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Abstract: Three centuries of Romanian gastronomy. From muhalebiu and schembea to 

volovan and galantina, by Daniela Ulieriu and Doina Popescu, appeared in 2018 at Paralela 45 

Publishing House and it presents a history of gastronomy during three centuries, but also the 

social and cultural context of that period. It is a book for everyone, easy to read, the reader 

will find information about the first culinary books in our country, about the context in which 

they appeared, about the customs related to eating, and most importantly they will find many 

interesting recipes of dishes. The discussed culinary books also present some advice about 

how to prepare the food, how to arrange the table, it is like a manual for beginners. The book 

itself is like a journey in the past, through the royal courts of our ancestors, by reading it we 

can imagine the banquets that took place long time ago. This study also contains beautiful 

sketches of the places described in it. 
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La o simplă căutare pe Internet – cărți de bucate, spre exemplu, - îți apar foarte multe 
pagini în care găsești o multitudine de scrieri cu și despre mâncare, sub diferite denumiri: 
cărți de bucate, cărți culinare, cărți de gastronomie etc. Nefiind o gurmandă, nici vreo 
bucătăreasă desăvârșită, nu m-au interesat foarte mult aceste tipuri de scrieri, însă, 
documentându-mă pentru un proiect, am dat peste o carte care mi-a schimbat 
perspectiva și pe care aș considera-o mai mult decât o carte de bucate. Este vorba despre 

Trei secole de gastronomie românească. De la muhalebiu și schembea la volovan și 
galantină, scrisă de Daniela Ulieriu și Doina Popescu, apărută în 2018 la Editura Paralela 
45. Citind-o, am descoperit că este o carte de istorie a gastronomiei, o carte de cultură 
generală și, mergând pe urmele cărților de gastronomie pe parcursul a trei secole, 
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observăm, pe lângă contextul istoric, social și cultural din perioada în care apare fiecare 
carte amintită, și evoluția societății românești, a obiceiurilor culinare, dar chiar și evoluția 
limbii române de-a lungul timpului, întrucât rețetele sunt notate în varianta originală, 

respectând vocabularul vremii. 
Ideea cărții, după cum mărturisesc autoarele, s-a născut în salonul Zahanalei Zexe, 

ceaparținea soților Alexandru și Ana Consulea, unde doamna Consulea le-a pregătit „un 
răsfăț culinar” cu mâncăruri gătite după rețete boierești din perioada interbelică. Patronul 
restaurantului, Alexandru Consulea, mărturisea melancolic: „Mă întreb unde ar fi ajuns 

bucătăria românească dacă nu ar fi fost anii de comunism cu mâncăruri de cantină 
muncitorească” (p. 5), apoi le-a arătat biblioteca localului, ticsită de cărți vechi de bucate 
și, astfel, o idee a prins contur și s-a materializat în cartea de față. 

Cuvântul - înainte prezintă scopul celor trei ani de muncă a autoarelor, care și-au 
propus „restaurarea bucătăriei românești de mare rafinament, de la primele rețete 

consemnate în țările dunărene, care făceau deliciul banchetelor domnești, până la cele ale 
ultimilor supraviețuitori ai haute-cuisine –ului din timpul regimului comunist” (p. 7).  
Într-o notă umoristică, cititorii sunt invitați a participa în acest periplu gastronomic: 
„Rafinaţi, pofticioşi, gurmanzi, mâncăi, cunoscători în ale gastronomiei din toată 

România, uniţi-vă! Pornim la drum! Nu doar vă promitem paradisul gastronomic, ci vă şi 

ducem acolo! Unde? La întâlnirea cu gastronomia românească de mare rafinament” (p. 
7). 

