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Chef HORIA V~RLAN
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„~mi place Br\ila, pentru c\ este un ora[ cosmopolit, cu
oameni primitori. Eu `nsumi m-am n\scut la Gala]i! Vin
aici cu mare pl\cere, de fiecare dat\ c=nd am ocazia“
* ne declara anul trecut, `n exclusivitate, Horia V`rlan * iat\ c\ `n acest an vine din nou `n Br\ila, la cea de-a 4-a edi]ie a
Festivalului Pe[telui
La fel ca orice poveste de succes, cariera lui Horia V`rlan putea s\ aib\ alt
traseu dac\ f\cea ce-[i doreau p\rin]ii. Horia a fost `ncurajat s\ urmeze drumul construc]iilor [i tocmai din acest motiv s-a `nscris la o facultate de profil.
Spre fericirea celor care i-au urmat re]etele `n buc\t\rie, Horia V`rlan n-a
devenit inginer constructor ci [i-a urmat pasiunea pentru g\tit. Spre bucuria
noastr\, a br\ilenilor, Horia V`rlan ne-a onorat cu prezen]a `nc\ de la prima
edi]ie a Festivalului Pe[telui.
"M\ aflu la acest festival pentru a treia oar\ [i constat c\ este din ce `n
ce mai bine!", ne-a m\rturisit, anul trecut, `ndr\gitul chef. Dup\ aceast\
edi]ie vom afla, tot din gura lui, dac\ `n acest an a fost [i mai bine.

Cum arat\ CV-ul lui Horia V`rlan
Horia V`rlan s-a n\scut pe 11 martie 1963, `n Gala]i. A devenit chef cu
acte `n regul\ abia dup\ Revolu]ie, asta pentru c\, `n perioada copil\riei [i
adolescen]ei, era mai degrab\ atras de matematic\ [i fizic\. A mers pe aceast\
idee inclusiv dup\ ce a dat Bacalaureatul [i a intrat la Facultatea de Construc]ii. Nu a terminat-o, asta pentru c\ pasiunea pentru buc\t\rie a fost mult
mai mare.
Dup\ Revolu]ia din 1989, Horia a hot\r=t s\-[i ia via]a `n propriile m=ini [i
s\ `ncerce gustul str\in\t\]ii. A plecat `n Ungaria, acolo unde a stat mai bine
de patru ani, iar apoi s-a dus peste m\ri [i ]\ri `n Statele Unite.
~n SUA, Horia a absolvit cursurile de art\ culinar\ de la Cleveland Community College, iar la titlul de "Maestru `n Arta Culinar\" [i-a mai ad\ugat [i
al]i doi ani de experien]\ `n Marea Britanie. Din 2004, Horia a decis s\
revin\ `n Rom=nia [i de atunci a `nceput [i experien]a sa pe micile ecrane.
"Am urmat cursurile de art\ culinar\`n SUA, dar am absolvit [i [coala
profesional\ `n Rom=nia, apoi cursuri de specializare [i de buc\tar-[ef, ca
dup\ aceea s\ devin maestru, deci nu am `nv\]at doar acolo. ~n Rom=nia
am absolvit [i [coala de Management Hotelier `n cadrul Tourism, Hotel
and Restaurant Bucure[ti, chiar [i cursurile de auditori HACCP (Sistem de
Management al Siguran]ei Alimentului)", povestea Horia, `ntr-un interviu
pentru revista Taifasuri.
Devine prezentator al show-ului "Cirea[a de pe tort", de la Prima TV, acolo unde bifeaz\ 11 sezoane, toate cu audien]e remarcabile. Din 2014, Horia se
transfer\ la Antena 1, acolo unde e jurat `n emisiunea "Junior Chef". A mai
prezentat, tot la Prima, [i emisiunea "Mama mea g\te[te mai bine".
Trecerea de la Prima TV la Antena 1 n-a fost deloc una u[oar\ pentru
Horia V`rlan. Renun]area la emisiunea "Cirea[a de pe tort" s-a produs doar
dup\ ce postul din trustul Intact i-a f\cut o ofert\ de nerefuzat. La acea vreme
s-a vorbit despre faptul c\ Horia V`rlan ar fi primit 50.000 de euro pentru un
singur sezon la "Junior Chef".
Din 2020, Horia V`rlan s-a re`ntors la prima dragoste: Prima TV.

