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HRANA  RITUALĂ  ȘI  CEREMONIALĂ  LA  TURCII 

ȘI  TĂTARII  DIN  NORDUL  DOBROGEI 
 

 

Sistemul alimentar al turcilor și tătarilor dobrogeni este rezultatul unui proces 

acumulativ, sincretic și sintetizant, complex și dinamic, conturat pe baza unor 

norme și condiționări religioase, culturale, economice și legate de mentalitate, asu-

mate la un moment dat de comunitatea islamică.  

Între bucătăriile turcilor și ale tătarilor dobrogeni s-a produs un proces de inter-

ferență încă din perioada otomană, continuat în epoca modernă în urma căsătoriilor 

mixte.  

Acest fenomen este mai bine observabil în Dobrogea de Nord, spre deosebire de 

județul Constanța, unde existența unor comunități compacte de turci și tătari kırım 

sau nogay a favorizat păstrarea unui anumit grad de segregare la nivelul identității 

alimentare1.  

În acest context, putem vorbi despre preparate comune, indiferent de originea 

lor, fapt accentuat, de-a lungul cercetărilor noastre de teren, de interlocutoarele de 

origine turcă și tătară din județul Tulcea.  

Deși există diferențe de denumire sau mod de preparare, rețetele de bază sunt 

similare.  

Tătarii au preluat de la turci baclavalele și diverse preparate dulci, iar turcii au 

luat de la tătari tatar așı2 (trad. ʽmâncare tătărascăʼ) și alte plăcinte cu umplutură 

din carne.  

Turcii au multe mâncăruri pe bază de vinete, dintre care amintim: imam 

bayıldı3, karnıyarık4, patlican musakka5. Mai prepară frecvent sarmalele cu frunză 

de viță, köfte6 și dulciurile însiropate.  

                                                      
1 De exemplu, tătarii nogay preferă carnea de cal în preparate precum kazı (asemănător 

ghiudemului, dar puțin mai plat, cu bucățele de carne și puțină untură de pe burtă), chiftele, 

tocăniță, sarbırma sau șuberec. Calul destinat consumului trebuie să fie între șase luni și doi 

ani și să nu fie pus la căruță, pentru a nu schimba gustul cărnii.  
2 Plăcințele în formă de urechiușe, cu umplutură din carne tocată, ceapă și piper, fierte 

în apă și servite cu iaurt. 
3 Vinete umplute. 
4 Vinete umplute cu carne tocată. 
5 Musaca din vinete. 
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Tătarii preferă plăcintele cu carne sau cu brânză, într-o varietate de forme: 

cantık/geantık7, köbete8, sarbırma9, yufka10, șuberec11 sau pide12. 

Comportamentul alimentar al acestor grupuri etnice este influențat, în primul 

rând, de prescripțiile islamice, remarcându-se, întâi de toate, structura dihotomică 

Halāl (permis, curat) – Harām (interzis, spurcat). Alimentele din categoria Harām 

grupează carnea sângerândă, dar și cea rezultată în urma unui ritual sacrificial ne-

corespunzător13. Este interzis consumul cărnii de porc, măgar, câine și pisică. Însă, 

în situații de foamete, pot exista derogări de la aceste reguli. Totodată, alimentația 

acestor populații aduce în discuție anumite realități istorice (perioadele de război, 

migrație, colonizare, surghiun; perioada înfloritoare a Imperiului Otoman), care au 

conturat, pe de-o parte, o hrană consistentă sau care se poate păstra un timp înde-

lungat (e.g. preparatele pe bază de carne, pastrame, ghiudem), iar, pe de altă parte, 

o alimentație care utilizează ingrediente „exotice” și prețioase (e.g. condimentele, 

zahărul, cafeaua, carnea de curcan). 

În cultura islamică, dulcele are o importanță simbolică, fapt care reiese și din 

cele două hadise apărute în secolul al XVII-lea, în scrierile lui Evliya Çelebi: „A 

iubi dulciurile este un stâlp de credință” și „A fi credincios este precum halwâ-ua.” 

(Ișın 2011, p. 151). În acest context, mâncărurile dulci (e.g. baclavaua, sarailia, 

halvaua, șerbetul) au devenit parte integrantă a ocaziilor de celebrare familială, 

publică, sacră sau laică, fiind asociate cu dreapta credință, bucuria și bunăstarea.  

                                                                                                                                       
6 Chiftele. 
7 Plăcintă coaptă rezultată în urma plierii pe jumătate a unui disc din aluat, cu umplutură 

din carne tocată. 
8 Preparatul köbete prezintă mai multe variante, în funcție de compoziție sau de modul de 

împăturire și așezare în tavă: două straturi mai groase de cocă, ale căror margini sunt lipite, 

între care se pune compoziția formată din pilaf și bucăți de carne de pui, vită sau oaie; mai 

multe straturi alternative de foi și umplutură; aluatul este împăturit în triunghiuri, care conțin 

umplutură din carne tocată, cu sau fără orez. Există și varianta cu umplutură din cartofi și 

carne. Pe de altă parte, la nivelul ramurilor tătare dobrogene, apare următoarea diferențiere: 

„Köbete-ul nogăiesc este cu orez. Se fac șapte-opt foi, se pun orez și bucăți de carne și alte foi 

deasupra. La cel tătăresc crimeean se pune carne tocată.” (SO: Camelia Geanbai 2020). 
9 Plăcintă în spirală, din foi subțiri cu umplutură din urdă, brânză sau carne tocată. Se 

mai poate umple și cu dovleac. 
10 Plăcintă cu o preparare mai complexă: triunghiuri din cocă se prăjesc pe plită, apoi se 

trec prin supă de pui; se așază într-o tavă, în straturi între care se pune carne de pui, apoi se 

coace. 
11 Plăcintă prăjită în formă de semicerc, cu umplutură din carne tocată, condimentată cu 

mentă.  
12 Plăcintă crescută, cu umplutură din brânză. 
13 Un sacrificiu adecvat presupune ca animalul să nu vadă cuțitul cu care va fi tăiat, să 

fie bine hrănit și îngrijit înaintea actului respectiv. De asemenea, tăierea nu trebuie să aibă 

loc în fața altor animale, iar în acest timp trebuie rostit numele lui Allah. (Samiullah 1982, 

p. 75–76). 
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Din pleiada de preparate consumate de turcii și tătarii nord-dobrogeni, în acest 

studiu vom selecta și descrie cu precădere practici alimentare legate de tradițiile 

calendaristice și riturile de trecere. Trebuie să precizăm, ab initio, faptul că, în ca-

zul culturii gastronomice turco-tătare, câteva alimente cu caracter ceremonial (e.g. 

