
Calendar religios
Ortodox

NOIEMBRIE BRUMAR

8 M † Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil

13 D † Sfântul Ioan Gura de Aur; Lăsatul Secului 
pentru Postul Crăciunului

21 L † Intrarea Maicii Domnului în Biserică

30 M † Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Andrei 
Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei

DECEMBRIE UNDREA

6 M† Sfântul Ierarh Nicolae

12 L † Sfântul Spiridon al Trimitundei; Sfântul 
Ierarh Alexandru

25 D † Crăciunul - Naşterea Domnului 

26 L † Soborul Maicii Domnului; Sfântul Nicodim 
de la Tismana 

27 M † Sfântul Arhidiacon Stefan 

Catolic

NOIEMBRIE

1 M † TOŢI SFINŢII

15 M Ss Albert cel Mare, ep. înv. *

30 M SF. ANDREI, ap.

DECEMBRIE

6 M Sf. Nicolae

9 V † Neprihănita zămislire

25 D † Naşterea Domnului (Crăciunul) 

26 L Sf. Ştefan, primul martir

30 V † Sf.Familie: Isus, Maria şi Iosif

31 S Sf. Silvestru

www.colineletransilvaniei.ro

 Proiectul Natura 2000 şi 
Dezvoltare Rurală în România

Început în 2013, proiectul  Natura 
2000 şi Dezvoltare Rurală în România 
se apropie de sfârşit. Finanţarea 

primită din partea guvernului elveţian 
prin Programul de Cooperare Elveţiano-
Român a permis organizaţiilor partenere 
WWF-România, WWF Elveţia, Asociaţia 
Ecotur Sibiu, Asociaţia Grupul Milvus şi 
ProPark-Fundaţia pentru Arii Protejate 
să deruleze o serie de activităţi care 
au încercat să demonstreze că există 
oportunităţi de dezvoltare locală 
generate de ariile protejate, că e posibil 
să avem o integrare mai bună a ariilor 
protejate şi a managementului ariilor 
protejate în planurile de dezvoltare şi 

infrastructură regională şi că, pe termen 
lung, ariile protejate pot constitui o sursă 
de venit pentru comunităţile locale. 
Pe scurt, în imaginea de mai jos se 
pot vedea câteva dintre rezultatele 
proiectului. 
Pentru mai multe informaţii despre 
proiect şi planurile de viitor vă rugăm 
vizitaţi www.wwf.ro   
Sau contactaţi  
Carmen Pădurean,  
Manager proiect, WWF-România:  
cpadurean@wwfdcp.ro, 0730 098 100.  
Oana Mondoc,  
Responsabil  comunicare, WWF-România:  
omondoc@wwfdcp.ro, 0721 819 595.

5-6.11 
Workshop apicultură şi miere - 
Moara Veche din Hosman, Sibiu
27.11 
Bike Brunch de iarnă la Criț, 
Brașov
5.12 
Colindul Sf. Nicolae - Chirpăr, 
Sibiu
24.12 
Colindat - Alţâna, Retiş, 
Mihăileni, Buneşti

De Carmen Pădurean

Nr. 5 , Noiembrie - Decembrie 2016

“Publicație co-finanțată de Elveția prin intermediul 
Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană 

extinsă”.

Gazeta

Colinele Transilvaniei

EVENIMENTE LOCALE

Info: www.colinele-transilvaniei.ro
colineletransilvaniei@gmail.com

                         Contrastudii de biodiversitate, 
ghiduri de bune practici 
pentru investiţii în 
sectoarele energie eoliană, 
microhidrocentrale şi transport 
rutier şi consultanţă tehnică şi 
juridică pentru administratorii 
de arii protejate.