Titlul primului capitol – Există bucătărie românească? - este o întrebare ce-i vine pe 
buze lui Alexandru Consulea (gastronom, președintele ARGR și proprietarul 

restaurantelor Zexe, care au câștigat foarte multe premii și distincții, printre care și 
premiul pentru cea mai bună bucătărie românească) în urma lansării unui proiect ce 
propunea redefinirea gastronomiei românești – mâncăruri tradiționale gătite după cărți 

de bucate din secolul al XIX-lea. Citind un articol de gastronomie (și mâncând chiftele), a 

constatat că acest fel de mâncare este turcesc și, sub formă de glumă, le numește pe 
femeile din familia sa denaturate, căci acestea găteau frecvent chiftele. La fel se întâmpla 

și cu zacusca (origine rusească), dar și cu alte mâncăruri frecvente pe mesele românilor. 
Continuă în același ton ironic: „Cu ochii în gol, cu sufletul pustiu, conștientizez umil și 

înfiorat noile dileme care mă frământă. Porcuʼ este vietnamez sau iberic? Vacile au fost 
inventate în Franța și exportate mai apoi în restul lumii? Roșia, porumbul, cartoful sunt 
brevete americane? Cine revendică brevetul cartofilor prăjiți, a roșiei tăiate, a pepenelui 
feliat sau a nucii sparte?” (p. 12). 

 Apoi, redevenind serios, răspunde la întrebarea-titlu a capitolului: „Din 

perspectiva miilor de mese mâncate de mine, personal, în ultimii șaizeci de ani, a 

experiențelor și reflexelor culinare create de acestea, prin prisma faptului că lucrez de 
circa patruzeci de ani  în domeniul producției și desfacerii mărfurilor alimentare, afirm 
în deplină cunoștință de cauză că da, gastronomia românească există! Este de sine 
stătătoare, valoroasă și net superioară fie și numai din punct de vedere gustativ multor 
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altora” (pag. 13). Evident, pot fi regăsite diferite influențe ale altor popoare și dă ca 
exemplu Franța secolului al XIX-lea, gastronomia franceză influențând decisiv obiceiurile 
noastre culinare. La fel se întâmplă și cu italienii, grecii, evreii. 

 Limba română a împrumutat denumirea mâncărurilor, însă diferența este dată 
de gust. Acesta face distincția între preparate. Fiecare nație folosește aceleași ingrediente, 
dar se diferențiază prin, spre exemplu, tipul de carne/legume/condimente, tip și timp de 
coacere folosite la preparare. Concluzia lui Alexandru Consulea este că „periplul națiilor 
mai sus-enumerate pe teritoriul stăpânit de români ne-a oferit oportunitatea de a culege 

de-a lungul secolelor feluri de mâncare dintre cele mai diferite. Adaptarea în timp 
îndelungat a acestor rețete la spiritul gustului autohton, selecția însăși, sintezele și 
adaosurile ingenioase reprezintă aportul românilor la patrimoniul cultural gastronomic 
european” (p. 14). 

Prima carte de bucate cunoscută (și, evident, prima la care se face referire în lucrarea 

de față) este Manuscrisul brâncovenesc, „momentul de splendoare a gastronomiei 
românești” (p. 19), cea mai veche carte de haute cuisine, scrisă în limba română, dar cu 
alfabet chirilic. Sunt trasate câteva coordonate istorice, sociale și culturale ale perioadei 
(banchete, praznice), apoi sunt descrise concret felurile de mâncare servite la curtea 

domnească, dar și elemente ce țin de eticheta servirii mesei, culminând cu cea mai 

interesantă parte a acestui capitol – primul rețetar românesc, scris de mână în limba 
română, cu alfabet chirilic, pe o hârtie de foarte bună calitate, ceea ce a permis 
conservarea lui perfectă timp de trei secole. Conține rețete italienești, franțuzești, 
nemțești și orientale, care nu par a fi simple transcrieri ale celor europene, ci „o adaptare 

a lor la condițiile tehnice și disponibilitățile bucătăriei românești din epocă” (Ioana 
Constantinescu în O lume într-o carte de bucate, p. 28). Cartea nu e doar un document de 
istorie gastronomică, ci oferă și rețete și sfaturi, iar rețetele sunt redate  pe șase pagini. 