plăcintele, dulciurile, anumite copturi) sunt consumate și în context cotidian sau 

apar în mai multe situații festive. Totuși, acestea prezintă valențe rituale, pentru că 

delimitează clar anumite secvențe și momente ceremoniale. De exemplu, la tătari, 

împărțirea șuberecului invitaților marca „spargerea nunții”, iar tatar așı constituie, 

și în prezent, una dintre mâncărurile standard la pomana de 52 de zile, deoarece 

forma acesteia este asemănătoare urechilor, despre care tradiția orală spune că se 

dezlipesc în această zi de trup. Nu în ultimul rând, ritualitatea hranei în ansamblu 

este dată de respectarea unor norme în pregătirea și consumarea ei. Astfel, apare 

frecvent raportarea alimentației la numerele impare, preferate de Allah cel Unic și 

Indivizibil (șapte14 – cel mai adesea –, trei, nouă15 etc.): pregătirea a șapte feluri de 

mâncare la Nawrez și ceremonia lăuzei, șapte sau nouă la nuntă, trei sau șapte la în-

mormântare; utilizarea a șapte sau nouă ingrediente la ciorba de Așure și împărțirea 

acesteia la minim șapte case; împărțirea cărnii jertfei pentru mort la șapte case; 

datoria de a tăia curban trei sau șapte ani la rând; fierberea a șapte vârfuri de limbi 

de la șapte case pentru dezlegarea glasului copiilor etc.  

 

Hrana în contextul tradițiilor calendaristice 

În context calendaristic, în cadrul celor două grupuri etnice musulmane se re-

marcă hrana pregătită pentru cele două sărbători de tip Bairam (actul ruperii pos-

tului – Ramazan Bayramı, pe de o parte, și oficierea sacrificiului – Curban Bairam, 

pe de altă parte), despărțite de o perioadă de 70 de zile. Alte ocazii festive sunt re-

prezentate de sărbătorile religioase sau de inspirație coranică (cele cinci seri sfinte 

Kandil și Așüre Günü/Așure Küni) și sărbătorile laice, preislamice (Nevruz/Nawrez 

– 21 martie și Hıdırlez/Qıdırlez – 6 mai).  
O obligație a musulmanilor și un stâlp de credință al Islamului este de a ține 

post strict (Oraza tăt., Uruç tc.) în luna Ramazan. Interdicția alimentară totală se 
aplică pe întreaga durată a zilei16. Masa de dinaintea răsăritului soarelui se numește 
sahur (tc.), temeș (tăt. crimeeană), awuz cabuw (tăt. nogay), iar cea de după asfin-
țit, iftar/iptar. Se recomandă consumul unor mâncăruri consistente și numeroase 
(preparate din carne, plăcinte, deserturi, menemen17). Masa de iftar începe cu un 

                                                      
14 Cifra șapte este considerată fastă, legată direct de puterea divină, fiind corelată, 

printre altele, cu cele șapte ceruri, șapte perioade de creație, șapte versuri ale primei sure 

din Coran, șapte dialecte în care a fost revelat Coranul etc. 
15 Nouă este simbolul lunii Ramazan, marcată de postul obligatoriu, unul dintre cei cinci 

stâlpi ai religiei mahomedane. 
16 „Înainte de a răsări Soarele, mănânci, bei apă, apoi nici saliva din gură nu ai voie s-o 

înghiți, o scuipi” (SO: Nedin Geanbai 2017). 
17 Omletă cu ceapă călită, brânză, roșii și alte legume. 
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pahar de apă, apoi se mănâncă o măslină și o curmală, o bucată de pâine, continu-
ându-se cu preparatele gătite (SO: Reian Adilșah 2017). De regulă, se consumă 
orez (temcit pilavı18), supă, köbete, geantık, kıygașa19, ulkum20, șeker kıyık21, șube-
rec cu ayran (cazma) sau compot din mere, pere sau gutui. Totalitatea alimentelor 
ce alcătuiesc masa de seară a unei zile de post se numește iftarlık. 

În timpul acestei luni, spre asfințitul soarelui, hogea mergea la geamie, se urca 
în minaret și chema lumea la rugăciune. Copiii tătari, după ce îl ascultau, se îm-
prăștiau în tot satul strigând, pentru a da de veste tuturor că pot mânca. Ei rosteau 
formule simple: Ezan okıdı, çiberek kokıdı! (Ezanul22 s-a terminat, șuberecul a 
mirosit/s-a pregătit!) (SO: Nedin Geanbai 2017); Okıdı, bakıdı, șiyborek kokıdı! (A 
strigat, a alergat, șuberecul a mirosit!); Șakırdı, bakırdı, çiy börek kokıdı (S-a suit, a 
cântat, șuberecul a mirosit/s-a pregătit); Akșam okıdı, çiy börek kokıdı (Seara a 
venit, șuberecul a mirosit/s-a pregătit) (Sulițeanu 2014, p. 39; Dumitrescu 1921, 
p. 372). Șuberecul constituie un aliment cu valoare identitară la tătari. Mai mult, 
prezența sa constantă pe mesele cotidiene sau de sărbătoare, gustul de neconfundat 
și mirosul îmbietor, îl transformă într-un exponent simbolic al hranei al acestui 
grup etnic. În trecut, se spunea că o fată nu se putea mărita dacă nu avea trei 
lucruri: Kavkaz kușak (centura de Caucaz), șalul de catifea și priceperea de a face 
șuberec, fapt ce îi garanta calitatea de gospodină desăvârșită. 