Natura 2000 și Dezvoltarea Rurală în România

Materiale de 
prezentare a 

zonei şi a valorilor 
naturale şi culturale

Peste 350 
de persoane 
instruite in 

diverse domenii

Centru de vizitare în 
cadrul bisericii fortificate 
din Cincsor.Aprox. 20.000 ha pădure certificată 

pentru management forestier durabil 
şi 3 firme care exoloatează sau 
prelucrează lemnul.

6 planuri de 
afaceri dezvoltate 
şi susţinute în 
implementare.
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De ce ar veni turiștii iarna, în Colinele Transilvaniei?

Încet-încet, a trecut toamna cu lucrul la 
câmp şi în gospodărie sau cu sărbătorile 
recoltei, şi iarna şi-a luat în primire drep-

turile şi a dat startul sezonului de şezători, 
poveşti la gura sobei şi planuri pentru anul 
care vine. Cu toate astea, însă, turiştii nu se 
dau plecaţi din frumoasa noastră destinaţie 
şi sunt tare interesaţi să afle care e viaţa de 
iarnă din satele din Colinele Transilvaniei.  
Chiar! Ce poate face un turist, un vizitator, 
iarna, la noi?
Poate începe prin a pune o vorbă bună şi a 
se ruga pentru zăpadă. Peisajele minunate 
din Colinele Transilvaniei se văd magnific pe 
fundalul alb, de nea. Iar o plimbare cu sania 
trasă de cai (de ex. la Viscri sau Daneş) şi 
gata, devine personaj de basm sau de film. 
Şi dacă nu are noroc şi e un an fără zăpadă, 
îl vom sfătui să îşi cumpere o pereche zdra-
vănă de cizme de cauciuc şi o pereche de 
şosete de lână, tricotate de femeile iscusite 
din zonă. Fiecare sat are o mână de doamne 
pricepute la tricotat, nu? Şezătoarea e mo-
tiv de întâlnire, de pus satul şi ţara la cale, 
dar şi de a face schimb de creativitate şi 
îndemânare. Ne bucurăm să vedem că în din 
ce în ce mai multe sate se regăseşte bucuria 
acestei activităţi – întrebaţi-le numai pe 
doamnele din Mălâncrav sau Cincşor. Şi cu 
siguranţă mai sunt la fel şi în alte localităţi, 
dar nu am aflat noi încă (dar o vom face şi 
vă încurajăm să ne anunţaţi de ele).
Iarna e anotimpul cu multe obiceiuri, care 
mai de care mai frumoase.  Este şi un ano-
timp al curăţirii casei, dar şi al sufletului, 
sărbătorită de toate etniile ce locuiesc în 
Colinele Transilvaniei. Şi deşi, când spunem 
obiceiuri de iarnă, de gândim doar la 
Crăciun şi Bobotează, acest anotimp oferă 
mult mai multe poveşti, tradiţii şi sărbători.
Vom trece, cronologic, prin toate obiceiurile 
de care avem cunoştiinţă, încurajându-vă 
să ne scrieţi dacă am uitat vreunul ce se 
întâmplă la dumneavoastră în sat sau la 
vecini.
# Postul Crăciunului, începe în 15 noiembrie 
şi ţine până în seara de Ajun, e un motiv 
pentru pasionaţii de gastronomie, să afle ce 
idei ingenioase au gospodinele din Colinele 
Transilvaniei pentru a face mâncare gustoa-
să, fără carne sau chiar fără lapte, ouă şi 
brânzeturi. Aşa că de-ţi vedea un turist rătă-
cit pe uliţa satului, îl puteţi pofti în casă, 

