
Județul Sibiu și regiunea Egeei de Sud din Grecia, care
include insulele Santorini, Mykonos, Rodos și Patmos au
fost desemnate drept ”Regiuni Europene Gastronomice”
pentru 2019 de către Lonely Planet, cea mai mare
editură de ghiduri de călătorie din lume. Acordarea
anuală a unui astfel de titlu de către Institutul
Internațional de Gastronomie, Cultură, Artă și Turism
(IGCAT), cu sprijinul mai multor instituții europene, are
ca scop stimularea inovațiilor gastronomice și încura-
jarea turismului. Seria a fost deschisă de regiunile Minho

din Portugalia și Catalonia din Spania, în anul 2016. În
2017, le-au urmat regiunile Riga - Gauja din Letonia, Lom-

bardia de Est din Italia și Aarhus - cel de-al doilea oraș ca mărime din Danemarca.
Anul acesta, titlul le-a fost acordat regiunilor Brabantul de Nord din  Olanda și Gal-

way – Irlanda de Vest. Pentru anul 2020, este confirmată deja regiunea
Kuopio din Finlanda, urmând să i se alăture cel mult alte două (trei fiind
numărul maxim de regiuni care pot deține titlul în decursul unui an),

regiuni din Portugalia și Slovenia, dosarele de candidatură ale acestora fiind încă
în faza de evaluare. În acest sens, între Sibiu și regiunea Egeea de Sud, va ex-
ista o colaborare pentru a dezvolta  acțiuni comune prin care ambele zone să con-
tribuie la atingerea obiectivelor programului ”Regiune Gastronomică Europeană”.
Vor fi împărtășite  experiențe și se vor căuta noi soluții de valorificare a patrimo-
niului gastronomic și a identității culinare, modelată de peisaje colinar-montane la
Sibiu și de peisaje marine în Egeea de Sud.
Consorțiul care gestionează programul ”Sibiu Regiune Gastronomică Europeană”
este format din: Consiliul Județean Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Mu-
nicipiului Mediaș, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu, Universitatea
”Lucian Blaga” Sibiu și Asociația Județeană de Turism Sibiu.
Platforma “European Region of Gastronomy” a fost inițiată de Institutul
Internațional de Gastronomie, Cultură, Artă și Turism (IGCAT) în anul 2014, prin
participarea reprezentanților din nouă regiuni europene.
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„Este mai
ușor să dezin-
tegrezi un
atom decât o
prejudecată”

albert 
einstein

„O singură lume sau lumea nu va fi
deloc” („One world or not world at all”)
scria Einstein pe la sfârșitul anilor
1930. Într-un timp în care oamenii nu
sesizau – sau abia sesizau – nocivi-
tatea morbidă, criminală a nazismului.
Abia sesizau faldurile imperiale – și

ele aducătoare de moarte și suferințe
– ale comunismului dictatorial. Abia
sesizau, și în acest sens se referea
îndeobște marele savant, puterea
incipientă a unor arme cumplite de dis-
trugere în masă și care folosite în
războaie puteau genera pierirea lumii.
O singură lume, cât de cât pace și
înțelegere, altminteri lumea nu va mai
fi deloc, va dispărea. Apelul dramatic
al lui Albert Einstein, prin teribila sa
premoniție, prefigura, încă de atunci,
chiar fără argumentele noastre de
astăzi, perspectiva unei singure lumi.

mondializarea: realități,
dezamăGiri, speranțe (i)

– schiță preliminară a unei 
dinamici complicate –

- continuare în pag. 4 și 6 -

Dan popescu

Strategia Energetică a României are ca preocupare centrală
consumatorul final. Ea răspunde nevoii ca acesta să bene-
ficieze de produse şi servicii de calitate, de o producţie de
energie mai puţin poluantă, asigurând în acelaşi timp şi
parametrii optimi pentru continuitatea în aprovizionarea cu
energie. 
România îşi propune un amestec al surselor de generare
care să garanteze securitatea energetică, securitate

construită ca un echilibru între independenţa energetică dată de exploatarea
eficientă a resurselor naţionale şi interconectivitatea cu statele vecine şi cu pieţele
energetice din regiune.
România trebuie să reprezinte, şi din punct de vedere energetic, un factor de sta-
bilitate şi de securitate, în primul rând pentru propriii cetăţeni, dar şi în regiunea Eu-
ropei Centrale şi de Est.

strateGia enerGetică a
româniei pentru perioada

2016-2030, în perspectiva 
anului 2050

Conf. Univ. Dr. Paul
lucian, ulBs

Conf. Univ. Dr. Virgil 
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Gastronomia -  liant între secole

hidrocentrala de la Bicaz
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Strategia energetică urmăreşte
și îndeplinirea principalelor
obiective ale noii politici energie
- mediu ale Uniunii Europene,
obiective asumate şi de Româ-
nia prin întărirea conceptelor de
siguranță energetică și dez-
voltare durabilă.
Siguranţa energetică  se
realizează prin asigurarea
necesarului de resurse energet-
ice şi limitarea dependenţei de
resursele energetice de import,
prin diversificarea surselor de
import, a resurselor energetice
si a rutelor de transport a aces-
tora, prin creşterea nivelului de
adecvanţă a reţelelor naţionale
de transport a energiei elec-
trice, gazelor naturale şi petrol,
precum şi prin protecţia infra-
structurii critice.
Dezvoltarea durabilă este un
concept transpus prin creşterea
eficienţei energetice, prin pro-
movarea producerii energiei pe
bază de resurse regenerabile,
prin dezvoltarea producerii de
energie electrică şi termică în
centrale cu cogenerare,  prin
susţinerea activităţilor de cerc-
etare-dezvoltare şi diseminare
a rezultatelor cercetărilor aplic-
abile, prin reducerea impactului
negativ al sectorului energetic
asupra mediului înconjurător şi
prin utilizarea raţională şi
eficientă a resurselor energet-
ice primare.
După aproape un deceniu de la
ultima revizuire a Strategiei En-
ergetice Naţionale, România
are nevoie de o actualizare a
proiecţiilor de dezvoltare pe ter-
men mediu şi lung ale acestui
sector, pentru a răspunde unor
provocări noi, precum
îmbătrânirea parcului de agre-
gate de producere a energiei
sau potenţiala epuizare a
resurselor convenţionale
cunoscute la acest moment.
Acest demers poate conduce la
o mai bună fructificare a noilor
oportunităţi apărute în contextul
avansului tehnologic, mai ales