Așadar, postul de 30 de zile din luna Ramazan nu pune în evidență anumite 
mâncăruri specifice acestei perioade, ci, mai degrabă, un alt tip de consum în raport 
cu cel obișnuit: abstinență alimentară în timpul zilei, consum copios ritualizat și 
etapizat23, deseori marcat de comensalitate, la mesele de sahur și iftar. 

Ramazan sau Șeker Bairamı este denumită și Uruç Bayramı, de către turci, sau 
Oraza Bayramı, de către tătari, adică sărbătoarea care termină postul. Între prepara-
tele nelipsite de pe masa musulmanilor se numără produsele dulci, precum: bacla-
va, sarailie24, kurabiye25, katlama/qatlama26, tulumba27. Această sărbătoare are loc 
în primele trei sau patru zile ale lunii Şevval. (Chiselev 2019, p. 163). 

                                                      
18 Pilaf pregătit în timpul zilei și încălzit seara, pentru sahur. 
19 Un fel de gogoașă sau lipie aplatizată (de dimensiunea unei farfurioare), prăjită în ulei, 

dintr-un aluat plămădit din făină, apă, sare, drojdie și ulei. Pe lângă acest preparat, există și 

alte tipuri relativ asemănătoare: ulkum (preparat din aluat crescut, prăjit în ulei, de dimensiuni 

mai mic în raport cu kıygașa), kızdırmaș (preparat între clătită și gogoașă, puțin dulce), kıyık 

(gogoașă din aluat cu bicarbonat, în formă de romb). Acestea pot fi consumate și în alte con-

texte festive sau cotidiene (e.g. Hıdırlez/Kıdırlez, ziua de Așure, când se cocea pâinea). 
20 Un fel de gogoși de dimensiuni mai mici. 
21 Un tip de gogoașă, în formă de romb, din aluat dulce. 
22 Chemarea la rugăciune la musulmani. 
23 Dumitrescu afirmă că existau mai multe momente de a servi masa: după ce a cântat 

hogea ezanul; după slujba religioasă de la geamie; când cele trei stele ale oiștei carului mare 

se plecau, semn că era momentul să mănânce pentru ultima dată în timpul nopții (Dumitrescu 

1921, p. 374). 
24 Desert însiropat din foi rulate, cu umplutură din nuci. 
25 Pișcoturi cu formă conică. 
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De Curban Bairam sau în ajunul sărbătorii, musulmanii sacrifică un berbec, un 

batal sau un tăuraș. Actul sacrificiului este bazat pe străvechi credințe islamice și 

preislamice. Pregătirea momentului sacrificării, prescripțiile și interdicțiile rituale, 

tăierea propriu-zisă, dar și masa comună, transformă actul sacrificiului într-un an-

samblu ceremonial complex. Mai ales în trecut, se respectau anumite norme rituale, 

printre care: alegerea unui animal de parte bărbătească, de cel puțin un an, fără be-

teșug, cu coarne mai mari; animalul de sacrificiu se vopsea în frunte și pe copite cu 

kına, era ospătat cu apă și sare și binecuvântat de imam; oasele şi sângele animalu-

lui sacrificat se adunau într-o groapă săpată într-un loc ferit; datoria de a tăia ulteri-

or timp de trei sau șapte ani la rând (SO: Nedin Geanbai, 2017). În schimb, credin-

ţele privind cât şi ce se păstrează şi cât şi ce se împarte variază: se păstrează un 

sfert și trei sferturi se oferă rudelor sau celor săraci; se păstrează jumătatea dreaptă 

a batalului sacrificat și se prepară în casă, iar cea stângă se împarte (Văduva 2010, 

p. 85–86). Din carnea animalului sacrificat se gătesc ciorbe, supe, tocăniță, friptură. 

Se spune că e bine ca cei care au sacrificat un animal de Curban Bairam să împartă 

şi Aşure. Pe de altă parte, anumite fragmente ale curbanului erau folosite, în virtu-

tea legilor magiei prin similitudine, pentru dezlegarea vorbirii sau împotriva deo-

chiului: „Din vârfurile limbilor de la șapte berbeci tăiați de Curban, de la șapte 

case, fierbi o mâncare și-i dai copilului să mănânce să-i dezlege vorbirea. Când un 

copil era deocheat, la fel, era descântat cu un ochi de la un berbec sacrificat de 

Curban Bairam” (SO: Camelia Geanbai 2017; Reian Adilșah 2017). 

De asemenea, se sacrifica un animal în momentul construcției unei case, cu rolul 

de a asigura durabilitatea construcției și prosperitatea familiei. Sângele berbecului era 

utilizat pentru a uda, în special, colțurile fundației, iar carnea acestuia era împărțită, 

după ce hogea sau un cunoscător al scrierii arabe citea anumite versete din Coran. În 

unele localități, la 40–50 de zile de la terminarea casei, se sacrifica alt berbec, consu-

mat de bărbații invitați, după ce hogea citea din Mevlit. Peste șapte zile erau invitate 

și femeile la curbanul casei (Magiru 2009, p. 37). De asemenea, musulmanii sacrifică 

un animal (miel, cocoş, viţel) la mormântul lui Koyun Baba28 și îl oferă unei văduve 

sau unei persoane care-l primește cu sufletul curat (Văduva 2010, p. 228). 

Nopțile sfinte ale musulmanilor, denumite Kandil (trad. ʽcandelăʼ)29, au în struc-

tura lor rituală elemente legate de cultul morților, crezându-se că sufletele defunc-

                                                                                                                                       
26 Plăcintă din foietaj, prăjită în ulei, presărată cu zahăr sau unsă cu miere. 
27 Pișcoturi șprițate, însiropate. 
28 Mormântul lui Koyun Baba, de lângă Babadag, generează un fenomen interesant, 

determinat de credința în puterile miraculoase ale acestui loc. Sunt aduse ofrande prin 

legarea diferitelor materiale de crengile copacilor din apropierea mormântului, deși devo-

ţiunea este condamnată oficial de autoritățile religioase. 
29 Mevlid Kandili (Nașterea Profetului, 12 spre 13 din luna Rebiyülevvel), Regaip 

Kandili (Noaptea conceperii Profetului, prima noapte de vineri a lunii Regeb), Miraç Kan-

dili (Înălțarea Profetului, 26 spre 27 din luna Regeb), Berat Kandili (Noaptea Emancipării, 

14 spre 15 din luna Şaban) și Kadir Gecesi (Noaptea Puterii, într-una din ultimile zece zile 

ale lunii Ramazan). 
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ților revin în spațiul casnic în care au trăit, întâi așezându-se pe horn, iar ulterior, 

coborând pe pragul ușilor. De aceea, în această perioadă, se rostesc cu voce tare 

rugăciuni din Coran și se pregătesc halva și plăcinte prăjite în ulei, care degajă un 

miros plăcut celui decedat (Önal 1997, p. 319). Tot acum, se oferă participanților la 

rugăciunile de la geamie și vecinilor namaz ulkumı – gogoși de namaz (Ibram 

2020a, p. 104). 