îl serviţi cu un vin fiert sau un ceai cald (de 
plante culease din curte, nu din plic, de la 
magazin) şi s-ar putea să căpătaţi un ajutor 
la bucătărit – puteţi da la schimb un secret-
două din cele învăţate de la mame şi bunici 
sau o poveste de familie legată de sat. 
# Adventul este echivalentul Postului 
Crăciunului în comunităţi evanghelice şi 
catolice. Începe în a patra duminică înainte 
de 25 decembrie şi ţine până de Ajun. În 
biserică şi în fiecare casă ce sărbătoreşte 
acest obicei, există o coroniţă de brad cu 
patru lumânări, iar în fiecare dumincă se ţin 
slujbe speciale, în care se cântă colinde şi 
se mai aprinde câte o lumânare. Calendarul 
de Advent, o tradiţie respectată mai ales 
de cei mici şi preluată şi în alte comunităţi, 
vine să îî ajute pe cei nerăbdători şi este 
o introducere treptată în atmosfera de 
sărbători. Legenda acestui obicei vorbeşte 
de un preot de la un orfelinat, care era 
zilnic întrebat de copii cât mai e până la 
Crăciun şi care a avut ideea de a înşira 24 
de lumânări, ce trebuiau aprinse în fiecare 
zi, una câte una – aşa, copiii ştiau sigur când 
vine Moş Crăciun.
#Ajun de Sf. Nicolae (5 decembrie) e 
binecunoscut pentru Moşul care vine şi 
lasă, în ghetele proaspăt şi bine curăţate, 
cadouri celor care au fost cuminţi. Ei bine, 
la Chirpăr, în judeţul Sibiu, se şi colindă 
cu această ocazie. Acum se fac cetele de 
feciori, îşi aleg gazdă, judele, pârgarul (aju-
torul judelui), paharnicul, casierul sau gocii 
(cei mai tineri, responsabili cu preluarea şi 
transportul bucatelor, ajutoare de nădejde 
la pregătirea mâncării şi la spălatul vaselor). 
Astfel încep pregătirile pentru colindul din 
seara de Ajun de Crăciun (confecţionea-
ză măşti, alcătuiesc costumele şi repetă 
colindele). 
#Colindatul dinainte de Sărbătoarea 

Crăciunului este un obicei care încă se 
păstrează în sate, precum Alţâna, Retiş sau 
Mihăileni. În satele mari, precum Albeştiul 
se fac chiar şi două sau mai multe cete, ce 
iau casele la rând. Trebuie musai să fie în 
număr par, ca să aibă noroc la colindat. 
# Ajunul de Crăciun (24 decembrie) îi prinde 
pe colindători pe uliţele satului, iar pe cei 
mici în „turneu” cu Steaua, confecţionată 
din lemn şi carton şi împodobită cât mai 
frumos. În unele sate se joacă Viflaimul sau 
Irozii, mici scenete ce recrează momentul 
apariţiei magilor şi al păstorilor ce preves-
tesc Naşterea Pruncului Isus. Peste 20-30 
de tineri participă la această punere în 
scenă, fiecare având roluri diferite (Fecioara 
Maria, Irod, Cei trei magi, Păstorii, Hangiul, 
Străjerii, Îngerul etc). La saşi se numeşte 
Krippenspiel şi se ţine în biserică, după care 
toată lumea prezentă cântă vestitele O 
Tannenbaum (O brad frumos) şi Stille Nacht 
(Noapte de vis). Copiii primesc mere, nuci, 
turtă dulce, dar şi creioane şi caiete.
# Sărbătoarea Crăciunului (25 decembrie) 
este dedicată odihnei, bisericii, familiei şi 
meselor îmbelşugate, cu produse tradiţio-
nale. De Crăciun nu se dă cu mătura, nu se 
spală rufe, nu se dă nimic cu împrumut, dar, 
în unele locuri, se leagă pomii cu paie să fie 
roditori, se ung vitele cu usturoi pe coarne, 
pentru a alunga spirite rele.
# Noul An (31 decembrie) este şi el marcat 
prin colindat cu Capra sau Pluguşorul, în 
ajun, iar prima zi a anului e musai să fii 
sorcovit de copii ca să îţi meargă bine.
#Boboteaza (6 ianuarie) este o sărbătoare 
ortodoxă foarte importantă, când preotul 
merge „cu Iordanul” sau „cu Botezul” 
prin sat, o imagine interesantă pentru cei 
nefamiliarizaţi cu acest obicei. Fetele fură 
busuioc din cel lăsat de preot şi îl pun sub 
pernă să-şi viseze ursitul. Dacă în această 
zi este brumă pe pomi, vor fi fructe multe, 
dacă este ger, va fi an bun; dacă plouă , va 
fi an ploios. Există credinţa că acum “se 
deschid cerurile şi se împlinesc dorinţele”.
Dacă în satul dumneavoastră se ţine un obi-
cei de iarnă, de care nu s-a vorbit în acest 
articol, vă rugăm să ne scrieţi cu încredere. 
Suntem bucuroşi mereu să aflăm poveşti 
frumoase din Colinele Transilvaniei şi să le 
facem cunoscute lumii.
colineletransilvaniei@gmail.com 

