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The Traditional 
Cooking Workshop

The Transylvanian cuisine blends ingredients and tastes 
of ancient recipes and is considered to be the most 
diverse in Romania. Both the cultural and the culinary 
diversity of this area are the result of the turbulent  
history of this territory lying at the crossroads between 
the Western and the Eastern civilizations. The ethnic 
groups once living here have greatly influenced the way 
food is prepared and served.

The people living here today are excited to welcome 
guests with food prepared in their homes. The dishes 
follow Romanian, Hungarian or Saxon recipes and the 
results are invariably delicious.

The local traditional cuisine is based on seasonal  
ingredients and the meals differ from one season to  
another, from one home to another. Here we can taste 
dairy foods, different types of cheese (caş, telemea, 
brânză frământată), homemade meat dishes, homegrown 
fruits and vegetables, fresh or preserved. The menu also 
includes sausages, bacon, zacuscă, eggs, soups, ciorbă, 
stew, pickles, and desserts such as cake, ginger bread, 
pie, doughnuts, jam and natural fruit juices. It’s impossible  
to miss the pălincă to awake your appetite. 

In Mălâncrav many homes still use traditional ovens for 
baking bread and cakes for daily meals or for family and 
holiday celebrations. Leavening and kneading the dough 
is done very early in the morning.



În martie 2015 Fundația Mihai Eminescu Trust a început implementarea  
proiectului “Traseu cultural- Mălâncrav patrimoniu multietnic viu” având 
ca obiectiv dezvoltarea durabilă a comunității din satul Mălâncrav, 
 județul Sibiu. Proiectul, realizat în acord cu obiectivele programului PA16/
RO12 “Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” 
este finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014.

Odată ajunşi în Mălâncrav, drumurile duc către biserica fortificată din 
secolul al XIV-lea cu cel mai bine păstrat ansamblu de pictură murală 
din Transilvania sau mărețul Conac Apafi din secolul al XVII-lea  
restaurat recent cu materiale tradiționale de către meşteri locali formați 
şi susținuți de către Fundația Mihai Eminescu Trust. Tot aici, poți să te 
plimbi prin livada de meri, cunoscută în toată zona, care produc suc 
ecologic distribuit acum în toată țara. 

In March 2015 the Mihai Eminescu Trust started the implementation 
of the project „Cultural Route – Mălâncrav Living Multiethnic Heritage”  
its objective being the sustainable development of the Mălâncrav  
community, Sibiu County. The project, achieved under the objectives 
of the programme PA16/RO12 „Conservation and revitalization of the  
cultural and natural heritage”, is funded through the Financial Mechanism  
SEE 2009 – 2014.
 
Once arrived at Mălâncrav, the paths lead to the 14th century fortified 
church with the best preserved wall paintings in Transylvania, or to the 
magnificent Apafi Manor built in the 17th century and recently restored 
with traditional materials by local craftsmen, trained and supported by 
the Mihai Eminescu Trust. Here you can also stroll through the apple  
orchard, known all over the region, producing organic juice now available  
all over the county.

Proiect finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Mihai Eminescu Trust, Strada Cojocarilor Nr. 10, 
Sighişoara 545400, Județul Mureş
+40 (0)265 506024, www.mihaieminescutrust.ro. 
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www.malancrav.ro

atelier de bucătărie 
tradițională

Gastronomia Transilvaniei este un amestec de ingrediente 
şi gusturi strămoşeşti şi este considerată a fi cea mai  
variată de pe teritoriul României. Diversitatea culinară, la  
fel ca diversitatea culturală din partea locului, este  
rezultatul istoriei zbuciumate a acestui teritoriu aflat la 
întâlnirea dintre lumea occidentală şi cea orientală. Etniile  
conlocuitoare şi-au lăsat amprenta pe modul de 
preparare şi de servire a hranei, iar în zilele noastre 
oamenii care locuiesc aici sunt gazde bucuroase ce-i  
invită cu drag pe vizitatori să-şi potolească foamea cu  
bucatele gătite aici. 

Felurile de mâncare sunt tocmite după rețete româneşti,  
ungureşti sau săseşti, iar rezultatul este întotdeauna delicios.

Bucătăria tradițională locală este orientată către  
ingredientele de sezon, iar mesele diferă de la anotimp 
la anotimp, de la casă la casă. Aici putem gusta lactate, 
brânzeturi (caş, telemea, brânză frământată), preparate 
din carne meşteşugite în casă, legume sau fructe din 
gospodărie, proaspete sau conservate. Lista mai conține 
cârnați, slănină, zacuscă, ouă, supe, ciorbe, tocănuri, 
murături, pâine cu cartofi coaptă pe vatră, deserturi de 
prăjituri, turte dulci, plăcinte, gogoşi, dulcețuri sau siropuri  
naturale. Lângă toate acestea, în meniu se află  şi nelipsita  
pălincă pentru trezirea poftei de mâncare .

În satul Mălâncrav majoritatea gospodăriilor mai folosesc 
încă cuptorul tradițional de pâine. Gospodinele îşi încep 
ziua plămădind şi frământând aluatul pentru nevoile  
zilnice sau evenimente familiale şi sărbători calendaristice. 