De Așüre Günü/Așure Küni30, sărbătoare celebrată în a zecea zi din luna 

Muharrem, prima din calendarul islamic, se prepară și se consumă Aşure çorbası/ 

Aşure șorbası (ciorba de Așure)31. Preparatul trebuie să respecte anumite cerințe 

rituale: să conțină minimum șapte ingrediente, de obicei numărul acestora trebuie 

să fie impar (e.g. șapte, nouă, unsprezece, treisprezece), să fie împărțit la șapte sau 

nouă case (SO: Nedin Geanbai 2017; Reian Adilșah 2017). Momentul fierberii 

așurelor este marcat de rostirea rugăciunilor întru slava lui Allah, pentru sufletul 

strămoșilor familiei, pentru iertarea păcatelor și împotriva răului (SO: Libime 

Grigorov 2021). Ciorba de Așure poate fi servită alături de kıygașa (aluat cu va-

lențe funerare) sau geantık. Familia care taie curban trebuie să pregătească și să 

împartă și Așure (SO: Reian Adilșah 2021), iar cel care își tratează familia de 

Așure va avea gospodăria îmbelșugată tot anul (SO: Libime Grigorov 2021). 

Tradiția orală leagă pregătirea așurelor de evenimente miraculoase precum: ac-

ceptarea pocăinței profetului Adem (Adam), momentul în care arca lui Nuh (Noe) a 

atins pământul pe muntele Cudi, atunci fiind pregătită Selamet Çorbası32, din res-

turile proviziilor de pe arcă; salvarea poporului evreu din robia faraonilor sub con-

ducerea profetului Musa (Moise), scăparea lui Ibrahim (Avraam) de moartea prin 

ardere, eliberarea lui Yunus (Iona) din burta chitului, reîntâlnirea dintre Israil 

(Iacob) și fiul său, Yusuf (Iosif), vindecarea leprosului Ayyūb (Iov), ridicarea la cer 

a profetului Idris (deseori identificat cu Enoh), iertarea păcatelor profetului 

Mahomed etc. (Işın 2011, p. 158; Akbulut 2010, p. 270). Toate aceste momente cu 

conexiuni coranice și veterotestamentare au ca nucleu ideea de recunoștință adre-

sată divinității.  

Preparatul trebuie împărțit nevoiașilor, orfanilor, văduvelor, neamurilor și veci-

nilor. Formula standard la primirea așurelor este: Allah kabul etsın! (În numele lui 

Allah să fie primit!). Prima parte se păstra în familie pentru prosperitatea gospo-

dăriei. În același scop se puteau folosi monede din argint, trecute prin zeamă dulce, 

acestea fiind păstrate ulterior în punguța pentru bani. De asemenea, condensul 

așurei era utilizat pentru asigurarea sănătății membrilor familiei. 

Işın corelează acest produs ritual, al cărui ingredient principal în comunitatea 

tradițională era grâul (substituit, ulterior, de arpacaș), cu riturile de fertilitate asoci-

                                                      
30 Denumirea sărbătorii provine din cuvântul arab عاشوراء ʻāshūrā’, însemnând „a 

zecea”. 
31 Un tip de budincă îndulcită, cu fructe uscate, diverse semințe și leguminoase (grâu, 

arpacaș, fasole, năut etc.). 
32 În acest context, așure este supranumită și budinca lui Nuh. 
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ate perioadei de recoltare a cerealelor (Işın 2013, p. 1). Multitudinea ingredientelor 

și vitalitatea grăunțelor se transpune la nivelul gândirii magice în ideea de asigurare 

a abundenței, a prosperității și a procesului de regenerare, în condițiile începerii 

unui nou ciclu calendaristic.  

Nevruz/Nawrez (din persană, ن وروز/Noruz – ziua nouă) este o sărbătoare 

echinocțială cu dată fixă (21 martie), de origine preislamică. În trecut, această zi 

marca începutul sezonului agrar (Çay 1985, p. 77–81). Dintre practicile asociate 

acestei zile amintim colindatul sau vestitul primăverii, când erau interpretate cân-

tece de Nawrez (Nawrez cırı). Tinerii ofereau gazdelor flori, primind în schimb 

nuci, mere, fructe uscate, prăjituri, bomboane și bani. Alte practici și gesturi rituale 

sunt legate de: vopsirea și ciocnirea ouălor; aruncarea cojilor în foc sau pe pământ, 

pentru a grăbi sosirea primăverii; aprinderea focurilor, arderea unor haine vechi și 

săritul peste foc (SO: Nevigan Menat 2019). În această zi se pregătesc și se consu-

mă cel puțin șapte feluri de mâncare. Pe masă sau în casă se găsește un recipient cu 

grâu, pus la încolțit cu 15 zile înainte. Dintre preparate amintim: kozı sorpası/ 

șorbası33, tatar așı, geantık, pide, kuwurma34, etlĭ bakla35, șuberec, baclava, sara-

ilie, ouă vopsite etc. 

