
DATE CU PRIVIRE LA ALIMENTAŢIA TRADITIONALĂ DIN ZONA 
INTORSURII BUZĂULUI 

l\.10LDOV AN NICOLAE 

Necesitatea procurării hranei a determinat pe om, spre deosebire 
de alte vieţuitoare să se desprindă din rolul de culegător din natură şi 
să actioneze în mod conştient asupra produselor pentru a le adapta gus
turilor sale. 

Dacă în timpurile îndepărtate ale istoriei, omul era culegător al pro
duselor oferite de natură pe care le consuma crude, un moment crucial 
l-a constituit stăpînirea focului şi producerea metalelor din care s-au 
confecţionat unelte pentru vatră. Acii în jurul vetrei se desfăşurau anu
mite ritualuri, constituind şi începuturile diviziunii muncii - bărbatul 
vînător, femeia gospodină -. 

In timp şi spaţiu. modul de procurare şi preparare a hranei a sufe
rit transformări de la o perioadă la alta, condiţionată fiind de numeroşi 
factori de ordin geografici, sociali, economici, demografid religioşi etc. 

Luînd în considerare aceşti factori, în cele ce urmează prezentăm 
unele rezultate ale cercetărilor efectuate în zonă. 

Cadrul natural al regiunii : . 

Depresiunea Intorsurii Buzăului se întinde pe o lungime de cea. 16 
km. în formă de potcoavă, de la Vama Buzăului şi pînă la sud de Era
tocea avînd un caracter tentacular. Altitudinea medie de 700 m cu vîr
furi în jur ce depăşesc 1.100 m o situează în etajul fagului nelipsHă 
însă nici de conifere şi de vegetaţia bogată specifică bazinelor depresio
nare intramontane. 

Aşezarea centrală este oraşul Întorsura Buzăului (766 m) urmată 
de-a lungul albiei Buzăului. de SitE. Buzăului (693 m) Zăbrătău (680 m) 
Crasna (650 m). Barcani '(720-750 m) . precum şi localităţiile Lădăuţi, 
Sărmaş, Valea Mare, Brădet. FJoroaia, Scrădoasa. Merişor şi Ciumernic. 
Pe .aceste mele.aguri au trăit cu milenii în urmă colectivităţile omului 
purtător al culturii Aurignaciene de la Cremenea şi Gîlma. 

Din punct de vedere istorica-etnografic fiind situată la confluenţ-;t 

a trei zone mari : Transilvania, Muntenia, Moldova cu acces relativ 
~1şor p2 văile munţilor mai puţin înalţi a avut un contact permanent cu 
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toate trei zone. Pe ac~ste cAi s-au produs incursiuni militar~ năvăliri 
. ' 

dinspre un versant sau altul, pătrunderi şi emlgrări de populaţie. 
Relieful a oferit populaţiei condiţii prielnice pentru creşterea ani

malelor, practicarea agriculturii şi pomiculturii concurînd la stabilirea 
unei zone pastoral-agrare. 

Cadrul geografic unitar a dus la Inchegarea din punct de vedere eco
nomic, social şi etnic a: unui mod de viaţă cu numHe caractere speci
fice considerîndu-se un grup distinct de buzoieni s·au "mocanii buzo
ieni". 

PROCURAREA HRANEI 

a)· Culesul din natură 
Pr,aotic din primele momente ale existenţei umane a străbătut mi

lenii fiind şi în zHele noastre un mijloc de diversificare a alîmenta:ţieL 
Culesul din natură se exercita fie pentru alimentaţia personală, 

pentru troc sau pentru comercializare şi se desfăşura in moduri diferite; 
individual, cu membrii familiei, de către grupuri de tineri, de către 
păstori sau oameni cu condiţii· materiale precare. 