în ceea ce priveşte sursele re-
generabile de producţie a en-
ergiei, introducerea reţelelor
inteligente ori a vehiculelor
electrice.
Sectorul energetic contribuie în
mod esențial la dezvoltarea
României, prin influența
profundă asupra competitivității
economiei, a calității vieții și a
mediului. Pentru a susține pe
termen lung așteptările con-
sumatorilor, sectorul energetic
românesc trebuie să devină mai
robust din punct de vedere eco-
nomic, mai avansat din punct
de vedere tehnologic și mai
puțin poluant. Strategia
Eneregetică a României oferă o
serie de propuneri de dez-
voltare a sectorului energetic
până în 2030 și este centrată în
jurul unui set de principii și
obiective strategice fundamen-
tale. 
Cele cinci obiective strategice
fundamentale sunt: impera-
tivele de securitate energetică,
asigurarea competitivității
economiei, energie curată,
modernizarea sistemului de
guvernanță energetic, reduc-
erea sărăciei energetice și
protecția consumatorilor vulner-
abili.
Realizarea obiectivelor strate-
gice în orizontul anului 2030
presupune o analiză a realității
sectorului energetic, cu o bună
înțelegere a contextului
internațional și a tendințelor de
ordin tehnologic, economic și
geopolitic.
Această strategie analizează și
perspectiva pentru anul 2050,
situată într-un context de
transformări tehnologice, eco-
nomice și de politici energetice,
care vor influența dezvoltarea
piețelor românești de energie. 
Obiectivele strategice funda-
mentale sunt împărțite în 25 de
obiective operaționale, pentru
care sunt definite acțiuni prior-
itare, eșalonate pe termen
scurt, mediu și lung. Ele
abordează aspecte problemat-
ice ale sectorului energetic
românesc, ce reprezintă teme
centrale de intervenție
strategică. Strategia trasează și

direcții noi de dezvoltare pentru
sectorul energetic, pentru ca
România să participe la tranziția
energetică globală. 
Strategia pune pe plan central

interesele tuturor consumato-
rilor de energie – casnici, com-
erciali și instituționali, deoarece
are în vedere, faptul că aceste
nevoi și interese sunt diverse și
în permanentă evoluție.

Un alt aspect este
transparența și dialogul de
substanță cu părțile interesate,
atât în procesul de elaborare a
strategiei, cât și în procesul
general de întocmire a politi-
cilor.
De asemenea, Strategia prez-

inta modernizarea sistemului de
guvernanță energetică, care  se
bazează pe trei principii:  o mai
bună delimitare a funcțiilor stat-
ului de elaborator de politici și
de reglementator de cea de
deținător de active și de investi-
tor; utilizarea mecanismelor
pieței competitive în urmărirea
obiectivelor strategice, pentru a
da o perspectivă stabilă mediu-
lui investițional și respectarea
neutralității tehnologice.
Neutralitatea tehnologică este

importantă din perspectiva
minimizării costului tranziției en-
ergetice. În îndeplinirea obiec-
tivelor securității energetice
trebuie evitată tendința de a
prescrie soluții tehnologice,
care nu sunt bazate pe principii
de eficiență economică. Neu-
tralitatea tehnologică se
bazează pe capacitatea pieței
competitive de a selecta
soluțiile tehnologice cele mai
eficiente din punct de vedere al
raportului performanță-cost,
apte a contribui la realizarea
obiectivelor strategice. 
Strategia consfințește locul
combustibililor tradiționali – țiței,
gaz natural, cărbune și uraniu –
în mixul energetic pentru
următoarele decenii.
Hidroenergia rămâne coloana

vertebrală a sistemului ener-
getic național. Cu o pondere
crescută a componentei nu-
cleare, mixul energetic face loc
și energiei regenerabile. Gazul
natural produs în zăcăminte și

în Marea Neagră poate acoperi
cererea internă, în vreme ce
cărbunele, pe termen mediu și
lung, va suporta presiunea
crescândă a costului emisiilor
de gaze cu efect de seră.
(GES).

Biomasa își păstrează rolul
central în încălzirea
gospodăriilor din mediul rural, în
forme mai eficiente și mai puțin
poluante. 
Cogenerarea de înaltă eficiență
continuă să joace un rol impor-
tant, prin investiții planificate in-
tegrat cu modernizarea și
redimensionarea sistemelor de
alimentare centralizată cu agent
termic, cu investiții în noi unități
industriale, respectiv cu pro-
gramele de creștere a eficienței
energetice a locuințelor. 
Prima intervenție strategică
este înnoirea parcului de
capacități de producție a en-
ergiei electrice. Mixul energiei
electrice al României este și va
rămâne echilibrat și diversificat.
O bună parte a capacităților de
producție se apropie de sfârșitul
duratei de funcționare, iar unele
dintre ele sunt ineficiente eco-
nomic și depășite tehnologic.
Înlocuirea capacităților de
producție a energiei electrice
presupune investiții de 7 până
la 14 mld € până în 2030, în
funcție de scenariul de dez-
voltare. Noile capacități de
producție vor utiliza tehnologii
avansate, cu eficiență ridicată,
flexibile și mai puțin poluante,
capabile să asigure stabilitatea
sistemului energetic. Energia
nucleară este o opțiune
strategică pentru România.
Proiectul nuclear constituie cea
mai mare investiție potențială în
sectorul energetic românesc în
următoarele decenii. El este vi-
abil doar în condiții de eficiență
economică, printr-o schemă de
garantare a veniturilor obținute
din producția și vânzarea en-
ergiei electrice, și de respectare
a condiționalităților tehnice și de
mediu, convenite la nivel euro-
pean. Procesul de înlocuire a
vechilor capacități pe bază de
gaz natural este în desfășurare,
România dispunând în acest

moment de peste 1500 MW
instalați în centrale eficiente, în
urma investițiilor din ultimii 10
ani. În următorii 10 ani se va
încheia procesul de ieșire din
uz a parcului de capacități
vechi, pe gaz natural. România
are opțiunea strategică de a
miza în continuare pe gazul nat-
ural în mixul energiei electrice.
Acesta este recomandat de
flexibilitatea centralelor ce îl
utilizează, care pot echilibra cu
ușurință producția intermitentă
a surselor regenerabile de en-
ergie (SRE), de costul relativ
redus al investiției inițiale și al
cheltuielilor de întreținere, pre-
cum și de emisiile relativ reduse
de gaze cu efect de seră. Com-
petitivitatea cărbunelui în mixul
de energie electrică depinde de
randamentul fiecărui grup în
parte, destul de scăzut pentru
aceste capacități existente, de
costul cărbunelui livrat și de
prețul certificatelor de emisii EU
ETS. (EU emissions trading
system). Grupurile actuale pe
bază de cărbune au un rol im-
portant în stabilitatea sistemului
energetic național. (SEN) În-
locuirea actualelor capacități pe
bază de cărbune  se va pro-
duce mai ales după 2025.
Eventuale noi capacități pe
bază de lignit trebuie să aibă
parametri supra-critici, eficiență
ridicată și emisii de gaze cu
efect de seră scăzute. Strategia
prevede, până în 2030, o
creștere ușoară a capacității
hidroenergetice, în principal
prin finalizarea proiectelor în
curs de desfășurare. Rolul
esențial jucat de hidroenergie
pe piața de echilibrare va trebui
întărit prin realizarea la timp a
lucrărilor de întreținere și
retehnologizare. Capacitățile
hidroelectrice existente pot
asigura servicii tehnologice de
sistem, cu variații ale producției
instantanee de până la 4500
MW în 24 de ore. România are
ca obiectiv atragerea, în contin-
uare, de investiții în surse re-
generabile de energie, pentru a
valorifica potențialul natural ridi-
cat, respectiv în industria
conexă a tranziției energetice. 

