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Cuvânt- înainteCuvânt- înainte

Rafina�i, pofticio�i, gurmanzi, mânc�i, cunosc�tori în ale gastronomiei din 
toat� România, uni�i-v�! Pornim la drum! Nu doar v� promitem paradisul gas-
tronomic, ci v� �i ducem acolo! Unde? La întâlnirea cu gastronomia româneasc� 
de mare rafinament. Am s�pat prin biblioteci �i arhive, am c�utat prin sertare 
�i vie�i, am vorbit cu doamne din cel�lalt secol, am citit din scoar�� în scoar-
�� paisprezece c�r�i de bucate, capodopere ale genului! Vi le prezent�m! Sunt 
unele dintre cele mai importante c�r�i vechi de bucate române�ti, bestselleruri 
ale unor secole de fuziuni �i inven�ii culinare, precum cele scrise de stolnicul 
Cantacuzino, Kog�lniceanu �i Negruzzi, enigmatica doamna M.S., Ecaterina 
Steriady, Ecaterina Com�a, Sanda Marin, Strasman �i Radu, dar �i c�r�i, prac-
tic, necunoscute, perle reg�site, cum ar fi cele scrise de Maria Maurer, A. Petrini 
sau Gabrielle T�zl�uanu.

V� supunem aten�iei o carte care-�i propune restaurarea buc�t�riei româ-
ne�ti de mare rafinament, de la primele re�ete consemnate în ��rile dun�rene, 
care f�ceau deliciul banchetelor domne�ti �i boiere�ti, pân� la cele ale ultimilor 
supravie�uitori ai haute-cuisine-ului din timpul regimului comunist.

Nu e doar antropologie culinar�, ci �i definirea unei arte de vivre în care 
împrumuturile au fost asimilate �i încontinuu adaptate specificului local.

Contextualizarea istoric� – na�ional� �i interna�ional� – a fiec�rui bestse-
ller culinar ni s-a p�rut esen�ial� pentru o abordare diacronic� a gastronomi-
ei române�ti, pentru c�, oricât de lejer am fi luat noi lucrurile aici, la por�ile 
Orientului, preocuparea pentru ce mânc�m �i, nu în ultimul rând, pentru cum 
mânc�m a fost o constant� a elitelor intelectuale, care au v�zut o datorie public� 
în educarea gustului �i manierelor concet��enilor.EDITURA P
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Pentru c� o mas� de neuitat p�streaz� în memorie savori, mirosuri, texturi. 
Dar reu�ita ei (dac� ne permite�i o mic� divaga�ie), depinde în egal� m�sur� de 
atmosfera care o acompaniaz�, de clinchetul str�lucitor al paharelor în care 
sclipesc leg�nat b�uturi catifelate, de calitatea conversa�iei mesenilor, de expre-
siile de pe chipurile lor, de felul în care cade �i îi înv�luie lumina, de delicate�ea 
acordurilor unei viori ori sfâ�ierilor unui saxofonist de geniu… O mas� rafinat� 
nu se adreseaz� doar sim�urilor gustativ, olfactiv sau estetic (ideal ar fi s� nu lip-
seasc� nici sim�ul umorului), ci atinge întregul registru emo�ional, îmbog��in-
du-ne pentru totdeauna memoria afectiv�. Uneori, sub forma suprem� de reper 
autobiografic.

Cartea noastr� e �i o încercare de a r�spunde la întrebarea: unde ar fi ajuns 
buc�t�ria româneasc� dac� nu ar fi fost anii de comunism cu mânc�ruri de can-
tin� muncitoreasc�? L�s�m r�spunsul la latitudinea cititorului.