Timpul culesului rera determinat de perioada optimă pentru 
florile, tulpinele ori fructele cu deos.~bire în zilele nelucrătoare. Con
diţiile naturra1e ale zonei - pădurea, păşunne şi văi[e au fravori·zat pro
ducerea plantelor medicinale, aromatice, fructelor de rpădure dintre care 
au fost utilizate în medicaţie sau ca alimente sunătoare, floarea de tei, 
floarea de soc, chimenul, hameiul, lumînădca, coada· şoricelului etc. 
Fructele de pădure : fragi, afine, zmeură, mur·e, măceşe, fructe de pădu
cel, fructe de porumbar, boabe de i·enupăr, mere, pere, boabele de soc 
etc. Ciuperci comestibile toate soiurile inclusiv b'Ureţii ce cresc pe 
trunchiuri de copac erau cunoscuţi• şi culeşi atît pentru consum proasrpăt 
cît şi conservaţi pentru iarnă. Dintre verdeţuri se foloseau în alimentaţie 
urzici, salată de pădure, ştevie, untişor, susai (lăptucă) lobodă şi măcri
şu 1 c~lului. 

In vremuri grele de secetă, de bejenie, de prădare se culegeau ră
dăcini, scoarţă de copac care era uscată măcinată şi frămîntată din care 
se cocea lipie. In asemenea condiţii era măcinată ghinda şi jirul pentru 
a fi copt mălai, jirul mai era rpresat şi pentru ulei comestibil. Fructele 
ae soc se foloseau la prepararea vinului, deoarece viţa de vie nu se 
cultiva. 

Primăvara copii şi păstorii străbăteau hăţişurile pentru a culege ouă 
de pasăre şi din stufişurile bălţilor ouă de raţă sălbatică. 

Este posibil ca memoria colectivă să păs·treze încă şi alte produse 
folosite de om în zonă, şi poate nu lipsite de interes. 

Astăzi, încă se culeg multe fructe de pădure ia·r ce prisoseşte se valo
rifică prin comerţul de stat avînd căut.arre pe pi1aţă asigurînd totodată o 
sursă suplimentară de veni·t celor ce-şi dedică o parte d'in timp acestei 
ocupqţii. 

· b·) Vînatul şi pescuitul 
Condiţiile naturale au avut o influenţă pozitivă şi asupra fondultJi ci

negetic. 
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De la mamiferele mici, pină la Cerbul Carpatin, ursul şi chiar zim
brul, de la micuţa pitulice pînă la semeţul vultur pleşuv precum şi păsări 
de pasaj găseau condiţii prielnice de existenţă. 

Practica îndelungată privind vînătoarea a învăţat pe om să folosească 
unelte şi procedee variate pentru a prinde vieţuitoarele sălbatice. "Ani
malelor trebuie să le grăieşti pe înţelesul lor" ziceau bătrînii, dar şi, ştiau 
să le grăiască ; cu fluier din picior de găină chemau vulpea imitînd ţi
pătul iepurelui, lupul putea fi admenit cu ajutorul unei oale sau a căciuli 
in care se imita urletul de "chemare". Bătrînii cunoşteau destul de bine 
obiceiurile, locul de adăpost, trecătorile la adăpat ale animalelor pe care 
le vjnau. 

Unele animale nu se vînau pentru carne ci pentru scopuri medicina
le, astfel carnea jiderului arsă şi măcinată se dădea oUor pentru a preveni 
înbo.lnăvirea de răsfug. Untura de pisică sălbatică se folosea pentru boa
la de ochi, un tura de urs "lega repede rana la loc", gîtlejul de lup se 
aşeza la . urdinişul stupului (scop magic). Pentru stîrpirea animale1or ră
pitoare, a căror carne nu se consuma, se practica otrăvirea cu momeli lă-
sate în locuri anume ştiute(2). . 

Uneltele şi procedeele de vînat şi prin animalele, erau şi aici cele 
cunoscute în toate zonele de munte. Prinsul la groapă cu momeală, curse 
din funli , curse din fier numaii de prin sec. XVII-lea) 1aţul pentnu lupi şi 

··jderi, prinderea cu sistemul numit pătul, prinderea cu sacul, afumarea 
gropii, arcul şi săgearta şi arma de foc folosită . abia prin S·ec. XVIII-lea -. 
Pentru a se putea deplasa mai uşor pe timp de iarnă se folosea vîrzobul 
din nuiele aplicat pe .tălpile vînătorului. · 

Păsările se prindeau cu colivii, ori se adunau puii înainte de a zh'ura 
din cuib. 

