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Limite, transformări şi evoluţia 
gastronomiei

Cele mai vechi manuscrise culinare pe 
care Occidentul creştin ni le-a transmis, 
datează de la sfârşitul secolului al XIII-lea
şi inceputul secolului al XIV-lea. Apărute 
simultan în toata Europa, din Danemarca 
şi până în Catalonia, Italia, Franţa, Anglia 
şi spaţiul german, aceste manuscrise 
transmit texte noi, privind modalităţi de 
preparare a mâncărurilor.

La o primă privire asupra sutelor de 
manuscrise, istoricul trăieşte impresia 
unei extreme diversităţi de forme, 
ireductibilă la un model unic. Fără a 
vorbi de reţete izolate, grifonate sau 
ajustate, istoricul gastronomiei trebuie să 
aibă în vedere grupurile de cel puţin zece 
reţete, câteodată răsfirate în manuscris, 
redublând o culegere principală. Grupuri 

de reţete care sunt marginale în producţia culinară medievală, atât prin număr, cât 
şi prin obiectul lor sunt rareori adunate într-o operă medicală.

În cealaltă extremă sunt cărţile de bucate, în sensul perceput de noi astăzi. Este 
vorba de volume omogene, în totalitate consacrate bucătăriei. Aceste manuscrise 
exclusiv culinare nu depăşesc deloc talia unei broşuri. Dacă n-ar fi fost prevăzute 
cu un titlu, un nume de autor, un prolog, un tabel şi o numerotare aceste lucrări 
omogene n-ar reprezenta decât nişte culegeri compozite.

Între aceste două extreme, masa cărţilor de bucate este constituită de simple 
colecţii de reţete, cel mai des de talie modestă, deoarece ele singure nu puteau ocupa 
spaţiul unui codex întreg. Aceste reţete reprezintă rareori mai mult de jumătate 
dintr-o lucrare de acest gen şi, în general, nu alcătuiesc elementul principal al 
lucrării. În aceste reţetare simple, anonime şi câteodată fără titlu, ordinea reţetelor 
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poate respecta o anumită logică determinată de produsele de bază, de tipul de 
preparare, sau, cel mai simplu, de dualitatea mâncărurilor ordinare – mâncăruri de 
Post, dar acest plan apare foarte puţin explicitat de o diviziune pe capitole.

Structura reţetei este de fapt alcătuită după succesiunea procedeelor culinare: 
cărţile de bucate medievale nu au în faţa reţetelor o listă a ingredientelor, acestea 
fiind menţionate în măsura în care sunt utilizate. Aşadar, pregătirile sunt lăsate 
deoparte, reţeta fiind astfel incapabilă de a explica toată arta culinară pe care ea o 
traduce şi o reflectă.1

Prescurtarea a fost, înainte de toate, o afacere a epocii, apanajul primei 
generaţii de cărţi de bucate, acelea ale începutului de secol XIV. Pentru perioada 
sfârşitului de Ev Mediu domeniul care cercetază reţetele culinare se limitează 
în mod esenţial la ceea ce relevă arta şi funcţia bucătarului. De altfel, la această 
artă a bucătarului, la perspectiva bucătarului se referă cel mai des titlurile date 
textelor culinare în diferite manuscrise: Liber de coquina, L’ars coquinaria, Libro 
de arte coquinaria.

Istoricii gastronomiei au crezut, o lungă perioadă de timp, că marile festinuri 
medievale însemnau doar imense acumulări de feluri de mâncare aşezate si frumos 
orânduite pe mese, unde se succedau fără o ordine sau reguli precise. La o privire 
mai atentă asupra surselor şi meniurilor, de care istoriografia gastronomiei dispune 
până în prezent, istoricul poate depăşi cu uşurinţă această primă impresie. În 
această direcţie trebuie atent observate, mai întâi, diferenţele nete existente între 
maniera de servire a felurilor de mancare, între diferitele ţări ale Europei Apusene, 
la sfârşitul Evului Mediu.

Pentru a exemplifica, observăm că, între secolele al XIV-lea şi al XV-lea, 
festinurile engleze erau compuse din două sau trei servicii, numite courses, care 
nu se diferenţiau în mod evident unele de celelalte şi care induceau ideea a două 
sau trei servicii adăugate în mod banal. Aceste servicii nu pot fi caracterizate prin 
funcţia sau tipul felurilor de mâncare din care erau preparate, deoarece fiecare 
dintre aceste servicii se compunea din aproape aceleaşi tipuri de produse care se 
succedau mereu în aceeaşi ordine: de la ciorbe (potage), până la acele delicatese 
servite în momentele intermediare ale mesei (subtlety), trecând prin servirea 
diferitelor cărnuri prăjite, a rasolului (carne fiartă în supă), a pateurilor şi a altor 
produse gătite la cuptor. Chiar dacă mici diferenţe ar fi putut exista de la un 
serviciu la altul, totuşi, aceste courses nu se pot defini, după opinia noastră, decât 
prin numărul lor de ordine.