 De Cristina Iliescu – OMD Colinele Transilvaniei
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Bune practici de dezvoltare în arii protejate

În statele Uniunii Europene conceptul 
de arie protejată este foarte dezvoltat, 
accentul punându-se atât pe proteja-

rea ecosistemelor şi peisajului, cît şi pe 

îmbunataţirea dezvoltării regionale bazată 

pe principiul durabilităţii (să rămână şi 

pentru copiii si nepoţii mei) şi pe educaţia 

ecologică a cetăţenilor.

Valoarea unei arii protejate, cum este 

Podişul Hârtibaciului, este dată atât de 

bogăţia în specii şi mediul lor de viaţă (ha-

bitate), cultura, arhitectura şi tradiţiile cât 

şi de celelalte aspecte care sunt greu de 

cuantificat: apă mai curată, aer mai bine 

oxigenat, nutreţ cu valoare nutritivă mai 

ridicată care se traduce în lapte şi produse 

Cele mai multe afa-
ceri sunt în domeniul 
activităţilor turistice de 
mare amploare (25,4%) şi a 
micilor activităţi turistice 
(cabane şi pensiuni – 
19,05%) după cum se poate 
vedea mai jos:

Concluzia este că natura ne 
oferă posibilitatea de dezvolta-
re şi primordial, de existenţă. 
Trebuie doar să avem grijă 
de ea astfel încât să se poată 
bucura de serviciile/bunurile 
oferite de ea şi copiii  şi chiar 
strănepoţiii noştri. 

de Carmen Pădurean, WWF România

lactate mai gustoase şi mai sănătoase, ca 

să nu mai vorbim de această funcţie de 

relaxare, acea stare de bine pe care ne-o 

dă natura când o privim.

M-am gândit că ar fi util să vă prezint câte-

va exemple de cum oameni din alte state 

europene au îmbrăţişat ideea de arie pro-

tejată- indiferent că este sit Natura 2000 

sau parc naţional şi natural- şi au văzut, pe 

lângă restricţiile atât de dezbătute (DA, 

într-o arie protejată trebuie să respecţi 

nişte reguli, care de cele mai multe ori, 

dacă nu în toate cazurile, sunt extrase din 

legislaţia naţională pe care trebuie să o 

respectăm oricum) şi cum ar putea contri-

bui natura la bunăstarea comunităţilor lor. 

În Ţara Galilor 1 din 6 locuri de muncă sunt 

susţinute/provin din mediul natural, astfel 

acesta contribuie la economia ţinutului 

Wales cu 1,8 miliarde £,  reprezentând sa-

larii. Iar în Finlanda, din vizitarea parcurilor 

naţionale ajungeau la bugetul de stat în 

anul 2009 aproximativ 70 milioane € anual.

