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Cuvânt înainte
Suntem în anul 2016. În anul 2009 se afirma într-un studiu vizionar: “Crişan ar trebui
să devină prima destinaţie pentru explorarea Deltei in ritm lent." Autorii studiului
“Plan strategic pentru dezvoltarea turismului durabil în Delta Dunării”, Jamil
Benabdallah, Andrei Blumer, Lang A. scriau: "În prezent, Crişan este o zonă care primeşte
turişti şi vizitatori atât din afara graniţelor ţării cât şi de pe piaţa internă, atraşi de
posibilitatea de a obţine o experienţă în delta sălbatică, fie prin birdwatching (in special
turiştii străini), fie prin pescuit (turiştii români). Crişan ar trebui să devină prima
destinaţie pentru explorarea Deltei in ritm lent."
Pentru prima oară, prin conceptul de zonare, aria administrată de comuna Crișan, era
identificată ca o zonă cu potențial pentru ecoturism. Consiliul Județean Tulcea a
beneficiat în acel de un studiu de planificare strategică prin proiectul „Dezvoltarea
potențialului pentru un turism durabil într-o zonă umedă Natura 2000: studiu de caz Delta
Dunării” (ROE/041/06), ăn urma căruia care a avut a rezultat un Plan strategic pentru
dezvoltarea turismului durabil în Delta Dunării.
Cinci ani mai târziu, în anul 2014 a început proiectul Crișan + Caraorman + Mila 23 Ecoturism pentru viitor care avea ca scop promovarea ecoturismului și a destinației
ecoturistice Crișan+Caraorman+Mila 23 printr-o abordare educațională și prin
realizarea identității de marketing a destinației. Printre obiective era crearea unei
identități comune a zonei din perimetrul acestor localități, iar unul dintre instrumente
era folosirea gastronomiei locale.
Această publicație reunește patru contribuții importante la promovarea gastronomiei
locale: rețete și idei culinare de la câteva familii de gospodari și antreprenori din Mila 23
care sunt păstrătorii tradițiilor culinare autentice ale zonei, o parte de referință din
cercetarea întreprinsă cu privire la gastronomia locală de o echipă de antropologi sub
auspiciile Asociației Ivan Patzaichin-Mila 23 și o contribuție la păstrarea patrimoniului
culinar, în două părți. Una, renașterea bucătăriei locale printr-un restaurant cu specific,
care abordează responsabil moștenirea culinară locală. Și un model antreprenorial de
preluare a rețetelor tradiționale, cu respectarea tradiției, în producția industrială pe
scară mică.
Toate aceste fațete ale moștenirii culinare atât de semnificative a zonei, conferă o
identitate necesară arealului Crișan-Cararorman-Mila 23 pentru promovarea destinației
ecoturistice.
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Cinci familii de gastronomi din Delta Dunării
Ne-am gândit că una din modalitățile
inedite de a susține mândria locală de a
găti specific, este aceea de a da un nume
valorii gastronomice. Și i-am spus “Pește
ca la Mila 23”. Pentru că a afla cum anume
este preparat peștele, care este
moștenirea gastronomică din Delta
Dunării, trebuie să vizitezi Mila 23, ceea
ce este inima gastronomiei locale. Am ales
în cadrul proiectului mai multe
gospodării care fac cinste comunității
locale. Nu putem avea o destinație de
ecoturism, fără identitate gastronomică.
Și fără gardieni ai hranei.

(c) Asociația Ivan Patzaichin-Mila 23

„La Lucica”/„Buhaii – Tomi”
Familia Buhaev este formată din Lucica – 41 ani, Dan – 46 ani, Madi – 24 ani, Lori – 22
ani. Doar vă ațâțăm cu câteva rețete, la repezeală. Pentru că la Lucica, acestea sunt doar
începutul unei povești de dragoste pentru bucătăria lipovenească. Veți cere mai mult. Și
uneori mult este prea puțin. Veți continua fiind la Mila 23, cu ceilalți păstrători ai
tradițiilor culinare.
Știucă afumată. Sărătură – 1-3 zile. Se spală, se pune la afumat cu lemn de salcie.
Știucă marinată (crap, caras). Se prăjeste crocant, uscat și sărat. Se pune apă cu
oțet, dafin și piper.
Alte specialități: Chifteluțe de știucă, pârjoale de știucă, icre de știucă.

„La Lili și Cristi”
Familia Covaliov este formată din Lili – 39 ani, Cristi – 41 ani, Mirinica Andreia – 15 ani,
Minodora – 6 ani. După cum observați, doi sunt maeștrii casei, Lili și Cristi. O masă bună
cu specific local este mai gustoasă dacă și el, și ea, contribuie la curățarea peștelui. Iată o
parte din meniul de “La Lili și Cristi”.
Cârnați din pește. Pește, condimente, boia ardei iute/dulce, grasime/șuncă de
porc, maț de porc sau oaie.
Rulou de știucă cu cașcaval. Știucă file rulată cu cașcaval, prinsă cu șervetul,
tăvălită în ou și în mălai. Se prăjește în ulei.
Melcișor din pește. Pește tocat amestecat cu legume, sare piper, mărar. Foitajul se
rulează și se taie rondele, se dau cu ou și susan.
Scrumbie marinată pescărească (stil pescăresc la repede). Se lasă toată ziua la
sare, se lasă toată noptea în oțet și ceapă taiată, proaspăta
Icre de știucă. Se freacă cu puțin ulei și ceapă separat.
Budincă de știucă. 2 ardei, 2 cartofi, 2 cepe, o rotiță de cașcaval, un ardei roșu, 10
ouă, măsline, mărar, cimbru, piper, 2 linguri făină. Se taie cubulețe știuca, legumele
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și cașcavalul și se călesc. Se bat oule cu mărar. Se pune la cuptor și se învârte să fie
gata. Se asezonează cu măsline și cașcaval.
Saramură de somn. Somn la grătar, se sărează. Apa cu usturoi, piper, foi de dafin
se toarna opărită peste pește si se adaugă un ardei iute. Se dă în clocot.

„La Englezu’”
Familia Iliev este formată din Raluca - 28 ani, Mircea – 35 ani, Luca – 4 ani. Pentru ei a
prepara feluri de mâncare pe bază de pește, este mai mult decât mândrie. Este o
trăsătură de caracter. Ce puteți găsi “La Enlgezu’”?
Chifteluțe. Crap cu știucă, cartofi, ceapă, ardei roșu și verde, sare, piper, pătrunjel,
mărar, usturoi. Ou și făină pentru legat. Se prăjește în ulei.
Batoane știucă. Știucă, cașcaval de casă, sare, piper, pătrunjel
Ardei umplut cu pește. Crap și știucă. Prăjit în ulei. 2 cepe tăiate și călite cu piper.
Se amestecă ceapa cu carne și puțin bulion. Se umple ardeiul gras, se adauga bulion
pt cratiță apoi se fierbe.
Varenichi. Făină, apa, ouă, sare. Se frământă cu brânză proaspătă și 2 ouă. Se bagă
în pachete apoi în apă clocotită.
Ce alte preparate mai găsiți “La Englezu’”? Știucă la cuptor, ciorbă de pește,
plachie de știucă

“La Lenuța”
Familia Munteanu este și ea parte a traseului culinar din Mila 23. Și nu întâmplător.
Oferta lor de preparate culinare ca la Mila 23, nu sunt sfârșitul, ci începutul unei relații.
Veți reveni “La Lenuța”!
Jumări de crap. File de crap mare. Se taie cubulețe cu piele, se sărează, se lasă
câteva ore să prindă sare. Se tăvălește în făină albă si boia. Se prăjesc în ceaun cu
ulei încins. Se servesc calde cu murături.
Somn în foietaj. Somn – șuvițe file fără piele. Sare și piper. Înfășurat în foitaj în
ceaun încins.
Măruntaie de știucă. Stomac, ficat, icre - sărate – tăvălite în făină, puse la ceaun
cu ulei încins
Crap pe varză. Crap de crap - Se taie rondele, se prăjește în ulei uscat. Se tăvălește
în făină. Se pregătește varza crudă sau murată, ceapa se taie mărunt, se adaugă
piper și sare, cimbru, ardei roșu și bulion. Se prăjeste la tigaie de tuci /cazan și
adăugăm varză până se înmoaie, se călește. Se întind în tavă pe pat de varză și se dă
la cuptor. Se servește cu mămăliguță.
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Gastronomia de la Mila 23 prin rețete povestite1
În acest capitol aflăm, dintr-o serie de
interviuri de tip cercetare antropologică,
realizate în vara anului 2012, la Mila 23, de
o echipă de studenți ai SNSPA, Facultatea
de Științe Politice, Departamentul de
Antropologie, despre cum se prepară racii
umpluţi, în ce fel ajunge un crap la „proţap”,
care este tehnica preparării chifteluţelor de
peşte. Un preparat urban dar și de Deltă,
sunt micii de peşte. O ofertă de calitate este
şalăul cu maioneză, un preparat din alte
culturi este ştiuca umplută. Iar nalangâtele
sunt cunoscute și renumite în mare parte a
Dobrogei. Capitolul se încheie cu descrierea modurilor de conservare a peştelui:
saramura, sărarea, afumarea.
