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Pîinea cu cartofi se consumă la noi de mult timp ŞI m mai multe 
părţi ale ţării. Pentru folosirea cartofilor în aluat este însă absolut nece
sară zdrobirea, fărămiţarea lor cît mai măruntă, operaţie care se execută 
diferit de la zonă la zonă. Pe alocuri "crumpenii se mleceşte cu mîna", 
cum se spune prin Banat1• In alte părţi aceştia se dau prin maşina de 
tocat carne, care în unele cazuri, este prevăzută cu un cuţit şi un grătar 
special. In alte zone, mai ales în Ţara Bîrsei şi secuime, am întîlnit o 
"presă de cartofi" - invenţie ţărănească cunoscută atît român5lor cît şi 
altor naţionalităW. 

Aceasta este confecţionată din lemn de foioase, în special din fag. 
Cel mai mult este preferat însă lemnul din păr, scoruş, măr cultivat sau 
măr sălbatic şi mărăcine, pentru că au o fibră mai densă, presa E:ste mai 
uşor de curăţat, nu rămîn resturi de cartofi printre fibre, nu intră atît 
de mult apa din cartofi în lemn şi nu are un gust neplăcut aluatuL Insă 
din cauză că aceste esenţe se găsesc mai greu, presa se face din lemn de 
fag care întruneşte, mai mult sau mai puţin, calităţile amintite mai sus. 

Presa se confecţior1ează clintr.-o pătrime de trunchi uscat, după ce 
acesta a fost în prealabil scurtat la dimensiunea dorită şi despicat. S-a 
constatat, de exemplu, că dacă se confecţionează presa din "inimă" sau 
"miez" de trunchi, acesta "lucrează", adică crapă mai repede, iar dacă 
este făcută din lemn verde care, e drept, se preluc1<ează mai uşor -
această presă se strîmbă şi nu mai este destul de etanşă - condiţie ab
solut necesară pentru o astfel de instalaţie. Notăm că datorită faptului 
că ca trebuie să fie confccţionată dintr-un lemn crăpat, drept şi uscat, 
de obicei, ţăranii atunci cînd găsesc materialul necesar, îl lasă semifa
sonat la uscat, 1a umbră, pentru momentul în care îşi vor confecţiona 
presa respectivă. 

Presa de cartofi se compune din "corpul" propriu-zis, lung de 55 
cm3, lat de 11 cm şi înalt de 11 cm. Citeodată - ca de altfel şi în cazul 
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de faţă - pentru a da instalaţici o notă de supleţe, rezolvînd astfel una 
din caracteristicile obiectelor etnografice - frumuseţea - unul din ca
pete este puţin subţiat şi fasonat. În partea sa inferioară, la mijloc, cor
pul este prevăzut cu un grătar4 • În corpul presei este tăiată o gaură de 
8/9 cm5, în care va intra, după ce în prealabil au fost puşi cartofii "pre
soiul" "presătorul" sau "presitorul" lung de 12 cm6, acţionat de o pîrghie 
numită local "mîneale" sau "mînerul" lung de 65 cm, care este f ixat la 
un capăt într-un fel de balamale. Toate acestea sînt fixate pe 4 picioare 
de cîte 40 cm înălţime prinse în corpul presei în genul picioarelor ele la 
vechile scaune ţărăneşti. 

Presa este, deci astfel concepută încît să permită unei pE:rsoane, de 
obicei unei femei sau unui copil, să stea pe un scăunel şi să aşeze cartofii 
fierţi şi curăţaţi în ea şi să îngrijească în acelaşi timp şi de căderea celor 
presaţi într-un vas. Cea de-a doua persoană, de regulă un bărbat, execută 
operaţia de presare propriu-zisă. Este preferat bărbatul pentru că pre
sarea necesită o forţă mai mare. 
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Este greu de calculat cantitatea de cartofi care se presea:;~ă într-o 
anumită unitate de timp, întrucît nimeni nu a urmărit, pînă în prezent 
acest lucru. 

