bulli". Experţii în gastronomie
şi criticii în materie
l-au ales nu numai cel mai bun restaurant din Europa, dar şi din lume. Restaurantul se află
în Costa Brava, în apropiere de Barcelona, şi aparţine maestrului bucătar Ferran Adria
Acosta, om de ştiinţă care are drept pasiune gastronomia. Preparatele lui fac parte din
aşa-numita "gastronomie moleculară", considerată de altfel o ştiinţă.
Ferran Adria e celebru pentru felul în care deconstruieşte mâncărurile,
reasamblând componentele în mod diferit. Fiecare e o mică sculptură colorată, alcătuită
din spume uşoare, din jeleuri străvezii, din straturi de tot felul de delicii, cu o înfăţişare
care te surprinde şi cu un gust ce te încântă.
El Bulli, restaurantul unde oficiază Ferran Adria, aflat la
Girona, Spania, este deschis doar din aprilie până în septembrie,
restul anului fiind dedicat creării unor noi feluri deconstruite. În
această perioadă Ferran Adria călătoreşte în căutare de inspiraţie
gastronomică, după care se închide în "laboratorul" său din
Barcelona, unde experimentează noi gusturi, texturi şi combinaţii
din care se nasc reţete dintre cele mai
avangardiste şi
nonconformiste.
Pentru a putea savura această experienţă culinară unică, cu
delicatese precum foie gras de îngheţată, spaghete din parmezan,
mousse de morcovi, piure de anghinare sau
omletă cu caviar, pepene verde, fructul pasiunii, mentă şi parmezan în aspic, rezervarea
trebuie făcută cu cel puţin 12 luni în avans, pentru că se primesc circa un milion de cereri
în fiecare an, din care doar 8.000 sunt onorate. Localul are doar 50 de locuri, iar pentru
un loc exista 400 de cereri.
Dacă te ţin buzunarele şi ai avut noroc să obţii o rezervare la El Bulli, aşteaptă-te
să fii servit cu ficat de monkfish (o specie de peşte) cu seminţe de tomate şi citrice sau
crustacee cu spumă de ceai. De asemenea nu e exclus să găseşti în meniu supă de drojdie
de bere.
La restaurantul "El Bulli", spirala din carne de
pui şi mango face furori
Într-un clasament celebru şi recunoscut, The S.
Pellegrino World’s 50 Best Restaurants, El Bulli ocupa anul
acesta locul fruntaş – cel mai bun restaurant de pe planetă!
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Pe locul 2 se situează un restaurant din Marea Britanie, aproape la fel de original
ca şi "El Bulli". Este vorba de "The Fat Duck" din orăşelul Bray. El este condus de un
alt maestru al gastronomiei moleculare - celebrul chef - Heston Blumenthal.
Heston Blumenthal este total împotriva termenului de „gastronomie moleculară“, în
ciuda faptului că e admirator şi discipol al lui Hervé This. „Ştiinţa hranei“ reprezintă un
termen mai apropiat de ceea ce gândeşte despre mâncare şi face cu ea acest bucătar
inovator şi perfecţionist, care măsoară temperatura internă a cartofilor prăjiţi,stabilească
parametrii optimi, ca într-un experiment de laborator, şi inventează combinaţii inedite de
alimente, adesea pe criterii strict ştiinţifice. Combinaţia de caviar ciocolata albă a mers
perfect !
Pe Heston Blumenthal îl puteţi urmări în emisiunea Kitchen Chemistry dedicată
ştiinţei culinare.
difuzată de canalul Discovery şi în România
Atât "El Bulli", cât şi "The Fat Duck" apar şi în topul celor mai ciudate
restaurante din lume, realizat de revista americană "Forbes".
Am putea asemăna un bucătar de top cu un pictor celebru care foloseşte farfuria
pe post de pânză pentru a-şi desăvârşi arta. Cu toate acestea, cei mai buni bucătari ai
lumii, Blumenthal şi Ferran Adria, se pot numi mai degrabă chimişti decât artişti.
Pentru aceste persoane mâncarea reprezintă o colecţie de arome şi texturi, ale
căror atribute sunt reduse la cea mai simplă formă, apoi îmbinate în cele mai bizare
moduri. Rezultatul nu poate fi decât unul spectaculos, uimitor şi absurd în acelaşi timp.
Spre exemplu, în restaurantul The Fat Duck (dacă ai noroc să prinzi rezervare) te
poţi delecta cu şerbet de sardine sau piure de mango şi brad, nitro-green tea, lime mousse
şi terci de melc sau de şarpe gătite cu cele mai neobişnuite ingrediente.