(c) Asociația Ivan Patzaichin-Mila 23

Raci umpluţi
Ştim această reţetă de la primul om care s-a îndurat să discute cu noi la Mila 23. Un gard
mic, albastru. O curte mai mult lungă decât lată, cu casa-vagon pe dreapta şi un petic de
grădină pe stânga. Chiar peste drum de clădirea neterminată a unei viitoare pensiuni „cu
vedere la Dunăre”. Câtpe-aici să ratăm întâlnirea cu doamna T, căci soţul dumneaei tocmai
ieşea pe poartă, se ducea pe baltă, şi ne-a aruncat mult prea anticipata şi tot atât de
terifianta replică: „Peşte! Ce să mâncăm?”.Peşte, peşte. dar sunt soiuri şi soiuri. Unde
mai pui că racul nu e peşte. dar să nu anticipăm! Doamna T ne primeşte cu un zâmbet larg
pe buze, declarând că nu are de ce să se ferească sau să ne ascundă ceva. Ne aşezăm pe o
salteluţă pusă degrabă pe prispa foarte joasă şi începem.
Printre nenumărate alte reţete – cu peşte, cum altfel! – ajungem şi pe tărâmuri uşor
exotice: „sigur că mâncăm şi raci, când îi găsim”. Ştie secretele racului umplut ca la carte,
doar în grija ei stau treburile bucătăreşti de mai bine de 15 ani. A învăţat toate reţetele
de la soacra dumneaei, de la care a preluat ştafeta în cursa hrănirii familiei, căci bătrâna
nu-şi mai găteşte decât mâncarea proprie, de regim.
Umplutura (prăjeala) contine 2-3 cepe; 2-3 linguri de bulion sau sos de roşii; o cană de
orez călit înainte cu puţină apă. Se face o „prăjeală” din aceste ingrediente şi se pun piper
şi foi de dafin după gust, apoi se pune capacul pe oală şi se lasă la fiert până se pătrunde
orezul şi se face o masă păstoasă din amestec. Foile de dafin se scot din fiertură la sfârşit.
Racii se spală bine înainte de a fi puşi la fiert. După ce se răcesc se umplu cu amestecul
de mai sus (se ridică carapacea şi se depozitează înăuntru), având grijă să scoatem
„mizeria” din interior înainte pentru că altfel zeama şi orezul se înnegresc.

1

“La masă cu oamenii Deltei, o cartografie a practicilor gastronomice”, coordonatori Bogdan Iancu, Monica
Stroe, un proiect de patrimoniul cultural imaterial, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național,
2012, ISBN 978-973-570-417-9
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Se pune totul la fiert, la foc mic, pentru aproximativ 10-15 minute şi se serveşte cu
mujdei de usturoi. Mujdeiul: se striveşte bine-bine usturoi cu „chisoiul” (piuliţă/mojar).
Se adaugă treptat ulei şi oţet şi se freacă amestecul într-un bol, ca maioneza, până când
devine păstos.
Mujdeiul este foarte răspândit în zonă şi pentru că merge foarte bine cu peşte, desigur,
iar când nu este usturoi, oamenii pun oţet şi ulei în zeama lăsată de peştele fiert şi înting
în ea. Pentru orăşeanul nefamiliarizat cu ritmul vieţii de la Mila 23 şi cu ceea ce intră,
într-adevăr, în categoria „exoticului”, reţeta de raci umpluţi poate părea ceva
impresionant. Însă ultima remarcă a interlocutoarei noastre, cea legată de
alternativa economicoasă la mujdei, ne readuce cu picioarele pe pământ (sau într-un
lighean cu apă foarte rece). Racul nu e peşte, dar e frate cu el atunci când vine vorba de
resurse financiare aproape inexistente şi de o dependenţă aproape exclusivă de ce „dă”
şi ce „nu dă” balta la un anumit moment al anului.[culeasă şi povestită de Ioana Jelea şi
Cătălin Buzoianu]
Crap la „proţap”
În ciuda legendelor pescăreşti locale, nu se poate da totuşi crezare pescarilor care
povestesc de crapii enormi pe care i-au prins astfel încât „proţapul” din titlu să fie justificat
în realitate. Chiar şi cel mai zdravăn dintre crapi e departe de dimensiunile unui viţel sau
al unui gingaş purceluş de lapte.
Crapul la proţap apare des în discuţiile despre mâncare, astfel încât ajungem să
dibuim nu una, ci două variante ale delicioasei „proţăpiri”.
Prima variantă, furnizată de doamna C, merge drept la ţintă. Ce şi cum şi cât. Fără secrete
(cel puţin pentru urechile noastre). E un fel de mâncare pe care i-l cer turiştii care vin la
pensiune şi care intră într-o înşiruire de feluri în care poţi găti crapul, niciuna, aparent,
mai sofisticată decât cealaltă. Toate însă stau sub semnul peştelui care se cere „trezit” din
dulceaţa-i caracteristică cu ceva sare de lămâie.
Crapul se crestează pe lăţime pentru ca oscioarele care nu pot fi curăţate să se
„topească” la temperatura cuptorului, apoi se despică pe lungime, în două bucăţi. Se
pune pe tava unsă cu ulei; pe fundul tăvii sunt aşezate nişte beţigaşe de lemn, pentru ca
peştele să nu se lipească de tavă (misterul proţapului s-a rezolvat!). Se ornează crapul cu
felii de roşii, de lămâie, ardei (ciuşcă) şi chiar şi ciuperci, apoi se bagă la cuptor. Ciupeşti
peştele cu furculiţa pentru a verifica dacă s-a pătruns şi adaugi sos picant sau dulce, cum
îţi place, şi-l mai laşi 10 minute la cuptor. Poftă bună!
Hehe! Dacă lucrurile ar fi atât de simple. Vorba ceea, nu e Mila 23 locul în care umblă
crapul cu proţapul în coadă. Poate că n-ar strica să medităm un pic la secretele pe care ni
le pune în tavă domnul S, cel de inovaţii culinare iubitor.
S-o luăm de la capăt. Crapul se despică în două, cum bine am zis la început, dar, pare-se,
nu se spală (ca să nu se umple de apă şi să-şi piardă gustul) ci doar se şterge cu o cârpă
sau un şerveţel. Bucătarul cunoscător ne spune că peştele acesta nici nu se curăţă de
solzi, ci se lasă aşa, îmbrăcat, cum ni l-a dat balta. Dacă prăjeala (literală!) de umplutură
seamănă, cumva, cu cea descrisă de doamna de dinainte, căile celor doi bucătari se
despart după ce peştele a făcut prima crustă la cuptor. După cum ne spune domnul S., pe
care l-am găsit săpând de zor în grădina care-i oferă toate cele trebuincioase
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bucătăriei, acum e acum! Reţeta clasică îţi spune că torni suc de roşii sărat sau picant
peste peşte şi-l vâri din nou la cuptor. Ei bine, domnului S. îi plac inovaţiile, astfel că el îşi
îmbată un pic crapul într-un pahar de vin alb, în loc să-l scalde în marea de tomate. În
plus, mujdeiul lui nu e de ici, de colea, căci se face cu ulei de măsline!
Abia acum e pofta bună![culeasă și povestită de I. J. şi C. B.]
Chifteluţe de peşte
Următoarea reţetă s-a ivit din sacul primului om necunoscut şi primitor din Mila 23.
Doamna T ne-a spus, pe repede înainte, o colecţie impresionantă de reţete care-ţi întorc
peştele şi pe faţă şi pe dos, numai de-ar ieşi ceva „mai altfel” din hrana de baltă cea de
toate zilele. Doamna T zâmbeşte larg şi vorbeşte cu multă energie. Trăieşte într-un loc plin
de soare, dar viaţa ei nu este luminoasă tot timpul. Nu se plânge, ci ne spune, printre
picături, care îi sunt greutăţile. Deşi „sunt zile în care prindem, sunt zile în care nu”, lucru
care ne face cumva să bănuim lipsuri nenumărate, întâlnirea cu doamna T. nu ne lasă
urme de tristeţe. Iată două dintre reţetele ei redate cu bucuria pe care ne-a inspirat-o
dumneaei atunci. Nu sunt chiar vorbele ei, dar bănuiesc că asta aţi fi înţeles dacă i-aţi fi
stat pe prispă.
