
11-13 Octombrie 2019,  Bucureşti
FESTIVALUL TURISMULUI RESPONSABIL

GASTRONOMIA ȘI 
IDENTITATEA LOCALĂ –
ATRACŢII PERMANENTE 

PENTRU TURIŞTII ROMÂNI ŞI 
STRĂINI

Dr. MARIA STOIAN
Preşedinte Fondator ANTREC România

Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural din România



TURISMUL RURAL – ŞANSA DE A DUCE 
MAI DEPARTE TRADIŢIILE

Turismul rural, deşi prezent în vieţile oamenilor din mediul rural din cele mai vechi
timpuri, s-a transformat într-o activitate cu caracter economic numai în ultimii ani,
“vacanţele la ţară” ajungând astăzi să aibă o mare notorietate.

www.antrec.ro

Aspectul social este, însă,
deosebit de important aici şi
insuficient abordat:
® turismul rural necesită

conservarea şi 
promovarea modului de 
viaţă vechi;

® transferul se face prin 
arhitectură, 
vestimentaţie, artă
culinară, evenimente, 
îndeletniciri...



Menţionăm că cele mai importante
forme de manifestare ale culturii
populare sunt:

Þ portul popular;
Þ obiceiurile locului;
Þ serbările locale;
Þ meşteşugurile;
Þ gastronomia.
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Asemenea multor ţări, România se mândreşte cu o cultură populară veche,
cu o mare diversitate regională şi deosebit de bine împământenită.

Se observă faptul că gastronomia este
recunoscută ca element de bază în
turismul rural din România – uimeşte
prin inedit, preparate deosebite,
creativitatea gospodinelor etc.



IMPLICAREA ANTREC ROMÂNIA ÎN 
SUSŢINEREA GASTRONOMIEI TRADIŢIONALE

Cu sprijinul Asociaţiei, se organizează anual:
Þ festivaluri;
Þ târguri tematice;
Þ serbări gastronomice;
Þ programe turistice specifice.

Târguri şi festivaluri ANTREC

Gastronomie localăArtă populară

è demonstraţii ale meşterilor 
populari;
è spectacole de dans tradiţional;
è concerte de muzică populară;
è paradă de port popular;
è prezentare şi vânzare de 
obiecte handmade.

è preparate culinare care se 
înscriu în concursuri;
è preparate pentru degustare;
è pregătirea de mâncare pe loc,
în faţa turiştilor;
è prezentare reţete şi vânzare 
produse.
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Proprietarii de pensiuni sunt
sfătuiţi să asigure o gamă cât mai
largă de servicii, aşa se face că în
momentul de faţă peste 85% dintre
pensiuni asigură atât cazare, cât şi
masă – element care influenţează
major alegerile turiştilor şi gradul
de ocupare.

În prezent, bucătarii din pensiuni
ştiu să pregătească preparate
culinare tradiţionale, cât şi
internaţionale.

Aspectul este important dacă avem
în vedere că apar foarte des cereri
deosebite, turiştii începând să aibă
o alimentaţie tot mai diversificată
şi particularizată.



PREPARATE CULINARE DE TRADIŢIE
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Dacă Dracula, Hagi şi Nadia Comăneci sunt asociaţi cu România la modul general,
atunci când vine vorba de mâncare, ţara noastră este asociată cu combinaţia
sarmale cu mămăligă...

Da, sarmalele sunt unul dintre preparatele specifice nouă şi care au trezit un interes
mai mare decât altele.
Totuşi, nu trebuie să neglijăm nici celelalte “creaţii” specific româneşti.

® clătitele;
® răciturile (piftia);
® cozonacii;
® pastrama;
® bulzul;
® brânzeturile etc.

Acesta este motivul pentru care vom prezenta în continuare
câteva dintre preparatele cărora li se organizează anual
manifestări naţionale:



FESTIVALURILE ŞI GASTRONOMIA
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Dintre manifestările iniţiate şi susţinute de
ANTREC pe tot teritoriul României, peste
2/3 au caracter culinar.



ACŢIUNI ALE ANTREC
EVENIMENTE ORGANIZATE ANUAL 

FEBRUARIE
“Festivalul Clătitelor - Fasching”, Prejmer, Braşov
"Pomana Porcului", Balvanyos, Covasna

MARTIE 
"O masă într-o farfurie", Rucăr, Argeş

APRILIE
"Ziua Naţională a Turismului Rural“ – de Florii
„Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate“ – Ciocăneşti, 
Suceava

MAI
“Înţărcatul mieilor", Varlaam, Buzău
"Târg de ecoturism şi tradiţii", Brezoi, Vâlcea

IUNIE
"Târgul de la Vama Sării", Bihor
"Festivalul Bulzului", Turia, Covasna  
"Mozaic gastronomic european" - Caraş-Severin

IULIE
Festivalul "Flori de pe Dorna", Poiana Stampei, Suceava 
"Festivalul Secerişului", Ampoiţa, Alba
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AUGUST
"Festivalul Naţional al Păstrăvului", Ciocăneşti, Suceava
"Festivalul Plăcintelor", Ghimeş - Făget, Bacău
“Rustic şi gustos”, Remeţi, Bihor

SEPTEMBRIE
"Sărbătoarea Hribului la Vama ", Vama, Suceava
"Festivalul Sarmalelor ", Praid, Harghita
"Festivalul Hanurilor ", Tupilaţi, Neamţ
"Expo Pastoralis / Parada Brânzeturilor ", Rucăr, Argeş