File de calcan `n\bu[it `n unt
Ingrediente pentru 4-6
persoane:
- 4 fileuri de calcan (aproximativ 150 g/bucata)
- 3 linguri de f\in\
- 1 pachet de unt cu 80%
gr\sime
- 1 pahar de vin Chardonnay
sec
- 1/2 linguri]\ de sare
- Un v=rf de cu]it de piper
alb m\cinat

Mod de preparare:
1. Amesteca]i f\ina cu condimentele. ~nc\lzi]i 3-4 linguri de
unt `ntr-o crati]\ sau tigaie cu
baza groas\.
2. T\v\li]i fileurile de calcan prin amestecul
de f\in\, apoi frige]i-le la foc iute c=te 45-60 de
secunde pe fiecare parte. Important este ca
acestea s\ capete o culoare brun-aurie.
3. Dup\ ce a]i rumenit fileurile de pe[te,
scoate]i-le pe o farfurie, apoi scurge]i gr\simea
r\mas\. ~n tigaia scurs\ de gr\sime ad\uga]i
vinul [i fierbe]i-l p=n\ s-a evaporat cam
jum\tate din volum.
4. Acum ad\uga]i restul de unt, t\iat `n

buc\]ele [i fileurile de pe[te. Mic[ora]i temperatura ma[inii de g\tit (aragazului) la minim [i
acoperi]i tigaia cu un capac. ~n\bu[i]i fileurile
de calcan timp de 5-6 minute, apoi servi]i-le cu
sosul de unt rezultat [i cu cartofi noi fier]i `n
coaj\, fasole verde `n\bu[it\ sau maz\re fiart\.
Observa]ie - simplitatea acestui fel de
m=ncare este cheia succesului. Aroma deosebit\ a pe[telui nu este [tirbit\ de condimente sau
ierburi aromatice, iar untul pune `n valoare gustul inconfundabil.

Descoper\ frumuse]ea
ve[mintelor [i podoabelor f\urite
de ru[ii lipoveni!
Cele mai frumoase ve[minte [i
podoabe tradi]ionale, autentice,
ale ru[ilor lipoveni pot fi descoperite de br\ileni `n acest weekend!
Unic `n Rom=nia, atelierul
me[te[ug\resc Katiu[a Design de
la Jurilovca, Tulcea, va fi prezent
pentru a doua oar\ la Festivalul
Pe[telui, iar la aceast\ edi]ie vine
cu o serie de ve[minte [i obiecte
handmade: haine, [aluri, e[arfe,
[or]uri, diverse accesorii [i podoabe viu colorate, toate tradi]ionale, cusute manual.
Atelierul de crea]ie de la Jurilovca este proiectul de suflet al
Valentinei Grigore, me[ter popular, cea de la care vizitatorii vor
afla frumoasa poveste a obiectelor tradi]ionale ale comunit\]ii
ru[ilor lipoveni, de la frumosul [al, pân\ la samovar [i kokoshnik.
"Când vorbim despre noi, vorbim despre atelierul de crea]ie
de la Jurilovca, despre comunitatea ru[ilor lipoveni, despre costumul popular lipovenesc. Comunit\]ile de lipoveni din Dobrogea au un cuvânt de spus pe pia]a produselor handmade. ~n
atelierul nostru decup\m, coasem, lipim, `mpletim, combin\m
cu mult\ pasiune [i m\iestrie materiale textile, a]e, sfoar\,
m\rgele [i paiete, ob]in=nd obiecte unicat. Avem tradi]ii [i
obiecte deosebit de frumoase, de[i mai pu]in cunoscute, pe care
v\ invit\m s\ le descoperi]i! ~i a[tept\m cu drag pe to]i br\ilenii
s\ ne viziteze la Festivalul Pe[telui, 23-25 septembrie", spune
Valentina Grigore, me[ter popular din Jurilovca.