Urmează un capitol dedicat lui Kostache Negruzzi și lui Mihail Kogălniceanu, două 

personalități marcante ale istoriei, dar și doi mari gurmanzi – K.N. și M.K.: 200 de rețete 
cercate de bucate, prăjituri și alte treburi gospodărești. Este redat și contextul istoric, 

cultural al acelei perioade (sec. al XIX-lea- 1841), secolul de aur al românilor, când se 
schimbă spiritul nației, mentalitățile, gastronomia. Cei doi prieteni au publicat prima 

carte de bucate din Moldova, despre care însuși Kogălniceanu spune că „[...] are să facă o 
revoluție strașnică în toată Moldova, întru chipul de a face frigănele și găluște; vreau să 
vorbesc de o colecție de 200 de rețete de feluri de bucate, care are să ne facă cea mai mare 
reputație – între bucătărițe - și viitorimea recunoscătoare ne va da negreșit frumosul 
nume de: introducătorii artei culinare în Moldova” (p. 40). Dincolo de valoarea 

documentară și antropologică, această carte poate intra în categoria literaturii, ea 

oferindu-ne o mostră de limbă aflată în proces de modernizare, o limbă plină de farmec, 
căci denumirile unor rețete stârnesc râsul: bou de modă, brânză zburată, buciume prăjite, 
babe fără lapte, babe opărite tare bune. 
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Capitolul Rețete cercate în număr de 500, din bucătăria cea mare a lui Robert, Întâiul 
Bucătar al Curții Franției, potrivit pentru toate stările subliniază necesitatea unei 
bucătării care să definească noile gusturi și orientări, căci, Țările Române intraseră într-

un proces de occidentalizare accelerată, datorită domnitorului Mihail Sturdza, care a 
dezvoltat relațiile în special cu Franța, iar Moldova la 1840 se caracterizează printr-un 
conglomerat etnocultural. 

Carte de bucate de Maria Maurer - cu acest capitol ne mutăm la București, Maria 
Maurer fiind  prima femeie care a publicat o carte de bucate (190 de rețete) în Țările 

Dunărene, considerată „perla neagră din șiragul de bijuterii-cărți de bucate” apărute 
înainte de 1900 (p. 63). Cartea lui Ionnin Christ, Bucătăria română. Carte coprinzătoare 
de mai multe rețete de bucate și bufet, are un moto sugestiv - „A mânca, dar, nu este a se 
nutri, a mânca este și a se delecta”- și îndeamnă la moderație, adresându-se cu precădere 
directoarelor de pension, elevelor acestora, dar și mamelor care vor „a le iniția pe copilele 

lor în arta de a dirija un menagiu” (p. 75). Se remarcă două lucruri extrem de importante: 
faptul că apare pentru prima dată în titlu sintagma „bucătărie românească” și faptul că 
rețetele notate sunt foarte precise, cu gramaje exacte pentru toate ingredientele. 

Anul 1871 este un an în care Bucureștiul și alte orașe mari devin din ce în ce mai 

cosmopolite, tradiția „se luptă” cu modernitatea, apar schimbări în toate domeniile, 

totodată este anul în care se pun bazele bucătăriei autohtone, moment-cheie al istoriei 
culinare românești; bucătăria era influențată de cea franțuzească și de cea nemțească și 
se simțea nevoia unei noi interpretări a acestor influențe. Românii au importat multe 
feluri de mâncare, însă, în scurt timp, au ajuns să le facă mult mai bune decât originalele, 

le-au desăvârșit. În acest context, o tânără, Ecatherina Steriady, scrie prima carte de 
bucate tipărită cu caractere latine – Buna menageră, având ca moto următoarele cuvinte: 
„Familia este temelia societății; un bun menagiu recomandă o bună familie” (p. 86) și în 

care se regăsesc o multitudine de rețete, dintre care unele originale, precum și indicații / 

sfaturi precise de pregătire a acestora.  
O altă carte prezentată este Noua carte de bucate conținând peste 2000 de rețete 

încercate din bucătăria tuturor popoarelor civilisate, lucrată și aranjată în ordine 
alfabetică de d-na M. S., ce le trezește autoarelor amintiri din vremea copilăriei și care li 

se adresează celor care au urcat pe scara socială, cu dare de mână, care vor să-și 
însușească manierele elegante și arta de a primi musafiri. Cartea se deschide cu 
recomandări culinare, unele alimente fiind supuse unei judecăți severe; după aceste 
sfaturi de veritabil nutriționist, urmează cele 2000 de rețete, culese din bucătăria tuturor 
popoarelor civilizate, prezentate în ordine alfabetică. 