Piftele sau chiftele, zi-le cum vrei, tot ai nevoie de nişte crap. Mai baban sau mai sfrijit,
după cum ţi-e de mare norocul, măiastră vintirea şi bun locul, crapul îşi doreşte o văpaie
care să-l perpelească bine, căci, nu-i aşa, după o viaţă petrecută între ape, ai face pe
dracu’n patru pentru un pârjol pe cinste.
Iată deci cum norocosul care prinde crapul îi cere trei lucruri, gustoase şi crocante
toate trei: chiftele, chiftele şi. iar chiftele. Crapul de poveste se dă de trei ori peste
cap şi aşază dinaintea norocosului minunăţii de fileuri eliberate de povara cea de
gât înţepătoare şi de tuse dătătoare (adică se scutură de oase, cum am văzut şi mai
înainte!). Norocosul nu-i Greuceanu să se dea şi el peste cap, aşa că se apucă, pur şi
simplu, de tocat.
Tocătura cea de vară cu piper se tot presară. Se împrieteneşte, apoi, cu jupânul usturoi
(la cap bătut în chisoi). Dacă vrei să-i pui şi alte cele, ia aminte, gustul simplu-i mai
cuminte!
Turtiţele se rumenesc în cratiţa mai lată, în timp ce „rotunjoarele” se fac la cazan. Numa’
spune cum vrei. Oricum, ai în faţă o minunăţie! Pe cuvânt de crap!
Obişnuit fiind, deja, cu minunile, vei spune, poate, „doar atât?”. Pofta de chifteluţe de
peşte şi cu ceva sos se ostoieşte, deci se pune de un pic de bulion cu prăjeală (ceapă
călită), cu un pic de apă şi se lasă chifteluţele să se odihnească în cratiţă, în
balta asta caldă, o vreme. [culeasă și povestită de I. J. şi C. B.]
Mici de peşte
Micul de peşte cu somn se găteşte şi cu crap şi cu un pic de ştiucă. Ce mai, amestec de baltă,
pentru tot omul obişnuit cu grătarul!
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Numa’ că micii ăştia nu se amestecă aşa, cu oricine. Îţi trebuie om iscusit, care să cunoască
peştele după „moitură”. Unul e mai blând şi-ţi mângâie limba, altul mai vârtos, de-ţi
stârneşte fălcile (pe-aici, peştele nu-i carne, da’ nici plantă parcă n-ar fi). Dacă-l prinzi pe
meşterul de mici, uită-te bine, căci meseria se fură, nu te-aştepta să-ţi pună pe-o tavă de
aur secretul micului potrivit. Munceşte, băiete!
O dată ce-ai prins din ochi cam cât şi ce şi cum, ţine secretul bine, să nu-ţi scape printre
degete. Să nu te las cu buza umflată totuşi, zic. Aşa că faci matale micii cu mâna, ca la tine
acasă, după ce-ai presărat în carnea care nu e carne niscaiva piper şi cimbru. „Cam cât?”
zici. Cât te lasă inima.
Dacă nu te-a pişcat destul reteţa asta minune, ia matale nişte muştar sau nişte hrean ras
în oţet, de la borcan. Nu ştii ce-i hreanul? Nici ce-i borcanul? Na, atunci meriţi să mănânci
bunătăţi de la bunica din televizor şi de la taica pliculeţ! Of! [culeasă și povestită I. J. şi C.
B.]
Şalău cu maioneză
Povestea acestei reţete, care tot de la doamna T. vine, este cea a unei mari descoperiri
făcute pe tărâmuri îndepărtate (tocmai la Galaţi) şi care vine să bulverseze universul
culinar al Milei 23. Doamna T. ne spune că ea a dat „goarna şi pe la pensiuni” despre reţeta
aceasta, care-i place tare mult şi pe care a aflat-o de la un medic în a cărui îngrijire s-a
aflat la un moment dat. Pusă în situaţia de a-i răsplăti cumva eforturile doctorului,
doamna T îl întreabă ce şi-ar dori. Omul răspunde că vrea un şalău pe care să i-l
pregătească nevasta cu maioneză. Mirată, doamna T îl întreabă pe doctor cum se face o
asemenea ciudăţenie. Şi iată cum şalău cu maioneză descinde pe ţărmuri deltaice.
Se fierbe şalăul cu puţină sare. Se fierb şi cartofi, care se taie, apoi, feliuţe. Pe un platou
se pune un strat de fâşii de şalău. Deasupra acestuia, se aşterne un strat de gogoşari, „ca
să aibă acreală”. Se toarnă maioneză pe deasupra şi, dacă nu vrei s-o iei de la capăt cu
stratificarea, începi să-ţi vezi frumos de decor. Pentru asta îţi trebuie măsline, frunze de
pătrunjel sau de leuştean. şi ce-ţi mai trece prin cap. Mâncarea asta e un aperitiv, dar
doamna T. ne spune că poţi mânca, liniştit, chiar mai mult. [culeasă și povestită I. J. şi C.
B.]
Crap la proţap
Într-una din ultimele zile petrecute în Deltă, doamna M., gazda noastră, decide să ne
pregătească la prânz crap la cuptor. Se mai numeşte şi crap la proţap, nume care se
păstrează încă din vremea în care era pregătit în cuptoare din lut. Gospodină deprinsă cu
reportofonul, aparatul foto şi camera de filmat, doamna M. se oferă să ne prezinte tot
procesul de preparare a acestui delicios fel de mâncare. După cum suntem obişnuiţi, ea se
ocupă de tot, de la curăţarea şi tranşarea peştelui până la servirea lui în farfurii mari de
porţelan. Crapul este preparat în bucătăria de vară, o bucătărie mare cu două aragazuri şi
nenumărate vase şi ustensile care ne pot indica numărul mare de feluri de mâncare care
au fost pregătite acolo de-a lungul timpului. Crapul la proţap nu este un fel de mâncare rar
pregătit în Mila 23, ba dimpotrivă, aş putea spune că face parte din categoria
mâncărurilor pregătite în orice casă lipovenească într-o zi obişnuită. Doamna M. alege
însă să ne prezinte, în stilul caracteristic, reţeta pentru turişti, deşi m-am convins de-a
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lungul şederii mele acolo că nu există diferenţe majore între reţetele pregătite de dânsa
pentru turişti de cele pregătite pentru familie.
Crapul ales trebuie să fie musai proaspăt, doamna M. accentuează că gustul este în
primul rând dat de cât de proaspăt este peştele. Crapul pe care ea îl pregăteşte a fost
adus de dimineaţă de mama dumneaei, care a venit la cafea după ce a scos plasele şi a
dat o fugă pe la cherhana. Crăpceanul, de maxim 2 kilograme (se poate şi mai mare, căci
e mai gustos, dar nu prea mare că trebuie să încapă în tavă) se curăţă de solzi şi se taie
pe spate (de preferat, deşi doamna M. alege să îl taie pe burtă), începând de la cap şi
continuând până la coadă, până se desface într-un fel de roată. În mod obişnuit nu se
curăţă de solzi, însă doamna M. alege să îl cureţe pentru a fi devorat mai confortabil.
Apoi se eviscerează şi se scot branhiile, se spală şi se scurge bine. Se aşază într-o tavă
(potrivită ar fi o tavă de aluminiu căci vasele de aluminiu dau gust peştelui iar în plus
peştele nu se lipeşte de ele) care a fost unsă în prealabil cu ulei şi puţin oţet pentru ca şi
partea de jos a peştelui să prindă gust. Deasupra crapului se pun sare, piper, ulei şi puţin
oţet. Se pot adăuga şi alte ingrediente, fiecare gospodină fiind liberă să adauge ce crede
de cuviinţă că ar fi potrivit. Doamna M. alege să adauge cartofi tăiaţi felii subţiri (nu de
alta, dar trebuie să se pătrundă bine) pentru ca aceştia să fie serviţi ulterior cu peşte sub
formă de garnitură. În cazul în care se găsesc cartofi noi, se vor folosi aceştia şi vor fi
lăsaţi întregi sau tăiaţi pe jumătate (în funcţie de dimensiune). Tava va fi băgată în
cuptorul potrivit de încins până când peştele capătă o crustă aurie subţire (aproximativ
20 minute sau până intră furculiţa uşor în carne). Între timp, se pregăteşte un sos din
pastă de tomate, puţină apă şi usturoi. Când peştele este rumenit, se adaugă sosul iar
peştele acoperit cu sos este garnisit cu felii de roşii, felii de ardei gras şi câţiva ardei iuţi
întregi (“ciuşti”). Apoi se bagă în cuptor până când este gata. Greu de spus cât este ţinut
(aş spune încă 10 minute), căci doamna M. ne spune clar că fiecare gospodină ştie când
peştele este gata pentru a fi scos din cuptor. Se manâncă adesea cu pâine şi salată de
varză, aşa cum obişnuieşte să-l servească şi doamna M.