Tradi]ii culinare
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Sunrise Marina. Locul unde se g\se[te cea mai bun\ zacusc\
de pe[te din Europa Central\ [i de Est
constr=ngem pentru c\ lor le este mult mai avantajos s\ prind\ pe[ti mari, nu s\ `ntind\ plasele [i s\ ia
5 kg de oble]i". Dar ceea ce este realmente impresionant abia urmeaz\: "N-am pus `n valoare doar
pe[tele de Dun\re ci [i re]etele vechi, de la bunici,
culese chiar de noi, ingredientele locale... [tia]i, de
exemplu, c\ ghebele cresc `n p\durile noastre? Noi
facem zacusc\ de ghebe, zacusc\ de pe[te. Afirm cu
toat\ convingerea c\ facem cea mai bun\ zacusc\ de
pe[te din Europa central\ [i de Est. Repet, zacusc\
DE PE{TE (crap, [al\u), nu cu pe[te... Apoi, ce
`nseamn\ oaia `n Br\ila? Borna zero! Am g\sit produc\tori [i iau oaie de la ei, iar clien]ii au prins gustul. M=ncarea de oaie ca la Ple[coi este una dintre
preferatele mele. Sau br=nza de Gulianca! {tia]i c\,
pe vremuri, br=nza de Gulianca f\cea parte din
menuurile restaurantelor sofisticate din Europa? La
noi este nelipsit\! Sau rapanele! Noi le marin\m,
aici, [i facem ni[te m=nc\ruri apreciate. De exemplu, toc\ni]a picant\ cu midii [i rapane. Sau stridiile! Suntem singurii din Br\ila - Gala]i care avem
stridii. De aceea vine staful Yazaki la noi!" .

* garanteaz\ managerul de restaurant,
Iulian Grigorescu * cine nu crede poate
`ncerca re]eta de la Sunrise Marina (str.
Fa]a Portului - str. Danubiului col] cu
Faleza) * rezerv\ri:0755 99 00 33
Monica PARASCHIV

"Sunrise Marina" este un nume deja `n Br\ila [i nu
numai c=nd vorbim de autenticitate cu privire la
re]etele adunate cu grij\ [i `mbun\t\]ite cu [i mai mare
grij\ de maestrul C\t\lin Nechita, buc\tarul-[ef `nc\
de la `nfiin]are. "Un autentic non-conformist [i
vizionar", a[a `l descrie Iulian Grigorescu, managerul acestui restaurant cu specific pesc\resc. "Absolvent de Chimie Alimentar\, umblat `n toat\ lumea,
acolo unde se num\r\ stelele Michelin, dar [i pe
vase de croazier\, pasionat de gastronomie `n general [i de gastronomia autentic\ local\, C\t\lin
Nechita are ambi]ia de a scoate ce este mai bun din
ingredientele locale [i re]etele tradi]ionale", a continuat descrierea managerul Sunrise, subliniind c\ au
dezvoltat acest proiect `mpreun\. Somelier cunoscut,
care a format la r=ndu-i oameni dornici s\ `nve]e tainele asocierii culinare, Iulian Grigorescu ne-a oferit o
surpriz\ de propor]ii c=nd am aflat cum [i mai ales
c=nd a demarat aceast\ afacere: "Am renovat spa]iul
[i am deschis pe 15 august 2019. P=n\ a aflat lumea
c\ este altceva... a venit pandemia. Am `nchis. Am
redeschis `n iulie... iar p=n\ a aflat iar\[i lumea,
`ncearc\ s\ promovezi... Greu!". ~n acest context, lam `ntrebat ce anume ofer\ diferit br\ilenilor [i
r\spunsul primit este de-a dreptul reconfortant c\ `nc\
exist\ oameni care fac at=tea eforturi - [i nu-s vorbe
goale! - pentru a conserva autenticitatea zonei noastre: "Punem `n valoare Dun\rea! S\ oferi pe[te de
Dun\re, s\lbatic, este scump [i dificil de procurat.
De exemplu, c=nd este prohibi]ie, ce cantitate s\
congelezi? S\ le d\m oamenilor caras, crap, oble]i,
raci... Racii se prind greu, am reu[it s\ g\sim ni[te
surse de la Tulcea pentru c\ noi lucr\m cu acte. Sau
oble]ii... pescarii au cot\ pe specii, cu asta `i