In această zonă se practica frecvent bărcuitul3, vtnătoarea de albine 
ce se făcea cu ajutorul unui instrument numit bîrc, din corn de V1acă sau 
lemn, ornamentat. Vînătoarea de albine se practica numai toamna de că
tre oamenii iniţiaţi· , servindu-se de două trei ajutoare, ce dura mai multe 
zile. Fagurii cu miere erau transportaţi acasă, ori se reteza trunchiul de 
copac şi era aşezat în prisacă cu albine cu tot. 

Pentru depistarea stupului, buzoienii se foloseau şi de urmele jde
rului' cărora le plăcea mierea "jlderu1 duce pe om la stup", dar şi stupul 
putea constitui momeală pentru jder. 

Apele reci şi limpezi de munte au constituit condiţii! prielnice pentru 
existent1a a numeroase specii de peşte ca:: păSitrăvul autohton, crapul, 
ştiuca, lipanul, mreana, scobarul, mihalţul, precum şi pentru racii de rîu. 

Pescuitul se pnaetica şi în funcţie de anoti,mp. v ,ara ·cu mîna liberă 
printre pietre, iarna se aşternea un strat gros de zăpadă care absorbea 
penltru scurt t'imp apa din bulboană determinînd peştele să iasă din ascun
ziş, precum şi prin răstocirea apei. 

La iazurile marilor şi locuri cu apă lină se otrăvea apa cu plante 
otrăvitoare sau cu "boabe de peşte" cum:pă,rate de la farmacii. 

Uneltele d'e pescuit se compune-au din: băţ;ul ascuţit numit bold, ostia 
cu 3--5 ace ascuţite, vîrşa, lingura, mreaja şi mai recent undiţa. 
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Ca şi la vînat, pescarii au învăţat să cunoască calendarul optim al 
pescuitului şi locurile bune de pescuit. 

Culesul din natură a constituit o veche preocupare a omului dar 
numai ca ocupaţie secundară, pe primul loc situindu-se . agricultura şi 
creşterea animalelor. 

Păşunile şi fîneţele abundente au favorizat aici mai ales t.:reşterea 
animalelor care prin produsele lor şi prin valorificar·ea vitelor în zonele 
învecinate au constituit un mijloc de asigurare a existenţei. 

Contractul cu mocanii covăseneni şi săceleni a contribuit la extin
derea oicritului, fără însă a practica păs.toritul pendulatoriu ca primii, 
întrucît hrana pentru i.arnă se putea asigura în zonă, ceea ce lipsea co
văsnenilor şi săcelenilor. 

Exploatările de păduri . necesita un mare număr ·de atelaje cu pre
cădere transportul sau cărăuşia cu cai ce se întindea pe o mare arie, 
de unde se întorceau cu alimente care erau deficitare în zonă. Cărăuşi
tu! a cunoscut cea mai mare extindere după primul război mondial cu 
ocazia construirii tunelului ce leagă Intursura Buzăului· cu Braşovul pe 
calea ferată. 

Creşterea porcinelor şi a păsărilor de curte era o preocupare ne
lipsită din nici o gospodărie. Untura şi slănina era tovarăşul păstorului, 
a tăietorului de lemne, a căruţaşului, şi a muncitorului la cîmp. 

Condiţiile pedoclimatice nu au :favorizat dezvoltarea agriculturii. 
Se cultiva meiul (păSiat) ce constituia alimentul de bază pînă la intro
ducerea porumbului (jumătatea sec. XVII-lea) şi 'apoi a cartofului. Se
cara, orzul dădeau recolte reduse iar grîul lipsea total. Se mai cultivau 
leguminoase şi zarza·vaturi iar plantele textile inul şi cînepa pe lîngă 
fibrele textile serveau la prepararea uleiului vegetal, ca şi sămînţa de 
bostan. 

Pe dealurile însorite · creşteau pomii fructiferi, meri, peri, pruni 
din care se conservau fructe pentru gospodărie uscate sau crude în fîn 
sau în lăzile cu cereale. Nu se producea atît ca să poată fi comercia
lizate. 