Crapul la cuptor a fost cel mai bun fel de mâncare pe care l-am consumat de-a lungul
întregului teren din Deltă şi, mai mult, poate unul din cele mai bune preparate din peşte pe
care le-am consumat în viaţa mea. Mai multe nu pot spune, căci n-am cuvinte potrivite
pentru a descrie gustul acestui preparat iar fotografiile sunt cu siguranţă mai potrivite
pentru a împărtăşi această experienţă culinară lipovenească. [culeasă şi povestită de
Sabina Basiul]
Ştiucă umplută
Doamna V. îşi aduce aminte cu mare plăcere de numeroşii turişti pe care i-a primit la
pensiune şi i-a încântat cu preparatele ei. Ne arată cu mândrie un caiet în care erau scrise
opinii de la foştii ei clienţi cu privire la gradul de mulţumire faţă de serviciile sale şi pare
nostalgică faţă de vremurile când îşi permitea să ţină deschisă pensiunea. Rugată să ne
prezinte câteva reţete, alege întâi reţeta de ştiuca umplută, unul dintre felurile de mâncare
preferate de turiştii care veneau la pensiunea sa, dar şi de membrii familiei.
Se aleg câteva ştiuci de cel puţin un kilogram (două, trei, poate şi mai multe, în funcţie de
numărul celor de la masă) şi se curăţă de solzi. Se scoate pielea de pe ştiucă cu grijă, de
la cap spre coadă. Acest procedeu necesită multă dexteritate din partea gospodinei,
pentru că pielea este foarte subţire şi se poate rupe foarte uşor. Doamna V. ne
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povesteşte că trebuie să ai o anumită îndemânare care se capătă în timp,
îndemânare care i-a impresionat pe cei de la Rai Due când au filmat-o pregătind acest fel
de mâncare. Procedeul începe cu crestarea uşoară a pielii din jurul capului astfel
încât aceasta să rămână prinsă de cap şi apoi se continuă cu despinderea pielii ştiucii
până la coadă cu foarte mare atenţie. Se fac mici crestături în apropierea aripioarelor
pentru ca pielea să nu se rupă, crestături care necesită o mare dexteritate pentru a evita
folosirea ulterioară a acului şi a aţei. După despieliţarea peştelui, se spală pielea bine, se
adaugă sare şi se lasă la scurs. Ştiucile sunt tăiate pe burtă, eviscerate şi dezosate încet
cu un cuţit iar carnea se băgă la robot. Înainte se folosea maşina de tocat, însă acum
doamna V. preferă robotul de bucătărie pentru că întreaga compoziţie iese ca o pastă şi
oasele rămase sunt sfărâmate în întregime. Separat, sunt spălate, curăţate şi tăiate foarte
mărunt legumele. Doamna V. foloseşte de obicei ardei roşu, măsline şi ciuperci, însă pot
fi folosite şi altele precum ceapă, usturoi sau morcov. Într-un vas mare se pun carnea
tocată, legumele, câteva ouă şi pătrunjel tăiat foarte mărunt. Doamna V. adaugă sare,
piper, puţin chili şi un amestec de condimente propriu pe care îl foloseşte la toate
preparatele din peşte. Acest amestec conţine, în proporţii egale, numeroase condimente
cumpărate din magazin precum busuioc, oregano, tarhon şi cimbru. În acest amestec
rolul cel mai important, ne spune doamna V, îl are busuiocul, acesta fiind elementul care
dă un gust deosebit peştelui. Compoziţia din vas se amestecă foarte bine şi se începe
umplerea ştiucii cu mare atenţie pentru a nu rămâne aer în interior. O dată ştiuca
umplută, se pune în tavă pe o hârtie de pergament. Ea este unsă cu ulei sau cu sos, în
cazul în care doreşti să capete un gust special. Doamna V. obişnuieşte să facă un sos de
roşii, mujdei de usturoi şi ardei şi îl adaugă în tavă înainte ca ştiuca să fie băgată în
cuptor. Acest sos are un rol deosebit pentru că ştiucă, ne spune doamna V., este un peşte
foarte uscat şi are un gust uşor ciudat iar sosul îi schimbă total structura şi gustul. Fie că
este doar unsă cu ulei sau se adaugă sos, ştiuca se băgă în cuptor şi se ţine în jur de 40 de
minute. Doamna V. o serveşte de obicei caldă, ca fel principal, alături de cartofi natur şi
salată (poate fi salată de roşii, salată de castraveţi acri sau alt tip de salată în funcţie de
sezon) sau rece, ca aperitiv.
Doamna V. ne-a chemat la ea trei zile mai târziu după prima vizită pentru a gusta din
ştiuca umplută pe care o pregătise pentru câţiva prieteni veniţi în vizită. Am mâncat ştiuca
rece, tăiată felii sub forma unei rulade, ca aperitiv (ştiuca era uscată, nefiind adăugat sos
la prepararea ei). A fost un preparat foarte săţios şi aş spune un pic greoi, însă cu un gust
unic care îmi va aduce întotdeauna aminte de Mila 23. [culeasă și povestită de S. B.]
Nalangâte
Doamna M., gazda noastră, obişnuia să pregătească desert pentru fiecare masă de prânz
pe care o luam la ea. Şi de fiecare dată când stătea cu noi la masă, ea alegea să guste
numai desertul. Îmi aduc aminte că într-o după-amiază chiar ne-a spus că de fiecare dată
când are de ales între amânca dulciuri sau mâncare, alege dulciurile. Unul din cele mai
bune şi mai simple deserturi pe care le-am mâncat la ea au fost nalangâtele, un fel de
clătite care se prepară adesea în casele lipoveneşti.
Reţeta este foarte simplă şi rapidă, iar rezultatul este delicios. Într-un castron se pun
iaurt, 2-3 linguri de zahăr şi trei ouă. Toate ingredientele se amestecă bine până când se
obţine o pastă omogenă şi apoi se adaugă treptat faina. Separat, într-un pahar se
amestecă o linguriţă bicarbonat de sodiu cu puţin oţet. În castron se adaugă bicarbonatul
stins cu oţet şi esenţa de vanilie (se poate adăuga şi coajă de lămâie rasă). Se amestecă
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totul bine până când se obţine o compoziţie nu foarte groasă (trebuie să fie un pic mai
groasă decât compoziţia pentru clătite). Se încinge ulei într-o tigaie şi cu o lingură se
adaugă puţină compoziţie în tigaia încinsă. Se prăjesc pe ambele părţi, la foc mic pentru a
nu se arde. Doamna M. a ales să le facă punând doar puţin ulei atunci când a încins tigaia,
explicându-ne că nu e tocmai sănătos să mănânci prăjit iar nalangâtele ies foarte
gustoase pregătite şi astfel.
Nalangâtele se servesc calde, cu zahăr pudră aşternut pe deasupra. Doamna M. ne-a adus
şi un castron cu miere, îndemnându-ne să le mâncăm înmuiate în miere. Sunt nişte
clătite moi şi pufoase, asemănătoare clătitelor americane. Servite cu miere, devin un
desert ideal pentru a încheia o masă tradiţională lipovenească. [culeasă și povestită de S.
B.]
Moduri de conservare a peştelui: saramura, sărarea, afumarea
Peştele sărat nu reprezenta numai un mod de conservare a peştelui, ci şi un mod de viaţă,
un mijloc de socializare, un pretext pentru comunicare, aşa cum pentru femeile din zonă
acest mijloc de intermediere a socializării era ceaiul negru cu zahăr topit în lapte.
Zahărul pentru ceai era pregătit cu ajutorul unei oale de tuci în care se punea o pastă
groasă de zahăr cu lapte, se punea pe foc şi apoi se turna zahăr până acesta era cuprins de
lapte, după topire se lua zahărul întărit şi se rupea cu un cleşte. Se lua o bucăţică de zahăr
în gură, şi se servea cu ceai negru. Aproape toate femeile lipovenilor participau la acestă
activitate aproape ritualică în aşteptarea bărcilor de pescuit. Femeile veneau spre
casă când estimau că ciorba de peşte era gata. Bărbaţii însă nu erau mai prejos, se
strângeau în grup şi împărţeau o ştiucă uscată, socializând la un pahar de bere. Să fie oare
o amintire a timpurilor medievale când mai mult de 25000 de sturioni erau prinşi în zona
Chiliei şi peştii se exportau către Constantinopole, Braşov, Cracovia, Budapesta, preparaţi
prin sărare în zona Chilia, aşa cum menţiona Nicolo Barsi în secolul 17? Este greu de
stabilit, dar sarea a jucat un rol esential încă din neolitic. În arcul carpatic, cultura
Cucuteni se baza şi pe producţia de sare prelucrată. Apa sărată se fierbea în celebra
ceramică de Cucuteni până când rămânea numai sarea, care era transportată în brichete
ceramice. Poate nu întâmplător localnicii atribuie încă sării atributele vieţii şi ale morţii,
sarea care se aruca după procesul de conservare este „sare moartă”. Dar astăzi peştele
sărat este mai mult o amintire, iar dacă metoda de sărare şi uscare mai este încă
cunoscută de câţiva localnici, conservarea cu saramură mai este cunoscută doar celor care
au lucrat în timpul comunismului în industria piscicolă, deşi metoda este şi ea atestată din
epoca medievală.