Ca o comparaţie, în ceea ce priveşte festinurile din Franţa sfârşitului de Ev 
Mediu, serviciile numite mets (fel de mâncare) sau assiette (farfurie), aveau ficare 
funcţii diferite. Fiecare serviciu prezenta tipuri de mâncare diferite de ceea ce se 
mânca în serviciile precedente şi următoare. 

Primul serviciu era, de fapt, un fel de aperitiv, unde se servea hypocras alb 
(vin tonic) şi pâine prăjită care se îmbiba în vin, fructe precum cireşe, piersici, 

1  Bruno Laurioux, Les livres de cuisine médiévaux, Brepols, 1997, p.15 – 16 ; Jean Louis 
Flandrin et Massimo Montanari, Histoire de l’alimentation, Paris, 1996, passim.; Bruno 
Laurioux, Manger au Moyen Âge. Pratiques et discours alimentaires en Europe au XIVe et 
XVe siècles, Paris, 2002, passim.
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struguri etc., şi în acelaşi timp se serveau mezeluri sau diverse pateuri, caltaboşi 
şi cârnaţi. Apoi erau aduse la masă cărnurile proaspete sau sărate, iar ceea ce 
numim noi astăzi „supă” însemna carne sau peşte în sos. În ceea ce priveşte 
friptura, caracteristice erau păsările de curte şi vânatul mic, toate acestea prăjite, 
precum şi peşti mari, fierţi. Urma apoi, unul, două sau trei servicii care conţineau 
păsări de curte la rotisor şi în sos, vânat garnisit cu cereale, pateuri, colţunaşi 
cu carne, tarte şi alte feluri de mâncare pe care, cărţile de bucate le regrupau, 
de obicei, sub numele de intremets (preparate intermediare, servite de regulă 
între principalele feluri de mâncare). În final, un „desert” putea conţine, din nou, 
diferite feluri de carne, dar caracteristica sa principală o constituie compoturile, 
pişcoturile şi fructele digestive (pere), fructele uscate şi drajeurile. L’yssue sau 
„ieşirea” conţinea întotdeauna l’hypocras şi produse fine de patiserie, precum les 
gaufres (fagurii). În final, în afara mesei, după spalarea mâinilor şi ridicarea de 
la masă a invitaţilor, urma boutehors, un serviciu ce conţinea vinuri imbogăţite 
cu mirodenii şi condimente de cameră, serviciu digestiv analog „cafelei”, servită 
azi la finalul mesei.

Astfel, marile festinuri franceze ale sfârşitului de Ev Mediu aveau şi un început 
şi un sfârşit.Fiecare serviciu avea o funcţie particulară şi un loc bine precizat în 
cadrul mesei. Exista o ordine imperativă în ceea ce priveşte succesiunea felurilor 
de mâncare şi a serviciilor, acestea constituind fiecare în parte o etapă în progresia 
ceremoniei conviviale. Detaliile respective vom incerca să le analizam, mai pe larg, 
în ceea ce urmează.

Banchete princiare – elemente de organizare şi ritual gastronomic

Până a analiza în detaliu felurile de mâncare oferite în timpul acestui prim 
serviciu, trebuie sa remarcăm o serie de alte elemente secundare, importante în 
desfăşurarea unui banchet princiar, în perioada de sfârşit a Evului Mediu.

Astfel, zidurile marilor săli, unde se servea masa, erau rar lăsate goale în timpul 
unui banchet. Iată câteva exemple: cu ocazia vizitei întreprinse de papa Clement 
al V-lea, la 1 mai 1343, cardinalul Pedro Gomez decorează zidurile sălii de mese cu 
tapet şi cuverturi, iar cu ocazia primirii la curtea sa a împăratului Carol al IV-lea 
de Luxemburg, la 6 februarie 1378, Carol al V-lea acoperă pereţii sălii de mese cu 
tapet de aleasă calitate, pe timpul derulării banchetului.2 

În ceea ce priveşte mesele banchetelor medievale, acestea sunt literalmente 
montate de fiecare dată şi adunate după ultimul serviciu. Aceste mese, sprijinite 
pe capre de lemn, existau şi în hanurile obişnuite, şi în casele ţărăneşti sau în cele 
ale meşteşugarilor, doar că aici erau utilizate şi ca mobilier de lucru. Demn de 
remarcat este faptul că, în reşedinţele princiare, masa era acoperită cu o faţă albă 
de masă, chiar şi cu ocazia unui prânz câmpenesc, iar în cazul banchetelor aceste 
feţe de masă erau somptuos ornate.