Atît creşterea vitelor cît şi agricultura au avut un caracter înapoiat, 
cu producţii scăzute, cu rase de vite puţin productive. 

Pe la cumpăna sec. XIX-XX învăţătorului Gheorghe Zaharia îi 
revine meritul de a fi impulsionat creşterea animalelor şi a agriculturii 
iniţ.iind crearea unei cooperative de credit, prin care au fost introduse 
rafe de vite mai productive, seminţe de cereale cu randament sporit si 
posibilitatea achiziţionării unor unelte agricole la nivelul tehnicii de 
atu '• ci. 

Aceste acţiuni au influenţat in mod pozitiv şi nivelul de trai aJ 
p-1pulaţie i. 

Mîncăruri 

Produsele obţinute din cules, vinat, pescuit, agricultură şi creşterea 
a:1imalolor au condiţionat şi un anumit fel de alimentatie devenită tra
diţională. Alimentaţia omului oglindeşte to ~odată şi gradul de civilizaţi~ 
la care a ajuns la un moment dat. 

3M 



Alimentele prepa;rate în gospădărie depind de diferiţi factori obiec
tivi sau subiectivi ; ele materia primă existentă în zonă, de priceperea 
gcspodinei, de anotimp, de perioadele de muncă intensă de sărbători, de 
anumite percepte religioase (posturile) de ocupaţia de bază (tipul de eco
nomie al gospodăriei-pastorală, agricolă e:c.) de starea materială, de nu
mărul membrilor familiei etc. 

Vechea zicală "cîte bordeie, atîtea obiceie" are sens şi în acest do
meniu. 

F'ata învăţa în casa părintească modul de preparare a alimentelor 
îmbogăţindu-şi cunoştinţele pe baza experienţei proprii. 

Cartea de bucate (nescrisă) a gospodinei din zonă era destul de bo
gată în feluri de mîn'oare - pe care le pregătea la sărbători ; în zilele 
obişnuite de lucru trebuind să se rezume la preparate simple şi uşor de 
pregătit, care formau ,alimentaţia le toate zilele. 

Crescători de vite fiind, nu se prea îndurau să-şi sacrifice animalele, 
doar atunci cînd erau accidente şi se vindeau în ,,hopşe" de .aceea con
sumau rar carnea. Vechiul tip de hrană, nu putea fi decît cel lacto-vege
tarian, utilizind pe scară întinsă plantele de culegere şi avînd fiertura de 
i.l,.ei. hrişcă, mai tîrziu de porumlb - mămăliga - la bază. 

Datorită ocupaţiei bărbaţilor : la pădure, păşune sau cărăuşie, f-e
meia era în primul rînd muncitoare agricolă şi apoi gospodină ; afară de 
arat şi semănat efectuate de bărbat - cu1tivm:ea ogorului şi a grădinei 
elin jurul casei revenea femeii odată cu îngrijirea copiilor şi a animalelor 
din gospodărie. 

,Jn · timpul muncilor mincam ce se găsea"' este afiqnaţia celo.: mai 
tnulU subiecţi. 

Se consumau : lapte şi derivate ale lapt-elui, ouă, slănină, ceapă car
tofi, fasole, mazăre, păsat, mai to.ate cu mămăligă sau cu lipie din făină 
de secară amestecată cu făină de orz. Din făină de cucuruz (porumb) în 
.afară de mămăligă se prepara măl:ai copt in sobă sau pe v.a1tră, peste care 
se presăra fincen. 

!n funcţie de anotimp se consumau fructe de pădure, ·fragi, ciuperki, 
zarzavaturi şi legume de grădină. 

Reproducem cîteva feluri de mîncare ce se pregăteau pe la jumăta
V'H secolului trecut. 

-- Mazăre cu fioat de porc, (ciorbă). tocană cu foi de dafin, frăcăţet 
prăiiţi cu ceapă, fasole cu Ealată şi os de porc, mămăligă cu zahăr, mă
măligă cu papară şi jumări de povc, papară .acră cu usturoi, papricaş de 
pui cu mămăligă, lapte de bou, terci de mămăligă cu oţet sau· cu ·lapte. 