Pentru saramura de peşte se folosesc trei coşuri de peşte şi două găleţi de sare. Se
folosesc babuşcă şi biban. Se spală cele trei coşuri cu peşte, arunci într-un coş o căldare
de sare şi 1/2 din cantitatea de peşte, se amestecă bine şi se găureşte bine cu furculiţa
peştele. Apoi se pune restul de peşte şi o căldare de sare şi se amestecă din nou. Se pune
presa (pietre mari), şi se presează cu scânduri acoperite cu piele deasupra. Se lasă aşa 3
săptămâni pentru ca sângele să iasă din peşte. După trei săptămâni se scoate în lăzi şi se
lasă peştele la scurs. Se aşază în butoaie şi se face saramură, o apă cu sare astfel încât să
plutească oul). Deşi aşa se transporta peştele pe distanţe lungi încă din secolul XVI, acum
metoda este istorie chiar şi pentru cherhanalele din Deltă.
Peştele sărat se prepară de preferinţă cu scrumbie, dar se pot săra şi usca şi alţi peşti
(ştiuca). Întâi se sărează, iar scrumbia fiind peşte mare se taie pe burtă şi se sărează, se
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pune multă sare, peştele ia câtă sare îi trebuie iar ce rămâne este sare moartă. Se lasă
câteva zile în sare, circa trei zile. Se scoate, se pune 10 minute în apă să mai iasă din sare
şi să rămână lucioasă după ce e uscată. Se scoate şi se pune pe o sârmă ca să se usuce,
asta dacă vrei peşte uscat.
Peştele afumat se sărează şi se desărează ca peştele uscat. După ce prinde luciu, se face
foc apoi se adaugă rumeguş peste foc, se acoperă cu o cârpă coşul pe unde iese fumul.
Focul nu trebuie să fie tare, pentru că se destramă peştele, dacă arde focul, mai se mai
pune apă peste rumeguş, se lasă toată ziua la afumat. [culeasă şi povestită de Cristian
Chiriţă]
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Copilăria și tinerețea culinară a unui campion olimpic – Ivan Patzaichin2
Interviu realizat de Bogdan Iancu, Monica Stroe
La pescuit de file-uri de ştiucă
Ivan Patzaichin, multiplul campion olimpic la canotaj,
rememorează, în cheie gastronomică, tinereţea sa la Mila
23, într-o familie de pescari.
Bogdan Iancu: Am o curiozitate legată de felul în care se
împart între masculin şi feminin rolurile în felul în care se
pregăteşte în Deltă. Există, de exemplu, vreun fel de
mâncare pe care îl fac doar bărbaţii? Şi dacă da, când?
Ivan Patzaichin: De regulă când pleacă în echipe, cu
năvodul, atunci îşi fac singuri, am trăit şi eu momentele
astea când veneam în concedii, plecam în locul lui tata şi
mă puneau pe mine să fac ciorbă. (râdem) . de ce râzi, că
nu era o noutate să fac o ciorbă de peşte. Dar când aveau
la dispoziţie atâţia peşti frumoşi îi tăiau şi nu opreau
fileuri şi chestii de astea, doar partea dinspre coadă şi
partea dinspre cap şi restul aruncau, fileurile astea
frumoase de ştiucă. Şi am trăit un moment când au
(c) Sorin Lupșa
aruncat în apă fileurile şi le-au dus la mal, apoi când am
dat a doua toană de asta au tras şi fileurile, le-au prins (râde). Mi-a rămas în cap aşa o
chestie frumoasă…
B.I.: De ce se aruncau fileurile?
I.P.: Pentru că adevăraţii pescari când fac ciorbă fac mai mult din cap şi coadă de peşte ca
să iasă consistentă. Dacă faci numai din ştiucă ori numai din crap iese foarte limpede şi
atunci trebuie să mai bagi şi cap sau un peşte mai altfel, o bucată de şalău, biban ca să iasă
mai groasă, mai albicioasă, nu limpede.
B.I.: Şi diferă cel care se găteşte în baltă de cel de acasă, cel de pe mal?
I.P.: Procedurile sunt aceleaşi, numai că se face mai rustic. Se pune un ceaun între trei
lemne, îl agăţi cu o sârmă şi dai foc cu stuf sau lemne. Sare, oţet, cartofi, ceapă şi e suficient
să iasă o ciorbă dacă ştie să o gătească bine.
B.I.: Cât durează gătirea unei ciorbe pentru mai multe persoane?
I.P.: Până într-o oră. Încă o treabă, nu se face din aia cu fiertură cum se face de regulă,
dacă ştii să alegi, nu trebuie să strecori, să fierbi peşte şi să strecori ca să iasă mai gros,
dacă ştii să-l alegi şi e şi proaspăt. vă fac poftă?
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“La masă cu oamenii Deltei, o cartografie a practicilor gastronomice”, coordonatori Bogdan Iancu, Monica
Stroe, un proiect de patrimoniul cultural imaterial, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național,
2012, ISBN 978-973-570-417-9
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O ciorbă cu apă din Dunăre. La Bucureşti.
B.I.: Se şi prăjeşte peşte pe baltă?
I.P.: În baltă, dacă e utilat pescarul şi cu o tigaie, se şi prăjeşte. Dar eu am păţit ceva foarte
haios: am fost cu nişte prieteni într-un an şi l-am rugat pe vărul meu, ştiam cam pe unde ne
ducem noi (cam pe lângă zona lui) şi l-am rugat să ne facă o surpriză şi să ne facă o ciorbă
şi a venit, ne-a făcut o ciorbă, dar în schimb a uitat să ia farfurii şi linguri, adică nici nu se
foloseşte treaba asta, de regulă, la pescari, mănâncă toată lumea din oală peştele. Şi ne-a
făcut ciorbă, ne-a chemat la masă, am venit noi, arăta foarte bine ciorba aia şi, când să ne
aşezăm, toată lumea se uita unde-s linguri, unde-s farfurii şi el fără nicio treabă a tăiat
nişte stuf proaspăt, verde, l-a spălat în canal, a aşezat bucăţi de peşte şi cum aveam cutii de
bere din aluminiu, le-a tăiat şi ne-a făcut şi linguri (râde). Acum m-am prins, sunt douăzeci
şi ceva de ani de atunci şi acum când mă mai întâlnesc cu prietenii ăia ne întrebăm când
mai mergem şi mai facem o ciorbă din aia cum a fost, grozavă. O altă întâmplare e cu
soacră-mea care s-a dus într-un an cu fiică-mea, prin optzeci şi ceva, la Mila şi tot îi plăcea
ciorba cum se face acolo şi iese aşa bună şi întreba cum se face de iese aşa bună şi normal
că cei de acolo au zis că apa de Dunăre face ciorba bună. Şi să vezi că soacră-mea mă sună
şi [zice]: „Ivan, să vii mâine la mine că am venit cu peşte din Deltă şi cu un bidon de apă de
Dunăre să-ţi fac o ciorbă aşa ca la.”, (râde) „Mamă, ai cărat bidonul degeaba. Au râs de
tine la Mila.”.
Peştele cârbovit, peştele-batog
B.I.: La tranşat, se foloseşte un anumit tip de cuţit la curăţat, adică
diferă de la un peşte la altul?
I.P.: De regulă sunt cuţitele alea pescăreşti cu mâner de lemn rotund, aşa, sunt cu o lamă
medie, maxim 20 cm şi cu ală e foarte uşor de tranşat când trebuie să se facă fileul, să se
scoată coastele, să cârbovească. Aia e o treabă foarte interesantă, de cârbovit peştele.
B.I.: Ce înseamnă?
I.P.: De crestat, de exemplu carasul, scrumbia, ştiuca, peştele cu multe oase. În momentul în
care îl prepari şi mănânci nu mai simţi oase, că se fărâmiţează.
B.I.: Există un fel calendar al peştelui, perioade ale anului în funcţie de care se consumă
mai degrabă un peşte decât altul?
I.P.: De regulă erau momente, adică perioade ale anului în care se prindeau, mai mult un
fel de peşte, de regulă perioadele mai reci erau cu crap, somn. Perioadele celelalte erau
carasul, ştiucă, şalăul. Crapul de regulă iarna şi toamna se prindea, că atunci el se
adăposteşte, se pregăteşte de iarnă.
Monica Stroe: Existau peşti care se congelau?
I.P.: De congelat era mai greu, nu ştiu dacă exista în perioada copilăriei mele măcar un
frigider undeva în sat, dar se punea la sărat şi la uscat. Se făcea batog. Orice peşte, de la
plătică, babuşcă, biban şi somotei şi de regulă se afuma.