Ajungând în secolul al XX-lea, autoarele propun spre studiu Buna menajeră, de 

Ecaterina Doctor S. Comșa, autoarea „celei mai practice și mai bogate dintre toate cărțile 
de bucate scrise până azi în limba română” (p. 115), respectiv 1111 rețete în prima ediție și 
aproape 1300 în ultima. Este un adevărat „manual de bucătărie”, dar și o carte despre stil, 
despre vremurile de odinioară, căci, nu-i așa, „zadarnic vom respira aerul cel mai curat și 
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ne va sta la dispoziție cea mai bogată bibliotecă, dacă celui mai principal organ de 
existență al ființei omenești – stomacul – nu i se va pune la dispoziție hrana cea mai 
cuminte pregătită” (p. 115). 

În perioada interbelică apare cartea doamnei Petrini A. , Carte de bucate pentru 
regimul mixt, vegetarian și pentru diabetici. Bucătărie specială pentru alimentația 
copiilor. Secretul de a rămâne tânăr, o „călătorie culinară de excepție printre aromele, 
farmecul, gustul și parfumul perioadei interbelice. O lecție de stil, de cultură și de istorie 
în același timp” (p. 137). Regăsim în paginile cărții nume de mâncăruri cu rezonanțe 

culturale și politice (salata Alexandre Dumas, marinata de scrumbii Bismark, ochiurile à 
la Napoleon, crema Richelieu); rețete de dulciuri recomandate copiilor, cu denumiri 
aparte: „mâncarea zânelor”, deliciul zeilor”, „crema vrăjită”, „zăpada de pe Marte”, 
„ariciul prăjit”, „prunele în pijama”, „ce-i place lui Petrică?”.  Revoluționară pentru acea 
vreme este secțiunea dedicată dietelor, calculării caloriilor, iar originalitatea cărții (pe 

lângă rețete) este dată de multitudinea, diversitatea și modernitatea sfaturilor practice. 
În contextul anilor ʼ30, când România se sincronizează cu Vestul, din punct de vedere 

intelectual și artistic, gastronomia autohtonă are nevoie de o reformă, o carte care să se 
adreseze tuturor gospodăriilor (din punct de vedere financiar și al interesului fiecăreia), 

care să prezinte rețete mai simple și a apărut cartea așteptată – Carte de bucate, a Sandei 

Marin, numită și „Biblia gastronomiei românești”, o carte ce a trecut testul timpului, 
având multe reeditări, și care conține rețete ușor de pus în practică, pentru orice 
împrejurare. Este o carte de referință, chiar și astăzi. 

Urmează Gabrielle Tăzlăuanu – Carte de bucate. Eu știu să gătesc!,  Dictatura 

gastronomică – manual de gătit și literatură, prefața – Constantin Bacalbașa, având autor 
anonim, Culegere de rețete româno-americane, de Elisabeta – Lorine - rețete românești și 
americane, Preparate de artă culinară, de Iosif Strasman și Ion Radu - mâncăruri pentru 

mese festive, s-a bucurat de sprijinul Reginei Maria, la sugestia căreia a introdus 

meniurile în limba română, incluzând și mâncăruri românești. Strasman a creat, pe baza 
materiilor prime din România, rețete în a căror denumire a introdus toponime românești 

și antroponime ale familiei regale și le-a îmbunătățit pe cele existente. Se remarcă glosarul 
de termeni din jargonul culinar cu care se deschide cartea. 

Cu acest ultim capitol se încheie aventura în tainele gastronomiei ultimelor secole, 
aproape trei sute de pagini ce conturează specificul unui spațiu și al unui timp, un volum 
ce se prezintă unitar, ca o cercetare interdisciplinară, îmbinându-se armonios aspecte și 
noțiuni din domenii variate. Pe lângă conținutul bogat, prețios, amplu, un aport meritoriu  
îl constituie prezentarea grafică, începând cu formatul, trecând apoi la copertă și file 

(designul și calitatea acestora), apoi paginația - fontul ales, culoarea scrisului, chenarul 

fiecărei pagini. Nu în ultimul rând trebuie remarcate ilustrațiile realizate de  Laurenţiu 
Midvichi, ce însoțesc fiecare capitol. 
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