terci de ovăz si melci

caviar în ciocolată

Pe locul 3, restaurantul "Pierre Gagnaire" din Franţa, ţară care deţine un sfert
dintre restaurantele aflate în topul celor mai bune din lume.
Restaurantul parizian, ce poartă numele maestrului bucătar si totodată proprietar,
este extrem de reprezentativ pentru bucătăria franceză modernă, adeptă a gastronomiei
moleculare. Responsabil de succesul extraordinar de care se bucură acest restaurant este
Pierre Gagnaire, care întruchipează cel mai bine sintagma "bucătarul ca artist".
Multe dintre reţetele sale speciale sunt realizate în colaborare cu bunul său
prieten, chimistul Hervé This, împreună cu care experimentează amestecuri ce pe hârtie
par nebuneşti. Operele de artă în farfurie sunt alăturări de ingrediente cel puţin bizare:
supă de mere verzi cu scoici, cocoş umplut cu pastă de migdale şi lămâie, marmeladă de
ceapă verde şi cireşe, biban cu şerbet de tomate, piure de melci..
"Simt nevoia să pun poezie în farfuriile mele", îi place lui Gagnaire să-şi caracterizeze
stilul culinar şi pe bună dreptate, căci pune multă pasiune şi mult suflet în creaţiile sale.
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François Benzi, este un alt om de ştiinţă, pasionat de gastronomie. El a promovat
la un seminar internaţional de gastronomie un nou concept: dacă două alimente conţin
aceleaşi molecule volatile principale, atunci cele două s-ar putea potrivi bine împreună. A
exemplificat combinând ficat de porc cu iasomie, întrucât ambele conţin indol. Astfel s-a
deschis un nou şi imens teren de experimentare şi creaţie pentru bucătarii epocii
contemporane.
Gustări fascinante à la François Benzi: ciocolată
albă cu caviar (stânga sus); căpşuni cu frunze sau
seminţe de coriandru (dreapta sus); ananas cu brânză cu
mucegai nobil (stânga jos); banane cu frunze de
pătrunjel ( dreapta jos).



23

Alimentele, prieteni sau duşmani
Profesor: Dobrescu Irina Rodica
O primãvarã cu cireşi în floare
Mii de stele plutitoare,
Şi nu moare…
O importanţã mare
E energia care-o are
Un mãr,un fruct sau o legumã
Fast-food-ul e doar o glumã.
Fie mii şi câte-or fi
Alimentele-s ce ştii!
Cã-s prieteni sau duşmani,
Ne ţin treji de dimineaţã,
Ele ne energizeazã.
Acestea sunt un ajutor
Nu te lasã niciodatã,
Cãci prietenia-i una foarte bine inchegatã.
Deci,la final ca prin urmare
Duşmanii nu au valoare.
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Educația-un rol important
Prof Bubulica Valentin
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc”-Galați