18

M.S.: Care soi de peşte era mai apreciat?
I.P.: Nu ştiu, şalăul, ăsta era peşte căutat că era peşte alb.
M.S.: La prepararea peştelui în casă erau implicate doar femeile, era despărţirea asta că
bărbaţii găteau la baltă şi femeile acasă?
I.P.: Da, de regulă femeile se ocupau acasă, în baltă erau bărbaţii. De regulă
bărbaţiitranşează peştii, dar şi femeile ştiu să tranşeze foarte bine.
„Aţi descoperit ce este o malasolcă?”
B.I.: Se gătea mai mult la cuptor sau în curte?
I.P.: Ciorba se făcea la ceaun. La cuptor mai făceai câte un proţap din ăla cu un crap
frumos. Îl făceai la cuptor, că aveau cuptoare în curte, că fiecare îşi făcea pâinea în curte,
măcar o dată pe săptămână pâine şi ţinea o săptămână fără probleme. Acolo mai făceai şi
câte un preparat din ăsta pentru sâmbătă şi duminică că, de regulă, sâmbăta şi duminica
se mânca mai altfel, mai tăiai o găină, dintr-o găină făceai o ciorbă, un pilaf şi mai făceai şi
câte o bucăţică de friptură. Măcar sâmbăta şi duminica, când erai în familie, te duceai şi la
biserică. Sâmbăta, duminica era toată lumea acasă, tata nu era plecat la baltă, că tata
pleca dimineaţa la patru şi se întorcea seara la opt, adică toată ziua era plecat, apuca să
mănânce seara ceva şi se culca, mai trântea şi o duşcă de ceva. Nu l-am condamnat
niciodată, că la munca aia. Dar în timpul săptămânii peşte, dimineaţa peşte, la prânz peşte
şi seara peşte, dimineaţă mâncai o icră cu o malasolcă, aţi descoperit ce e o malasolcă?
B.I.: Da, mai ales studenţii de la Mila 23 au scris despre malasolcă.
I.P.: Un fel de rasol, da gustos, sărat aşa, mai stătea o noapte, a doua zi puneai sarea şi a
doua zi era nici prea proaspăt să fie prea dulce şi nici prea sărat. Dacă făceai şi un mujdei
bun la ea şi cu cartofi, se făcea cu cartofi, se făcea mujdei cu cartofi şi cu un şalău file aşa
frumos în malasolcă.
M.S.: Există o diferenţă între ce gătesc lipovenii, haholii?
I.P.: Din câte am observat acuma, că atunci nu-mi dădeam seama, dar acum încearcă
fiecare să tragă pe partea sa.
B.I.: Scordolea se făcea?
I.P.: Scordolea nu se făcea, a venit mult mai târziu asta, scordolea şi a venit din partea
Sulina, din partea asta, partea grecilor, probabil de acolo a venit scordoleaua.
B.I.: Dar dulciuri?
I.P.: Păi se făceau varelniki, piroshki, un fel de colţunaşi cu diverse fructe de sezon, iarna se
făceau cu brânză dulce şi smântână. Se făceau un fel de ştrudel cu fructe, când se termina
iarna se făceau din dovleac, se păstra dovleacul peste iarnă. Foaia o întindea prin casă,
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făceau în casă, făceau tăieţei în casă împrăştiindu-i şi pe pat şi pe scaune, pe dulapuri, să se
usuce.
Delicatese uitate: ciulini de baltă, fructe de nufăr alb, vârfuri de papură
B.I.: Am tot întâlnit menţiuni despre consumul ciulinilor de baltă.
I.P.: Da, se mănâncă fierţi sau se usucă. Se fierbeau, după aia tăiai carcasa şi scoteai doar
fructul, care se mânca. Se făceau şi diverse paste, că aia are un gust de castană, un pic mai
dulce decât pasta de castană. Şi peste iarnă chiar se puneau la uscat şi se mâncau şi uscate.
Da, eu tot spun treaba asta cu ciulinii, dar se mănâncă şi fructul de nufăr alb, e ca o
smochină.E foarte bun, nu e aşa dulce ca smochina. Se mănâncă şi vârfuri de coceni de
papură care-s foarte buni. Când cresc se fac aţoşi, dar când sunt tinerei, adică în
primăvară, sunt foarte crocanţi.
„Creştea porumbul mai mare decât stuful”
B.I.: Grădini existau, nu? Pentru că s-a făcut colectivul şi.?
I.P.: Nu, existau şi înainte, dar erau perioade în care inunda şi după inundaţii puneau
oamenii grădini. De regulă, e pământ super bun acolo pentru grădini, dar e problema cu
inundaţia, acuma nu prea se mai fac, se mai fac aşa unde au rămas locuri mai înalte pe
unde s-a dragat. Acuma sunt inundaţii mai puternice şi mai dese pentru că s-a îndiguit
foarte mult şi apa nu mai are unde să se reverse şi atunci mai mult inundate stau locurile.
Pe vremea mea, când eram copil, venea primăvara după topirea zăpezii, venea apa mare,
dar în două săptămâni scădea şi după aia puneai grădina, n-aveai treabă, creştea porumb
mai înalt decât stuful.
M.S.: Şi se bazau oamenii pe legumele din grădină?
I.P.: Sigur, noi aveam chiar mai multe grădini acolo pe şuntă, aveam mai multe grădini,
creşteau nişte pepeni, la un moment dat m-am dus eu cu vărul meu şi am furat de la
bunicul nostru, la noi putrezeau pepenii, pepenii galbeni aşa erau, şi la bunicul am găsit un
pepene, cred că avea cincizeci de kg. şi n-am putut să-l ducem amândoi. aveam vreo zece,
doisprezece ani deja. L-am rostogolit până în baltă. Şi am fost foarte dezamăgiţi când l-am
tăiat, nu puteam să înfigem cuţitul, cu toporul, l-am tăiat şi era galben, din ăla cu roz
gălbui şi eram dezamăgiţi că nu era roşu.
M.S.: Animale ţineaţi?
I.P.: Animale, da, aveam şi vacă şi porci, dar ţineam în baltă, vaca o ţineam acasă de
regulă, dar porcii îi ţineam în baltă şi se ducea tata o dată la două trei săptămâni şi le mai
arunca nişte coceni la scroafa bătrână să-l ştie şi îi prindeam cam cu o lună înainte de
Crăciun şi-l ţineam la coteţ şi îi dădeam porumb ca să-şi schimbe gustul că mirosea a
nămol, a peşte (râsete). Se sălbăticeau, cred că se şi combinau cu mistreţi, că la un moment
dat aveam unul, am tăiat unul şi era din ăla sur, numai că nu avea dinţi, dar în rest semăna
cu un mistreţ foarte bine. Creşteam şi raţe şi gâşte. Şi găini, găinile le ţineam în curte, când
mai inunda săracele mai stăteau pe acoperişuri şi prin coteţuri.
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B.I.: De la păsările sălbatice se mănâncă ouă?
I.P.: De la astea care mănâncă peşte, de regulă nu se mănâncă, probabil pentru că miros a
peşte, dar de la raţă şi gâscă se mănâncă.
Broaştele-delicatesă, reţetele noi şi combinaţiile inovatoare
B.I.: În Mila se găteau şi broaşte?
I.P.: Foarte rar, poate acuma mai mult, au început la delicatese să bage şi broaşte. De fapt
sunt foarte multe feluri acuma cu formă inventată, fiecare localnic, fiecare casă are ceva
deosebit, mai adaugă ceva. E acelaşi peşte, aceeaşi oală, da’ dacă te duci de la o vecină la
alta mănânci ciorba altfel, mănânci chiftelele altfel, aia adaugă mai mult piper sau mai
mulţi cartofi sau nu ştiu ce, sau combinaţia de peşte contează. Sau ce pui în chiftele dacă
vrei să iasă, că de regulă se fac din ştiucă, dar dacă îi mai adaugi ceva, un somotei sau un
crap, ies mai pufoase. Cu somotei ies mai închise la culoare, cu crapi ies mai deschise la
culoare, dar îs mai pufoase.
M.S.: Aţi observat să apară şi reţete noi?
I.P.: Da, îs foarte multe, au început să apară tot felul de preparate din astea: hamburger de
peşte, adică sunt chiftele mai mari, ştii, dar na. Dar a început să apară pate de ficat de
somn sau, nu ştiu, cremă de ficat cu nu ştiu ce amestecat. Anul trecut am participat la astea
de la fetele de la Mila 23 unde au avut vreo şaptezeci şi ceva de feluri de mâncare, ciorbă
de burtă de somn şi tot felul de combinaţii din astea inovatoare, ori asta mi se pare foarte
interesant. Culmea e, vorba prietenului Tibi [Tiberiu Cazacioc, n.a.], când te duci acolo să
mănânci, nu te ţine decât cu ciorbă, peşte prăjit şi eventual o saramură, nu găseşti
varietatea asta de feluri pe care ei sunt în stare să le producă
M.S.: Astea mai speciale le ţin pentru festival?