Ce vin recomanda]i?
"Noi suntem `n faza `n care clientul nu `ntreab\
ce vin s\ bea. La ora actual\ este categoria care cere
vinul casei pentru c\ este mai ieftin [i ceilal]i care
[tiu deja ce vor s\ bea. Sigur c\ mai este o categorie
`ntre cele dou\... Pentru cei care vor s\ `nve]e, dar le
e ru[ine s\ `ntrebe, noi am f\cut un menu de
m=ncare cu vin recomandat. De fapt, vorbim de asocierea culinar\ cu o b\utur\ potrivit\, nu neap\rat
vin. C=nd nu facem o asociere potrivit\ ne
exprim\m cam a[a: ce bine am m=ncat sau ce bine
am b\ut, `n loc de ce bine m-am sim]it. A[adar,
experien]a general\ trebuie s\ fie ceva deosebit. S\
m=nc\m c=t trebuie, cum trebuie, asta `ncerc\m noi
s\-i `nv\]\m pe oameni. Nu zic c\ suntem perfec]i,
dar ne str\duim [i ne-am asumat inten]ia de a educa
dar [i de a oferi m=nc\ruri autentice", a conchis
Iulian Grigorescu, managerul Sunrise, nu `nainte de a
ne sf\tui s\ avem curajul de a comanda atunci c=nd
mergem `ntr-un restaurant altfel [i altfel de m=nc\ruri
nu doar cele pe care le [tim deja.
Mai trebuie ad\ugat c\ pentru a p\stra un asemenea standard este nevoie de echip\. "Jum\tate din
personalul nostru este de la `nceput! Ne-am chinuit
`mpreun\, am supravie]uit `mpreun\... ~n rest, ce s\
zic, personalul este o problem\ global\...", a `ncheiat
managerul Grigorescu acest subiect delicat pentru
toate sectoarele de activitate.

Rapane marinate
`n cas\, pe cruton
de p=ine cu usturoi,
o por]ie

Ingrediente:
- rapane crude -150 g
- p=ine de cas\-30 g
- usturoi -2 g
- ulei m\sline -5 ml
- l\m=ie -5 g
- ulei floarea-soarelui -5 ml
- p\trunjel - 1 g
» rapanele se feliaz\ [i se marineaz\ `n
ulei de m\sline, zeam\ de l\m=ie, ulei de
floarea soarelui [i usturoi zdrobit. Se drege
de sare.
» p=inea se pr\je[te `n toaster [i se freac\
cu un c\]el de usturoi c=t este cald\.
» se servesc rapanele pe p=ine, garnisite
cu p\trunjel verde tocat.

CATAPLANA
(specialitate portughez\ cu somon,
creve]i, vongole, inele de calamar,
midii [i cartofi), o por]ie
- usturoi - 5 g
- somon -100 g
- creve]i -100 g
- calamari -200 g
- midii-200 g
- vongole-100 g
- vin alb-50 ml
- sos de ro[ii- 1 P
- ardei kapia-100 g
- cartofi-200 g
-ulei m\sline-30 ml
-l\m=ie-100 g
- p\trunjel-5 g
- past\ de ardei iute-5 g
- boia dulce-3 g
» se soteaz\ ardeiul, se adaug\ cartofii
natur, vinul alb, sosul de ro[ii, apoi fructele
de mare [i celelalte ingrediente [i se las\ s\
se formeze sosul [i s\ se g\teasc\ fructele
de mare.
» la final se serve[te cu lam=ie [i mult
p\trunjel tocat.