În România, în urma unui studiu făcut 

pe activităţile economice din 23 de arii 

protejate se remarcă faptul că aacestea se 

bazează pe 6 resurse sau servicii naturale, 

cea mai importantă pondere având-o cele 

care folosesc calitatea peisajului natural 

din zonă (44,44%) şi cele care profită de 

calitatea învelişului de sol (25,4%), conform 

graficului de mai jos
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Oraşul Rupea şi comunele Apaţa, Augustin, 
Buneşti, Caţa, Hoghiz, Homorod, Jibert, 
Măieruş, Ormeniş, Racoş, Ticuş, Ungra fac 
parte din Grupul de Acţiune Locală Asociaţia 
Transilvană Braşov Nord – GAL ATBN- care 
cuprinde un teritoriu de  aproximativ 1.180 
km2  şi puţin peste 35.000 de locuitori.

Cu peste  50% din suprafaţa teritoriului 
reprezentată de arii Natura 2000- situri de 
importanţă comunitară atât pentru protecţia 
speciilor, cât şi a mediului lor de viaţă, cu o 
suprafaţă considerabilă de terenuri cu valoa-
re înaltă ridicată (HNV), dar şi cu un bogat 
şi divers patrimoniu cultural această zonă 
poate fi considerată foarte bogată.
Natură, ansambluri fortificate ale bisericii 
evanghelice, situri arheologice, castre 
romane şi dacice, cetăţi şi castele, case me-
moriale, ansambluri rurale de case, biserici, 
tradiţii, port popular, preparate culinare 
cu influenţe ale comunităţilor de români, 
maghiari şi saşi pe toate le regăsim în acest 
teritoriu. 

În perioada de finanţare anterioară, prin GAL 
ATBN s-au accesat aproximativ 2.000.000 
euro în cadrul a 26 de proiecte. Natura 
proiectelor şi tipul investiţiilor finanţate sunt 
diverse: dotări cu utilaje agricole pentru 
ferme; construcţii/reabilitare de pensiuni 
agroturistice; dotarea unor microîntre-
prinderi din diverse domenii de activitate 
- cabinet veterinar; amenajări peisagistice, 

măsurători topografice; amenajare spaţii 
de recreere; amenajări şi dotări cămine 
culturale; dotări primării cu utilaje de des-
zăpezire, întreţinere spaţii verzi, mijloace 
de transport în comun etc.

Pentru perioada următoare, prin Strategia 
de Dezvoltare Locală depusă pentru 2014-
2020 şi aflată în curs de aprobare se vor 
finanţa proiecte care vizează:
- incluziunea socială, reducerea sărăciei şi 
dezvoltarea economică în zonele rurale; 
- creşterea viabilităţii exploataţiilor şi 
a competitivităţii tuturor tipurilor de 
agricultură şi promovarea tehnologiilor 
agricole inovatoare şi a gestionării durabile 
a pădurilor; 
- încurajarea transferului de cunoştinţe şi 
a inovării în agricultură, în silvicultură şi în 
zonele rurale;

Măsurile care răspund priorităților GAL 
ATBN sunt:
1. „Modernizarea exploataţiilor agricole, 
procesare şi marketing local”
2. „Tineri fermieri şi ferme mici”
3. „Diversificarea activităţilor neagricole”
4. „Modernizarea activităţilor neagricole”
5. „Revitalizarea patrimoniului local, servicii 
de bază şi infrastructură la scară mică pen-
tru teritoriul GAL ATBN”
6. „Investiţii în infrastructura socială şi 
pentru incluziunea minorităţilor”
 7. „Consolidarea capitalului social”.

Ce ne pregătește GAL Transilvania Brașov Nord din 2017?
De Carmen Pădurean, WWF România

De îndată ce se va primi decizia de finanţare 

strategia şi fişele măsurilor vor fi disponibile 

pe site-ul GAL-ului www.galatbn.ro 

Stiați că...:
• unul dintre cei mai bătrâni arbori 
din România (900 de ani) se află în 
Mercheașa?
• în trecut erau folosite în scopuri tera-
peutice apele minerale de la Homorod?
• cel mai vizitat obiectiv turistic din 
zona GAL ATBN este Cetatea Rupea, 
unde numărul vizitatorilor în anul 2015 
a depășit 72.000?!