Va fi dificil de aflat şi în viitor deoarece pe ele o parte diferă pute
r ea şi îndemînarea unei persoane faţă de alta, iar pe de altă parte nu se 
presează mari cantităţi, şi însăşi diferitele sorturi de cartofi influen
ţează asupra cantităţi i de presat. Omul presează atît cît îi trebuie fără 
să-şi facă probleme de productivitate. Desigur că cercetările viitoare vor 
stabili, cu o oarecare relativitate, p1;oductivitatea acestor instalaţii, con
tribuindu-se astfel la tratarea monografică a problem ei în studiu. 

În rîndurile de mai sus ne-am mărginit să prezentăm o piesă de 
tehnică populară românească foarte puţin cunoscută. Prin aceasta am 
urmărit un dublu scop : completarea, fie şi parţială, a capitolului indus
trie alimentară ţărănească, românească şi atragerea atenţiei cercetători

lor şi muzeografilor asupra acestei instalaţii care nu a ocupat încă locul 
cuvenit în expoziţiile noastre etnografice, tehnice şi chiar istorice. 

In măsura în care aceste deziderate vor fi atinse este justificată, 
credem, şi intervenţia de faţă. 

KIVONAT 

A szerz6k "Krumplipres, eddig nem tanulmanyozott nepi talalmany" 
c. kozlemenyi.ikben a terepen tortent kutatasaik eredmenyeit altalanos 
elmeleti megfigyeleseikkel tamasztjak ala. ... 

Azt tetelezik fel, hogy ez az eszkoz roman nepi talalmany es a mas 
nemzetisegu foldmivesek k6z6tt nemcsak Bikszad faluban, de az egesz 
Kovâszna megye teriileten elterj edt. 

V egi.il a szerzok leirjâk az eszkozt es a kenyersutesben val6 szere
pere vonatkoz6lag tesznek nehâny eszrevetelt. 

NOTE 

1. Comunicat de e tnograful amator Jompan Dumitru din comuna Marga, raion Caran
sebeş, care a urmărit această problemă în Banat şi căruia autorii îi multumesc şi 
pe această cale. 

2. Presa este folosită de toată populaţia ţării, indiferent de naţionalitate, în 1.ana în 
care ea este cunoscută. Observăm însă că înafară de numirea românească, secuii 
spun şi "Pity6kanyom6". 

3. Dăm mai jos dimensiunile exemplarului pe care l-am reţinut spre a fi desenat, 
pentru a ilustra materialul de faţă. În cercetarea de teren noi am măsurat mai 
multe exemplare şi am constatat că dimensiunile sînt aproape identice. 

27" 
419 



4. Acestui grătar secuii din comuna Bicsad, judeţul Covasna, îi spun în afară de 
grătar şi ,,Rosta". Alături de cel de "Pity6kanyom6" pentru presa propriu-zisă 

aceştia sînt, din cîte am reuşit să stabilim, singurii termeni folosiţi în dialectul 
secuiesc. Restul terminologiei este românesc. Observăm că în localitate s-au sta
bilit, nu prea de mult şi cîţiva italieni r.are, de asemenea, folosesc terminologia 
românească pentru această instalaţie. Acest fapt ne duce la presupunerea că presa 
este inventată sau cel puţin introdusă în folosinţă, în localitatea amintită, de către 
populatia românească prezentă pe atunci în proporţii incomparabil mai mari. 

5. Se cunosc şi cazuri cînd orificiul şi implicit presătorul sînt de formă rotundă. 

Volumul său, în oazul de fHţă, rămîne acela~i. 

6. Presătorul este de obicei mai lung cu 1 cm decît adîncimea propriu-zisă a ori
ficiului pentru o eventuală deplasare a grătarului. Se mai întîmplă într-adevăr ca 
acest grătar să fie "împins" înafară sau chiar scos din cuie. 


