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Sunt un tânăr vlăstar al unei generații digitale care zboară către tărâmurile științei cu o 

viteză ce crește exponențial. Știm multe,  trăim intens, luptăm aprig și dorim multe. Avem o 

ambiție mare, mai mare ca a părinților noștri iar despre generațiile bunicilor cunoaștem prea 

puține, pentru că nu avem resurse și răbdare să le ascultăm poveștile de viață. Încotro 

zburăm? Către tehnologizarea tuturor domeniilor, către descoperiri mărețe care ne zbuciumă 

somnul și ne trezesc sentimente de nerăbdare. 

În acest an, viața mi-a dat o lecție extraordinară din care am învățat, am plâns, am 

empatizat și am înțeles că viitorul așa cum mi-l imaginez, eu are rădăcini adânci. Rădăcini în 

trecutul pe care-l ignoram sau credeam că îmi aparține necondiționat. 

Bunica și unchiul meu s-au îmbolnăvit, căci virusul pandemic nu iartă și vorace, 

devorează sănătatea, viața, iubirea. "O formă medie de boală", m-au menajat medicii, deși 

știam deja că viețile lor depindeau de aparatele cu oxigen. Doream să-mi țip durerea, 

nedreptatea și să ofer din energia mea și bunicii, care avea cea mai mare nevoie de ea. Atunci 

mi-am amintit de Dumnezeu și pentru că eram în Postul Paștelui, m-am rugat pentru 

sănătatea bunicii mele, babica, așa cum o alint eu, în puținele momente pe care mi le petrec 

cu ea. Așteptarea a fost lungă, veștile contradictorii. Unchiul meu s-a recuperat mai repede- 

tinerețea lui l-a ajutat. Dar babica întârzia să vină acasă.... 

Toată perioada de spitalizare a ei a reprezentat pentru mine o frână. O frână în ritmul 

vieții pe care o trăisem până atunci, o înfrânare a dorinței de a sări direct în viitorul virtual. 

Am rememorat momente petrecute împreună, când mergeam la biserica lipovenească de 

lângă casa mea, cozonacul plămădit de ea de sărbători, când invitați la masă fiind, ne 

delectam cu toate bunătățile ei culinare tradiționale din bucătăria ruso-lipovenească sau de 

scurtele telefoane la care răspundeam invariabil că "sunt bine, dar nu pot vorbi căci am ceva 

de lucru- un proiect pentru școală, activitatea de voluntariat de la Crucea Roșie, shopping sau 

ieșirile cu prietenii...". 
Cei care au experimentat drama Covid-ului probabil că empatizeză cu mine, dar încep 

să-mi descopăr puținele momente când am empatizat cu adevărat cu babica....și mi-am 

promis în acele momente că, la ieșirea din spital, voi schimba prioritățile vieții mele. 

Și acel moment a venit...babica s-a întors acasă....schimbată...mai tristă și parcă și 

sclipirea jucăușă din ochii ei dispăruse...ceva se frânsese.... 



Săptămâna mare de dinaintea Paștelui a deschis pentru mine o poartă către un alt 

univers, pe care l-am acceptat, spășită și umilă parcă....vinovată.... 

În această săptămână, creștinii de rit vechi, la fel ca toată creștinătatea, pregătesc  

bucatele pentru a fi sfințite la liturghie și pentru masa de Paște. Ca tradiție, în prima zi, copii 

vin în vizită la părinții lor și-și cer iertare pentru greșelile trecutului. 

În ziua de joi, împreună cu mama și cu babica am avut un moment de o adâncă 

încărcătură emoțională, când, împreună, am gătit bucate tradiționale și am preluat din mâinile 

obosite, ridate,  aspre dar magice ale bunicii tradiția de a transmite de la o generație la alta 

miracolul bucuriei, misterul mesei de Paște. Am primit din mâinile mamei, care a luat din 

mâinile bunicii, bucăți de cocă udate cu lacrimile mele de recunoștință și am plămădit un 

preparat tradițional lipovenesc- varenichi.  

Este o rețetă care pentru mine are conotații emoționale- recunoștință, dragoste, 

respect, datorie către cei care astăzi nu mai sunt, datoria de a transmite tot mai departe o parte 

din ei, iar, pentru mine, bucătăria va fi mereu locul în care voi redescoperi conexiunea cu 

ascendenții mei și cu ceea ce-i definește. Noi, rușii-lipoveni suntem foarte credincioși, 

suntem o comunitate foarte unită dar digitalizarea societății și a educației pune încet, dat 

sigur, stăpânire și pe noi. Și uneori lasă răni care devin cicatrici. O astfel de cicatrice voi 

purta și eu în inima mea pentru că nu am găsit resursele de timp necesare pentru a asculta mai 

multe povești a bătrânilor din familie. 