- cont. în pagina 3 -

Conf. Univ. Dr. Paul 
lucian, ulBs

hidrocentrala porțile de Fier



urmare din pagina 2

A doua intervenție strategică
este infrastructura și
aprovizionarea cu gaz natural.
Sistemul energetic românesc
va avea un nivel ridicat de sta-
bilitate în fața șocurilor de
aprovizionare cu energie, prin
dezvoltarea bazei naționale de
resurse energetice și a realizării
infrastructurii de transport, în
special a proiectelor de inter-
conectare a rețelelor de gaz
natural, cu flux bidirectional.
Există proiectele de exploatare
a resurselor de gaze naturale,
menite să reducă gradul de
dependență de import în
deceniile următoare.
Menținerea unei producții in-
terne semnificative de gaze nat-
urale presupune investiții în
explorare geologică și creșterea
gradului de recuperare din
zăcămintele existente, inclusiv
de gaze asociate. Pe lângă re-
alizarea sondelor de exploatare
și a instalațiilor specifice, dez-
voltarea zăcămintelor recent
descoperite în Marea Neagră
necesită si construcția infra-
structurii de conectare la sis-
temul național de transport
(SNT). Pentru integrarea în
piața regională de gaz natural,
cel mai important proiect este
interconectorul Bulgaria-Româ-
nia-Ungaria-Austria (BRUA), in-
clus în lista proiectelor de

interes comun (PCI) a UE. O
altă prioritate este asigurarea
capacității de transport spre Re-
publica Moldova. În paralel,
este necesară modernizarea și
retehnologizarea infrastructurii
naționale de transport, în-
magazinare și distribuție a
gazului natural, pentru a per-
mite operarea la presiuni ridi-
cate, reducerea pierderilor de
rețea și creșterea flexibilității în
operare.
Pentru a beneficia de
oportunitățile oferite de proce-
sul de tranziție energetică
globală, România trebuie să-și
asume direcții noi de dezvoltare
în sectorul energetic. Aceste
direcții noi de dezvoltare pot
aduce avantaje directe con-
sumatorilor și crește atractivi-
tatea României pentru investiții
în industria producătoare de
mașini, componente și materi-
ale necesare tranziției energet-
ice.
Una dintre direcțiile de dez-
voltare o reprezintă transfor-
marea României în centru de
producție de mașini, compo-
nente și materiale pentru
tranziția energetică. De exem-
plu, pot fi produse în România
baterii pentru stocarea energiei
electrice, automobile electrice,
cu piesele și componentele
aferente, pompe de căldură,
materiale pentru creșterea
eficienței energetice a clădirilor,
tehnologii de gestiune a
rețelelor inteligente și a con-
sumului de energie etc. 
O altă direcție este constituită

de dezvoltarea rețelelor in-
teligente de transport și
distribuție a energiei electrice.
Rețelele inteligente permit con-
trolul în timp real și comuni-
carea în dublu sens cu
consumatorii, cu optimizare in-
stantanee a producției și con-
sumului de energie.
Interacțiunea dintre rețelele de
energie electrică, internet și
rețelele de comunicații se va
amplifica, facilitând câștiguri de
eficiență energetică și de flexi-
bilitate. Rețelele inteligente vor
facilita tranziția consumatorului
către rolul de prosumator, care
injectează în rețea propria
producție de energie electrică.
Producția distribuită de energie
electrică (energie generată sau
stocată în diferite tipuri de sis-
teme de capacitate mică) poate
reduce pierderile în rețelele
electrice și crește siguranța
aprovizionării.
Pe termen lung, prosumatorul
va avea impact asupra arhitec-
turii rețelelor, în special atunci
când dispune și de o capacitate
de stocare a energiei electrice,
pentru a limita interacțiunea cu
rețeaua. Va scădea, astfel,
numărul gospodăriilor fără
acces la rețelele de energie, in-
clusiv prin adoptarea de soluții
autonome, ce vor deveni mai
accesibile economic.
Promovarea autovehiculelor hi-
bride și a celor electrice, atât
autoturisme, cât și autobuze și
autoutilitare de mic tonaj, dedi-
cate mediului urban reprezintă
de asemenea, o direcție de

dezvoltare. În 2030, acestea
vor fi o prezență obișnuită în
trafic, contribuind la reducerea
emisiilor de gaze de
eșapament. Rolul principal al
statului va fi acela de a susține
dezvoltarea infrastructurii de
încărcare și a pieței în fazele in-
cipiente de dezvoltare. Româ-
nia este bine situată pentru a
produce autovehicule electrice,
baterii și componente, fiind
necesară o politică activă de
atragere a acestui tip de
investiții. 

De asemenea, clădirile in-
teligente, din punct de vedere al
construcției, arhitecturii,
operării, transformării și stocării
energiei, cu caracteristici de
prosumator constituie o direcție
de dezvoltare. Este oportună
promovarea pe termen lung a
construcției de astfel de clădiri
la nivel național, inclusiv prin
stabilirea unor standarde
ambițioase de eficiență
energetică pentru construcțiile
noi. Atingerea țintelor de decar-
bonare în orizontul anului 2050
va presupune investiții mari în
creșterea eficienței energetice a
imobilelor, iar statele care vor
reuși să atragă investiții în in-
dustria eficienței energetice vor
avea de câștigat în fața celor ce
vor rămâne importatori ai aces-
tor tehnologii. 
În concluzie, din Strategia
Energetică a României rezultă
că pieţele bine organizate şi
transparente, care funcţionează
pe baza aceluiaşi set de norme
simple şi armonizate în întreaga