În acest context, s-au conturat diferite credințe legate de hrană: cine gustă zahăr 

în dimineața acestei zile nu va avea probleme tot anul; cine nu participă la masă în 

familie în această zi va umbla printre străini tot anul; cei care cresc oi și vite, 

pentru a avea o producție bogată, le mulg și împrăștie laptele pe pragul grajdului; 

nu se dau împrumut și nu se strâng bani, făină, sită, sare, pâine, iaurt, foc; dacă se 

revarsă apa din cazanul de gătit, atunci anul va fi bogat (Ibram 2020b, p. 45–47). 

Hıdırlez/Qıdırlez este o sărbătoare de primăvară celebrată pe data de 5 și/sau 6 

mai, care marchează o transformare a vremii, constituind un moment propice per-

formării unor practici divinatorii, profilactice și menite să asigure bunul mers al 

lucrurilor prin bunăvoința Divinității. Pentru vindecare și asigurarea sănătății, se 

consumau plante verzi și carne proaspătă de miel sau o fiertură din plante de leac, 

culese din pădure (Türkyılmaz 2013, p. 136–137). Un act structural al sărbătorii este 

cel sacrificial, unii etnici sacrificând miei, din care se prepară kızartma36, pilaf37, kozı 

sorpası în care se adaugă izmă proaspătă (Văduva 2010, p. 226). În această zi, sunt 

consumate preparate tradiționale speciale de tipul maylı kalakay38 (tăt.)/çorek (tc.), 

dar și plăcinte de tipul baclava, geantık, sarbırma, köbete sau boksa39. De Kıdırlez, 

tătarii înfăptuiau un gest ritual numit kalakay tıgırmak, care consta în rostogolirea 

                                                      
33 Ciorbă de miel. 
34 Plăcintă creață cu urdă și iaurt. 
35 Fasole cu carne. 
36 Friptură.  
37 Pârâș, pilaw (tăt. crimeeană), botka (tăt. nogay). 
38 Turtă uleioasă preparată cu seu sau jumări de oaie. 
39 Plăcintuțe cu forma asemănătoare unei bocceluțe. Se mai consumă și cu ocazia 

pețitului. 
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acestei turte pe o pantă, în funcție de poziția în care cădea aceasta, aflându-se bel-

șugul sezonului agricol inaugurat de această zi. Importanța acestui aluat ritual poate 

fi decodificată și în gestul rostogolirii turtei de-a lungul șanțului fundației unei case, 

de către cel mai bătrân membru al familiei. Această turtă era împărțită ulterior pentru 

belșug și pâine în casă. De asemenea, kalakay apărea și în ritualul trasării primei 

brazde, pentru recolte bogate (Chiselev 2019, p. 172). 

 

Hrana în contextul riturilor de trecere 

Momentele esențiale ale vieții sunt marcate de ceremonii și gesturi rituale, me-
nite să asigure individului integrarea în noi statusuri sociale. Toate aceste acte sunt 
marcate, printre altele, de prepararea unor alimente și ideea de comensualitate. La 
musulmani se remarcă, acolo unde prezența nu este strict feminină, întâietatea os-
pățului grupului de bărbați, reminiscență a unei societăți de tip patriarhal. De ase-
menea, riturile aplicate unui băiat, cel puțin în copilărie, sunt de amploare, culmi-
nând cu așa-numita nuntă de circumcizie. Unele secvențe ceremoniale au dispărut 
după anii 1940–1960, altele s-au condensat. 

După naștere, copilul era presărat cu sare și spălat cu apă în care se adăugau 
gălbenuș și zahăr. Sarea este învestită cu proprietăți apotropaice și profilactice, găl-
benușul semnifică puterea și puritatea, iar zahărul menește copilului dulceața și ca-
litatea de a fi plăcut de comunitate (Önal 1997, p. 102). Această practică continua 
până la patruzeci de zile, copilul fiind spălat cu apă îndulcită, ceai de mușețel și, din 
când în când, cu apă sărată. În apa lăuzei se introduceau, de asemenea, coji de ouă. 
La spălarea de patruzeci de zile (Kırklama, Kırkı çikti, Kırkı döküldü) se puneau în 
scaldă cojile a patruzeci de ouă și apă sfințită sau apă din patruzeci de linguri, 
amestecată cu apa folosită pentru abdest. După această secvență, participantele erau 
servite cu plăcinte (sarbırma, pide, geantık) și dulciuri (SO: Reian Adilșah 2017). 

La tătari, ceremonia lăuzei (loksa toy) era organizată în a treia zi sau în prima zi 
de vineri de după nașterea copilului, cu această ocazie participând numai femeile 
căsătorite care au copii. De regulă, erau consumate șapte feluri de mâncare, între 
care amintim: friptura, ciorba cu fidea, fasolea, pilaful, sarmalele, baclavaua, 
köbete-le sau geantık-ul, compotul și cafeaua. La turci, ceremonia lăuzei (çümbüș) 
avea loc în primele trei zile de după perioada de lăuzie. Participantele, atât femei, 
cât și fete, erau ospătate cu ciorbă, friptură, sarmale, fasole, pilaf, baclava și șerbet 
(Önal 1997, p. 119–120). 

La apariția dentiției, era organizată o adunare la care participau femeile. Mama 
copilului fierbea știuleți de porumb peste care presăra zahăr și bomboane (Önal 
1997, p. 125). În alte familii, se râșneau cereale, se amestecau cu zahăr și se fier-
beau, rezultând un preparat denumit talkan. Acesta era oferit, în primul rând, copi-
lului (SO: Camelia Geanbai 2017). În acest context ceremonial, preparatele iau 
forme diferite, fiind relaționate cu două tipuri de gândire: simbolică (dorința asigu-
rării unei danturi puternice pe baza similitudinii dintre bobul de porumb și dinte) și 
practică (necesitatea hrănirii cu alimente ușor ingerabile, care nu necesită o mas-
ticație îndelungată). 
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De asemenea, la primii pași ai copilului, se cocea tay çöreği (turta mânzului), 
care se rupea între picioarele copilului, pentru ca acesta să meargă bine și să nu se 
împiedice (SO: Camelia Geanbai 2017). 