Asocia�ia pentru Restaurarea Gastronomiei (ARGR) – ZEXE
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Manuscr isul  brâncovenescManuscr isul  brâncovenesc

Carte întru care se scriu mânc�rile de pe�te �i raci, 
stridii, melci, legumi, erburi �i alte mânc�ri de sec �i de dulce, 

dupre orânduiala lor

1. BANCHETUL ÎNTRE SOMPTUOZITATE �I CABAL�1. BANCHETUL ÎNTRE SOMPTUOZITATE �I CABAL�

Gastronomia reflect� nivelul de civiliza�ie a unui popor asemenea infras-
tructurii, artelor, �tiin�elor, institu�iilor. Arta de a combina, g�ti �i prezenta la 
mas� mânc�ruri alese, ca �i priceperea de-a le savura cu distinc�ie sunt compo-
nente ale culturii care au în spate secole de taton�ri, erori �i reu�ite. La succesul 
unui festin concur� nu doar succesiunea platourilor �i paharelor, ci �i punerea lor 
în scen�, într-o anume lumin� �i sunet ambiental �i într-o inspirat premeditat� 
învecinare a invita�ilor.

De-a lungul istoriei, banchetele au fost �i pretexte de-a aduce în fa�a convi-
vilor spectacole de muzic�, teatru �i dans, de-a etala aranjamente florale, por-
�elanuri, argint�rii �i cristaluri, de-a redesena mobilier �i decoruri. Ca s� nu mai 
vorbim despre �tiin�ele implicate în procesul de preparare a bucatelor, de la justa 
dozare a ingredientelor pân� la legile combin�rii �i transform�rii lor în timpul 
g�tirii. Toate acestea ridic� gastronomia la nivelul unei arte de sintez�.

Banchetele au impus ceremoniale, au cizelat protocoale �i etichete, au ra-
finat coduri de maniere. Au fost, mai ales, apanajul monarhilor �i al nobililor 
neap�sa�i de grija zilei de mâine, adic� al celor care de�ineau mijloacele de a le 
organiza (spa�iu, timp, posibilitatea de-a procura, oricând, din orice cap�t al EDITURA P
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lumii ingredientele necesare, plus puterea financiar� de-a între�ine „armate“ de 
buc�tari �i servitori.)

Efortul de-a organiza banchete ascunde motiva�ii care, asemenea amorului, 
au for�a de a mi�ca soarele �i celelalte stele: dorin�a de-a etala opulen�a ca marc� a 
prestigiului social, nevoia de convivialitate, dar �i cea de consolidare a unor rela�ii 
indispensabile pentru cucerirea sau men�inerea unei pozi�ii de putere. Doar Platon 
ne-a poftit la un banchet în care, din sear� pân�-n zori, s-a dialogat fermec�tor 
despre iubire �i despre esen�a, rolurile �i feluritele-i întruchip�ri.

Apropo de putere, de la Alexandru Macedon, trecând prin Imperiul Roman 
�i Europa renascentist�, banchetele au ie�it de multe ori din cadrul unor simple 
socializ�ri, fie ele, unele, la nivel foarte înalt. În inima unor gra�ioase ceremo-
niale culinare au z�cut uneori cele mai sumbre inten�ii, de la timorarea adver-
sarilor pân� la lichidarea lor fizic�. �i nici nu ar fi fost o cale mai u�oar� decât 
strângerea inamicilor laolalt�, în jurul unei mese pline cu bun�t��i dumnezeie�ti, 
eventual �i binecuvântate de cele mai înalte fe�e biserice�ti.

În ��rile Române, locul otr�vurilor elene, romane ori italiene�ti a fost 
luat de c�l�i, noi având consemnate câteva festine domne�ti transformate în 
adev�rate carnagii. Notorii sunt cele puse în practic� de Vlad �epe�, în �ara 
Româneasc�, în duminica de Pa�ti a anului 1459, când ar fi tras în �eap� cel pu-
�in cincizeci de boieri (cinci sute, dup� surse germane de epoc�), �i de Alexandru 
L�pu�neanu, în Moldova, care, în 1563, a ordonat m�cel�rirea unui num�r de 
patruzeci �i �apte de boieri pe care îi atr�sese, dup� liturghie, la un mare praznic 
domnesc de împ�ciuire.