Europă, facilitează mult trans-
portul şi comerţul transfrontalier
pentru vânzătorii de gaze. Cu
toate acestea, deşi evoluţia
preţurilor pe pieţele angro este
încurajatoare, consumatorii nu
beneficiază direct de aceste
avantaje.
În România sunt necesare mai
multe investiţii în materie de
infrastructură energetică
strategică, iar Europa poate
contribui la sprijinirea
investiţiilor importante atât cu
mijloace financiare, cât şi ad-
ministrative.  Asigurarea unor
reţele electrice care pot face
faţă provocărilor din viitor
înseamnă că acestea trebuie să
fie inteligente.
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O lume cât de cât a con-
cordiei și nu a exterminărilor,
a extremismelor. O lume mai
mult a înțelegerii, a toleranței
decât a războaielor. O lume în
mai mare măsură a unui indi-
vid, indiferent de culoarea
pielii și alte detalii de acest
fel, liber și cu drepturi uman-
itare. Nici pe departe o lume a
unor stăpâni economici și
politici care își trăgeau și își
trag mari, imense avantaje din
împilarea, de un fel sau altul,
asupra altora, chiar dacă este
vorba de o singură lume și nu
de cea împărțită, până la un
moment dat, strict sever, im-
placabil, în state-națiune.
Așadar, o lume cu respect
față de individ. O lume
globală în acest sens, mai
ales în acest sens, care să
reprezinte un adevărat să-i
spunem „leagăn” uman pentru
fiecare. Nu ură, ci concordie,
nu confruntări și conflicte
dure, militare, ci în mai mare
măsură înțelegere, rațiune,
toleranță, cooperare. Desigur,
și generozitate, dar mai ales
fundamente economice
esențiale, cointeresare, in-
terese ale indivizilor care să
finalizeze, într-un fel sau altul,
într-un spațiu amplu de
referințe și interese colective
general umane. Utopie, visuri,
fantezie, poezie, amăgiri? Nici
vorbă, altminteri, în timp, nu
vom mai putea fi...
1. Prin urmare, globalizare,
mondializare. Nu este prima
oară când mă refer la o temă
atât de amplă, generoasă. Am
subliniat că globalizarea, într-
o formă incipientă, încă din
antichitate, s-a vădit mai mult
din perspectiva unor mari
conducători militari de a
stăpâni lumea, prin
confruntări și războaie
sângeroase. Ei vroiau o lume
a lor, condusă de ei. Au fost
Alexandru cel Mare, Hanibal,
Cezar, a fost pe urmă în Asia
și Eurasia Genghis-Han etc.
În spațiile cucerite oamenii
circulau liber până prin sec-
olele XVII-XVIII și chiar mai
târziu. În Europa nu au existat
pașapoarte. Erau uneori un
fel de scrisori – înscrisuri – de
împuterniciri care aveau,
însă, alte misiuni,
recomandări, propuneri către
alții, decât călătorie în sine.
Pe urmă, capitalurile circulau
și ele liber, băncile erau la în-
ceputuri – zarafii etc. Ideile
circulau liber. Desigur că, în
întreg acest cadru, se
detașează prin amploarea
construcției politice, sociale,
culturale, spirituale, prin am-
ploarea construcției de
civilizație, Imperiul Roman,
întins pe 3 continente: Eu-
ropa, Asia, Africa. A fost ast-
fel o imensă și durabilă –
dăinuie și astăzi, va fi și în vi-
itor – influență judicioasă
latină, europeană asupra
lumii: modul de a produce, im-
perativul ca activitățile să se
concluzioneze cu un profit,
beneficiu, problema cheltu-
ielilor publice, organizarea
societală superioară dar din
care sclavii erau excluși
(astăzi nu le mai spunem
sclavi, avem denumiri mult
mai rafinate, evident, la o

scară a progresului în trecut
de neînchipuit), cultura, artele
urcate pe culmi ș.a. Roma a
căzut în 476 era noastră, dar
civilizația romană a rămas și
s-a extins mult în lume...
Tot prin cuceriri – și ele,
multe, sângeroase, dar
punând în contact un
„univers” european religios,
să spunem mai dezvoltat în
multe privințe, cu teritorii și
populații mai puțin dezvoltate,
mai puțin evoluate, mai ales
din punct de vedere eco-
nomic, european –, lumea s-a
extins. Marile descoperiri ge-
ografice și colonizările care
le-au însoțit și urmat au extins
„Europa” în cele 2 Americi, în
Africa, în Asia, în Australia.
Nu a fost deloc puțin și nu a
fost deloc ușor. Desigur că
„misiunile”, „conchistadorii”,
potrivit perceptelor timpului, și
în fondul lor, dincolo de
învelișul lor religios, creștin,
nu au fost deloc de bine-
facere, ci au urmărit nemijlocit
să ia în stăpânire oameni care
să lucreze în folosul noilor
veniți, al lor, al economiei
metropolelor. Dar maniera
europeană de a concepe
viața, de a lucra, de a fi și de
a avea au contat imens pe
scena devenirii umane, prolif-
erând, chiar dacă la niveluri
mai joase, școala, cultura,
spiritualitatea. Debuturile de
emigrare a europenilor cu
speranțe, putere, în căutarea
unei vieți mai bune în alte
lumi, au contat și ele astfel.
Toate acestea au fost un pas
înainte față de Imperiul
Roman, dar și atunci abia se
înfiripau germeni ai
globalizării de mai târziu. Mult
mai evidenți au fost pași
înainte odată cu efectele poz-
itive uriașe pe care le-au gen-
erat revoluțiile industriale – un
salt mare înainte pe scara
inteligenței, organizării,

speranțelor – ce au debutat în
Europa odată cu a doua
jumătate a secolului XVIII. A
fost, însă, și multă împilare,
exploatare, dar ceea ce a fost
pozitiv a contat mai mult. Vom
poposi mai mult în acest
sens.
...A doua jumătate a secolului
XVIII și întregul secol XIX, pe
fondul inițierii și extinderii
revoluțiilor industriale, a unui
consum imens de inventivi-
tate, de originalitate, de
muncă, pe fondul inițierii și
extinderii mașinismului, al
unor creșteri spectaculoase
de productivitate, vădesc ac-
centuarea proceselor și
trăsăturilor economice care
au generat și caracterizat –
care generează și
caracterizează – globalizarea
ca atare. Este vorba de dez-
voltarea puternică a
comerțului internațional, de
circulația liberă și mai intensă
a capitalurilor și forței de
muncă, migrația populației
devenind tot mai mult un act
de voință al subiecților și mai
puțin un act forțat. Criteriile
europene de înțelegere a
vieții în general și a vieții eco-
nomice în special devin mult
mai pronunțate în raport cu
exercitarea exclusivă a puterii
pe calea armelor, cum fusese
de multe ori până atunci. A
fost Napoleon, au mai fost
războaie, care se câștigau,
mai ales prin arme și progres
tehnic, însă numitorul comun
efectiv al progresului, înclusiv
pentru războaie, a devenit și
devine economicul. Se consti-
tuie mari imperii coloniale –
cel englez britanic, francez,
spaniol, belgian, german
chiar, pe urmă italian etc., tot
prin forță și arme. Însă în
colonii se formează o
burghezie națională având la
bază câteva generații succe-
sive ale vechilor coloniști și

elemente autohtone care se
asociază astfel, dorindu-se
chiar ruperea vechilor legături
cu metropola stăpânitoare și
afirmarea cât mai neîngrădită
a autohtonilor. Mai trebuie
spus că în procesele de
relativă uniformizare a struc-
turii și cadrului activității eco-
nomice în multe state (profit,
dobândă, credit, bănci etc.),
un rol însemnat l-au avut, cu
un anume tip de educație,
tradiții, solidaritate, evreii,
emigrați forțat din teritoriile lor
clasice și răspândiți, apoi, mai
peste tot în lume. 
2. Dar ce detalii putem
evidenția astfel, cum se
vădește numitorul comun al
economiei pentru tipul de
globalizare la care ne
referim? Așadar, în secolul
XIX, pe fondul revoluțiilor in-
dustriale avansate și extinse,
Europa, dar nu numai, va
intra într-o perioadă nouă:
aceea a intensificării puter-
nice a schimburilor. Nu este
vorba atât de apariția unor
conexiuni respective, ele ex-
istau deja mai ales odată cu
apariția și dezvoltarea sis-
temelor coloniale, ci mai ales
este vorba de faptul că schim-
burile comerciale pe distanțe
lungi și migrația populației vor
„exploda”. Pe de o parte, se
modifică natura schimburilor
de mărfuri respective. Dacă
până în secolul XIX se schim-
bau produse care nu erau
deloc sau aproape deloc fab-
ricate în țările, economiile
care le importau, acum se
pune în operă un comerț cu
produse realizate chiar în
țările care altădată le impor-
tau. Un comerț mondial care
implică, dezvoltă concurența
– altădată, mai puțin
manifestă – fiind avansate pe
piață produse cu prețuri mai
mici decât multe din cele pro-
duse în interior.