Sünnet günüm/Sünnet toy (ceremonia circumciziei sau „nunta de botez”) con-
stituie un moment de integrare a băiatului cu vârsta între 1 și 10 ani în religia isla-
mică. Dacă, în trecut, această manifestare ceremonială dura trei zile, de obicei de joi 
până sâmbătă seara, în prezent, celebrarea durează o zi sau două. Cine are posibilități 
sacrifică o oaie, din care se pregătește supă cu carne tocată și fidea de casă, dreasă cu 
ou și iaurt, friptură la cuptor cu fasole și diferite plăcinte cu carne. Se observă o sepa-
rare între bărbați și femei, în ceea ce privește servirea bucatelor preparate, cel puțin la 
masa de după slujba religioasă. La masa mare, de seară sau de noapte, se mănâncă 
împreună (Văduva 2010, p. 226–229). În contextul ceremonialului extins, în ultima 

seară de Sünnet, tinerii împodobeau un cocoș cu hârtie creponată multicoloră. Coco-
șul, simbol al bărbăției, era tăiat în urma rostirii unei rugăciuni de bun augur, astfel 
încât să nu se desprindă capul de trunchi, iar apoi era curățat, fiert și împodobit, mo-
ment în care era interpretată qoraz tellmesı (melodia cocoșului) (Akmolla 2015).  

În cadrul ceremoniei de trecere a copilului la Coran, când acesta începea să 
cunoască literele, părinții serveau elevii cu floricele de porumb și ulkum, iar pe 
hoge cu katlama (Dumitrescu 1920, p. 493–494). 

În momentul înțelegerii de la logodna mică (kücük nișan, söz keșen, kavli tc.), 
dar și la logodnă, era oferit invitaților șerbet. La logodnă (nișan toyi tăt.), când 
băiatul mergea să ceară fata de la părinți, pe lângă anumite cadouri, ducea o spe-
cialitate denumită katlama (SO: Reian Adilșah 2017). Familia fetei servea musa-
firii cu geantık făcut de soacra mică, dar și cu alte sortimente de mâncare (ciorbă, 
fasole, sarmale, friptură, pilaf, orez cu lapte, baclava, compot), nu înainte de împăr-
țirea șerbetului. În aceste momente ceremoniale, băutul șerbetului împreună și 
schimbul de daruri alimentare aveau rolul de a întări legământul familiilor și de a 
consolida această alianță de neam. Pe de altă parte, pentru belșugul tinerei familii, 
când intra în odaia de nuntă, mirele răsturna cu piciorul un vas cu șerbet. În trecut, 
în raport cu înțelegerile din timpul pețitului, mirele trimitea, alături de sinia cu 
katlama, piese vestimentare, cafea, zahăr și un berbec. La rândul său, familia mire-
sei trimitea, în ziua următoare, katlama, un prosop, sare și grâu – simboluri ale 
prosperității și recoltei bogate. De asemenea, dacă între logodnă și nuntă avea loc 
Curban Bairam, mireasa primea în dar un berbec împodobit cu ață colorată și cu 
mere la gât (Önal 1997, p. 157, 160; Akmolla 2015). 

Înaintea nunții, avea loc invitația, făcută de una sau două cumnate mai în vârstă, 
din partea celor doi miri. Invitaților li se oferea pesmet, iar aceștia ofereau cum-
natelor, la rândul lor, peksimet parasi (bani pentru pesmet). Nuntașii aduceau, 
pentru a ajuta la pregătirea mesei, făină, ulei, produse lactate sau dulciuri, iar cava-
lerul de onoare ducea la casa fetei un berbec împodobit. O altă secvență pierdută 
este cea a măcinării cafelei pentru invitați, cu o zi înainte de nuntă. De obicei, 
ayakçi40 servea bărbații cu cafea lângă vatră (Önal 1997, p. 167–179). 

                                                      
40 Persoană din partea mirilor, cu rol de ospătar. 
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În seara Henei (Kına Gecesi, Gelin Kınası, Qına toy, Qız toyi), organizată la 
casa miresei – în trecut, vineri, iar în prezent joi sau vineri –, se pune, de regulă, o 
masă pentru invitați (femei, fete, uneori bărbați din partea miresei), alcătuită din 
toy șorbası41, sarmale, köbete și dulciuri precum kurabiye, sarailie și baclava. Mai 
demult, cu ocazia nunții, când mergeau acasă la familia organizatoare pentru pre-
zentarea urărilor, oaspeții erau întâmpinați cu dulceață făcută în casă și cozonac. 
După posibilități, familia respectivă punea o masă cu sorpa, sarmale, kızartma și 
desert (SO: Reian Adilșah 2017). Când mireasa ajungea în casa mirelui, avea loc 
secvența ceremonială tanıș (cunoștința). Soacra mare aducea o sinie, în care se afla 
un vas cu ulkum și altul cu șerbet. Prima gogoașă era muiată în șerbet și ruptă în 
două jumătăți, acestea fiind consumate de mamele mirelui și miresei. Apoi, mâncau 
și celelalte femei (Akmolla 2015). 

Chiar și în prezent, la masa mare se consumă, de regulă, șapte sau nouă feluri de 
mâncare: mizilic (salam, ghiudem, kazı, bastırma42, brânză, pește marinat etc.), su-
pă de miel43 sau toy șorbasi (ciorbă de nuntă), pilaf sau cușcuș, sarmale sau ardei 
umpluți, fasole cu carne la cuptor sau bakla lakșa44, friptură, plăcinte umplute cu 
carne, brânză, orez sau cartofi, malebe45, desert (e.g. baclava, bogırdak46, revani47, 
tulumba), compoturi, sucuri și ayran, ca băuturi (SO: Camelia Geanbai 2020; Reian 
Adilșah 2020). În cazul în care aceste secvențe ceremoniale sunt organizate acasă 
sau la cămin, numărul mare de preparate și diversitatea acestora necesită asocierea 
femeilor, rude sau vecine, pentru optimizarea timpului gătitului. În cadrul acestui 
grup, se pot evidenția doi poli ai puterii: konakbay (gazda, care cunoaște cel mai 
bine mersul gospodăriei și rostul lucrurilor din aceasta) și kazanbaș (bucătăreasa 
șefă, o femeie specializată, care se ocupă de stabilirea ordinii pregătirii bucatelor și 
temporizarea întregului proces, potrivirea gustului, executarea unor etape care 
necesită atenție și îndemânare, atribuirea unor sarcini celorlalte participante) 
(Chiselev 2021, p. 1332). 