Locul ocupat la masă de invitaţi, cu ocazia festinurilor, trăda poziţia fiecăruia 
în ierarhia socială a epocii. Numeroase miniaturi atestă prezenţa unui jilţ în „capul 
mesei”, însă, dacă sunt prezente mai multe personaje importante la banchet, 
atunci vom găsi un număr mai mare de jilţuri. Beneficiind de toate rafinamentele 

2  Jean Louis Flandrin, Carole Lambert, Fêtes gourmandes au Moyen Âge, Paris, 1998, p. 43.
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şi privilegiile, principele organizator al banchetului are dreptul la raţiile cele 
mai abundente. O serie de indicii ajută la identificarea şi izolarea lui de ceilalţi 
comeseni. În primul rând se observă bogăţia şi proeminenţa jilţului, garnisit cu 
tapet şi pernă pe care principele tronează sub un baldachin. Masa sa este acoperită 
cu o dublă faţă de masă şi e situată în centrul sălii, de unde domină ansamblul 
ospăţului. În jurul său se desfăşoară complexul ritual al servirii.3 

Un alt element important a ceea ce însemna ritualul mesei in Evul Mediu, în 
casele princiare, îl reprezintă teama de a fi otrăvit. Potentaţii vremii se temeau de 
otrăviri, lucru care ducea la o verificare minuţioasă a alimentelor servite la masa 
principelui. Pe lângă degustători, mai exista şi o altă formă de prevenire a otrăvirii, 
cu ajutorul detectorilor de otrăvuri (les espreuves sau în limba latină, proba). Ambii 
termeni apar frecvent în texte şi inventare de banchete princiare.

La curtea pontificală de la Avignon aceşti iluzorii detectori de otrăvuri (proba) 
sunt prezenţi sub forma unui arbore confecţionat, cel mai adesea, din coral, pe 
ramurile căruia erau atârnaţi reactivi ca: limbi de şarpe, dinţi de rechin şi pietre 
preţioase. Aceste ornamente suspendate, pe acel arbore de coral, trebuiau, în 
principiu, să-şi schimbe culoarea la contactul cu otrava. De multe ori, acest arbore 
era fixat pe un soclu de aur sau de argint, minuţios lucrat. Alteori, acest dilematic 
detector de otrăvuri putea lua şi alte forme: un „gobelet”, prezent la curtea ducilor 
de Burgundia, sau un model portabil, adică o piatră preţioasă sau alţi reactivi 
cu putere de a detecta veninul introdus în băuturi. Respectivii reactivi puteau fi 
introduşi chiar şi în locul destinat pietrei preţioase în montura unui inel.4 

În enciclopedia De natura rerum, compusă în al doilea sfert al secolului 
al XIII-lea, Thomas de Contimpré afirma, despre „cornul de licorn”, că acesta 
vânează „demonul”, aluzie la puterea acestui reactiv de a detecta otrava prezentă 
în mâncăruri. O altă enciclopedie, din aceeaşi epocă, De proprietaribus rerum, a 
englezului Barthelemy, tradusă în franceză de Corbechon, la cererea lui Carol al 
V-lea, aminteşte că acest animal fabulos nu poate fi prins decât urmând sfaturile 
descrise în amintita lucrare.

În privinţa „cornului de licorn” naturaliştii au afirmat că posesorul acestui 
reactiv era un cetaceu, deci un animal marin, care purta, la extremitatea fălcii, 
un dinte în formă de corn, drept şi lung. Un lucru extrem de important şi demn 
de observat este faptul că, în perioada sfârşitului de Ev Mediu, abordată de noi în 
prezenta lucrare, asa-zisul „corn de licorn” costa între şase şi şapte mii de ducaţi, 
sumă extrem de mare, dacă observăm că în aceeaşi perioadă un om de arme bine 
plătit costa aproximativ 100 de ducaţi pe an. Această sumă exorbitantă era, totuşi, 
plătită de potentaţii vremii, deoarece pentru a detecta otrava nu era nevoie decât 
de o mică bucată din acest reactiv, nu de unul întreg. Acest fragment din „cornul de 
licorn” era montat la capătul superior al unui baston de argint şi era adus la masa 
principelui într-un recipient în formă de navă (le nef).