Tn zilele de Eărbătoare şi la sărbătorile tradiţionale, gospodina duta 
să-şi valorific:.> cunostiinţele şi priceperea ·de b(tcătăreasă pregătind mîn
căruri "cit mai alese". 

Duminicile şi la aniversări se găteau hierturi din carne de găină, cu 
tăieţei, sau cu orz, ciorbe şi fripturi din carne afumată ori proaspătă (de 
porc. de oaie şi mai mr de vită). Pentru să.rbărtorile tradiţionale s·e fă:.. 

c2au pregătiri intense se aducea făină ele grîu din alte zone pentru colaci 
şi pl2cinte. 
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Zinca Purecel de 83 de ani din Barcani depănînd~.,.şi amintirile spu
nea "de sărbători tata aducea cu spatele făină de grîu tocmai de pe la 
Boroşeul Mare". 

Inainte să să.I'bătorile de iarnă cu 3-5 zile "pe lună plină" se tăiau 
porcii existînd credinţa că astfel carnea nu va face viermi,. O parte din 
carne era consumată în săribători, restul fiind afumat împreună cu slă
nina în pod, alături de cirnaţi şi caltaboşi. 

La sărbătorile paştilor nu lipsea carnea de miel cu ciorba şi friptura 
care te făceau "să-şi lase gura apă". Ouăle înroşite şi băutura de obicei 
rachiu, erau nelipsite din nlci o casă. 

Sarmalele (găluş,ti cu carne) se pregăteau şi 'La crăciun şi l:a paşte cu 
·care se serveau şi musafirii ce soseau fie invitaţi sau nei·vltaţi. 

Abundenţa de mîncăruri gustoase era explicabilă pentru că sărbă
torile tradiţionale urmau după multe săptămîni' de post. 

Perceptele religioase impuneau celor de religie ortodoxă aproape 
200 zile de post, pe care le despectau cu stricteţe considerîndu-se mare 
păcat ce trebuia mărturisit la spovedanie. 

Ca şi în alte zone, şi la Buzaie era obiceiul ca vasele de gătit să fie 
fierte cu leşie din prima zi de post, sau să fie înlocuite cu vase noi la 
familiile mai înstărite. 

Menliul de post lilpsite de grăsimi 1a:nimale er.a totuşi destul de varia,t 
şi cuprinzător., In rîndurile următoare vom trece în revistă cele mai 
cunoscute feluri de mîncare de post. Broc cu sîmburi, preparat din s•e
minţe de bostan zdrobite în piuă, cermute şi amestecate cu frecăţei din 
aluat -, frecăţei cu mac, mămăligă cu mac; frecăţei cu apă; fasole fre
cată: mazăre frecată; linte scăzute, cu hrean; pilaf de orez cu apă, sar
male cu orez; fasole frecată cu chisăliţă; gem de măceşe; gem de ,prune; 
zeamă cu prune uscate ; hirbi (mitărci) uscaţi cu zeamă de varză; păsat 
fiert cu zeamă de varză ; ceapă cu ulei de s•îmburi ; urzici scăzute etc. 

In perioada postului de paşti erau şi zile "d'ezleg.a•te de peşte şi de 
brînză" cînd se putea găti peşte şi bulz cu brînză . . 

In zilele noastre aceste obiceiuri şi o parte din mîncăruri au fost a
proape uitate. 

Evenimentele importante din viaţa omului se reflectă şi în domeniul 
•rlimentaţiei cum sînt: naşterea, nunta şi înmormîntarea de care se leagă 
anumite obiceiuri transmise din generaţ}e in generaţie. 

Evenimentul naşterii era procedat de unele restricţii de care viitoa
Tea mamă trebuia să ţină seama. A1S1tfel e11~a interzis .a mînoa fructe 
gemănate (prune, cireşe) pentru a nu naşte gemeni ; nu se mînca din mă
rul moşcat de altcineva etc. In zilele următoare naşterii, rudele şi priete
nele îi aduceau plocon compus din lipchie ciuruită cu făină de grîu, ra
chiu. plăcinte şi chi.ar unele mîncăruri gătite ca : supă cu tăieţei fierţi in 
la:pte. Se mai obişnuia ca cei mai apropiaţi să-i aducă un amiaz pregă
tit pentru întreaga familie pînă ce noua mamă putea să pregătească mîn
care membrilor familiei. De La nici un plocon nu lips,ea rachiul. 