Al�turi de a�ezarea geografic� la margine de imperii, tr�d�rile interne frec-
vente au aruncat adesea stabilitatea politic� a ��rilor Române în b�taia ruletei. 
„Evul Mediu începe în spa�iul românesc atunci când în Occident se apropie de 
sfâr�it“, noteaz� Lucian Boia în De ce este România altfel?, pentru a ad�uga ime-
diat: „A fost, din pornire, un handicap“. Dar elitele române�ti s-au for�at me-
reu s�-l dep��easc�. Racordarea la stilul de via�� al vecinilor mai avansa�i a fost 
obsesia na�ional� care a traversat secolele. E la fel de vie �i azi. Am avut îns� �i 
momentele noastre de gra�ie, în care p�r�i din ecart au fost recuperate cu vârf �i 
îndesat. Un astfel de moment a fost, f�r� îndoial�, cel de la sfâr�itul domniilor 
p�mântene. �ara Româneasc� a traversat între sfâr�itul secolului al XVII-lea EDITURA P
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�i începutul celui de-al XVIII-lea o perioad� de un fast excep�ional, cu un stil 
arhitectonic �i-o efervescen�� cultural� care au stârnit admira�ia diploma�ilor �i 
c�l�torilor str�ini ajun�i în preajma Brâncovenilor �i a Cantacuzinilor.

În afara Bibliei de la Bucure�ti, apar zeci de tip�rituri în român�, dar �i în 
greac�, arab�, turc� �i chiar în georgian�. Toate sunt distribuite gratuit, fie de 
c�tre Domn, fie de Mitropolie. Se ridic� �coli, m�n�stiri �i biserici, chiar �i în 
afara ��rii (centre de iradiere a ortodoxiei �i culturii valahe), dar �i prima institu-
�ie de înv���mânt superior, Academia Domneasc� de la Sfântul Sava (1694), em-
brionul Universit��ii Bucure�ti de ast�zi. Academia, cu predarea în limba greac�, 
dezvolt� un curriculum ambi�ios �i între�ine leg�turi cu universit��i europene ca 
Oxford �i Cambridge. Aici se studiaz� filosofie, retoric�, teologie, gramatic� �i 
literatur� clasic�, dar �i cosmografie, fizic�, medicin� �i matematic� pitagoreic�. 
Studen�ii vin din toat� lumea ortodox� �i to�i sunt bursieri ai domnitorului.

Ce vremuri priitoare culturii! În emula�ia specific�, aduc �i momentul 
de splendoare a gastronomiei române�ti – prima carte cunoscut� de bucate, 
Manuscrisul brâncovenesc!

2. 2. HAUTE CUISINEHAUTE CUISINE LA CURTEA UNUI PRINCIPE VALAH,  LA CURTEA UNUI PRINCIPE VALAH, 
CÂNTECUL DE LEB�D� AL DOMNIILOR P�MÂNTENECÂNTECUL DE LEB�D� AL DOMNIILOR P�MÂNTENE

În secolul al XVII-lea �i începutul celui de-al XVIII-lea, dou� mari fa-
milii de boieri p�mânteni înrudite, Brâncovenii, descenden�i ai Basarabilor 
(întemeietorii ��rii Române�ti), �i Cantacuzinii, cu origini bizantine, dar îm-
p�mânteni�i în Muntenia �i Moldova, domin� scena politic� �i cultural� a celor 
dou� ��ri. Domniile lor s-au întins, însumate, pe o perioad� de 38 de ani, dup� 
care Muntenia a intrat sub regimul fanariot, cu relele �i bunele lui. Dup� mam�, 
Constantin Brâncoveanu e nepot al Cantacuzinilor. Iar Cantacuzinii, dincolo de 
erudi�ie, sunt mae�tri neîntrecu�i ai combina�iilor politice �i matrimoniale, care 
fie îi aduc pe tron, fie în dreg�torii de vârf, de unde î�i joac� rolul de eminen�e 
cenu�ii.

