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Transilvania, sat Calbor, comuna Beclean, județul Brașov 
 

Transylvanie, village de Calbor, département de Braşov 



Tipul de măcinare: la moară 
de tip tradițional, cu pietre de 
moară 
 
Type de mouture : au moulin 
de type traditionnel, aux 
meules  
 

Măcinarea/Mouture 



Tipul de făină: făină de grâu 
Type de farine: farine croûte de blé 



Cernerea/Tamisage 

Cernere manuală în gospodărie, în sită de formă circulară cu plasă fină din 
metal, montată într-un suport circular din lemn 
 
Type de tamis : tamisage manuel domestique, à l’aide d’un tamis en maillage 
métallique fin, fixé sur un châssis cylindrique en bois. 



Plămădeala se păstrează în gospodărie, în cămară, la rece, într-un vas 
mic din lemn, cioplit, numit „trocuță” 
 
Le levain se conserve dans la dépense de la maison, au froid, dans un 
petit récipient creusé en bois, appelé „trocuță”. 

Păstrarea plămădelii / Conservation du levain 



În „troaca” de făcut pâinea, se pregătește „maiaua”, un aluat moale dospit, 
preparat din 5 kg cartofi zdrobiţi cu mașina de zdrobit cartofi sau „răzătoare”, 
1,5 kg aluat vechi de plămădeală, totul înmuiat în apă călduţă și cu doi pumni 
de făină  
 
Dans le pétrin en bois, on prépare le levain – une pâte molle levée, faite de 5 kg 
de pommes de terre (cuites à l’eau, refroidies et écrasées ou râpées, 
préalablement,  avec le presse-purée ou la râpe) et 1,5 kg de levain ancien, le 
tout mouillé dans de l’eau tiède et mélangé avec deux poignées de farine. 

Împrospătarea plămădelii / Rénovation du levain 



1. Pentru frământat este nevoie de 17 
kg făină, câte 1 pumn de sare pentru 
fiecare pâine, 6 l apă călduță pentru 
încorporarea treptată a făinii din 
„troacă”. 
 
1. Pour le pétrissage il faut 17 kg de 
farine, une poignée de sel pour 
chaque pain, 6 l d’eau tiède pour 
incorporer petit à petit la farine du 
pétrin.  

Frământarea / Pétrissage 



2. Aluatul se frământă în „troacă”, 
manual, cu pumnii şi degetele răsfirate, 
aproximativ 40 min., se toarnă treptat apă 
călduță dintr-un vas (oală) până se  
încorporează bine toată făina şi se „leagă” 
aluatul.  
 
2.  La pâte à pain est pétrie à la main, 
dans le pétrin en bois. On pétrit poings 
fermés ou doigts écartés, pendant environ 
40 minutes, tout en versant, peu à peu, de 
l’eau tiède d’un vase (casserole), jusqu’à 
ce que toute la farine soit bien incorporée 
et la pâte soit «liée», cela veut dire - 
souple et lisse. 



3. Frământatul se finalizează 
când aluatul nu se mai lipește 
de mâini și se desprinde de pe 
„troacă” 
 
3.  Le pétrissage est fini lorsque 
la pâte ne colle plus aux mains 
et aux parois du pétrin.  



4. Ultima fază este „bătutul 
aluatului”, ca „să intre aer în 
el” și să grăbească dospirea. 
 
4. En dernière étape il faut 
«battre» la pâte, afin «de faire y 
entrer de l’air» et de dépêcher 
la levée. 



Aluatul se lasă la dospit 1 oră, la cald, 
acoperit cu o „pânzătură” (față de masă). 
La final se rostesc formule de invocație 
creștină și se face semnul crucii de către 
femeia care coace pâinea - „Dumnezeu să 
te crească!” (vezi 1 Corinteni 3:6 - „Eu am 
plantat, Apolo a udat, dar Dumnezeu a 
făcut să crească) 
 
On laisse reposer la pâte pétrie 1 heure, 
recouverte d’une nappe en coton, dans un 
endroit tiède. 
A la fin, la femme qui prépare le pain 
prononce des paroles d’invocation 
chrétienne, tout en faisant le signe de la 
croix au-dessus de la pâte: «Que Dieu te 
fasse croître!» (Voir 1 Corinthiens 3:6 - 
"J'ai planté, Apollo a arrosé, mais  Dieu a 
fait croître.") 

Dospirea / Fermentation 



1. Aluatul se împarte în 10 părți egale, se modelează cu mâna  
o cantitate de aproximativ 2,5 kg aluat. 

 
1. La pâte est divisée en 10 morceaux égaux. Chaque morceau  
de quelque 2,5 kg est façonné à la main en pâton rond.  

Modelarea/Façonnage 



2. Bucățile modelate se așează pe o 
suprafața plană a unei bănci sau a 
unei mese, acoperită cu o pânzătură, 
în apropierea cuptorului. 
 
2. Les pâtons sont posés sur la 
surface plane d’un banc ou d’une 
table en bois, recouverte d’une 
nappe, tout près du four. 



3. Aluatul de pe pereții trocii se 
răzuiește și se păstrează la rece, în 
cămară, pentru următoarea 
săptămână în care se face pâinea.  
  
