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Cap. 5. Diferențe culinare – Mâncăruri tradiționale
„Când mâncăm nu ne hrănim pur şi simplu, ci ne punem în legătură cu lumea.”
(historia.ro — Ludmila Pînzaru)

Obiective principale

●●consolidarea/recapitularea de către elevi a noțiunilor și conceptelor de bază asimilate în capitolele
anterioare (etnie, valori culturale, interculturalitate, tradiții);
●●înțelegerea și aplicarea acestor concepte prin intermediul procedeelor artistice și didactice: comparația,
jocul de rol și artele vizuale;
●●stimularea interesului pentru cunoașterea mâncărurilor specifice ca parte a obiceiurilor culinare și
a tradițiilor grupurilor etnice;
●●motivarea curiozității față de cultura etnică a celuilalt;
●●conștientizarea beneficiilor aduse de interacțiunile și schimburile culturale în care un vector important
este mâncarea.

Resurse și materiale necesare: creioane / carioci colorate, creion, pix / stilou, șablon, foaie albă.

Descrierea activității
Modul de desfășurare: interacþiune on-line

Etapele desfășurării:
1. Facem cunoștință, ne prezentăm și apoi vorbim despre oaspeții noștri speciali, ghizii noștri, două
lucruri banale, dar simbolice, pe care le întâlnim adesea în jurul nostru: o piatră și o varză. Cu ajutorul
lor, prin comparație, dezvoltăm și conturăm sensul și însemnătatea unor conceptele legate de etnie,
valori culturale, interculturalitate și facem introducerea în tema atelierului: Diferențe culinare.
2. I nițierea unui joc de rol cu trei personaje – în sceneta „Bândărețul și sarmaua — Auraș și tanti Mara”.
Scopul jocului de rol este ca elevii să cunoască într-un mod recreativ diferitele mâncăruri tradiționale
specifice celor două etnii — românii și rromii —, să conștientizeze prin joc rolul dialogului și al
interacțiunii în cunoașterea diferențelor culinare, dar și în evitarea unor situații conflictuale iscate în
jurul acestora, prin realizarea beneficiilor aduse de comunicare și de schimburile culturale. (Anexa 1)
3. C
 ontinuarea concluziilor desprinse din jocul de rol; dialog despre mâncărurile tradiționale, aplicarea
informațiilor rezultate și exprimarea lor într-un desen (compoziție creativă). (Anexa 2)
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Tanti Mara și Auraș sunt doi vecini de bloc. Tanti Mara e româncă și e căsătorită cu domnul
Miron. Auraș e un tânăr rrom și lucrează la un restaurant vestit din Craiova. Ține mult la
tradițiile rrome și de fiecare dată când are ocazia vorbește despre ele cu mândrie.
Auraș nu s-a mutat de mult în bloc, iar Crăciunul bate la ușă. Tare și-ar dori să mai poată
vorbi cu cineva despre mâncare. Cumva a aflat că tanti Mara știe să gătească bine,
mai ales sărmăluțele moldovenești, și ar vrea s-o convingă să-i spună secretul ei,
dar cum să facă, nu știe. Îi vine o idee...
Auraș se pregăti să ciocăne la apartamentul 9, de la etajul unu, ținând în mână
un bândăreț. Când ce să vezi, ușa se deschise înainte ca el să facă ceva și tanti Mara
se înfățisă în pragul ușii cu o oală mare de sarmale. Să fie oare toate pentru el?
― Bună ziua, tanti Mara!
― Bună ziua, Auraș!
— Iată... bân-dă-re-țul e pregătit, gata să fie ser-vit! (Îi arată lui tanti Mara, bândărețul).
― Te găsiși acum Auraș, în toiul pandemiei să dai de pomană? Așa-i obiceiul pe la voi?
― Nu-i pomană tanti Mara. Așa-i obiceiul nostru, cea mai bună bucată de carne se oferă vecinului.
Să știți că nu e orișice bucată de carne, e dintr-o mâncare tradițională rromă gătită de Crăciun.
― E cu carne? (Mara se uită lung și se trase înapoi). Nu, mersi, dragule, noi
suntem vegetarieni.
Auraș nu se dădu bătut, ci îi răspunse cu îndrăzneală.
― Mișto! De când tanti Mara, de la moș Nicolae? Dar sărmăluțele din oală, or fi cu bureți
în foi de viță, că mirosul de șorici te izbește în nări mai decât tiru’ ală al lui Neluțu?
— Sunt pentru vecina de la doi. Du-te tu la ea cu bândărețul... Mai bine ai învăța să cânți dacă
tot ai plecat la colindat. Sărmăluțele mele nu le poate refuza: carne de porc, mirodenii, varză...
— Śax (pronunțat șah), śax (șah), śax (șah)... Păi cimbru pun și eu, foi de dafin... dar mușchiul
meu e numai mușchi, nu umblă în cămășuță de varză ca o domnișoară fandosită.
— Cui îi zici tu śax (șah), măi băiete. Cine este fandosită, ai grijă ce vorbești, că sărmăluță
te fac cu tot mușchiul tău.
— Văleu, vecino, calmează-te, śax (șah) se spune la noi la varză. Nu țipa la mine,
poartă-te civilizat!
Cei doi erau pe punctul să se certe. Auzind cum se aprinde discuția, apăru în prag soțul
Marei, domnul Miron, care spuse foarte calm.
— Măi, Maro, măi, Auraș, nu vă mai zbuciumați măi. Dragii mei, luați de puneți rețetele
cap la cap și faceți măi un blog de să uimiți tot inter-natul. Iar când s-o da liber, după virusiada
asta, hai c-om face și-un restaurant.
Auzind de planuri mărețe, Mara și Auraș, se priviră, se codiră și intrară să pună de îndată țara la cale.
2