A�a se face c� unui Cantacuzino, stolnicul Constantin, îi dator�m cea mai 
veche carte de haute cuisine – a�a-numitul Manuscris brâncovenesc, scris în limba EDITURA P
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român�, dar cu alfabetul chirilic. Manuscrisul însu�i î�i are povestea lui întins� 
pe mai mult de trei secole, în care a circulat sub form� de copii scrise de caligrafi 
iscusi�i. Originalul, despre care se crede c� autorul l-a oferit ca dar de nunt� 
unuia dintre fiii lui, Radu, a stat o vreme în biblioteca stolnicului, de unde ajuns 
în Arhivele Bibliotecii Academiei Române. Dup� familiile în posesia c�rora s-a 
af lat ba o copie, ba alta, documentul a fost atribuit pe rând unor rude de-ale 
stolnicului �i chiar unui frate al cronicarului valah Radu Popescu. În urma unui 
demers aproape detectivistic, cercet�torul Matei Cazacu a reconstituit traiecto-
ria manuscrisului �i a stabilit, în sfâr�it, c� autorul celebrului document e nimeni 
altul decât stolnicul însu�i, c�ruia re�etarul i-a servit drept instrument de lucru 
în îndeplinirea atribu�iilor de �ef absolut al cuhniei brâncovene�ti.

Abia acum dou� decenii manuscrisul a fost transcris din alfabetul chirilic în 
cel latin �i publicat la Editura Funda�iei Culturale Române, cu note critice �i 
glosar de termeni, într-o lucrare intitulat� O lume într-o carte de bucate. Prefa�at� 
�i postfa�at� de studii documentate, opera ridic� o cortin� grea de pe o felie sucu-
lent� din istoria ��rii Române�ti, consumat�, în principal, în jurul Cur�ii dom-
ne�ti, cu tot ce a însemnat ea în materie de stil de via�� a elitelor, cabale, maniere, 
ritualuri, etichet�, splendori, ambi�ii, excese, impruden�e, tr�d�ri �i, vai!, nu în 
ultimul rând, spionaj, otr�viri �i, în spiritul epocii �i al zonei, decapit�ri.

În Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, publicat� la Vene�ia, în 
1718, �i tip�rit� la Ia�i, în 1929 (cu o prefa�� de Nicolae Iorga), secretarul italian 
al domnitorului, Anton-Maria Del Chiaro, ne transpune în atmosfera unui festin 
brâncovenesc dintr-o binecuvântat� zi de Pa�ti. Jocurile, petrecerile, distrac�iile 
se �in lan� în pie�e, pe str�zi �i-n palatul domnesc: scrânciobul, stropitul trec�-
torilor cu ap� parfumat�, întinderea covorului de ceremonie, pe care boierii, în 
drumul lor spre domnul c�ruia îi vor pupa mâna, îi arunc� plebei fi�icuri de bani. 
„Dup� slujba religioas�, la ora mesei, trâmbi�a�ii dau semnalul �i se aduc în sala 
cea mare mânc�rurile. Boierii de primul rang, împreun� cu Domnitorul, sunt 
servi�i într-o odaie vecin� cu vutc� �i dulcea��, dup� care î�i spal�, în ordine, 
mânile, î�i desbrac� hainele care r�mân prinse la gât numai în copc�, cu mâni-
cile atârnate la spate, dup� care, prânzul este anun�at. În frunte cu Principele se 
îndreapt� to�i spre sala de mâncare, î�i ocup� locurile, dup� demnitatea fiec�-
ruia, afar� de cei ce stau în picioare la spatele Principelui pentru a-l servi. De se EDITURA P
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întâmpl� un Patriarh la mas�, acesta ocup� capul mesei, la dreapta Principelui. 
În lipsa Patriarhului, Mitropolitul Valahiei ocup� un fotoliu cu sp�tar, lâng� 
Domnitor, în capul mesei. Urmeaz� apoi marii dreg�tori, dup� rang, unul în 
fa�a altuia: banul, prima demnitate dup� Domnitor; vornicul, adic� primul ju-
dec�tor; logof�tul (prim-ministrul); sp�tarul, comandantul cavaleriei, demni-
tate ocupat� de cea mai apropiat� rud� a Domnitorului; vistiernicul (ministrul 
Finan�elor); clucerul, comisarul proviziilor; postelnicul (mare�alul Cur�ii); pa-
harnicul, care-i toarn� vinul Domnitorului; stolnicul, care-i serve�te bucatele 
�.a.m.d. Banchetul, slow-food, dureaz� cinci–�ase ore.“