3. La pâte collée aux parois du pétrin 
est raclée et on la garde au froid, 
dans la défense, jusqu’à la semaine 
prochaine, quand on fait le pain de 
nouveau.  



1. În cuptor se ard 3 brațe de lemn de 
salcie sau arin, până se face jar. 
 
1. Dans le four on brûle 3 bras de 
bois de saule ou d’aulne, jusqu’à ce 
qu’on obtienne des braises. 

Pregătirea cuptorului /Préparation du four 



2. Jarul se împrăștie cu „dârgul” astfel încât căldura să se distribuie uniform și 
să încălzească „bolta” cuptorului. 
 
2. On disperse les braises à l’aide du rouable/„dârg”, afin que la chaleur soit 
distribuée uniformément et que la voûte du four se chauffe.  



3. Cuptorul se încearcă dacă este bine încins cu o foaie de hârtie. 
 
3. On vérifie si le four est bien chauffé en y introduisant une feuille de papier 
journal. 



4. Se trage  jarul cu „vătraiul” în 
gura cuptorului și apoi se mătură 
vatra.  
 
4. On sort les braises à la bouche du 
four, à l’aide du fourgon/”vătraiul” 
et, ensuite,  on balaie le four.  

Mătură confecționată din frunze de nuc / Balai de feuilles de noyer 



Aluatul deja modelat se așează pe o 
lopată din lemn presărată cu făină, cu 
coadă lungă, care se introduce în 
cuptorul încins.  
 
Les pâtons sont posés sur une pelle 
de bois au long manche, farinée au 
préalable, et ensuite ils sont 
introduits dans le four bien chauffé.  

Transportul la cuptor / 
Transport des pains au four 



Trocuță /Petit pétrin en bois 

Ustensile pentru frământat şi modelat 
Ustensiles pour le pétrissage et le façonnage 

Troacă pentru frământat /Plus grand pétrin en bois 



Pânzătură/Nappe pour 
couvrir la pâte et le pain cuit 

Oală pentru apă/ Pot d’eau Sită / Tamis 



Maşină de zdrobit cartofii 
Presse-purée 

Răzătoare  
Râpe 

Răzuitoare pentru troacă  
Racloir pour le pétrin 



Ustensile pentru cuptor 
Ustensiles pour le four 

Dârg / Rouable 



Lopată cu coadă lungă pentru așezat şi scos colacii în şi din cuptor 
 

 Pelle au long manche pour enfourner et défourner le pain 



Coptul pâinii durează 2 ore, timp în care pâinea se mișcă în cuptor cu 
„dârgul”, pentru a se asigura o coacere uniformă.  
 
Pendant la cuisson du pain, qui dure 2 h, on remue le pain à l’aide du rouable, 
pour assurer une cuisson uniforme. 

Coptul pâinii/Cuisson du pain 



1. Pâinea se scoate din cuptor cu lopata pentru pâine, cu coadă lungă. 
 
1. On sort le pain du four à la pelle au long manche. 

Baterea pâinii/  
Enlèvement de la croûte brûlée 



2. Pâinea se bate cu cuțitul pentru îndepărtarea cojii arse. 
 

2. On bat le pain au couteau, pour enlever la croûte brûlée. 



Pâinea coaptă și curățată se păstrează la rece în cămară sau în pivniță, în 
aceeași „troaca” de lemn însă curată, acoperită cu o „pânzătură”. 
 
Les pains cuits dont on a enlevé la croûte brûlée sont gardés au froid, dans la 
dépense de la maison ou dans la cave, rangés dans le pétrin en bois nettoyé 
auparavant, et recouverts d’une nappe. 

Depozitare/Entreposage 



1. În fiecare gospodărie exista cuţit pentru pâine și „cârpător” pentru pâine, 
adică o planșetă dreptunghiulară din lemn, pentru tăiat felii de pâine. 
 
1. Dans chaque maison, il y avait un couteau à pain et une planche à pain, un 
plan de travail rectangulaire en bois sur lequel on coupait le pain en 
tranches. 

Tăiatul pâinii/ Couper le pain 



2. Pâinea începută pentru a fi 
consumată de familie, se păstra uneori 
învelită într-o „pânzătură”, în „lada 
mesei”, adică într-un sertar protejat al 
mesei. 
  
2. Le pain  entamé pour les repas de la 
famille, enveloppé dans une nappe, 
était gardé souvent dans le tiroir de la 
table à manger. 



Documentarea a fost realizată în anul 2004 
La documentation a été réalisée en 2004 

 
Echipa de cercetători/L’équipe de chercheurs 

Dr. Ligia Fulga 
Gabriela Chiru 
Cristina Dingă 

 
Cu concursul a  două gospodine din Calbor 

Avec le concours de deux femmes du village de Calbor 
 

Timofte Victoria, 70 ani, 2004 / 70 ans en 2004 
Suciu Stela, 67 ani, 2004 / 67 ans en 2004 
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Alina Mandai 
Gabriela Chiru 
Mihaela Paliuc 

Camelia Neagoe 
 

Fundal sonor/Fond sonore 
Constantin Brăiloiu – Dealul Mohului 

 