„Pe[te [i Vin“- Locul `n care te redescoperi
* restaurantul este
situat pe DN22B, km 4
* rezerv\ri la
0749149041
Departe de tumultul
zgomotos al ora[ului idilic
coco]at pe o colin\, pare
desprins
din
peisajul
autohton.
Oaz\ rustic\, cu specific
pesc\resc, decorat `n culori
naturale, mediteraneene-alb,

beige [i turcoaz, cu acoperi[
din stuf, ce duce cu g=ndul la
o vacan]\ `n Delt\.
Meniul este, de asemenea,
un melange, o diversitate
ame]itoare de pe[te [i fructe
de mare, preg\tite at=t `n stil
tradi]ional, c=t [i `n stiluri
rafinate
din
buc\t\ria
mediteranean\, reinterpretate
[i `mbog\]ite de imagina]ia
noastr\.
Din ingrediente alese [i cu

talent ul s\u des\v=r[it, Chef
Kenan creeaz\ adev\ra te
opere de art\ în farfurii.
Toate acestea prezentate [i
servite
`ntr-o
manier\
autentic\ [i elegant\.
Excelen]a [i des\v=r[irea
sunt atributele care ne
c\l\uzesc
permanent.
Pasiunea pentru gastronomie,
pentru gust, arome [i culori,
se reg\se[te `n fiecare farfurie
iar r\splata este z=mbetul de

mul]umire al clientului.
Un preparat deosebit ce
aduce plus valoarea meniului
nostru `l reprezint\ Mix
Exotic, un platou ce `mbin\
frumos pe[tele cu fructele de
mare. Acesta con]ine file de
dorad\ la grill, creve]i black
tiger, caracati]\, calamar,
creve]i black tiger `n crust\
de migdale, orez turcesc,
legume, salat\ fresh [i sos
salsa de ro[ii.
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Mircea Dinescu despre politica rom=neasc\:

„Cade savarina `n ciorb\ [i, `n general,
nu exist\ nici rafinament, nici fler, nici voca]ie“
* un interviu savuros cu celebrul Mircea Dinescu despre pandemie, despre Br\ila, despre politicienii no[tri [i alte subiecte interesante
* Mircea Dinescu va fi prezent la Br\ila cu ocazia Festivalului Pe[telui, edi]ia a IV-a
gr\tarul. St\team cu el. Avea un
bordei acolo. {i am luat-o ca pe o
joac\. Copilului, dac\ `i prezin]i o
chestie, o munc\ sub form\ de
joac\, atunci el face cu pl\cere.
A[a m-am jucat eu, de-a g\titul,
cu bunicul meu [i mi-am redescoperit la b\tr=ne]e voca]ia.

- Cum v-a prins pandemia?
Cum v-a supravie]uit afacerea?
- Dup\ p\rerea mea, politicienii rom=ni au gre[it-o, pentru c\
nu au l\sat toat\ povestea pe
m=na medicilor, a speciali[tilor, a
psihologilor... V\ aminti]i, probabil, cum a `nceput pandemia. Cu
`ndemnul destul de dur: "Sta]i `n
case!", pe care l-a spus pre[edintele Iohannis. {i cu muzic\ patriotic\ sub ferestre, din ma[inile
Poli]iei. Ceva operet\ tragic\, s\
zic a[a. C\ numai muzic\ patriotic\ nu ne trebuia seara la fereastra unei case din care nu puteam
ie[i!
Eu `mi amintesc c\ `ntr-o scrisoare a lui Ghica, de pe vremea
ciumei lui Caragea, vorbea despre
raportul unui cioclu. C\ pe vremea aia, pe la 1830, se adunau
cadavrele de prin cur]ile oamenilor. |[tia b\teau la poart\, dac\ nu
r\spundea nimeni, `i luau, `i aruncau `ntr-o c\ru]\ [i `i duceau la
marginea ora[ului la o groap\ cu
var. {i `n raportul \la, cioclul spune c\tre comandatul de atunci al
Bucure[tiului: "Domnule comandant, asear\ am c\rat 40 de mor]i
la groapa cu var, dar trei dintre ei
au s\rit din c\ru]\ pe drum [i nam mai putut s\ `i prindem". Cam
a[a a fost [i cu pandemia asta [i
cu toate pandemiile din Rom=nia.
Pentru c\ la fel este [i acel episod
ce s-a f\cut la un moment dat cu
g\inile c=nd a fost aviara. Era o
g\in\ bolnav\ `ntr-o curte [i pe
urm\ veneau \[tia [i le confiscau
toate curcile [i g\inile s\tenilor.
Or, eu am spus atunci: dom'le,
dac\ `ntr-un sat un om e bolnav
de pl\m=ni, de ce vre]i dumneavoastr\ s\ interna]i tot satul la
sanatoriu?! Adic\ nu s-a f\cut cu
`n]elepciune toat\ aceast\ poveste.
Pe urm\, chiar [i `nchiderea
restaurantelor. Pe mine chiar m-a
afectat foarte tare cu turismul la
Cetate [i doi ani de zile a fost
absolut dezastru! De altfel, toate
pove[tile cu ajutoarele sunt absolut jalnice [i tot `n stilul rom=nesc