„Îndat� ce domnitorul î�i ocup� locul la mas�, orchestra compus� din trâm-
bi�e �i tobe cânt� în curte, pân� ce principele r�dic� primul toast, ascultat în pi-
cioare de to�i. Principele bea în s�n�tatea fiec�rui boier în parte. […] �i, pân� bea 
prin�ul, boierul st� în picioare �i tot a�a bea �i el însu�i. Toasturile continu� trei 
ore în �ir. Paharnicul toarn� din nou câte un pahar domnitorului �i mitropolitu-
lui, care roste�te o rug�ciune, ascultat� în picioare; se slobod cele dou�sprezece 
tunuri întov�r��ite de salve de pu�ti (care în timpul lui Constantin Brâncoveanu 
erau în num�r de dou� mii �i mai bine). Dup� salve, se pornesc muzicele, adic� 
trâmbi�ile, tobele, �imbalele, f lautele etc., iar în�untru cânt� muzic� bisericeas-
c�. Se d� porunc� �i celei �ig�ne�ti cu vioar� �i cobz�, �i se cânt� �i din gur�, dup� 
dorin�a principelui.“

Iat� cum îl vede pe ultimul domn p�mântean scriitorul �i academicianul 
Paul Morand, ambasadorul Fran�ei la Bucure�ti în 1943, trimis al guvernului 
de la Vichy: „Amestec de Ludovic al XIV-lea �i dreg�tor oriental, Brâncoveanu 
î�i f�cuse o curte în stil occidental peste care domnea în ve�mintele bizantine 
purtate de voievozii orientali: caftan lung, brodat cu fir de aur, mantie-pelerin� 
prins� la gât cu agraf� cu diamant, coroana în �apte col�uri“. (Paul Morand – 
Bucure�ti, Editura HUMANITAS, 2015)

Dar s� recapitul�m: o duzin� de tunuri care-�i slobozesc deodat� rafalele, 
urmate de salvele a dou� mii sau peste dou� mii de pu�ti, dup� care r�sun�, toate 
odat�, trâmbi�e, tobe, �imbale, timpane, f laute, buciume, viori, l�ute �i cobze, 
urmate �i ele de imnuri religioase, iar la sfâr�it (vai!, finis coronat opus!), un pot-
puriu de cântece �ig�ne�ti, cât de multe pofte�te Vod� s� asculte. Dup� care vine 
siesta, pe perne turce�ti, cu cafea �i tutun. �i toate aceste ceremonii în Bucure�tiul EDITURA P
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de la finalul secolului al XVII-lea, când Capitala num�ra vreo cincizeci de mii 
de locuitori �i dou� mari artere defineau ora�ul: Lipscanii, strada comercial� pe 
care se vindeau m�rfuri de Lipsca (Leipzig), �i Podul Mogo�oaiei, care lega pa-
latul domnitorului de re�edin�a lui de var�. De fapt, str�zile ora�ului se numeau 
chiar poduri, fiind podite cu acela�i lemn din care se ridicau �i casele, formân-
du-se astfel „adev�rate plute pe noroiul mi�c�tor. […] Cum lemnul putrezea, 
c�ru�ele �i pietonii c�deau adesea în ap�. […] Sub domnia lui Brâncoveanu, veni-
turile ��rii se ridicau la 492 000 de pia�tri, din care 360 000 ajungeau la turci. 
«Vei domni peste o �ar� care este grânarul imperiului», i-a spus sultanul la înves-
titur�. Prin�ul a în�eles �i a r�spuns a�tept�rilor“, mai afl�m de la Paul Morand.