I.P.: Da, da, când e vorba de ceva mai aşa, când se pregătesc ei, când au o nuntă, o
petrecere sau un botez sau ceva, acolo îşi prepară tot feluri de astea, dar probabil e mult
mai simplu să-i dai turistului doar un peşte prăjit. Cred că aici ar trebui puţin umblat, când
te duci acolo să ai şi varianta asta, să alegi şi chifteluţe marinate în nu ştiu ce fel de sos.
Lângă samovar
I.P.: Dar uite că mai sunt tineri cum a fost fata aia care a zis, să facem ceva aici, o
ceainărie, ceva, o chestie, au idei. Înainte erau samovare şi se servea din farfuriuţă şi se
făceau bucăţi de zahăr şi se muşca din bucata de zahăr. Era un întreg ritual, cum ţinea
farfuria în mână, îmi aduc aminte bunică-mea. Se punea într-o cană şi din cană se punea
ca să poţi să îl sorbi ca să nu fie fierbinte şi îl sorbeai aşa din farfurie.
B.I.: Ce ceai se făcea?
I.P.: De izmă, de tot felul de plante de baltă.
B.I.: Samovare se mai găsesc?
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I.P.: Da. Acuma sunt samovare din astea electrice, atunci erau alea din alamă.
Mila 23 azi: „Am văzut şi casă placată cu marmură, îţi vine să înnebuneşti!”
M.S.: Cum arată Mila 23 faţă de cum era acum douăzeci de ani?
I.P.: Mie personal nu-mi place cum arată acum faţă de cum era înainte întrucât nu mai e
nimic autentic, nu mai e nimic din ce ştiam eu, acuma toate casele sunt făcute sub formă de
pensiune, toate-s date cu beton, cu gard de fier, acoperiş de azbest sau ţiglă, mai sunt vreo
patru case sau cinci care mai sunt cât de cât autentice şi care mai arată a satul Mila 23,
am văzut şi casă placată cu marmură, îţi vine să înnebuneşti.
M.S.: La Sfântu Gheorghe se revine la stuf.
I.P.: Bine, aşa ar fi bine peste tot să se revină la stuf. La Chilia s-a păstrat mai mult, acolo şi
invazia de turişti a fost mai mică şi s-a păstrat zona cât de cât, chiar daca sunt case vechi,
dar arată mai bine, mai natural decât al progresului actual. Dar mie mi-au zis în sat: „De
ce cumperi alea, mai bine aduceai nişte ăia să facă cinci hoteluri!”
„Cel puţin unul sau doi din familie erau pescari. Altceva nu exista. poştaşul,
magazionerul”
B.I.: Era pescuit industrial în perioada socialistă?
I.P.: Păi, sigur! Erau secţii de pescuit, era o singură întreprindere la Tulcea şi erau secţii de
pescuit, fiecare sat avea câte o secţie şi câte o cherhana.
M.S.: Erau dotate şi cu vapoare din astea de pescuit industrial?
I.P.: Nu, nu, numai la mare era cu bărci industriale, în Deltă nu existau bărcile industriale.
Erau mai mulţi pescari ce-i drept, erau şi zone mai multe de pescuit, acuma nu mai sunt
zonele de altădată, s-au concesionat, s-au îndiguit, s-au făcut tot felul de zone, protejate
sau nu şi tot felul de crescătorii. În Mila erau peste o sută de pescari, lucrau aproape toţi
localnicii, erau în jur de o sută şaizeci, o sută şaptezeci de familii şi cel puţin unul sau doi
din familie erau pescari. Se preda la cherhana şi se amesteca în lăzi şi până dimineaţă era
la Tulcea.
M.S.: Existau familii care să trăiască din altceva?
I.P.: Altceva nu exista, foarte puţin adică. Erau poştaşul, magazionerul, şeful de cherhana.
„Localnicii ştiu cel mai bine de ce au nevoie, ce-i de protejat pentru ei şi ce trebuie
dezvoltat”
M.S.: Care credeţi că ar fi soluţia ca peste zece ani Mila să se dezvolte şi ce ar trebui să facă
autorităţile locale?
I.P.: Proiectul nostru chiar asta intenţionează, măcar să conservăm din ce a rămas, că de
adus înapoi poate e mult mai greu. Dar măcar să conserve ce-a rămas, chiar şi cele patru,
cinci case frumoase din Mila 23, încercăm să îi ajutăm cumva pe proprietari, măcar
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tradiţia să o păstrăm, e păcat să ajungă în starea în care se află ele acum. Încercăm să
unim în acest demers toate forţele, toate ONG-urile, toate autorităţile care încearcă să facă
ceva în Deltă, să încerce să se unească şi să găsească soluţii comune. Toţi vor să facă, dar
dacă unii fac ceva, alţii altceva, parcă nu iese. Întotdeauna am zis că atunci când se face
ceva acolo trebuie consultată şi partea locală, localnicii. După părerea mea, ei ştiu cel mai
bine de ce au nevoie, ce trebuie protejat pentru ei şi ce trebuie dezvoltat, pentru că acum
50 de ani nu exista nicio autoritate din asta statală care să vină să impună, să păstreze.
Braconajul era şi atunci, dar nu în stilul ăsta de acum. Oamenii de atunci erau mai
responsabili. Ei ştiu exact ce trebuie sa facă, ştiau să păstreze locurile, erau locuri unde pe
perioade lungi, de şase - şapte luni, nici nu intrau în zonele alea, pentru că ştiau că locurile
alea erau de reproducere sau adună peşti acolo şi formează el bancuri.
”Oamenii normali pescuiesc ca să aibă de mâncare şi asta-i tot”
B.I. E adevărat că dispare peştele din Deltă?
I.P.: Păi, de exemplu lacul Fortuna avea doi-trei metri adâncime şi era paradisul şalăului.
Acum cred că poţi să traversezi lacul Fortuna pe jos în picioare până la genunchi, adică
nici nu poţi să intri în el. Plus partea asta de nord, care s-a desecat pentru agricultură. Sunt
foarte multe lucruri care au împiedicat să se mai producă peşte, să mai rămână acolo
cumva, acuma n-are nici unde să se refugieze, chiar dacă vine apa mare, el stă tot în baza
locurilor alea puţine şi când dă să se retragă apa se duce şi peştele, atunci avea
posibilitatea să rămână prin lacuri, prin diverse mlaştini unde rămânea şi pescarul avea de
unde să pescuiască, da acuma pleacă şi probabil foarte mult peşte în mare de unde nu se
mai întoarce, fiind apă sărată. În momentul în care simte că se retrage apa şi fiind acolo
înghesuit aşa, pleacă, nu are unde să mai depună icrele. Crapul, de exemplu, fiind foarte
rar, fiindcă nu are unde să se mai reproducă, atunci avea grinzi şi stipocuri şi te duceai.
atâta era apa (arată ca braţele o lungime de jumătate de metru) şi el acolo depunea icre. Îi
trebuie apă caldă, că depune icre doar în luna mai când se încălzeşte apa. Acuma nu mai
are unde să depună icre.
M.S.: Nici pescarii nu mai pot să-şi ţină locurile.
I.P.: Fiecare pescar avea zona lui pe care o proteja el, el avea grijă acolo, el curăţa, el avea
grijă unde punea scule. Dacă nu mai e al lui, dacă nu mai are responsabilitatea asta,
majoritatea au concesionat, au îndiguit. Se duce şi el, mai trage un tun o noapte, că ştie că
nu e al lui. Oamenii normali pescuiesc ca să aibă de mâncare şi asta-i tot.
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Un exemplu de bune practici, Ivan Pescar
Recent, în toamna anului 2014 a fost
deschis la Tulcea un restaurant cu specific
local, primul de acest fel în ultimii 26 de
ani. Este un exemplu de bine practici,
pentru că într-un areal specific cum este
poarta de intrare în Delta Dunării,
municipul Tulcea, nu exista niciun
restaurant cu specific exclusiv preparate
din pește, însă cu un program gastronomic
foarte clar: pește local din capturi
responsabile, nu în timpul prohibiției, deci de sezon, iar rețetele preparatelor sunt cele
consumate locale, desigur cu o ușoară interpretare ce ține de inovația în bucătărie.
Meniul este reprodus ca atare, și poate fi un model pentru alte bucătării locale din Delta
Dunării, în special pentru cele din Crișan-Caraorman-Mila 23, aria proiectului pus în
practică de Asociația “Ivan Patzaichin-Mila 23”.
Meniul Ivan Pescar
Pentru noi, “Proaspăt, local și de sezon!” este una din devizele care ne ghidează activitatea.