s-au f\cut. Ca dovad\, a]i v\zut c\
acum sunt c\uta]i ni[te bandi]i
care au luat milioane atunci pe
f\c\turi. ~n fine! Deci, economic a
fost un dezastru pentru mine. ~n
schimb, am scris poezii [i voi
scoate o carte de versuri care se
cheam\ "Corabia nebunilor.
C=ntece de dragoste, de cium\ [i
de r\zboi". M\car am c=[tigat
ceva `n aceast\ poveste.

"Despre Br\ila a scris [i
Caragiale. Un ora[ superb a
fost Br\ila! Mai p\streaz\
urme, `nc\"
- Cunoa[te]i Br\ila? A]i mai
fost? Cum vi se pare?
- Pentru mine Br\ila este
intrat\ `n mitologia literar\, pentru c\ despre Br\ila a scris [i
Caragiale. Un ora[ superb a fost
Br\ila! Mai p\streaz\ urme, `nc\.
Cu Teatrul din Br\ila de la 1800 [i
ceva, cu scriitorul F\nu[ Neagu,
care m-a ajutat `n tinere]e. M-a
angajat la Asocia]ia Scriitorilor
din Bucure[ti [i a avut grij\ de
mine c=]iva ani. Plus c\ mie `mi
plac porturile. Am scris [i c\ pe
malul apelor [i `n porturi oamenii
sunt mai buni. Da. Pe r=u sunt
oamenii mai buni. Pentru c\ `ntrun port vin cor\bii din alte ]\ri.
Oamenii sunt mai deschi[i spre
restul lumii, nu sunt `nchista]i `n
prejudec\]i. {i Br\ila a fost un
port. Nu cred c\ mai este acum,
din p\cate. Pentru c\ eu am vorbit
odat\ despre porturile rom=ne[ti.
Eu sunt aproape de Calafat, unde
tot ce am v\zut eu au fost ni[te
vase care transportau fier vechi.
P\i, dac\ te ui]i la televizor, `n orice port mic din Africa, de pe
r=ule]e, vin oameni cu b\rcu]e,
canoe, cu fructe de p\dure, cu
g\ini, cu pui de crocodil. E o forfot\ de negustorie. Pentru c\ asta
este. Negustoria a dus lumea mai
departe. Erau marii negustori ai
Br\ilei! Am impresia c\ la 1900
pre]ul gr=ului la Bursa din New
York se f\cea la Br\ila, unde
veneau vasele cu gr=u din Rusia

[i din Ucraina. {i cu ce f\ceau
rom=nii... c\ pe vremea aia nu
cre[tea gr=ul pe autostrad\ ca
acum. Acum po]i s\ pui ap\ [i
`ngr\[\minte [i cre[te gr=ul.
Atunci era gr=ul natural. Ei, a fost
ceva cu aceste porturi. Dar nu
mai exist\. Doar `n mitologie mai
exist\, din p\cate.
Eu nu cred `n aceste proiecte
ale politicienilor no[tri (n.r. despre demersul actual de a
moderniza porturile Br\ila [i
Gala]i), `mi pare r\u c\ trebuie s\
o spun. {ti]i de ce? Pentru c\ nu
au drag de nimic. Pentru c\
Rom=nia are cea mai lung\ distan]\ a Dun\rii. ~n kilometri, noi
avem mai mult\ Dun\re dec=t
Germania, dec=t Austria [i dec=t
Serbia. Dar din p\cate, nu [tiu
dac\ ave]i idee, dar Rom=nia nu
are niciun vapor de croazier\. La
mine au oprit vapoare de croazier\ p=n\ la pandemie. Din Viena, de la Hamburg. Erau cu 200
de persoane `n vapor. Le f\ceam o
degustare de vin, aveam pe domn
profesor de fizic\, le c=nta la
acordeon. Fierbeam o pulp\ afumat\ de porc [i un ca[ de capr\. {i
erau ferici]i oamenii. Scoteam
p=inea de la cuptorul acela mare,
cu gr=u de la moar\, c\ are alt
gust. {i m-am g=ndit, este posibil
ca o ]ar\, dup\ ce pe vremea lui
B\sescu s-au v=ndut vapoarele de
ap\ s\rat\, acum s\ r\m=n\ [i f\r\
cele de ap\ dulce?! Pentru c\ au
disp\rut [i astea. Nu avem nimic!
Suntem ni[te oameni ai nim\nui.