Copilul este o ființa neprețuita, o comoara însemnată pentru familia sa. El poate sa facă
ușor sa înflorească mici sau mari bucurii si sa ofere portia zilnică de zâmbete. Copilul are
calități deosebite, dorințe si vise mărețe. Sinceritatea pe care copiii o au si o oferă
reușește sa faca adultii mai încrezători si mai buni. Blândețea si neastâmpărul lor
permanent farmeca orice privire. Copiii au capacitatea de a oferi o stare pozitivă si de a
înlătura griji pe care adultii, in lupta lor zilnică, le acumulează nedorit. Copiii sunt
viitorul oricărei națiuni, in mana lor se afla clădirea unui viitor sănătos. De aceea, ei
trebuie sa aibă parte de o educație adecvată, începând din familia in care se nasc si
continuând in instituții specializate. Este dreptul la educație, drept de care trebuie sa se
bucure orice copil pentru a învața, a progresa si a deveni un adult capabil si
responsabil.Copiii au dreptul si nevoia, iar părinții au responsabilitatea ca de mici sa ii
învețe regulile de baza ale comportamentului, nu doar acasă ori la scoala, ci si in locurile
publice.
Un
comportament
decent
caracterizează
o
viața
normala.
Statul trebuie sa asigure cadrul adecvat educației, prin intermediul grădinițelor,
școlilor, universităților, toate instituții de învățământ care sa ofere posibilitatea unui act
educational
autentic
si
eficient.
In legătura cu dreptul la educație, un rol la fel de important revine si parinților.
Nu sunt putine cazurile când acestia nu oferă copiilor condițiile unei dezvoltări si educații
optime. Un caz in acest sens este cel al Alinei. Fetița voia sa meargă la scoala dar părinții
ii trasau multe dintre treburile gospodărești , astfel, nemaiavând timpul nici sa le
îndeplinească pe acestea darămite sa ajungă si la scoala. Ii era greu deoarece o frământa
curiozitatea de a merge acolo si de a învață lucruri noi. In fiecare seara, după ce își făcea
rugăciunea, se gandea la copiii norocoși care puteau merge la scoala si care se puteau
bucura de fiecare lucru nou pe care il aflau si învățau. Totuși, nu ridica vreodată tonul si
avea un mereu Alina avea un comportament exemplar fata de părinții ei. Era înțelegătoare
si ascultatoare, deși de prea multe ori obosita pentru ca zilnic avea grija si de cei trei frați
mai mici ai ei. In acest caz, Alina nu a avut parte de o educație completa, ca orice alt
copil
normal.
Fiecare copil trebuie sa se bucure de dreptul de a merge sa învețe in instituții de
învățământ publice, astfel încât, sa-si poată alege un viitor luminos, sub îndrumarea
atenta a parinților si educatorilor.
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Tinerele mame de vârste şcolare
Coordonator proiect, Prof. Daniela Bobocea
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc”-Galați
Asociaţia colegiului nostru, „Alături de noi pentru viitorul tău”, derulează
începând din 2013 pe parcursul a 2 ani, un proiect european Grundtvig Parteneriat de
Învăţare, intitulat „Reintegrarea tinerelor mame de vârste şcolare în sistemul de
educaţie”, în care asociaţia este instituţia coordonatoare. Parteneri în proiect sunt instituţii
din Anglia, Turcia, Italia şi Polonia. Prima întâlnire a avut loc în România, la sediul
colegiului nostru, unde oaspeţii au fost întâmpinaţi conform tradiţiei, cu pâine şi sare şi
cu un program artistic de folclor autentic, susţinut de elevii liceului. Au urmat întâlnirile
din Turcia şi Anglia, în aprilie şi septembrie, 2014 şi în luna aprilie a acestui an ne vom
deplasa pentru o nouă întâlnire de proiect în Italia, urmând ca în luna iunie să încheiem
proiectul în Polonia.
Obiectivele proiectului sunt de a se stabili procedurile şi metodele de readucere la
şcoală a tinerelor mame şi de monitorizare a progresului acestora, de a evidenţia nevoile
acestora şi cum sistemul de educaţie poate fi îmbunătăţit pentru a micşora abandonul
şcolar înainte de naştere şi după, de a determina metodele şi factorii de motivaţie şi
încurajare pentru aceste tinere de a-şi continua şcoala, de a preîntâmpina aceste situaţii
prin programe de informare a tinerelor în legătură cu contracepţia şi metode de prevenire
a unei sarcini timpurii, de a identifica cauzele care duc la această situaţie şi implicit la
abandonul şcolar, de a conştientiza factorii de conducere ai şcolilor faţă de
responsabilitatea pe care o au faţă de aceste tinere pentru a le determina şi ajuta să-şi
continue educaţia si, nu în ultimul rând, de a schimba percepţia tinerelor mame faţă de
educaţie şi continuarea studiilor şi de a le motiva pentru a-şi crea un viitor mai bun pentru
ele şi copiii lor.
La întâlnirile de proiect s-au stabilit responsabilităţile tuturor partenerilor şi s-a
lucrat

la

produsele

finale

(chestionare,

statistici,

un

website
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http://colegiuldumitrumotoc.ro/reintegration/broshures.html,
http://reintegrationofschool.blogspot.ro/,