Nu este vorba, de exemplu,
de ceaiul sau mătasea
chinezească ce nu se pro-
duceau în Europa și se impor-
tau din China. Ci este vorba,
mai ales, de produse de bază,
precum carne și cereale care,
pe lângă producția internă,
vin acum în Europa, masiv,
din America de Nord și Amer-
ica Latină, dezvoltând o per-
turbare a producției și a
comerțului mondial de până
atunci, cu consecințe de am-
ploare asupra dezvoltării. Pe
fondul modificărilor provocate
de abur și mașinism în trans-
porturi – cu precădere cele
navale, transoceanice, dar și
cele pe calea ferată care se
dezvoltau cuprinzând întregul
teritoriu al țărilor – se
amplifică astfel importurile eu-
ropene care desfidau aproape
orice posibilitate de
concurență internă. Presiune
ce se va amplifica consider-
abil în condițiile în care, peste
ocean, în țările și teritoriile noi
sunt atrase în agricultură
suprafețe tot mai mari din
centrul și vestul acestora
(„vestul sălbatic”), iar prin
folosirea pe scară tot mai
largă a mașinilor agricole,
foarte eficientă mai ales pe
proprietăți mai întinse, pro-
ductivitatea sporește sensibil,
amplificând producțiile desti-
nate exportului spre Europa.
Astfel că micii sau chiar mai
marii producători din
economiile europene sunt
ruinați, mulți dintre ei alegând
calea emigrării spre noile con-
tinente, unde, foarte repede,
nu puțini, erau înzestrați cu
pământ sau deveneau
lucrători agricoli, fapt ce va
accentua și reaccentua ampli-
ficarea producției de aici, pre-
cum și continuarea ruinei în
agricultura unor economii eu-
ropene. Era un circuit de „ali-
mentare” și „realimentare”...

Dan popescu

- cont. în pagina 6 -
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o lume relativ tihnită până în 1914. o lume cu Farmecul ei
arhaic. o lume pe care, promovând incultura, ignoranța, 

Falsul modernism, ne “străduim” acum s-o eliminăm.
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Un număr de 34 de milioane de
europeni – mai ales din zone din
Italia, Spania, Olanda, Anglia, Ir-
landa, Franța, Germania, de
astăzi – au emigrat din Europa în
Statele Unite în asemenea
condiții. Prețul cerealelor în Eu-
ropa ca și aiurea nu mai depindea
de costurile fiecărei exploatări, ci
de o piață influențată și
reinfluențată sensibil de valurile de
cereale venite din Statele Unite.
Nu mai era un „preț local”, era un
„preț mondial”, de „bursă”, cel la
care se achiziționau și se vindeau
produsele agricole. Șocul
migrației pentru cele mai multe
familii – sau cei mai mulți
emigranți – nu a fost ușor. Nu
avem decât să consultăm liter-
atura respectivă ca și miile, zecile
de mii de filme ce s-au realizat pe
astfel de teme. Au fost drame,
deziluzii, nu puține, dar au fost și
numeroase succese, vădindu-se
începuturi esențiale de adaptare
la o nouă lume. Vezi, de pildă, cel-
ebra peliculă „America, America”,
a lui Elia Kazan – pornind de la
fuga oamenilor de după genocidul
armenilor în Turcia. În visuri, în
speranțe, în eforturi, în finalizări,
oamenii încep să semene tot mai
mult între ei, sunt contacte nu-
meroase, ceea ce este un pas se-
rios înainte spre globalizare...
Era, în fapt, cum spuneam, un cir-
cuit care se alimenta și realimenta
mereu. Sigur că și în Europa, mai
ales în Europa, unde au debutat
revoluțiile industriale, marea in-
dustrie se dezvoltă puternic,
trecând de la atelier la uzină și de
la întreprinderi individuale la firme
de dimensiuni mondiale. Pe urmă,
însă, „valul” a cuprins America,
Asia și ulterior Australia. Dar nu
trebuie uitat că, tot în Europa,
marea majoritate a populației era
încă rurală, angajată, într-un fel
sau altul, în producția agricolă: în
Franța, mai mult de jumătate, dar
și în Anglia, ce să mai vorbim de
teritoriile italiene, de Germania
fărâmițată statal și cu o industrie –
până spre 1850 – incipientă, de
estul european etc. Ceea ce
explică mai bine fenomenele. 
3. În fapt, progresele și mutațiile
amintite erau imense și vor con-
tinua la cote mai ample în secolul
XX, în fața imigrației amintite chiar
Statele Unite luând măsuri de
restricționare. Să nu uităm că
numai în 1769 James Watt
inventează mașina cu vapori. Că
numai în 1807 Marea Britanie și
Statele Unite abolesc comerțul cu
sclavi, „comerțul negru”, „de
abanos”, și că doar mai târziu, în
1833 respectiv 1865 sclavia este
interzisă în cele 2 state amintite.
Că Franța va aboli definitiv
comerțul cu sclavi, în 1815, iar
sclavia în 1848. De acum încolo
se vor face presiuni dintre cele
mai importante pe piața muncii.
Să nu uităm că abia în 1818 se
înființează „Black Ball Line”, prima
companie maritimă ce stabilește
legături transatlantice regulate
etc., etc. Ceea ce explică în și mai
mare măsură fenomenele rele-
vate. Iar dacă vom aminti situația
Chinei, relațiile ei cu Statele Unite
și Europa, cu piața, de fapt,
menționăm noi argumente astfel.
Alte considerații în aceeași cheie.
Toate aceste fenomene –
revoluțiile industriale, în transpor-
turi, migrația populației, extinderea
suprafețelor cultivate, viteza de
circulație a ideilor ș.a. – intră în

rezonanță. Masiv. Iată, pe fondul
înzestrării vaselor companiilor de
navigație cu mașini cu abur, tra-
versarea Atlanticului se reduce de
la multe săptămâni la puține, iar,
în prezent, la câteva zile. Cu
avionul, câteva ore. Iar costurile
respective au fost și sunt din ce în
ce mai mici. Alte dinamici: între
1800 și 1930, costul transpor-
turilor terestre (persoane și
mărfuri) a diminuat cu mai mult de
90%, iar cel al transporturilor
transatlantice cu 60%. Evoluții
care au continuat, cu excepția
marilor războaie, crizelor
petroliere și a amplificării costurilor
de securitate consecutivă teroris-
mului, pe întreg secol XX și în anii
secolului XXI. În asemenea
condiții, „migrația forțată” de care
aminteam – oamenii care fugeau
de mizerie și erau mereu
dependenți de susținătorii unor
cheltuieli – se înlocuiește cu
„migrația voluntară”, în care chiar
subiecții respectivi – care, din
păcate, fug tot de mizerie – își
asumă ei înșiși unele riscuri, mari,
ceea ce îi face și mai greu de
stăvilit. Iar de multe ori „migrația
forțată” aproape că se confundă