Mulţumiri echipei GAL-ului pentru 

informaţiile oferite.
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O brad frumos și vechi de când lumea
de Ioana Cenușă, WWF România

Ne apropiem de acel moment al anului, 
în care frigul devine suportabil gândin-
du-ne la căldura ce iese din sobe, iar 
peste puțin timp ulițele vor fi pline de 
strigătele colindătorilor. Da, mai este 
puțin, iar Crăciunul va fi aici cu tot ce 
înseamnă el, mai ales cu bradul frumos 
împodobit cu ce ai mai frumos, bun și 
luminos în casă.

Te-ai întrebat vreodată, 
însă, de unde acest obicei?

Ei bine de-a lungul vremii şi a vremurilor, 
oamenii au spus multe poveşti pe această 
temă. Una dintre legende spune că în vre-
muri foarte îndepărtate, undeva în nordul 
Europei au pornit la drum trei virtuţi 
surori: Speranţa, Iubirea şi Credinţa. Ele 
căutau copacul care să le reprezinte: înalt 
ca Speranţa, mare ca Iubirea şi trainic 
precum Credinţa. După un drum lung şi 
plin de peripeţii prin toate pădurile şi toţi 
copacii lumii, acestea au găsit bradul. În 
semn de bucurie, l-au iluminat cu razele 

stelelor, devenind astfel primul pom 
sfânt împodobit de Crăciun. De ce sfânt? 
Deoarece vârful bradului se îndreaptă spre 
înaltul cerului dumnezeiesc, iar ramurile 
sale rămân permanent verzi, amintind 
de viaţa veşnică. Datina folosirii bradului 
de Crăciun a fost preluată de la romanii 
antici, care îşi împodobeau locuinţele cu 
un brad sau crenguţe de brad în timpul 
serbărilor.

Primul brad românesc 
împodobit 

Primul brad care a fost împodobit la 
sărbătorile Crăciunului pe pământ româ-
nesc a fost văzut la palatul principelui 
Carol I de Hohenzollern, după venirea 
în Principatele Române, în anul 1866. În 
noaptea de Crăciun, prinţii şi prinţesele 
invitate la palat împodobeau bradul, cân-
tând binecunoscutul colind O brad frumos 
în versiunea germană:
„O, Tannenbaum, o, Tannebaum,
Wir grun sind deine Blatter !“

De atunci, poporul român nu şi-a putut 

imagina sărbătoarea Crăciunului fără bra-

dul împodobit în casă, în curte sau într-un 

spaţiu public, frecventat mult de local-

nici, cum ar fi centrul oraşului, satului.

Potrivit tradiţiei creştine, bradul se 

împodobeşte în Ajunul Crăciunului, adică 

în seara de 24 spre 25 decembrie. Este 

unul dintre cele mai liniştite şi frumoase 

momente pentru toţi membrii familiei, 

dar, mai ales, pentru cei mici care îl 

aşteaptă cu sufletul la gură pe Moş Crăciun 

care le lasă sub brad un cadou. 

Fie el mare, mic sau chiar unul 

neconvenţional, bucuraţi-vă de momentul 

împodobirii bradului. Ornaţi-l cu ce aveti 

mai bun în casă fie ele mere roşii, nuci 

poleite, dulciuri, figurine din turtă dulce 

sau zahăr, jucării, conuri aurite, globuri 

din sticlă, beteală, panglici colorate, ghir-

lande, nu lăsaţi să treacă acest moment 

nesărbătorit aşa cum se cuvine. 