Aceste trei cuvinte luate împreună spun un lucru simplu: oferim oaspeților noștri produse
locale, aduse din apropiere, din capturi responsabile. Ca atare, la Restaurantul Ivan Pescar,
noi prețuim perioadele de prohibiție și de aceea preparatele noastre sunt de excepție.
Sperăm că veți închina la sfârșitul mesei un pahar de vin pentru Ivan Pescar și veți rosti
tradiționalul memento melancolic slav: “Dai Boje, zavtra toje!.” adică “Dă Doamne, mâine
să fie la fel!.”…să fie pește!
Nu uitați să citiți avertismentul despre alergeni, destinat pofticioși.
Deschiderea stomacului spre cunoaștere
Nota antropologului: Este bine știut că preparatele de pește sunt la ele acasă numai acolo
unde mai multe generații le-au experimentat și păstrat. Gastronomia locală este de fapt
rezultatul complex al unei culturi care în Delta Dunării și nordul Dobrogei a reunit într-un
creuzet al secolelor, numeroase minorități.
 Icre știucă natur
 Specialități Ivan Pescar (salate icre știucă, preparate afumate precum batog de crap
argintiu, pastramă de crap argintiu, macrou), porție pentru 2 persoane
 Salate cu sardeluță: sardeluțe în ulei, ceapă verde, castraveți, usturoi, roșii, zeamă de
lămâie, măsline verzi
 Salată de vinete cu brânză
 Aperitiv brânză: telemea cu roșii, castraveți, ceapă verde
Produsele tradiționale sunt la porții de 100 g.
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Hrană un pic pripită, înfocată
Nota degustătorului: Peștii au fiecare în parte o carne diferită, atât ca specie, cât și ca
rezultat al preparării lor. Fiecare preparat din pește este îmbogățit de sucuri și arome din
legume și vegetale, din plante aromate, stropite când este cazul cu vin, îmbăiate în ulei,
ușor condimentate.
 File macrou la brichetă, pește oceanic preparat ca la Tulcea sau ca la podul Galata la
Istanbul
 Pârjoale lipovenești (crap, somn, caras): pește file, grăsimi, sare, piper, cimbru, ceapă
prăjită, pesmet, pătrunjel, usturoi, apă minerală
 Frigărui de rapana de Marea Neagră (rapana, roșii, ceapă, ardei gras, usturoi, ulei,
sare, piper)
Zemuri ca în Delta Dunării
Nota bucătarului: Vă oferim preparate pe bază de pește, din midii și rapana, așa cum nu
găsiți nicăieri în România, ca varietate, diversitate, localizare a preparatelor și
responsabilitate față de comunitatea locală.
 Storceag: file de somn sau storceag, ceapă, morcovi, ardei gras, țelină, pătrunjel,
varză, cartofi, roșii în bulion, ouă, sare, leuștean, pătrunjel, sare de lămâie, smântână,
ulei. Și apă.
 Borș pescăresc cu albitură (file porționat)
Preparate din care puteți alege
Nota de la Bruxelles: Peștele este o resursă scumpă în Delta Dunării dar și la Marea
Neagră. Fie că este capturat din mediul natural, sălbatic, fie de crescătorie, europenii sunt
preocupați de susținerea unui consum responsabil de natură și din bogăția ei. Epuizarea
resurselor este pe termen lung o pierdere pentru toți, astăzi dar și pentru generațiile
următoare.
 Crap pe varză: file de crap, varză albă murată, ulei roșii proaspete, pastă de tomate,
ceapă, vin alb, foi de dafin, cimbru, piper, sare, leuștean
 Plachie de somn: pește file, ceapă, ardei gras, roșii proaspete, bulion, piper, sare, vin
alb, foi de dafin
 Șalău cu legume la cuptor în pergament: file de șalău, unt, legume, zeamă de lămâie,
sare, piper alb, pătrunjel
 Midii de Marea Neagră în vin de Dobrogea
Salate ce dau fiori
Nota din partea marmotei: Garniturile sunt adaosuri de însoțire, care dau putere
gustului meniului ales, iar salatele completează cu vitaminele lor, oferta de proteine aduse
din apele Deltei Dunării, ale Mării Negre.
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 Salată de varză
 Salată de varză cu ceapă
 Salată dobrogeană (roșii, castraveți, ardei)
Desert cu energie pentru minte
 Plăcintă cu brânză și stafide
 Plăcintă cu mere și fructe de pădure
Vinuri
Nota podgoreanului local: Vinul care însoțește oferta de preparate culinare este un
amplificator subtil al plăcerilor gustative declanșate de preparatele cu pește, dar este și un
libertador care dă frâu liber discuțiilor și conversațiilor despre om și natură, prieteni și
dușmani, apusuri de soare și crize economice. Despre tării vă lăsăm pe dvs. să ne spuneți
dacă salcîmul poate să ia mințile mesenilor, odată ce devine aromă de tărie locală.
Avertisment pentru pofticioși: despre alergeni și consumul responsabil
Alegeți dintre preparatele oferite de restauranul “Ivan Pescar” pe cele care vă plac dar
care nu sunt periculoase pentru sănătatea dvs.
Incidenţa alergiilor alimentare a ajuns să afecteze vieţile multor oameni, cauzând boli,
dintre care unele sunt benigne, dar altele pot fi fatale. Anumite ingrediente sau alte
substanţe, atunci când sunt utilizate pentru producerea alimentelor şi rămân prezente în
acestea cauzează alergii sau intoleranţe la consumatori, iar aceste alergii sau intoleranţe
reprezintă un pericol pentru sănătatea celor în cauză. Conform Directivei 2000/13/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 20 Martie 2000 alergenii din alimente se pot
încadra în următoarele grupe:











Cereale care conțin gluten (de exemplu: secară, grâu, orz, ovăz, grâu spelta, grâu
mare sau surse hibrid ale acestora) si produse derivate;
Crustacee și produse derivate;
Ouă și produse derivate;
Pește și produse derivate;
Arahide și produse derivate;
Lapte și produse derivate;
Țelină și produse derivate;
Muștar și produse derivate;
Semințe de susan și produse derivate;
Dioxid de sulf și sulfiți de concentrații de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru.

Produsele preparate și oferite la restaurantul “Ivan Pescar” pot conține alergeni. Vă
rugăm să alegeți așadar din meniu în cunoștință de cauză, nu numai după poftă, ci și
după putință.
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Produsul finit
File macrou
Pârjoale lipovenești (crap, somn, caras, etc.)
Rapana frigărui
Storceag din sturion

Alergenii
Pește
Pește, gluten
Moluste
Pește, lapte și produse derivate, ouă,
țelină
Ciorbă de pește (file porționat)
Pește
Crap pe varză
Peste, sulfiți
Somn plachie
Pește, sulfiți
Șalău în plic
Pește, țelină, lapte
Midii în sos de vin
Moluște, sulfiți, țelină, lapte
Icre știucă natur
Produse derivate din pește
Aperitiv Ivan Pescar (salate icre știucă, afumate Pește, produse derivate din pește,
(batog de crap argintiu, pastramă de crap
argintiu, macrou )
Salate cu sardeluță
Pește, sulfiți
Salată de vinete cu brânză
Lapte
Aperitiv brânză ( telemea cu rosii, castraveți, Lapte
ceapă verde)
Plăcintă cu brânză și stafide
Gluten, lapte, ou
Plăcintă cu mere și fructe de padure
Gluten
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Gastronomia tradițională, inspirație pentru producția industrială de
calitate
Un exemplu interesant este dat de compania MIADMAR din Tulcea, care a dezvoltat și
promovat o serie de produse din pește, dupa rețete tradiționale și /sau BlO, parte din ele
certificate de MADR, altele fiind în curs de certificare. Toate produsele atestate
tradițional sunt înregistrate la OSIM și sunt comercializate sub brandul DELTAICA.
Produsele tradiționale sunt atestate de catre MADR conform atestatelor nr. 73897/2010
si nr. 86044/2012. Produselele din pește oferite spre comercializare de MIADMAR sunt
produse de calitate și constituie o sursă de sănătate prin faptul că au un conținut
important de Omega 3. Nu se utilizează în procesul de fabricație nici un fel de aditivi
alimentari și nenaturali pentru conservabilitate, potențiatori de gust, arome, coloranți, ci
doar ingrediente naturale.
Preparatele din pește produse de MIADMAR, realizate în serie mare, dar plecând de la
preparate de tradiție, sunt:










Salată de icre de crap, produs tradițional
Salate de icre de crap cu ceapă, produs tradițional
Salată cu icre de știucă, produs tradițional
Scrumbie de Dunăre marinată, produs tradițional
Batog de somn, produs tradițional
Batog de carp argintiu, produs tradițional
Pastramă de somn, produs tradițional
Pastramă de crap argintiu, produs tradițional
Scrumbie de Dunăre eviscerată și afumată, produs tradițional
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