Evenimentul botezului prilejuia pregătirea unei mese ca de sărbă
taare cu supe, ciorbe, fripturi şi băutură, plăci.nt·e , coloc, 



Un obicei pătruns din aite zone oe se PI-âdica izoiat, consta din pre.: 
gătkea unei mese numită "di1na ursitoai'Ielor" cu buoarte alese şi băutură 
pentru a îndupleca ursitoarele să-i prescrie un viitor bun copilului. 

Pterioadra copilări,ei şi a adolescenţei nu era m,a;rcaJtă. de evenimente 
deosebite înaf-a;:ră de cazuri sporadice de înfîrtăţke pentru băieţi sau în
surăţil'lea pentru fete, cu oal'e ooazie se piiaoticau unele obiceiuri aduse din 
alte zone din c.are motiv erau diversificate. 

Dar fără îndoială că oea mai însemnart;ă dinike ocaziile în oaPe oa
menii se întîlnesc şi petrec împreună este nunta, cu întreaga suită de 
obiceiuri premergătoare, şi, după cununie. Despre pitorescul şi încîntăto
rul spectacol al nunţilor s-au scris şi se vor mai scrie tomuri, fără să 
se epuizeze toată gama de obiceiuri. 

In rîndurile următoare vom aminti doar mîncările tradiţionale ce 
erau s·ervite nuntaşilor. 

- supă de pasăr·e cu tăieţei, sos, rasol, acritură din prune murate 
sau sfeclă roşie, friptură de găină, sarmale, colac, :pîine din făină de grîu, 
friptură de viţel sau de porc. Ca băutură, se servea rachiu preparat din 
spirt cu chimen iar după masă vin. După nuntă pentru "a se drege" ru
dele apropiate participau la petrecerea de luni unde se pregătea "zeamă 
acră" (ciorbă). 

Nunta se desfăşura de obicei pe parcursul a trei zile, sîmbăta la 
ambele case ale mirilor, duminica şi lunea în comun. 

In zilele noastre .atît obiceiurile cît şi mîncărurile pregătite au cu
noscut tr.ans.formări însemnate : nunţile făcîndu-se la căminul cultural, 
cu mîncăruri după bucătăria orăşenească. Chiar plosca - simbol al nunţii 
a dispărut aproape cu desăvîrşire din casele oamenilor. 

Dintre obiceiurile vechi au supraveţuit aproape neschimbate cele 
legate de ritualul înmormîntăflii. 

Participanţilor la privechi li se serveşte rachiu şi pîine, i.ar la po
mana mortului ce are loc după înmormîntare se pergăteşte supă cu tăie
ţei şi friptură de pasăre cu acriturL Dacă cade în zi de post se pregătesc 
mîncăruri de post cu precădere supă cu orez şi pilaf de orez cu măsline. 

Atît la înmormîntare cît şi la parasta.sele de 6 săptămîni de 6 luni şi 
de un an se pregătes•c "capete" col,aci împletiţi din făină de grîu cu sare, 
c:o pţi de către "baba colacilod" şi fiertvră de grîu cu nuci, zahăr şi scorţi
şr•ară - colivă. 

Con tacul cu Moldova şi Muntenia a facilitat răspîndirea unui obicei 
rar întîlnit în Transilvania, "mărul de pomană" însoţit de colăcei· de dife
rite forme şi denumiri ca : zilişoarele, foarfeca, scăriţa5• 

Dintre obi·oeiurile ri'tuale lipseşte "hr.amul" care aid nu a fost prac
ticat. 

Conservarea şi păstr,area alimentelor a constituit o preocupare nu 
lipsită de importanţă, fiind un mijloc pentru a·sigurare.a proviziilor pentru 
perioada de iarnă. Procedeele de conserVlare enau oele binecunoscute de 
uscare a fructelor în cuptor, merele şi perel·e proaspete se aşezau în ota
vă de fîn. Ciupercile se uscau ori se murau cu saramură, castraveţi şi 

varza <;:onservată în sare oţetul, fl'ind mai greu de procurat. 