Aria protejată Natura 2000: dacă avem grijă de natură, avem pământ roditor, ape curate şi recolte 

sănătoase.
6

Datini și inovare în bucătăria Transilvaniei

Există o povestioară despre un dialog, 
care are loc între un porc şi un 
măgar, într-o gospodărie. Porcul tot 

râdea de măgar, indiferent de activitatea 
la care participa măgarul: 
“Băi, măgarule, ce e cu sarcina aceea pe 
spatele tău?”, “Băi, măgarule, ce trăsurică 
tragi după tine?!? “ “Ha! Ha! Ha!” La un 
moment dat, măgarul sătul de glumele 
nesărate ale godacului, îl întreabă: “Măi, 
porcule, mi se pare mie sau tu nu eşti cel 
de anul trecut?!?” 

Într-adevăr, porcii sunt crescuţi în gospodă-
rii pentru a fi sacrificaţi (tradiţional) înain-
te de Crăciun. Modul de viaţă, preocuparea 
pentru a avea hrană şi specificul cultural 
şi natural-climatic, au favorizat apariţia 
în zona noastră a unei rase de porc, care 
se distinge între alţi semeni de-ai lui, 
prin faptul că este negru, cu o bandă alba 
ce cuprinde umerii şi picioarele – porcul 

de Bazna. Apărut, după cum îi spune 
povestea, din împerecherea dintre un vier 
Berkshire şi o scroafă Mangaliţa, este o 
combinaţie a caracteristicilor raselor din 
care provine şi are un raport de carne-gră-
sime de aproximativ 50:50.
Conţinutul mare de grăsime şi schimbarea 
comportamentului de consum al oamenilor, 
a făcut ca acest porc să se găsească în tot 
mai puţine gospodării, deşi, în urmă cu 40 
– 50 de ani, era foarte căutat în târgurile 
din Transilvania. Totuşi creşterea porcului 
de Bazna, pe lângă tradiţie, cunoaştere, 

de Ben Mehedin, Fundația ADEPT Transilvania

Intenția mea este aceea de a vă face mai 
degrabă cunoscute câteva idei, decât o 
rețetă clasică în conținut și prezentare 
legate despre untură.
Untura care este uneori  eliminată și alte-
ori consumată în exces desigur, în forme 
ascunse. Această grăsime monosaturată 
cu un conținut ridicat de Seleniu nu e bine 
să lipsească din alimentația noastră,  tre-
buie consumată cu moderație, varianta 
ideală de abordare a oricărui aliment.
Untura rezultată în urma procesului de 

Untura aromată

obținere a jumărilor din slănină de porc 
poate deveni materie primă de joacă 
în bucătărie. Un joc al gustului, între 
ierburi aromate, condiment și mirodenii 
și acestă cremă albă proteică. Imediat 
ce jumările au fost scoase din untură e 
nevoie de puțin timp pentru ca untura să 
se domolească pentru ca micile zdrente 
de jumări să se decanteze. Ideal ar fi 
să o strecurăm,  acesta este momentul 
în care vom introduce sarea, nu se va 
adăuga sare în exces, ci doar la nivel de 

intensitate  medie. Pasul doi, adăugarea 
celorlalate ingrediente (ca de exemplu: 
piper de râșniță, boia dulce sau picantă, 
care poate fi înlocuită cu chilli, usturoi, 
ardei, ceapă uscată, floare de cimbru, 
rozmarin, semințe de mărar, ienibahar 
măcinat , cuișoare).
Important!  Ideal este să adăugați  toate 
aceste ingrediente doar în prima etapă 
de solidificare a unturii.
Avem libertatea de a o combina pe gustul 
nostru. E bine de știut că pot fi alese 
plante și condimente diferite în funcție de 
utilizarea finală. Pentru a fi consumată 
în formă simplă știută, cu pâine prăjită 
gustul poate fi mai intens. Dacă aveți 
intenția de a o folosi pentru fripturi ea 
poate fi amestecată cu ulei, potrivită 
fiind la prepararea oricărei grupe de 
carne. 
Pe scurt, puteti combina îndrăzneț  folo-
sind cu precădere planta sau mirodeniile, 
care doriți să influențeze gustul final al 
preparatului.
Conservarea e simplă, poate fi depozita-
tă în orice tip de veselă, la temperaturi 
scăzute, adecvate fiind spațiile răcoroase 
și uscate.