pagina

de

un
grup

pe

blog
facebook

https://www.facebook.com/groups/179906818868604/, broşuri de informare şi cu
material didactic inovator, newsletter-e, un video educativ realizat în colaborare cu
partenerii străini, fluturaşi împărţiţi prin şcoli, cu material informativ asupra riscului
sexului neprotejat), sesiuni de formare a learner-ilor în cadrul deplasărilor în ţările
partenere, precum şi organizarea de 2 conferinţe internaţionale (în Turcia – aprilie 2014 şi
în Italia – aprilie 2015), unde s-au dezbătut împreună cu specialişti în domeniu cauzele şi
soluţiile acestor probleme şi s-au redactat broşuri cu articole de specialitate, pentru care sau obţinut ISBN-uri.
La nivel local, fiecare partener a organizat sesiuni de diseminare ale proiectului în
cadrul instituţiei, campanii de informare şi cursuri de educaţie pentru sănătate, mese
rotunde, conferinţe cu psihologi, reprezentanţi ai ONG-urilor locale şi alţi specialişti.
Echipa de proiect lucrează încă la studierea de cazuri particulare cu urmărirea progresului
acestora şi aplicarea de chestionare pentru identificarea nevoilor şi pentru clemenţă mai
mare din partea profesorilor colegiului în cadrul căruia îşi are sediul asociaţia şi, de
asemenea, la realizarea unui program şcolar care sa le permită acestora să frecventeze
cursurile.
Abordarea temei proiectului s-a făcut la mai multe nivele: la nivel individual (de
informare, clădirea stimei de sine); la nivel familial (comunicarea părinte-tânără,
structura familiei, cu mama sau sora cu istoric de sarcini in timpul adolescenţei, dacă
tânăra este în plasament familial etc.); la nivel educaţional (lipsa unei educaţii sexuale,
chiulul de la şcoală, lipsa unei calificări etc.); la nivel de comunitate (norme sociale cu
privire la activitatea sexuală, influenţa colegilor sau amicilor de aceeaşi vârstă, influenţa
mass-mediei etc.) şi la nivel social (sărăcia în copilărie şi condiţii precare de trai).
Toţi aceşti factori contribuie într-o anumită măsură la găsirea cauzelor şi la identificarea
soluţiilor, precum şi la preîntâmpinarea lor.
Nu aşteptăm miracole peste noapte, ci doar o ameliorare a situaţiei abandonului şcolar şi
a prejudecăţilor şi barierelor ce stau în calea succesului reintegrării şcolare a acestor
tinere.
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Din culise
Elev Laurentiu Lungu,
Cls. a 12 a H
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc”-Galați
As dori, cu ocazia scrierii acestor randuri, sa le multumesc tuturor colegilor mei
de trupa, fara de care n-as fi reusit sa progresez, precum si unor persoane, dragi mie, care
mi-ai fost alaturi in aceasta aventura sub forma de spectacol, in care eu am dat tot ce-am
avut mai bun, d-nei regizor si indrumator, Gabriela Lovin, studentilor la actorie, Geta
Nedelcu, Florentina Bidea, Adrian Matei dar si coordonatorului trupei “Avem idei”, dnei profesor, Laura Constandache.
E luni, 9 martie 2015, o zi atat de importanta pentru noi… Este ziua in care vom
juca pentru prima data in fata profesorilor si colegilor nostri de liceu. Dupa o munca
sustinuta de vreo doua luni, a venit momentul sa demonstram ca putem face cinste scolii
nostre.
Dupa cum fusese stabilit, ne-am intalnit cu totii in Sala de festivitati a liceului,
destul de devreme, ca sa punem la punct ultimele detalii. Eram nerabdatori sa parcurgem
si ultima repetitie, ca sa putem, apoi, umple scena cu veselia noastra si smulge, la final,
cateva aplauze. Au urmat machiajul, costumele si… transformarea noastra psihologica .
Persoanele noastre au disparut, lasand loc personajelor. Jucam intr-un spectacol inchinat
iubirii, o dramatizare realizata maiestrit de d-na Gabriela Lovin, care re-creea legenda
Dragobetelui.
Nici n-am realizat cand s-a facut ora 13, activitatea a debutat cu un film despre
insemnatatea la romani a Martisorului si a Dragobetelui, moment de care s-au ocupat
domnii profesori Ion Popovici , Simona Dabija si d-na consilier educativ, Dorina Moraru.
In acel moment am privit in jur sa-mi zaresc minunatii colegi de trupa… dar ei nu mai
erau acolo… se metamorfozasera. Am vazut-o, in schimb, pe Baba Dochia, au aparut
apoi, cele patru Zmeute si o trupa de dansatori talentati. In momentul urmator, m-am
privit si am realizat ca nu mai sunt eu, Laurentiu, elevul dintr-a 12 a, ci…Dragomir,
protagonistul piesei.
Odata cu melodia care a deschis piesa, mi-am dat seama ca trebuie sa intru pe
scena, acolo unde m-a invaluit magia… Totul a durat… cat un vis, frumos, din care, m-au
trezit, ropote de aplauze…In acel moment, am revenit la realitate si, fericit, mi-am privit
cu admiratie colegii de trupa, care mi s-au alaturat, unul cate unul…
Reusiseram…impreuna, pentru ca am fost o adevarata echipa.
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