Laptele acru .se. păstra în şte.anduri de lemn de brad ermetl.c Închise, 
brinza în burduf de oaie, iar cerealele în lăzi de scindură pe podul casei. 
Pentru păstrarea porumbului se făceau şi coşare de nuiele împletite, ori 
din şipci de brad. 

Pregătirea alimentelor nu se poate concepe fără existenţa unui a
numti _loc, cunoscut sub numele generic de vatră, care a · suferit nume
roase transformări atît ca formă cît şi ca amplasament în c.adrul gospo
dăriei. Pînă pe la finele sec. trecut a fost frecvent întîlnită vatra deschisă 
dispusă în tindă de unde fumul se ridica de-adreptul în podul casei unde 
se afuma şi slănina. 

De una din grinzi atîrna lanţul care susţinea ceaunul, acolo unde nu 
era o cujbă din lemn sau din fier. !n zonă a fost răspîndit un sistem. de 
coş de evacuat fumul . din scînduri de brad, spre deosebire de cel din 
nuiele împletite ş.i lipite cu lut6• 

Cuptorul de pîine se afla în curte ceva mai departe de casă pentru a 
feri de irncendiu acoperişul de stuf sau de şind:riilă. 

· Locul vetrei a fost luat treptat de sobele :din· fontă cu plită şi cărigi 
coexistînd o perioadă de timp cu vatra. In prezent chiar şi sobele de fontă 
au devenit rare fiind înlocuite de soba masă "Vesta" şi de aragaz. 

In jurul vetrei la îndemînă se găseau vasele şi uneltele folosite frec
vent la prepararea hranei, vasele mari ce se foloseau ocazional erau at.îr
nate pe prepeleac. Focul s•e aprindea cu i;a:scă pe care o pregătea fiecare 
gospodar, lîngă vatră erau nelipsite "ţepuşa, vătraiul, cleşte de luat jar, 
~Jirostria şi mîţa de fier. 

Vasele erau din lemn, confecţionate în zonă, de lut, cumpărate la 
tîrguri şi de metal din comerţ. 

După întrebuinţări erau : vase pentru apă ; -· curate sau spurcate -
vase pentru .acrit laptele, şi vase pentru gătit, nelipsite fiind troaca sau 
covata· pentru pîine chiua de mărunţit seminţe, sărăriţa şi chiperniţa, 

(toate din lemn). 
In .inventarul obiectelor de lîngă vatră un loc "greu" îl deţinea mă

măligarul (mestecătorul) cu care mama î-şi "desa" copii'. "Mămăligarul 
învăţa fa ta să gătească". 

Cu timpul ·vasele de lemn au fost înlocuite cu cele metalice şi de 
mase plastice mult mai a:ccesibile şi mai igenice. 

Acest fapt a dus la dispariţia meşteşugului de dogar sau văsar din 
zonă . 

· Astăzi, cele enunţate mai sus trăiesc în amintirea vîrstnicilor, felul 
de viaţă a fost transformat radical ca urmare firească a condiţiilor ma
teriale . actuale. Căile de acces - calea ferată, şoseaua modernizată, -
indu.striailzarea, creşterea nivelului de trai, au dus la schimbări şi în 
moclul.de · alime~ţaţie . . .. 
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1.) Dunăre N. "Ţm-;3 Bîrsei" Vol. I E.A.R.S.R. Buc. 1972 

2.) Ibidem 

:!.) l bi•dPm 

4.) In formator L. Bul~ rea - Roşu de 82 de ani. 

~.) Conform l·radiţiei se făceau 9 C.)lecei numiţi zilişoare, covrigi, prescură, .ştampi· 

late cu piiS:tornicul. I·nformator. Maria I. Neg0ţ de 77 ani. 

o.) Dunăn' Nicolae .. Tara Bîrsei" Vol. T E.A.R.S.R. Buc. 1972 precu şi alţi 8 subie•cţî 

chestionati. 
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