În bucătăria mamei, trei perechi de mâini ce aparțin a trei generații diferite au creat, 

dincolo de un preparat tradițional, o punte către generații, punte ce risca să fie acoperită de 

timp și uitată în iuțeala timpului de noi, generațiile vitezei ce risipim valorile trecutului.  

Varenichi reprezintă un preparat tradițional autentic, emblematic, atât de popular, 

încât se află pe mesele tuturor lipovenilor de veacuri, și este inserat pe site-urile comunității 

noastre: https://www.crlr.ro/ro/gastronomie/ sau https://www.facebook.com/Comunitatea-

Rusilor-Lipoveni-din-Romania-316201711843974/, https://jurilovca.wordpress.com/. Din 

punct de vedere etimologic, cuvântul вареничи aparține limbii ruse dar este prezent și în 

cultura ucrainiană, deci este de sorginte slavă, așa cum este consemnat în Русская кухня в 

Румынии. Varenichi sau colțunași cu brânză reprezintă un preparat dulce, servit ca desert 

sau, în absența mierii, poate fi inserat pe platourile cu aperitive; se servește cald sau rece, 

alături de un pahar cu vin tânăr alb din gama Sauvignon Blanc, Chardonnay, Fetească Regală 

sau roșu: Pinot Noir, Cabernet Franc, deoarece brânza proaspătă din preparat se asociază 

perfect cu un vin zglobiu. Este un aluat de făină de grâu fiert în apă umplut cu brânză 

proaspătă de vaci cu ou. 

 

Materii prime 7 

porții 

U/M Cantitate 

brută 

Etichetă 

nutrițională pentru 

o porție de 100gr. 

 

 
 

făină albă g. 250  

Valoare 

energetică: 351 

kcal. 

glucide:42,1g. 

lipide:16,77g. 

proteine:9,45g. 

 

ou bucăți 1 

brânză proaspătă g. 200 

apă ml. 30 

unt g. 50 

smântână ml. 50 

miere ml. 100 

Tabel. nr. 1- Materii prime și cantități obținute 

 

Se realizează un aluat din 250g. făină în care se încorporează un ou și puțină apă rece. Se 

frământă bine și se întinde cu făcălețul o baghetă de aluat cu grosimea de 5 cm. Se taie cu un 

https://www.crlr.ro/ro/gastronomie/
https://www.facebook.com/Comunitatea-Rusilor-Lipoveni-din-Romania-316201711843974/
https://www.facebook.com/Comunitatea-Rusilor-Lipoveni-din-Romania-316201711843974/
https://jurilovca.wordpress.com/


cuțit umezit pe lamă, coca și se realizează sfere de cocă cu ajutorul palmelor.Se modelează 

manual cercuri de cocă cu diametrul de 5-6 cm., se așează în centrul lor câte o linguriță de 

brânză amestecată cu un ou.Se închid varenichi presând marginile cu degetele. Se fum la fiert 

în apă clocotită. Atunci când se ridică la suprafața apei se culeg cu o paletă și se lasă la 

odihnit pe o farfurie. Cât sunt calzi, se adaugă cubuluțe mici de unt și câteva linguri de 

smântână. Se omogenizează varenichi prin amestecare prin aruncare. La servire, se picură 

miere, după gust. 

Rețeta o puteți descoperi urmărind mâinile bunicii mele, mâinile care pentru mine au 

hrănit, au construit, au transmis, au iubit, au legănat, au spălat, au motivat, s-au închinat și m-

au strâns în brațe. Iată mâinile ei dătătoare de viață! 

 

   

   

 

  



 
Trei generații crează o punte peste timp 

 

 

 

   



  
 

 

Sărut mâna babica pentru masă, pentru iubire, pentru lecția de viață! Sărut mâna 

tuturor bunicilor pentru că au răbdare cu noi, nepoții erei digitale, a erei ce lasă rapid în urmă 

experiențe, povești, înțelepciune, dragoste! Sărut mâna bunici și  mame că ne luminați 

drumul! Lumina voastră va fi totdeauna sfântă! 
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