acum cu „migrația voluntară”.
Fuga de mizerie rămâne însă pe
primul plan.
În același sens, se pare că știri și
vești mai ample privind Revoluția
franceză de la 1789 au ajuns în
China doar 100 de ani mai târziu.
Or astăzi, un întreg film de fapte
ce se petrec în Arctica sau Antarc-
tica, în Australia, în Asia sau în
Statele Unite ajunge în Europa,
aproape în oricare din colțurile ei,
în câteva minute. La  fel pentru
China din Europa, etc. Iar prob-
lemele migranților au devenit
probleme cotidiene în oricare
parte a lumii. Sunt atât de mulți
încât ei ca atare nu mai relevă
excepțiile, ci exprimă actualul. Să
amintim și faptul că Europa și
chiar Statele Unite au încetat să
mai reprezinte, în bună măsură,
centre de spiritualitate și idei noi
ale lumii consistent diversificată și
încă fără o necesară unitate.
Vădindu-se acum și în alte conti-
nente, cu succes remarcabil, re-
ligii noi, concepții revoluționare noi
– vezi Che Guevara, fundamen-
talismul islamic etc. Ceea ce a
așezat și așează pe mulți în
același tip de malaxor. Totodată,

problemele de mediu au devenit
și devin tot mai mult, pentru toți,
un numitor comun esențial al
însăși existenței noastre. O cu
totul altă lume.
Putem vorbi dar de globalizare, în
sensul corect al noțiunii, în opinia
noastră, chiar din momentul în
care problemele lumii au devenit
și devin problemele fiecăruia. Iar
problemele fiecăruia, pe cât se
poate, crescendo în timp, au de-
venit și devin problemele unei lumi
– cu instituții globale și
competențe respectate astfel – în
care drepturile omului, condițiile
asemănătoare de pornire în viață,
poate evaluate mai amplu, sunt
respectate. O „globalizare” care
să impună prin forța economică și
chiar forța armelor, voința unor
interesați nociv asupra lumii, nu
are cum să fie globalizare.
Dar cum se vădește raportul stat
național-globalizare? Stat
național-religii, multiculturalitate?
Ce se vădește mai departe – și de
ce – cu migrația populației? Ce se
întâmplă, ce se va întâmpla cu
resursele, cu firmele, se
anemiază, pentru acestea
jurisdicția statelor? Face glob-

alizarea pași înainte sau face pași
înapoi? Oare globalizarea, la
niveluri diferite de dezvoltare ale
țărilor, presupune o libertate
comercială, economică, totală,
desființarea granițelor? Politicieni
ignoranți și avizi de bani din state
naționale sunt, vor fi preocupați
doar de propriile lor interese de
avere, păcălind alegătorii ca până
acum, sau vor avea un alt orizont
de vedere și de lucru, altminteri
nereușind nimic în cariera
respectivă? De ce numeroși
cetățeni din fostele colonii de-
venite independente, au un vis: să
fie primiți în fostele metropole, să
trăiască aici, alături de foștii lor
stăpâni, cu 40-50 de ani în urmă
numiți de ei “ucigași”, “criminali”?
De ce mai mulți din Estul euro-
pean, și nu doar, speră să ajungă
în Vest, dar foarte puțini din Vest
doresc să se stabilească în Est?
Cum poate fi depășit impasul? Ce
dezamăgiri provoacă glob-
alizarea?

Dan popescu

- va urma -
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“European Region of Gas-
tronomy” vizează caracterul
distinctiv al regiunilor gastro-
nomice, pentru a permite Eu-
ropei să se hrănească mai
bine, mai sănătos și mai
durabil și care își propune
conservarea mediului și pro-
movarea valorilor etnice,
contribuie la coeziunea
socială.
Reprezentanții celor nouă
regiuni europene partici-
pante au agreat obiectivele
proiectului, respectiv:
împărtășirea de know-how și
experiență; valorizarea car-
acterului distinctiv al gas-
tronomiilor regionale
(produse alimentare, viticole
și specialități de artă
culinară) prin inițiative de
cross-marketing; sublinierea
legăturilor esențiale dintre
specificul gastronomic la
nivel regional și european
(prin trasarea unor rute pe
bază de criterii etno-
culinare, denumite food-
ways); evidențierea unității și
diversității gastronomice a
Europei prin proiecte co-
mune (transfrontaliere) între
diferite țări și regiuni; pro-
movarea coeziunii sociale și
a legăturilor între comunități,
prin asigurarea turismului
durabil în regiuni mai puțin
cunoscute; încurajarea
inovației și creativității gas-
tronomice, pentru a crește
nivelul competitiv al
ospitalității europene pe plan
mondial.
Proiectul nominalizează di-
verse zone geografice, con-
siderate relevante, pentru o
perioadă de minimum cinci
ani, pe baza unor criterii
stricte și în urma unei jurizări
severe. Regiunile selectate
au obligația morală de a
asigura o înaltă calitate a
produselor culinare și de a
sprijini tradițiile locului. Ele
trebuie să accepte și o eval-
uare a respectării standarde-
lor și bunelor practici agreate
cu IGCAT. 

Logo-ul platformei
este o furculiță cu patru dinți,
care simbolizează cele patru
arii socio-economice impli-
cate în derularea proiectului,
și anume: sectorul public din
țara respectivă, mediul de
afaceri, sectorul serviciilor
de ospitalitate și
instituțiile/comunitățile din
d o m e n i u l
cunoașterii/inovării.

Un mare plus al Eu-
ropean Region of Gastron-
omy este dezvoltarea
integrată urban - rural în
clustere regionale de turism,
prin care se pot reduce de-
calajele economice și se
transferă potențialul creativ
al generației millennials în
capacitățile de producție ale
zonelor rurale, de la agricul-
tura eco/bio la procesarea
produselor alimentare,
oferind experiențe gastro-
nomice și ospitalitate locală
în hoteluri și restaurante.
În newsletter-ul
Descoperă.ro, Mihaela
Stănescu a publicat articolul
“Gastronomie în Europa - o
istorie savuroasă", realizând