Cât priveşte ritualul de testare efectivă a mâncărurilor, acest lucru apare 
detaliat în menţiunile păstrate de la curtea ducelui de Burgundia. Apa şi vinul erau 

3  Jean Louis Flandrin, Jane Cobbi, Tables d’hier, tables d’ailleurs. Histoire et ethnologie du 
repas, Paris, 1999, p. 110.

4  Jean Louis Flandrin, Carole Lambert, op.cit., p. 44.
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testate de două ori: mai întâi chelarul verifica apa din bazinele ducelui cu ajutorul 
reactivilor, apoi un pic de vin era amestecat cu apa deja testată, pentru a se observa 
dacă îşi schimbă culoarea. Pasul următor aparţinea paharnicului (l’echanson), care 
gusta din vinul vărsat în gobeletul (cupă fără picior) ducelui, operaţiune pe care o 
repeta şi în faţa seniorului, la masă, înainte de a-i da acestuia să bea.5

După scrierile lui Olivier de la Manche, pentru alimente, aceste măsuri de 
precauţie se multiplicau. Astfel, şeful bucătarilor (le maître couisinier) gusta din 
fiecare fel şi platou cu mâncare, la bucătărie şi în prezenţa dregătorului însărcinat 
cu aducerea pâinii la masa seniorului (le panetier). Acest dregător (le panetier) 
gusta, la rândul său, din pâinea şi sosurile ce urmau a fi servite stăpânului, în 
prezenţa dregătorului care aducea sosul la masa ducelui (le soucier). Ajuns în sala 
de mese, acel le panetier (dergătorul care aduce pâinea) gusta din nou din mâncare, 
în faţa principelui, apoi scutierul care avea drept sarcină tăierea mâncării în bucăţi 
(l’écuyer tranchant), descoperea fiecare platou în faţa seniorului şi efectua testul 
cu „cornul de licorn”, înainte ca mâncărurile să fie consumate de către duce şi 
comesenii săi. Aşadar, mâncarea era gustată de trei persoane, cel puţin,, fără a se 
pune la socoteală şi faptul că şeful bucătăriilor a gusta şi el din aceeaşi mâncare, 
înainte ca aceasta să fie servită participanţilor la banchet.6 Obsesia otrăvirii a 
jucat un rol major în fixarea unei etichete, care se va impune la curţile princiare 
europene până în secolul al XVII-lea. Împărţirea operaţiunilor, repartiţia între 
diferiţi specialişti, precum şi multiplicarea încercărilor şi testărilor preparatelor 
culinare se constituie în tot atâtea precauţii luate contra riscului otrăvirii.

Un alt ritual specific banchetelor princiare ale Evului Mediu, îl constituie 
servirea pâinii principelui, după un întreg ceremonial. În casa de Burgundia acest 
ceremonial se desfăşura întocmai ca cel al liturghiei: valetul trebuia să ia un şervet 
foarte moale şi să-l aşeze sub pâine, să învelească foarte bine pâinea, iar deasupra 
să aşeze un nou şervet, încovoiat, de această dată, pe care-l înnoda cu primul. 
Apoi, acest valet îl urma pe chelar şi pe ofiţerul care servea pâinea (le panetier) 
în sală, unde, cu toţii, aşezau în faţa seniorului cuţitele şi pâinea. În momentul 
următor, scutierul care tranşa bucatele (l’écuyer tranchant) dezvelea pâinea şi 
săruta şervetul încovoiat ce acoperea pâinea. Cu cealaltă mână, lua cel mai mare 
cuţit de pe masă şi tăia pâinea în două bucăţi: o parte era gustată de către valetul 
bucătăriei, iar cealaltă parte era testată cu „cornul de licorn” pentru a se verifica 
dacă este otrăvită. În final pâinea era tăiată în bucăţi mai mici, în faţa stăpânului, 
şi oferită pentru a fi consumată.7

În ceea ce priveşte instrumentarul de bucătărie, printre piesele cele mai 
importante ale veselei, strict destinate principelui, se evidenţiază acel recipient în 
formă de navă (le nef). Deşi acest vas putea indeplini mai multe funcţii (nava simbol 
a Bisericii, spre exemplu), el era înainte de toate un obiect ostentatoriu. Recipientul 
era aşezat, de regulă, pe masă, în stânga seniorului, apoi golit pentru a se putea 
aduna, în interiorul său, alimentele destinate săracilor, de unde poate fi dedusă 

5  Jean Louis Flandrin, Jane Cobbi, op.cit., p. 113; Maguelonne Toussaint-Samat, Histoire de 
la cuisine bourgeoise du Moyen Âge à nos jours, Paris, 2001, passim.. 