3. VESELIE �I PL�CINTE, MÂNC�RURI DE POST �I DE DULCE3. VESELIE �I PL�CINTE, MÂNC�RURI DE POST �I DE DULCE

Încânt�toare momente de destindere, când cultura �i rafinamentul f�ceau 
cas� bun� cu opulen�a, generozitatea �i spiritul ludic sunt descrise de Anton-Maria 
Del Chiaro �i cu ocazia praznicului de Sfântul Vasile, s�rb�torit de cre�tinii or-
todoc�i pe 1 ianuarie: „Dac� str�nut� un boier, i se ofer� repede un pahar cu vin, 
iar domnitorul îi d�ruie�te postav �i atlas pentru haine, iar dac� domnitorul str�-
nut�, vistieria îi ofer� brocard aurit pentru hain�“ Desigur, era r�spl�tit numai 
str�nutul involuntar. Punctul culminant al distrac�iei e atins când la mas� sose�te 
imensa pl�cint� cu r�va�e, „o ceremonie foarte curioas�, care aduce mult� veselie 
nu numai domnului, ci �i comesenilor lui“. Pl�cinta e din foi, arat� ca orice pl�-
cint�, doar c� în�untrul ei „sunt b�ga�i bani �i bilete cu con�inut amuzant“. Ea e 
împ�r�it� mesenilor chiar de domnitor, care le cere convivilor s� citeasc� apoi cu 
voce tare ce scrie pe bile�el, prilej de mare amuzament, condimentat cu vorbele 
de duh ale principelui la adresa celor în a c�ror pl�cint� se nimeresc cuvinte ca: 
„be�ie, îngâmfare, f���rnicie, râvnitor de domnie“.

Cât despre bucatele servite la praznic, italianul consemneaz� laconic: 
„Mânc�rurile sunt foarte multe �i bine g�tite, dup� moda nem�easc�, fran�u-
zeasc� sau italieneasc�“…

„Era un foarte vechi obicei ca la banchetele solemne de la Curte, ca �i la 
nun�ile boiere�ti, s� nu se ridice farfuriile de pe mas� când se schimbau felurile EDITURA P
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de mâncare, ci se puneau una peste alta, cât era masa de lung�, încât se f�cea un 
edificiu de farfurii a�a de înalt, c� boierii comeseni, chiar stând în picioare cu 
prilejul închin�rilor, nu se puteau vedea dintr-o parte în alta a mesei.“ Ne putem 
cu greu închipui turnurile instabile de farfurii, dat fiind c�, la un festin domnesc, 
puteau fi aduse la mas� �i pân� la patru sute de feluri de mâncare! Cel pu�in asta 
au spus unii c�l�tori str�ini.

În ce prive�te vesela �i tacâmurile, surse diferite men�ioneaz� farfuriile din 
argint, tipsiile din cositor �i aram�, paharele, solni�ele, talerele, sfe�nicele, li-
gheanele cu ibrice �i tacâmurile din argint. Un set de tacâmuri e format din lin-
guri, cu�ite �i, N.B.!, furculi�e – o raritate chiar �i în Fran�a Regelui-Soare, cu 
care Brâncoveanu a fost contemporan.

Dac� ospe�ele domne�ti ne par azi sardanapalice, �i în bun� m�sur� a�a 
�i erau, trebuie totu�i notat c� muntenii, ca �i moldovenii, fiind majoritar or-
todoc�i, �ineau cu sfin�enie cele dou� sute de zile de post din an, plus, obli-
gatoriu, posteau în toate zilele de miercuri �i vineri. Frecven�a �i lungimea 
posturilor erau oarecum îndulcite de marea varietate de mânc�ruri permise, 
c�rora �i stolnicul Contacuzino le dedic� un mare num�r de re�ete. Meniurile 
de sec includ, pe lâng� tot felul de legume �i fructe mai mult sau mai pu�in 
exotice, melci, raci, stridii, untdelemn, vin �i, în unele cazuri, pe�te cu carne 
ro�ie. Despre melcii pentru care muntenii f�cuser� o sl�biciune recent�, g�sim 
în cartea f lorentinului un pasaj amuzant: „Valahii au oroare de mâncare de 
broa�te, broa�te-�estoase sau melci; s-au introdus îns� în ultimul timp melcii, 
care se m�nânc� cu mult� poft�, mai ales în postul Pa�telui, �i se trimit chiar 
solda�i la Târgovi�te, în locurile unde se af l� m�n�stirea franciscanilor, ca s� 
caute melci pentru masa Domnitorului“. Parc�-i �i vedem pe solda�ii valahi, 
cu co�ule�e în mâini, amestecându-se printre rasele maronii ale franciscanilor, 
în c�utarea delicioaselor gasteropode, menite s� ostoiasc� poftele Domnului în 
lungile zile de sec!