"M-am jucat eu, de-a g\titul,
cu bunicul meu [i mi-am
redescoperit la b\tr=ne]e
voca]ia"
- C=nd v-a]i descoperit
pasiunea pentru g\tit?
- Bunicul meu era gr\dinar.
Avea gr\dina lui pe malul
Ialomi]ei. {i pe vremea comunismului `mi petreceam, nu numai
vacan]a, m\ duceam zilnic aproape pe la el. Acolo am `nv\]at, la 45 ani, s\ coc ardei, cum se face

Asocia]i
politica
rom=neasc\ cu un fel de
m=ncare: ciorb\ acr\, toc\ni]\,
ghiveci, sup\ le[inat\...
- Da. La noi este un amestec.
Cade savarina `n ciorb\ [i, `n
general, nu exist\ nici rafinament,
nici fler, nici voca]ie. |[tia nu
sunt.... Ei ar trebui s\ fie [i
buc\tari, `n primul r=nd, poate c\
ar trebui s\ fie. Pentru c\ o armat\
nu se poate ]ine f\r\ m=ncare. {i
un popor la fel. Or, noi care suntem dup\ Fran]a, ]ara binecuv=ntat\ de Dumnezeu, adic\
avem o clim\ superb\, avem
p\m=nt, ne-am putea produce nu
numai pentru noi m=ncarea, ci [i
pentru toat\ Europa. Pentru c\ pe
vremea comunismului aveam
fabrici de conserve. Rusia tr\ia
numai din conservele rom=ne[ti
de legume. Am fost o mare
exportatoare de m=ncare, culmea,
pe vremea comunismului. S-au
f\cut praf serele. S-au f\cut praf
IAS-urile (n.r. ~ntreprindere Agricol\ de Stat). Cine vine aici crede
c\ noi am fost bombarda]i `naintea Ucrainei. C\ ne-am bombardat singuri `n cadrul r\zboiului
rom=no-rom=n. Dac\ treci pe
[oselele patriei vezi tot felul de
ruine. {i str\inii nu [tiu ce s-a
`nt=mplat. ~n loc s\ fi r\mas
oamenii organiza]i! Pentru c\
acum era p\m=ntul lor. Produc]ia
ar fi fost a ]\ranului rom=n. Nu!
Nu au [tiut! {i printre altele,
]\ranul nu a fost ajutat s\ `[i
refac\ gospod\ria care i-a fost
spulberat\ `n anii colectiviz\rii.
C\ ]\ranului nu i s-a luat numai
p\m=ntul. I s-a luat c\ru]a din
curte, i s-au luat caii, i s-a luat
plugul, i s-au luat boii. ~n mod
normal, ]\ranul rom=n trebuia s\
beneficieze [i de o recompens\
b\neasc\. G=ndi]i-v\, un ]\ran
care a avut `n 1950: dou\zeci de
oi, trei vaci, doi cai. C=]i m=nji,
c=]i vi]ei s-ar fi f\tat `n cincizeci
de ani de comunism?! Trebuia s\
li se dea contravaloarea. Nu! A
fost o p\c\leal\ toat\ aceast\
chestie, ca s\ se dea unora mai
[mecheri. Nu? {mecherii care au
cump\rat p\m=ntul de la ]\rani pe
nimic. Pentru c\ ]\ranul nu avea
cu ce s\ lucreze `n '90 p\m=ntul.
{i atunci de aia s-a golit Rom=nia.
Noi, din produc\tori ce am ajuns?
Culeg\tori. Ne `ntoarcem `n
copaci. ~n portocali. ~n piersici e
]\ranul rom=n, c\ este `n Europa.
Am ajuns culeg\tori de sparanghel `n Germania. ~n gr\dina statului lui Iohannis. Este inadmisibil dup\ p\rerea mea! S-au golit