o incursiune interesantă în
universul culinar. În contin-

uare, am spicuit câteva din-
tre ideile și informațiile
prezentate. Descoperirea
Americii a avut un impact
uriaş asupra  continentului
european. În doar câteva
decenii, o mulțime de ingre-
diente noi au sosit în Europa
şi s-au amestecat cu cele
deja existente, într-o sinteză
gustoasă şi durabilă:
bucătăria europeană, aşa
cum o cunoaştem azi, este,
în esenţă, bazată pe această
consecinţă a descoperirii
noului continent.
La începutul Evului Mediu, în
secolul al XV-lea, vizualul
era foarte important.
Bucătarii rivalizau în inge-
niozitate pentru a surprinde
şi a triumfa: preparate cu
coajă de pâine, păuni
„îmbrăcaţi”, pasări care scot
flăcări, preparate umplute cu
păsări vii, produse travestite
(„nisetru din carne de viţel” –
carne de viţel care imita
nisetrul), carne şi peşte în
aspic. Dar este sigur că
bucătarii medievali se dis-
tingeau în privinţa culorilor.
Carnea era friptă şi „aurită”
după dorinţă; preparatele cu
coajă de pâine erau colorate
cu şofran; se foloseau
numeroşi coloranţi: şofranul,
pâinea prăjită, gălbenuşul de
ou, produsele pentru „în-
verzire” – pătrunjel, spanac,
busuioc, frunză de viţă,
măcriş, grâu verde; erau
folosiţi coloranţi artificiali
(suc roşu din lemn de santal
zis ”sângele dragonului”,
roşu de cedru, roşu violaceu
sau albastru de licheni); se
lucra la asocierea culorilor,
colorând diferit fiecare
jumătate de preparat.
Renaşterea, cunoscută în
Italia în secolele XV –XVI,
ne-a lăsat gustul pentru pro-
dusele de patiserie şi pentru
prăjituri, dar şi perioada
când apar cârnaţii de porc,
carnea presărată cu ghimbir
sau furculiţa cu doi dinţi.
Graţie lui François I, iaurtul
îşi făcea apariţia în Franţa:
Majestatea sa, care avea

puterile sleite, a fost salvat
miraculos printr-o cură de

lapte misterios, administrat
de un medic turc, care a re-
fuzat să divulge secretul:
iaurtul!
Inventatorul conservelor, în
sensul modern, este consid-
erat francezul Nicolas Appert
(1749 - 1841), care a pus la
punct o tehnică numită aper-
tizare (fructe şi legume în-
chise în sticle sau cutii
etanşe de metal erau supuse
încălzirii, iar conţinutul se

păstra astfel proaspăt mult
timp, ca urmare a sterilizării
prin temperatura ridicată).
Lui Appert i se datorează şi
inventarea "cuburilor de
supă", a unor procedee de
limpezire a băuturilor fer-
mentate şi a unei metode de
conservare a laptelui,
realizată cu trei decenii
înainte de naşterea lui Pas-
teur, cel care a rămas în is-
torie prin termenul
"pasteurizare". La trecerea
dintre cele două secole,
apare şi termenul gas-

tronomie, după cum tot
atunci apare figura gastrono-
mului, a cunoscătorului rafi-
nat, definit prin termenul
francez gourmet. Literatura
ne-a păstrat numele unor
astfel de cunoscători
respectaţi şi recunoscuţi ca
atare: marchizul de Cussy,
Grimod de la Reynière ș.a.
Secolul al XIX-lea este sec-
olul unor mari bucătari -
adevărate celebrităţi -, al
apariţiei restaurantelor (ter-
men care provine din latines-
cul “restaurabo”), în forma
care s-a perpetuat până azi,
al editării unor cărţi de bu-
cate semnate de
profesionişti în domeniu şi al
conturării acelei “haute cui-
sine”, bucătăria savantă,
complicată, elegantă şi
rafinată care a făcut faima
Franţei şi a influenţat, mult
timp, şi bucătăriile altor ţări
europene. Timp de peste
400 de ani, “cea mai veche
casă de vinuri din Cham-
pagne, Aÿ 1584” și-a făurit
propriul stil ce elogiază un
mod de viață elegant și de
bun gust.

Cândva expresie a
unei îndeletniciri tradiționale
de familie, marca/șampania
Gosset preferată la curtea
regilor Franței, de Francisc I
și Henric al IV-lea, este
astăzi savurată atât de
cunoscători cât și de toți
aceia ce iubesc vinurile tari,
fine, cu stil. Este şi vremea
unor mari scriitori pasionaţi
de bucătărie, în frunte cu
Brillat-Savarin, autorul
Fiziologiei gustului,
fermecătoare carte despre
mâncăruri, mese, prieteni şi
aventuri, tot atât de bogată

în reţete cât şi în anecdote.
Așa cum menționează au-
toarea articolului, “Brillat-
Savarin şi-a avut, totuşi,
detractorii săi, care au afir-
mat că omul scria bine, dar
nu se pricepea nici să
gătească, nici să mănânce,
că lăsa de dorit atât ca teo-
retician, cât şi ca practician,
într-o vreme în care a fi
gourmet era mai mult decât
un titlu, mai degrabă o
ocupaţie definită de rigori
demne de cea mai
pretenţioasă profesie. Mă

rog, păreri şi gusturi… Ca
scriitor însă, Brillat-Savarin
ne-a făcut un bine nepreţuit,
căci datorită lui cunoaştem
atmosfera ce domnea în uni-
versul culinar al epocii,
evocată cu o sensibilitate, un
umor şi o acurateţe cărora
nu le dăunează cu nimic fap-
tul că autorul nu era el însuşi
un bun bucătar”.
Multă vreme, gastronomia
avea de-a face cu clasele
privilegiate şi cu bogăţia, un
apanaj şi o preocupare a
elitelor. Aşa a fost de-a lun-
gul întregului secol al XIX-
lea european şi în prima
jumătate a secolului XX. Dar,
de prin anii 1950, soclul gas-
tronomiei elitiste a început
să se clatine. Două războaie
mondiale, în cursul cărora
milioane de europeni
trecuseră prin acele
suferinţe care-i apropie pe
oameni, apoi progresele
ideilor democratice, de-
scoperirile ştiinţifice şi
înfăptuirile tehnice care
făceau ca hrana să fie mai
uşor de obţinut au estompat
graniţele dintre clase. 
Gastronomia devenea - fi-
nanciar, cultural, social -
accesibilă, dacă nu tuturor,
oricum marii majorităţi.
Paralel cu această uriaşă
schimbare, secolul XX a
cunoscut şi câteva inovaţii
conceptuale în materie de
gătit. Astfel, anul 1972 a
însemnat o nouă revoluţie la
orizontul deliciilor culinare.
Rupând cu tradiţia burgheză
a mâncărurilor complicat
gătite, îndelung migălite şi
pretenţios servite, mişcarea
Nouvelle Cuisine -
reprezentată de Cristian Mil-

lau şi Henri Gault - proclamă
domnia alimentelor
proaspete, gătite simplu şi
gustos, cu păstrarea savorii
lor originale, dar şi a aspec-
tului, pe care modul de
preparare şi prezentare - el-
egant, dar simplu - trebuie
să-l pună în valoare: sosuri
uşoare, o gătire rapidă şi
sănătoasă a alimentelor,
porţii mici, prezentate ele-
gant, adresându-se tuturor
celor cinci simţuri, cel vizual
nefiind deloc mai prejos
decât cel gustativ.