OCTOMBRIE
"Festivalul Cârnaţilor de Pleşcoi", Berca, Buzău
"Răvăşitul Oilor / Festivalul Brânzei şi Pastramei", Bran, Braşov
"Festivalul Zaibarului şi Prazului ", Băileşti, Dolj 
"Sărbătoarea Peştelui", Crişan, Tulcea
"Târgul Meşterilor Populari"/ Festivalul Vinului - Focşani, Vrancea

NOIEMBRIE
"Festivalul Fructelor de Pădure“, Piatra Neamţ, Neamţ 
"Festivalul Răciturilor ", Tismana, Gorj

DECEMBRIE
"Vine Moş Nicolae", Bran, Braşov
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FESTIVALUL CLĂTITELOR  
Prejmer, Braşov

Anual, în luna februarie, pensiunile din
toată ţara, iau parte la Festivalul
Clătitelor, concurând pentru titlul de
“Cele mai originale clătite”...

Tinerii din Prejmer organizează, cu
această ocazie, un carnaval, cu diferite
teme...



FESTIVALUL PĂSTRĂVULUI
Ciocăneşti, Suceava
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Sărbătoare este şi la Ciocăneşti în luna august, când toţi
locuitorii localităţii se îmbracă în port popular şi pregătesc
merinde a căror vedetă este peştele... Păstrăvul, mai exact!
Turiştii participă încântaţi la toate demonstraţiile culinare, iar
preparatele sunt dintre cele mai diverse şi gustoase.



FESTIVALUL SARMALELOR
Praid, Harghita
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„Festivalul Internaţional al Sarmalelor” are loc anual în
luna septembrie.
A fost primul eveniment gastronomic de acest gen din
ţara noastră, prima dată fiind organizat în 1994.
Aici se strâng participanţi din ţară şi de peste hotare,
întrecându-se în măiestrie atunci când vine vorba de
prepararea diferitelor sortimente de sarmale.
Festivalul este, în prezent, la cea de a XXI-a ediţie.



Toamna, obiceiul cel mai cunoscut din
Transilvania este coborârea oilor din munţi,
ocazie cu care se organizează un festival
care atrage în fiecare an tot mai mulţi
turişti...
Principalele puncte de atracţie sunt:

Þ expoziţiile de animale;
Þ oferta de produse tradiţionale;
Þ spectacolele populare.

FESTIVALUL BRÂNZEI ŞI PASTRAMEI
RĂVĂŞITUL OILOR – Bran, Braşov



SĂRBĂTOAREA TĂMÂIOASEI
Pietroasele, Buzău

Culesul strugurilor este şi el sărbătorit cu
fast în mai multe zone viticole din ţară,
cele mai cunoscute serbări fiind cele din
Vrancea şi Buzău.

FESTIVALUL VINULUI
Focşani, Vrancea



FESTIVALUL RĂCITURILOR
Tismana, Gorj
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În luna noiembrie, tot anual, are
loc “Festivalul Răciturilor”, acest
obicei fiind foarte vechi în zonă şi
specific mediului rural.

Reprezentanţii pensiunilor din
mai multe judeţe vin pentru a lua
parte la acest eveniment şi pentru
a-şi etala, cu această ocazie,
priceperea în arta culinară.

În Gorj, răciturile de mănâncă cu sarmale şi turte de mălai, ceea ce face ca
totul să fie cu atât mai inedit.



Acţiuni derulate de ANTREC
Concursul “Margareta de Aur”
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® Tradiţie locală
® Gastronomie
® Agrement
® Cea mai frumoasă grădină

Premiile au doar titlu onorific,
însă câştigătorii sunt cei care
excelează în domeniile mai sus
amintite.

ANTREC organizează anual concursul naţional “Margareta de Aur”, prin care se
acordă distincţii celor mai bune pensiuni la diverse categorii:



EXEMPLU DE BUNE PRACTICI
Pensiunea “Mama Cozonacilor” - Bran
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Vom oferi un singur exemplu concludent, deşi la
nivel naţional avem nenumărate – este vorba de
Pensiunea “Mama Cozonacilor”.

Amplasată în Bran, afacerea a demarat cu comercializarea de cozonaci realizaţi
tradiţional – făcuţi manual, copţi pe vatră.
În timp, extinzându-şi activitatea, dar păstrând ca punct central de interes
cozonacii, a apărut pensiunea omonimă, atât de apreciată şi căutată de turişti.

Astfel, prin ambiţie şi multă muncă, dar
mai ales pornind de la o mică afacere de
familie, s-a ajuns la crearea unui concept
de turism care încântă pasionaţii de
turism şi inedit din întreaga lume.



REVISTA NOASTRĂ
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Revista “Vacanţe la ţară” apare 
lunar şi are ca  scop promovarea 

turismului alternativ (turism rural, 
ecologic şi cultural).

Câteva dintre rubricile permanente
ale revistei sunt:

® Lada de zestre
® Bunătăţi din pensiuni
® Festivaluri
® Pensiuni cu farmec

În fiecare număr al revistei sunt
publicate reţete originale, primite de
la pensiuni din ţară.
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Vă mulţumesc pentru 
atenţie !



VĂ AŞTEPTĂM ÎN PENSIUNILE ANTREC !