satele! E forma f\r\ fond de care
vorbea Maiorescu, `n satul
rom=nesc. Au r\mas cei cu ajutoare sociale, b\tr=nii [i copiii.
Restul sunt pleca]i. ~n satele din
Oltenia s-au deschis mici chestii
de schimb valutar. Dughene de
schimb valutar, pentru c\ din asta
tr\iesc. De aia nu au ie[it. Pentru
c\ altfel, dac\ nu aveau banii \[tia
de la p\rin]ii pleca]i `n str\in\tate,
cred c\ ar fi fost din nou 1907. Sar fi revoltat. Dar a[a supravie]uiesc. Asta este forma noastr\
de capitalism. O form\ de supravie]uire. Deci este mai mult dec=t
o ciorb\ acr\. Este una stricat\.

Re]etele lui Dinescu
- Ave]i vreo m`ncare
preferat\?
- Eu, s\ [ti]i, prefer m=nc\rurile
simple. Adic\ nu m\ dau `n l\turi
din a g\ti {al\u bonne femme. Este
o m=ncare mai fin\ pe care eu o
fac. {al\ul se m=nca la "Cap[a" `n
anii '70 - '80. Un [al\u tras `n unt,
cu ciuperci, cu ca[caval, b\gat la
cuptor, a[a cu o crust\ bun\. Nici
nu mai exist\ asta la "Cap[a", este
un restaurant mediocru. Dar prefer
[i m=ncarea simpl\. Adic\ o br=nz\
bun\ mai gras\ a[a, cu o ceap\. Nu
m\ dau `n l\turi de la m=nc\rurile
simple. Sau fasole iahnie f\cut\ cu
multe legume. Dar cel mai tare
cred c\ iubesc salata de vinete. De
pe vremea c=nd eram mic. Eu mam n\scut `ntr-un cartier muncitoresc, cu case, cu cur]i. {i mirosea a
vinete vara spre toamn\. To]i
coceau vinetele afar\. {i m\
duceam repede la mama [i `i spuneam: "Mam\, coace ni[te vinete,
c\ vreau salat\!". Mirosul \la de
v=n\t\ coapt\ pentru mine era ca
un drog [i a r\mas `n continuare.
- Cine-i chef-ul la Cetate?
- Vr=nd-nevr=nd, eu sunt. Pentru c\ doamnele [i fetele pe care
le-am angajat eu la mine la
buc\t\rie [tiau c=teva, cum [tie
]\ranca rom=nc\. Ce s\ fac\? O
ciorb\, o tocan\ [i o friptur\. A trebuit s\ le iau de la cap\t. S\ le
`nv\] cum se face o salat\ bun\.
Aia simpl\. Cu ro[ii, cu ceap\,
ardei. Pentru c\, de exemplu, nu se
pune niciodat\ o]et peste ro[ie.
Atunci c=nd faci o salat\, pui ceapa, castravetele, ardeiul, strope[ti
cu pu]in o]et [i ulei. Dup\ aia pui
ro[iile, peste care pui numai ulei.
Pentru c\ altfel se fle[c\ie. A[a [i
pe salata verde. ~nt=i se pune uleiul. Ca s\ se impregneze de ulei, s\
nu o topeasc\ o]etul. Cu zah\r,
pentru c\ se pune [i pu]in zah\r. ~n
fine. Deci aici am luat-o de la
cap\t [i le-am `nv\]at c=teva feluri
mai fine. Cum se face crapul la
cuptor. Ciorbele. ~n fiecare zi, la
Cetate la mine se g\se[te ciorb\ de
fasole, ciorb\ de pe[te [i o ciorb\
de pas\re de curte.
(Interviu realizat de Alex NECULA)

