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DIN BUC~T~RIA UNUI 
NOU TIP DE GASTRONOMIE

În ultimii ani, gastronomia a devenit un subiect din

ce în ce mai prezent [i puternic în discu]iile despre

calitatea vie]ii. Reinventându-se constant, arta

mânc`rurilor alese intr` \n rela]ie cu teme ce ]in 

de cultur`, comunitate [i mediul înconjur`tor. Este o

realitate pe care \n acest an o aduce \n prim-plan un

eveniment interna]ional - Expo Milano 2015, cu accent

pe problema sustena bilit`]ii alimenta]iei. 

Pornind de la dezechilibrul dintre num`rul oamenilor

care sufer` de malnutri]ie [i num`rul celor care sufer`

de obezitate sau se confrunt` cu o alimenta]ie neechili-

brat`, evenimentul de la Milano, conceput sub umbrela

„Hr`nirea planetei. Energie pentru via]`”, propune o

serie de alternative la ritmul trepidant al vie]ii de azi - [i

al industriei alimentare - [i concepte precum slow food,

eco-gastronomie [i turism culinar. 

Ca parte integrant` a evolu]iei conceptului de patrimo-

niu [i turism cultural, gastronomia este \n prezent \ncor-

porat` \ntr-o direc]ie care valorizeaz` calitatea vie]ii,

autenticitatea, protejarea mediului, experien]ele \n

detrimentul acumul`rilor materiale. |n acest context,

gastronomia ca resurs` turistic` este apreciat` nu

numai pentru calit`]ile ei intrinsece, ci [i ca o modali-

tate de a genera dezvoltare rural`, de a coagula comu-

nit`]ile [i de a oferi o perspectiv` nou` asupra patrimo-

niului local. Turismul culinar, ca form` distinct` a turis-

mului cultu ral, este bazat pe descoperirea valorilor [i a

tradi]iilor comunit`]ilor, pe integrarea acestora într-un

circuit [i apoi oferirea unui cadru propice pentru o dez-

voltare s`n`toas`. Noua gastronomie urm`re[te s` con-

tracareze popularitatea fast-food-ului [i a vie]ii tr`ite pe

fug`, dispari]ia tradi]iilor culinare locale [i dezinteresul

oamenilor în leg`tur` cu ceea ce m`nânc`. |n plus,

\ncearc` s` ne fac` s` con[tientiz`m modul \n care

alegerile pe care le facem \n privin]a mânc`rii afecteaz`

mediul înconjur`tor, pe termen mai scurt sau mai lung. 

Cea mai cunoscut` mi[care \n acest spirit este curentul

slow food, care \[i are \nceputurile în Italia acum 25 de

ani. |n momentul de fa]`, num`r` reprezentan]i \n peste

150 de ]`ri [i milioane de adep]i. La origini, mi[carea

slow food leag` gastronomia de multe alte aspecte ale

vie]ii, inclusiv cultura, politica, agricultura [i mediul. În

acest context, alegerile fiec`ruia în materie de alimen-

ta]ie pot influen]a, prin acumulare, felul în care ali-

mentele sunt cultivate, produse [i distribuite, ceea ce

poate duce pe termen lung la schimb`ri semnificative. 

Factorii principal în aceast` ecua]ie sunt respectul fa]`

de natur` [i tradi]ie [i cultivarea echilibrului. Comuni -

t`]ile pot evolua din punct de vedere social [i economic

respectându-[i în tot acest timp angajamentul eco-

nutri]ional fa]` de mediu [i fa]` de s`n`tatea 

membrilor lor. 

În spiritul acestor direc]ii [i evenimente, am ales s` ne

îndrept`m privirea \n acest num`r înspre ini]iativele care

celebreaz` gastronomia sustenabil` în România, trecând

prin educarea gusturilor, turismul culinar urban [i rural

[i reinterpet`ri contemporane ale gastronomiei

tradi]ionale.
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Slow Cooked Bucharest

De un an încoace, Interesting Times Bureau le ofer` turi[tilor 

tururi alternative ale Bucure[tiului, unde alternativ ]ine de renun]a -

rea la maratonul bif`rii obiectivelor majore, luând \n schimb ora[ul

la pas [i descoperindu-i micile surprize [i farmecul. Din aceste mici

pl`ceri nu putea s` lipseasc` gastronomia luat` pe îndelete, ase-

zonat` cu cultur` local` - o reinterpretare a unui meniu tradi]ional

\ntr-un cadru memorabil. 

Astfel s-a n`scut Slow Cooked Bucharest, o cin` de tip pop-up

preg`tit` de Popcohn, un duo de buc`tari pasiona]i care 

personalizeaz` re]etele tradi]ionale [i le plaseas` într-un context

inedit. Folosind ingrediente alese cu grij`, de la produc`tori locali,

Popcohn invit` turi[tii la o experien]` culinar` autentic`, organizând

cine în spa]ii alternative, de la studio-uri ale creatorilor de mod` la

showroom-uri de lux sau apartamente private, pentru a degusta [i

atmosfera local`. Aceste întâlniri intime le ofer` vizitatorilor ocazia

de a experimenta cultura local` într-o alt` lumin`, de a interac]iona

cu un nou tip de turism culinar urban, care le arat` via]a local` din-

colo de ghidurile turistice clasice. 

{tefan Pop, una dintre jum`t`]ile duo-ului, ne-a povestit c`

buc`t`ria tradi]ional` româneasc`, înc` necunoscut` în afara

României, ascunde multe surprize pentru un gurmand la prima întâl-

nire, punctul forte fiind ingredientele autohtone. Pentru Popcohn,

slow food înseamn` grij` pentru detalii, pentru procedeele tehnice

de preg`tire, al`turi de inova]ie [i creativitate în reinterpretare. 

Dac` în momentul de fa]` mi[carea slow food este înc` la 

începuturi pe pia]a bucure[tean`, pe m`sur` ce apar din ce în 

ce mai multe astfel de ini]iative, publicul î[i va educa gustul pentru

mânc`rurile preparate cu grij`, responsabilitatea fa]` de mediu 

[i fa]` de propriul corp. Concepte ca slow food [i eco-gastronomie

vor ie[i treptat din domeniul de ni[` [i vor trece pe o scen` mai

larg`, cu mult poten]ial mai ales pentru un ora[-capital` care se vrea

([i poate deveni) un hub urban al Europei de Est.
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