Anexa 1

Activitate
recreativă

Anexa 2

3

Tanti Mara și Auraș sunt doi vecini de bloc. Tanti Mara e româncă și e căsătorită cu domnul
Miron. Auraș e un tânăr rrom și lucrează la un restaurant vestit din Craiova. Ține mult la
tradițiile rrome și de fiecare dată când are ocazia vorbește despre ele cu mândrie.
Auraș nu s-a mutat de mult în bloc, iar Crăciunul bate la ușă. Tare și-ar dori să mai poată
vorbi cu cineva despre mâncare. Cumva a aflat că tanti Mara știe să gătească bine,
mai ales sărmăluțele moldovenești, și ar vrea s-o convingă să-i spună secretul ei,
dar cum să facă, nu știe. Îi vine o idee...
Auraș se pregăti să ciocăne la apartamentul 9, de la etajul unu, ținând în mână
un bândăreț. Când ce să vezi, ușa se deschise înainte ca el să facă ceva și tanti Mara
se înfățisă în pragul ușii cu o oală mare de sarmale. Să fie oare toate pentru el?
― Bună ziua, tanti Mara!
― Bună ziua, Auraș!
— Iată... bân-dă-re-țul e pregătit, gata să fie ser-vit! (Îi arată lui tanti Mara, bândărețul).
― Te găsiși acum Auraș, în toiul pandemiei să dai de pomană? Așa-i obiceiul pe la voi?
― Nu-i pomană tanti Mara. Așa-i obiceiul nostru, cea mai bună bucată de carne se oferă vecinului.
Să știți că nu e orișice bucată de carne, e dintr-o mâncare tradițională rromă gătită de Crăciun.
― E cu carne? (Mara se uită lung și se trase înapoi). Nu, mersi, dragule, noi
suntem vegetarieni.
Auraș nu se dădu bătut, ci îi răspunse cu îndrăzneală.
― Mișto! De când tanti Mara, de la moș Nicolae? Dar sărmăluțele din oală, or fi cu bureți
în foi de viță, că mirosul de șorici te izbește în nări mai decât tiru’ ală al lui Neluțu?
— Sunt pentru vecina de la doi. Du-te tu la ea cu bândărețul... Mai bine ai învăța să cânți dacă
tot ai plecat la colindat. Sărmăluțele mele nu le poate refuza: carne de porc, mirodenii, varză...
— Śax (pronunțat șah), śax (șah), śax (șah)... Păi cimbru pun și eu, foi de dafin... dar mușchiul
meu e numai mușchi, nu umblă în cămășuță de varză ca o domnișoară fandosită.
— Cui îi zici tu śax (șah), măi băiete. Cine este fandosită, ai grijă ce vorbești, că sărmăluță
te fac cu tot mușchiul tău.
— Văleu, vecino, calmează-te, śax (șah) se spune la noi la varză. Nu țipa la mine,
poartă-te civilizat!
Cei doi erau pe punctul să se certe. Auzind cum se aprinde discuția, apăru în prag soțul
Marei, domnul Miron, care spuse foarte calm.
— Măi, Maro, măi, Auraș, nu vă mai zbuciumați măi. Dragii mei, luați de puneți rețetele
cap la cap și faceți măi un blog de să uimiți tot inter-natul. Iar când s-o da liber, după virusiada
asta, hai c-om face și-un restaurant.
Auzind de planuri mărețe, Mara și Auraș, se priviră, se codiră și intrară să pună de îndată țara la cale.

REPLICI
Auraș
― Bună ziua, tanti Mara!
— Iată... bân-dă-re-țul e pregătit, gata să fie ser-vit! (Îi arată lui tanti Mara, bândărețul).
― Nu-i pomană tanti Mara. Așa-i obiceiul nostru, cea mai bună bucată de carne se oferă vecinului.
Să știți că nu e orișice bucată de carne, e dintr-o mâncare tradițională rromă gătită de Crăciun.

― Mișto! De când tanti Mara, de la moș Nicolae? Dar sărmăluțele din oală, or fi cu bureți în foi de
viță, că mirosul de șorici te izbește în nări mai decât tiru’ ală al lui Neluțu?
— Śax (pronunțat șah), śax (șah), śax (șah)... Păi cimbru pun și eu, foi de dafin... dar mușchiul meu e
numai mușchi, nu umblă în cămășuță de varză ca o domnișoară fandosită.
— Văleu, vecino, calmează-te, śax (șah) se spune la noi la varză. Nu țipa la mine, poartă-te civilizat!

tanti Mara
― Bună ziua, Auraș!
― Te găsiși acum Auraș, în toiul pandemiei să dai de pomană? Așa-i obiceiul pe la voi?
― E cu carne? (Mara se uită lung și se trase înapoi). Nu, mersi, dragule, noi suntem vegetarieni.

— Sunt pentru vecina de la doi. Du-te tu la ea cu bândărețul... Mai bine ai învăța să cânți dacă tot ai
plecat la colindat. Sărmăluțele mele nu le poate refuza: carne de porc, mirodenii, varză...
— Cui îi zici tu śax (șah), măi băiete. Cine este fandosită, ai grijă ce vorbești, că sărmăluță te fac cu
tot mușchiul tău.

domnul Miron
— Măi, Maro, măi, Auraș, nu vă mai zbuciumați măi. Dragii mei, luați de puneți rețetele cap la cap
și faceți măi un blog de să uimiți tot inter-natul. Iar când s-o da liber, după virusiada asta, hai c-om face
și-un restaurant.