Conf. Univ. Dr. Virgil 
nicula, ulBs
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Noua mişcare culinară, la
Nouvelle Cuisine, era opusă
aşa-numitei haute cuisine,
moştenitoarea bucătăriei
pretenţioase a secolelor XVIII
şi XIX. Fernand Point, chef al
unui celebru restaurant de trei
stele din apropiere de Lyon, a
ilustrat cu strălucire acest
curent revoluţionar, iar în anii
1970, Michel Guerard avea să
devină port-stindardul acestei
mişcări înnoitoare.

Moştenirea lăsată de
acest curent poate fi acum
privită cu mai multă obiectivi-
tate, constatând că ea se
regăseşte în tehnica unor
mari bucătari precum Ferran
Adria şi în Declaraţia asupra
noii bucătării, dată recent
publicităţii de câţiva dintre cei
mai mari bucătari şi critici culi-
nari ai secolului nostru.
A doua jumătate a secolului
XX a fost pretutindeni marcată
de explozia inovaţiilor tehno-
logice: congelarea, răcirea
rapidă, folosirea metodei sub
vid, micro-undele, plăcile cu
inducţie, cuptoarele cu gaze.

Sfârşitul secolului XX
ne-a dăruit bucătăria fusion,
care permite şi promite trans-
feruri culturale inter - țări din-
tre cele mai apetisante.

Fenomenul în sine a
apărut odată cu mâncărurile
anglo-indiene, rezultat al
deceniilor de colonialism bri-
tanic în India, însă a venit
momentul ca fenomenul să
capete un nume şi acesta a
fost bucătăria fusion, care
combină elemente ale mai
multor tradiţii culinare, fără a
se identifica însă cu vreuna
anume. Începând din anii
1970, numeroase restaurante
au început să propună meni-
uri fusion, pornind de la
realităţi precum diversitatea
culturală a clienţilor, pasiunea
şi posibilitatea de a călători
ale acestora, sofisticarea
crescândă a gusturilor şi de-
schiderea spre noi experienţe.
“În marile oraşe, unde intere-
sul pentru noutăţi era mai ac-

centuat, restaurantele fusion
au prosperat, mişcarea
îmbrăcând diverse forme, de
la combinarea inspirată, într-o
sinteză savuroasă, a mai mul-
tor ingrediente şi metode de a
găti regionale, până la o
dezlănţuire de fantezie a cărei
trăsătură dominantă este pur
şi simplu un eclectism inova-
tor, ce îmbină elemente ale
feluritelor tradiţii cu idei noi,
pentru a crea reţete originale”-
afirmă Mihaela Stănescu.
Termenul gastronomie
moleculară a fost lansat de
Nicholas Kurti (1908 - 1998),
un om de ştiinţă de origine
maghiară, care, în 1969, a
ţinut la Royal Society, Marea
Britanie, o prelegere intitulată
Fizicianul în bucătărie, pe
care a sprijinit-o ulterior cu
demonstraţii ce arătau modul
în care fizica şi chimia pot in-
terveni în prepararea hranei.
Dacă Nicholas Kurti este in-
ventatorul conceptului şi al ex-
presiei, adevăratul său pontif
este chimistul francez Hervé
This, prieten şi colaborator al
lui Kurti,  autor al unor cărţi
best-seller şi a nenumărate
articole în reviste.
François Benzi, un om de
ştiinţă care lucra în cadrul
unei cunoscute firme
producătoare de arome pen-
tru industria alimentară şi cea
cosmetică, a promovat la un
seminar internaţional de gas-
tronomie un nou concept. El a
presupus că dacă două ali-
mente conţin aceeaşi
substanţă volatilă principală,
atunci cele două s-ar putea
potrivi bine împreună. A ex-
emplificat combinând ficat de
porc cu iasomie, întrucât am-
bele conţin indol. Rezultatul a
fost cât se poate de agreabil
şi, astfel, s-a deschis un nou
şi imens teren de experi-
mentare şi creaţie pentru
bucătarii epocii contempo-
rane. Combinaţia de caviar cu
ciocolată albă a mers perfect,
Benzi  descoperind că ambele
au în comun mai multe
substanţe din clasa aminelor,
printre care trimetilamina.
Heston Blumenthal, celebrul
chef britanic al restaurantului
The Fat Duck, din orăşelul

Bray, este total împotriva ter-
menului de gastronomie
moleculară, în ciuda faptului
că este un admirator şi dis-
cipol al lui Hervé This. În
opinia sa, gastronomie sună
elitist, iar moleculară te trimite
cu gândul la chimie şi chimi-
cale. Ferran Adrià este cele-
bru pentru felul în care
decorează mâncărurile,
reasamblând componentele în
mod diferit. “Fiecare fel de
mâncare e o mică sculptură
colorată, alcătuită din spume
uşoare, din jeleuri străvezii,
din straturi cu tot felul de tex-
turi şi arome, cu o înfăţişare
care te surprinde şi cu un gust
care uneori te încântă, alteori
nu… oricum, însă, indiferent
nu rămâi, iar ideea de joc şi
de experiment e mereu
prezentă”.
El Bulli, restaurantul catalan
unde, până în iulie anul
acesta, a oficiat Ferran Adria,

era deschis doar din aprilie
până în septembrie, restul an-
ului fiind dedicat creaţiei -
inventării unor noi feluri de
mâncăruri,  meniul  schim-
bându-se în fiecare an.
Restaurantul avea doar 50 de
locuri, iar pentru un loc exis-
tau peste 400 de cereri. El
Bulli impresiona şi prin
bucătăria sa futuristă, prin
vesela şi tacâmurile cu un de-
sign unic, prin poziţia sa
extraordinară pe coasta
catalană a Spaniei.
Într-un clasament deja celebru
şi recunoscut, The S. Pelle-
grino World's 50 Best Restau-
rants, El Bulli a ocupat în cinci
rânduri locul fruntaş - cel mai
bun restaurant de pe planetă!
Vestitul local funcționează
sub forma unui "centru de cre-
ativitate" în domeniul culinar,
un spaţiu destinat şi experi-
mentelor, cercetărilor inter-
disciplinare, explorării limitelor

creaţiei în gastronomie.
Circulaţia ideilor a înlesnit im-
portul de noutăţi dinspre
civilizaţiile bogate şi influente
spre cele mai sărace şi vul-
nerabile. Dintre toate aceste
influenţe, una pare să fie cu
deosebire agresivă şi
eficientă în a se răspândi:
fenomenul fast-food. Ofensiva
acestui mod de alimentaţie,
corespunzător ritmului rapid
până la frenezie al vieţii mod-
erne într-o mare parte a lumii,
schimbă profund concepţia
despre mâncare şi masă.
Singurul fapt care ne dă curaj
e acela că această ofensivă a
declanşat o contra-ofensivă.
Împotriva ofensivei fenomenu-
lui fast food a apărut ca un
protest Slow Food - o mişcare
eco-gastronomică având ca
simbol melcul, o reacţie
sănătoasă de revoltă îm-
potriva unei adevărate
"ocupaţii inamice", din punct
de vedere gastronomic.
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