implicaţii socio-culturale, duce mai de-
parte un mod de viaţă. Iar noi ne dorim ca 
acest mod de viaţă să continue. În cadrul 
proiectului Dezvoltarea Socio-Economică 
Durabilă a spaţiului Rural, - ESSEDRA – 
cu finanţare de la comisia Europeană 
şi co-finanţare de la Fundaţia Orange, 
a fost creat Prezidiul Porcul de Bazna. 
Prezidiul este un instrument Slow Food, 
care întruneşte împreună producătorii, 
în vederea salvgardării unui soi sau rasă 
tradiţională.
Deoarece menţionam câteva rânduri mai 
sus despre conţinutul ridicat în grăsimi a 
acestei rase, vă prezentăm o reţetă de 
untură aromată cu mirodenii, după reţeta 
Elenei Daniela Graură, care pe lângă 
proiectele gastronomice în care a fost 
implicată, este chef (bucătar şef) în resta-
urantul Casa Terra din Făgăraş.Prezentăm 
în cele ce urmează această reţetă, exact 
cum o avem de la Dana.
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D ragii mei, 
La ceas de seară, stau în faţa 
unei pagini goale şi mă gândesc 

ce aş putea să vă povestesc  de data 
aceasta. Am tot amânat să scriu acest 
articol până când, iată-mă cu ceasul 
în faţă, ticăind. Termenul limită de 
predare bate la uşă.  

Contabil de meserie, pare mult mai 
uşor să te joci cu cifrele (2+2 adunate 
cu siguranţă vor fi  4), rapoartele, 
bugetele par a fi floare la ureche 
comparativ cu joaca de-a cuvintele.  Şi 
pentru că tot am menţionat bugetele, 
tare aş vrea să ne propunem să limităm 
cheltuielile care încep să apară odată 
cu febra Crăciunului. Nu zic că nu 
este vorba de o sărbătoare în care nu 
trebuie investit, dar ce ar fi dacă am 
investi timp , imaginaţie şi un pic de 
migală în locul banilor? Şi iată că ideile 
nu-mi lipsesc. 

V-aţi plictisit de globurile cele vechi? 
Nu, nu le aruncaţi! Fuga la magazin 
să cumpăraţi altele nu este singura 
soluţie. Vă propun să le îmbrăcaţi în 
sfoară de care cu toţii avem câte un 
ghem prin casă. Cu ce am putea asorta 
noi aceste globuri? Nimic mai simplu! 
V-aţi gândit vreodată să readuceţi 
bradului înapoi ceea ce el a crezut ca 
a pierdut: conurile?  Simple, prinse 
tot cu sfoară, însoţite de o elegantă 
fundă sau pictate în culori naturale 
sau de sezon, par a fi soluţia perfectă. 
Eu m-am gândit să le scufund în zahăr.  
Câteva crengi tăiate la dimensiunea 
unor monezi, vopsite, pe care să vă 
scrieţi gândurile ce vă însoţesc  la 
sfârşit de an sau pe care să le pictaţi 
astfel încât să imite globurile.

Lumânările rămase din anii trecuţi pot 
fi readuse la viaţă înconjurându-le cu 
beţigaşe de scorţişoară. Coşuleţe de 
nuiele împletite umplute cu feliuţe 
de portocală uscate chiar de voi în 
tăviţa cuptorului înţepate cu aromatele 
cuisoare, şi iată, atmosfera este 
creată! 

Îndemn de iarnă
de Nicoleta Toma, WWF România
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Natura 2000, hai să ne jucăm copii!
A venit iarna. Spor la colorat!


