
Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu 

Arhiva Științifică 

 

 

INVENTAR 

 al Fondului B.I.q. Cercetarea alimentației tradiționale  

 

Fondul cuprinde rapoarte de cercetare, studii, fișe de teren dar și copii xerox sau 

dactiloscripte ale unor lucrări privind cercetarea alimentației tradiționale. Se vor include aici și 

rețetele gastronomice culese de specialiștii muzeului în cercetările de teren. 

 

Cota Titlul şi conţinutul pe scurt al                                                                                               

dosarului 

Autor Anii                                              

extremi 

Nr. file 

CUTIA 

1 

Documentație alimentație: 

- ”Cu Dumnezeu la masă” 

- ”Hrana” 

- ”Semnificația simbolică a materiei 

Sfintei Jertfe” 

- ”Verdețurile” 

- ”Glosar cu semnificațiile liturgice ale 

unor națiuni ce au legătură cu 

alimentele și hrănirea omului” 

- ”Aspecte privind alimentația 

tradițională în Bechet (Dolj)” 

- ”Instalații pentru prepararea hranei și 

pentru încălzit” 

Muzeul 

Țăranului 

Român 

1992  

 Raport de cercetare în Bechet, Giulești, 

Agapia, Câmpulung Moldovenesc, Gura 

Râului, Topârcea. Tema: Alimentația și 

sisteme de preparare a hranei la români 

(conține doar bibliografie consultată) 

Ilie Coltor 

Constantinescu 

1999 2 

 Pâinea – produs tradițional și un simbol al 

valorilor și identității unui popor la Festivalul 

Internațional al Pâinii de la Savigliano 

(Italia) 

Maria Borzan 2005 4 

 Povești din bucătăria olarului (volum) Karla Roșca 2016 50 

 Fișe cu rețete din Țara Secașelor Mihaela 

Gherghel 

2018 4 

 Fișe cu rețete din Țara Oltului Mihaela 

Gherghel 

2018 34 

 Fișe cu rețete din Valea Hârtibaciului Mihaela 

Gherghel 

2018 38 

 Raport de deplasare Șeica Mică, 22 iulie 

2019, privind alimentația (români și sași) 

Mihaela 

Gherghel; 

Raluca Iliuț; 

Răzvan Manea 

2019 7 



 Fișe bibliografice (de lectură) privind pâinea  f.a. 61 

 Simbolul Crăciunului obiectivizat în pâine Varvara Buzilă f.a. 24 

 Articol fără titlu cu referire la prezentarea 

câtorva instalații din sectorul alimentar 

Corneliu 

Bucur; 

Cornel Irimie 

f.a. 5 

 Caiet cu rețete în limba germană  f.a.  

 Contribuții la tipologia instalațiilor țărănești 

pentru conservarea fructelor 

Rodica Ropot f.a. 13 

 Tehnologii de prelucrare și igiena produselor 

alimentare în gospodăria montană 

Paula Ionașcu f.a.  

 Alimentația tradițională în Rășinari și Valea 

Viilor 

Mihaela 

Văcariu 

f.a. 12 

 