Obiceiurile legate de moarte sunt tributare obligației de a înhuma defunctul 
într-un timp cât mai scurt, în aceeași zi sau în ziua următoare. Însă, poate din ne-
voia de a compensa această grabă, pomenirile ulterioare sunt numeroase (1–7, 20, 
37, 38, 40, 52, 100 de zile, 1 an, din an în an). La înmormântare și la pomenile rân-
duite, trebuie respectate unele norme privind genul participanților (doar bărbați, 
doar femei; persoane de același sex cu decedatul; grupuri mixte, bărbații fiind 
totuși cei care mănâncă primii), numărul de preparate (trei sau șapte feluri de mân-
care) și folosirea unor tipuri de alimente pentru anumite zile de pomenire. 

                                                      
41 Ciorbă cu carne tocată, zarzavat, dreasă cu bulion, „să fie roșie ca sângele”. (SO: 

Camelia Geanbai 2021). 
42 Pastramă. 
43 Supă din carne de miel, cu orzișor, dreasă cu iaurt și condimentată cu cimbru. 
44 Fasole cu tăiței. 
45 Orez cu lapte. 
46 Desert rezultat în urma întinderii unor foi de aluat, a rulării pe vergea și a încrețirii 

prin strângerea la capete, copt sau fiert în puțin ulei și, la final, însiropat. 
47 Prăjitură cu griș, însiropată. 
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Șerbetul48, halvaua49 și kıygașa se prepară în prima zi, la trei, șapte, patruzeci, o 

sută de zile și un an. Mâncarea, în special cocăturile, trebuie să aibă miros plăcut, 

să facă aburi, pentru a ajunge la sufletul mortului și a fi primită: „Kıygașa este un 

fel gogoașă care se dă la mort sau pomeniri. Să scoată miros frumos. Când o pregă-

tești, trebuie să o joci puțin să nu se umfle și să se spargă, că iese urâtă și te râde 

lumea după aia. Ultima niciodată nu se mănâncă, aia se dă la câine.” (SO: Camelia 

Geanbai 2017). 

Înainte de anul 1940, în casa mortului exista o interdicție rituală privind aprin-

derea focului și gătitul, timp de trei sau șapte zile. De obicei, mâncarea era pregă-

tită și adusă de vecini, care ofereau în dar și alimente precum făină, zahăr, orez. Cu 

timpul, mâncarea a început să fie pregătită în casa mortului, acceptarea unor bucate 

aduse de alții considerându-se rușinoasă și semn de sărăcie (Önal 1997, p. 328; 

Akmolla 2015). Poate din acest motiv, în trecut, ponderea hranei reci (pesmet, hal-

va, șerbet) era mai mare, fiind consumate doar câteva produse frumos mirositoare, 

prăjite în ulei, a căror aromă se credea că ajungea în Paradis și bucura sufletul 

mortului. 

O secvență importantă din timpul pomenirii este reprezentată de citirea poemu-

lui religios musulman Mevlit, moment în care se pune un pahar cu șerbet pe masă. 

Când este rostit numele Amine Hatun, paharul este luat din cameră, fiind ulterior 

împărțit în două: o jumătate se adaugă restului de șerbet care urmează a fi împărțit 

participanților, cealaltă jumătate este dusă și vărsată peste mormântul mortului 

(Önal 1997, p. 331).  

În ziua înmormântării, după ce bărbații se întorc de la cimitir, sunt consumate 

anumite preparate, printre care amintim: șerbetul, halvaua, kıygașa, iaurtul și dul-

ceața. În funcție de condițiile socioeconomice, se mai poate pregăti kızartma (frip-

tură) cu garnitură sau compot. Pentru ziua a doua, când vin femeile și rostesc rugă-

ciuni, se pregătesc două-trei tipuri de plăcinte și compot. În ziua a treia, se coc plă-

cinte, kıygașa, iar cine vrea face și sorpa (supă) sau duwa șorbası (ciorba de duwa), 

„albă ca osul mortului” (SO: Reian Adilșah 2017; Camelia Geanbai 2021). De altfel, 

în primele trei zile după moarte, în unele localități (e.g. Babadag), cei care au parti-

cipat la înmormântare sunt serviți cu hrană rece: lipii, plăcinte, halva și fructe.  

Pomana din ziua a șaptea este mai importantă, moment în care se prepară șerbet, 

halva, kıygașa, la care se adaugă mai multe feluri de mâncare: supă, sarmale, frip-

tură cu garnitură de pilaf sau cușcuș, desert, compot, fructe (SO: Reian Adilșah 

2017). În funcție de idiosincrazia locală, se oferă hrană caldă sau rece. În a două-

zecea zi, se adună femeile și citesc fragmente din Coran și Mevlit pentru sufletul 

mortului. Se oferă hrană rece, de obicei pesmet. 
La treizeci și șapte de zile, când se lasă doliul, se face pomană pentru femei, 

pregătindu-se plăcinte tradiționale (geantık, köbete, sarbırma, pide). Fiecare fami-

                                                      
48 Preparatul este obținut prin fierberea cuișoarelor în apă cu zahăr, la acesta putându-se 

adăuga lămâie. 
49 Făină prăjită în ulei, la care se adaugă ulterior sirop de zahăr. 
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lie pregătește câte sortimente își permite și poate să mai completeze și cu o supă, 
friptură, lokum (rahat), fructe. La Babadag, la treizeci și opt de zile, femeile citesc 
fragmente din Coran și Mevlit și consumă hrană rece, mai ales pesmet. 

La pomana de patruzeci de zile, când se adună bărbații sau femeile, în funcție de 
sexul decedatului, se prepară șerbet, kıygașa, halva și câteva feluri de mâncare: 
supă, sarmale, kızartma cu garnitură (cușcuș, pilaf, fasole, piure), desert, fructe, 
compot (SO: Camelia Geanbai 2020).  