Când se termin� postul îns�, pe mesele domne�ti �i boiere�ti apar alimente a 
c�ror diversitate ne uime�te �i azi, în plin� globalizare. C�rnurile: clapon, g�in�, 
curc�, porumbei, ra�e, gâ�te, ierunci (asem�n�toare fazanilor), turturele, potâr-
nichi, prepeli�e �i dropii, apoi porci, vite, miei, oi, capre �i vânat, cu prec�dere 
iepuri, ciute, cerbi, mai rar �i mistre�i.EDITURA P
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Se consum� o mare varietate de pe�te: crap, caras, �al�u, somn, caracud�, 
somon, ceg�, lostri��, p�str�v, scrumbie, �tiuc�, �ipar, lin, morun, nisetru, p�s-
trug�, plus, aproape nelipsite de la mesele boiere�ti, icrele, în special caviarul, 
pentru care cererea era atât de mare, încât se importa de la ru�i. De asemenea, nu 
lipsesc racii, scoicile �i nici m�car stridiile.

Legumele se m�nânc� proaspete, uscate sau murate. La mesele boiere�ti 
nu vezi îns� morcovul �i fasolea (care, în mod surprinz�tor, e asimilat� greu de 
buc�t�ria autohton� �i consumat� la început doar de s�raci), dar nici ro�iile �i 
cartoful, ele intrând în alimenta�ie în secolul al XIX-lea). Aceea�i e situa�ia 
cu ardeii �i bamele, care aveau s� vin� mai târziu din Turcia, probabil odat� cu 
domniile fanariote. Se g�sesc, în schimb, lintea, bobul, napii c�lug�re�ti, an-
ghinarea, tigva (o cucurbitacee înrudit� cu dovleacul), vinetele, maz�rea (verde 
�i uscat�), varza, mai multe variet��i de salat�, ridichile, ceapa alb� �i ro�ie, us-
turoiul, castrave�ii, sfecla, spanacul, hreanul, grâul turcesc �i… porumbul, care 
tocmai a fost introdus în �ar� de �erban Cantacuzino, devenind în scurt� vreme, 
dar pentru secole de atunci înainte sub form� de terci �i m�m�lig�, mâncarea de 
baz� a s�racului. În func�ie de sezon, de pe tipsiile pentru fructe se rev�rsau alu-
ne, castane, stafide, struguri, nuci, migdale, portocale, l�mâi, pere, mere, pru-
ne, pepeni, coac�ze, cire�e, vi�ine, agri�e, caise, gutui, smochine, dar �i m�sline 
�i rodii, importate din Rumelia, cum se chema Peninsula Balcanic� aflat� sub 
administra�ia Imperiului Otoman. (Registrele vamale dezv�luie importuri masi-
ve de alimente exotice, la pre�uri foarte ridicate, ceea ce le îndrept��ea numele de 
„bucate cu cheltuial�“.) Condimentele acoper� �i ele o gam� foarte larg�, de la 
capere la salvie, p�trunjel, tarhon, piper negru �i alb, ghimbir, �ofran, cui�oare, 
coriandru, anason, scor�i�oar�, nuc�oar�, cimbru, hasma�uchi, ienup�r, izm�, 
leu�tean, smirn�, m�ghiran, busuioc, cardamon, chimen, rozmarin �i semin�e 
de pin. Se g�sesc mai multe sortimente de zah�r �i îndulcitori – zah�r de trestie, 
miere de trestie –, dar �i ulei de in, untdelemn, o�et �i orez. Mesele se comple-
teaz� cu lactate (ca�, ca�caval, brânz�, lapte, unt, smântân�) �i ou� de p�s�ri 
domestice �i s�lbatice.

Ghe��riile erau nelipsite în epoc� �i erau folosite nu atât pentru p�strarea 
alimentelor alterabile, cât mai ales pentru r�cirea apei de mas� �i a vinului. Iar 
vinurile – u�oare, e drept! – erau consumate în cantit��i colosale!EDITURA P
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