La cincizeci și două de zile, se face pomană pentru femei, care rostesc rugăciuni 
și texte religioase. În mentalitatea tradițională, se credea că, în această zi, se des-
prindea carnea de pe oasele decedatului50, provocându-i o mare durere. O practică 
de încetare a durerii mortului consta în rostirea unor rugăciuni în timpul nopții. 
Pentru acest eveniment comemorativ se pregătesc mâncăruri calde, în mod special 
tatar așı/kundurma și kulak șorbasi51. La o sută de zile și la un an participă per-
soane de același sex cu decedatul sau grupuri mixte și sunt servite aceleași bucate 
ca la patruzeci de zile. 

De asemenea, pentru pomenirea morților, unii musulmani sacrifică berbeci sau 
vite. De cele mai multe ori, astfel de jertfe au loc în ajunul (Arefe) sărbătorii Curban 
Bairam sau la împlinirea anumitor zile după deces (e.g. 7, 37, 100 de zile, un an), 
actul sacrificial și ofranda fiind numite ölü kurbani (jertfa pentru mort). Înainte de 
tăierea propriu-zisă, hogea spală capul și picioarele animalului, prefigurând, așadar, 
abdestul, și citește o rugăciune. În funcție de normele locale, familia defunctului fie 
nu consumă această carne, împărțind-o crudă văduvelor, săracilor sau neamurilor ori 
oferind-o participanților la pomeni sub forma preparatelor, fie păstrează jumătate 
pentru consum, restul împărțindu-l la șapte case (Önal 1997, p. 336). 

 
Concluzii 

Hrana ceremonială a turcilor și a tătarilor nord-dobrogeni se remarcă prin con-
sistență, numărul mare de preparate consumate într-o anumită ordine, diversitatea 
determinată de ingredientele utilizate (e.g. plăcinte cu umplutură din carne de pui, 
vită, oaie, brânză, dovleac, mere; diferite condimente) și de modurile de a pregăti și 
găti alimentele (e.g. coacere, fierbere, prăjire, conservare prin uscare, diverse tipuri 
de modelare a aluaturilor) și, nu în ultimul rând, prin cantitate. 

Se pun în scenă adevărate ospețe, cu o amploare mai mare în trecut, marcate de 

demarcații mai mult sau mai puțin vizibile între bărbați și femei, dar care întotdea-

                                                      
50 Din perspectivă tanatocronologică, după instalarea morții biologice, în corp se produc 

modificări precoce (răcirea – după 1–3 ore de la deces, deshidratarea – după 3–6 ore, livi-

ditățile cadaverice, rigiditatea cadaverică, autoliza postmortem) și tardive (destructive: pu-

trefacția – începe după 24 de ore; conservatoare: mumificarea, saponificarea, lignificarea 

etc.). În timpul descompunerii cadaverice au loc fenomene de autodistrugere (autoliză). În 

general, începând de la o lună după deces, are loc un proces de lichefiere generalizată a 

mușchilor și organelor interne. Prin descompunerea fibrelor musculare se pierd inserțiile de 

pe os, dând impresia desprinderii cărnii de pe os. (SO: Ana Maria Răhău, 2020). 
51 Ciorbă cu plăcintele de tipul tatar așı, dar de dimensiuni mai mici. 
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una aduc în discuție priceperea și cooperarea dintre reprezentantele sexului femi-

nin. De fiecare dată, la finalul unui moment ceremonial sau imediat după, se va dis-

cuta în termeni tăioși despre savoarea șuberecului și dulceața sarailiei, despre cât 

de însiropată a fost baclavaua, cât de fragedă a fost friptura din curban sau cât de 

diversificată din punct de vedere gustativ a fost Așure. 

Deși anumite alimente apar în diferite contexte ceremoniale sau de zi cu zi, ele 

sunt învestite cu semnificații diferite. De exemplu, șerbetul consumat la înmormân-

tare și pomeni are un caracter clar comemorativ, în timp ce, în momentul logodnei 

și al nunții, el are rolul de a consolida neamul sau de a asigura bunăstare noii fami-

lii. Çorek, de asemenea, în funcție de situație, poate avea valențe strict alimentare, 

divinatorii sau propițiatorii. 

Dacă, în acest studiu sintetic, am inventariat în primul rând principalele bucate 

prezente pe masa festivă a musulmanilor din județul Tulcea, pe viitor sunt necesare 

cercetări centrate pe anumite preparate simbol (e.g. șuberec, kalakay, çorek), care 

codifică valori relevante ale comunităților turce și tătare de la un moment dat. 
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RITUAL AND CEREMONIAL FOOD OF TURKS AND TATARS 

FROM THE NORTH OF DOBRUJDA 

(Abstract) 

 
The alimentary system of the Turks and Tatars from Dobrudja is the result of a cumulative, 

syncretic and synthesizing process, complex and dynamic, outlined on the basis of religious, cultural, 

mental and economical norms and conditions, assumed by the Islamic community. There has been a 

process of interference between the cuisines of the Turks and Tatars since the Ottoman period, 

continued in the modern era through the mixed marriages. 

From the plethora of dishes consumed by the Turks and Tatars from Northern Dobrudja, in this 

study we analyzed, above all, the food related to the calendar traditions and rites of passage. We must 

specify, from the beginning, that in the case of Turkish-Tatar gastronomic culture certain ceremonial 

foods are consumed in a daily context or appear in several festive situations. However, they have 

ritual values because they clearly delimit certain ceremonial sequences and moments. Although some 

foods appear in different ceremonial or everyday contexts, they are invested with different meanings. 

For example, the sherbet consumed at funerals and alms has a clear commemorative value, but in the 

context of engagement and wedding, it has the role of strengthening the lineage or ensuring the well-

being of the new family.  

If in this synthetic study we presented the main dishes consumed on the festive meal of Muslims 

from Tulcea County, in the future we need researches focused on certain symbolic dishes (eg şuberek, 

kalakay, çorek) that encode relevant values of the Turkish and Tatar communities. 

 
Cuvinte-cheie: musulmani, Dobrogea, alimentație, sărbători, rituri de trecere 

Keywords: Muslim, Dobrudja, alimentation, feast, rite of passage  
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