6  Jean Louis Flandrin, Carole Lambert, op.cit., p. 45. 
7  Ibidem, p. 49-51. 
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si dimensiunea apreciabilă a acestui obiect. În funcţie de casă şi de circumstanţe, 
această piesă de orfevrărie putea avea multiple întrebuinţări: la curtea ducilor de 
Burgundia, de exemplu, recipientul servea transportului tranşoarelor de argint, a 
solniţei pentru uzul personal al ducelui (celelalte solniţe fiind dispuse, în general, 
pe mese, pentru uzul celorlalţi comeseni), precum şi pentru aducerea „cornului de 
licorn”, acel reactiv, care, de regulă, se găsea introdus într-un al doilea recipient, 
mai mic.

Tranşoarele erau întrebuinţate pentru secţionarea cărnii de către participanţii 
la masă. În cazul reşedinţelor princiare, aceste tranşoare, pentru pâine sau carne, 
erau dispuse pe o abacă din metal preţios, de formă rectangulară sau rotundă. 
Mai existau şi tranşoare de forma unor planşe din lemn, acestea fiind pentru 
uzul scutierilor care tăiau hrana în bucăţi potrivite, pentru consumul invitaţilor 
(l’écuyers tranchant). În secolul al XV-lea apar o serie de manuale destinate 
diferiţilor ofiţeri de ceremonii ai caselor princiare, care nu conţin reţete culinare, 
în sensul strict al termenului, dar prescripţiile lor se aplică în domenii apropiate 
de activitatea culinară. Şi tehnicile de tăiere a preparatelor culinare sunt parte 
integrantă din manualele cele mai generoase. Scutierii care tranşau trebuiau să 
ştie să dispună artistic bucăţile tăiate ori să îmbibe aceste bucăţi în sosuri propice. 
În tratatul culinar elaborat de Eustachio Celebrino se tratează succesiv tehnici de 
tăiere, moduri de conservarea cărnii, moduri de gătire fără foc, maniere de a scoate 
excesul de sare sau gustul afumat din carne, dar şi modalităţi de conservare a 
fructelor şi de preparare a băuturilor8, de unde se poate distinge gradul înalt de 
pregătire a ofiţerilor ce deserveau casele princiare în această epocă.

În ceea ce priveşte pregătirea comesenilor pentru masă, spălarea mâinilor era 
prima etapă în cadrul unui banchet princiar, gest simplu de igienă ce constituia o 
caracteristică a ceremoniei. Apa, călduţă şi adesea parfumată, era adusă, în marea 
sală a mesei, într-un ibric. În mai multe surse medievale, expresia „a trâmbiţa apa” 
sau „ a chema apa”, anunţa începerea propriu-zisă a mesei.9 De asemenea, fiecare 
comesean trebuia să primească un şervet de masă pentru a putea să-şi şteargă 
degetele, gest esenţial deoarece se mânca folosind degetele, dar şi pentru a-şi şterge 
buzele înainte de a bea vin, după cum cereau manierele de masă ale epocii.

Existau precepte care reglau maniera de a se purta la masă, în marile case 
princiare: „Nu trebuia, la masă, să-şi desfacă centura, nici să apuce pâinea la piept 
pentru a o rupe, nici să-şi bage degetul în muştar sau în platouri, trebuia să se 
servească cu o lingură sau cu o coajă de pâine, pe care trebuia să o rupă cu degetele 
şi nu cu dinţii; nu trebuia să bea din farfurie, nici să-şi sufle nasul în faţa de masă, 
nici să soarbă când bea, nici să-şi cureţe dinţii cu cuţiutl”.10 

După spălarea mâinilor fiecare invitat mergea locul rezervat, însă, în creştinătatea 
medievală, nimeni nu lua loc la masă înainte de primirea binecuvântării, rostită 
de personajul principal al banchetului, stăpânul casei. Apoi, acesta se aşeza, iar 
ceilalţi invitaţi îl urmau şi banchetul propriu-zis putea începe.

8  Bruno Laurioux, op.cit., p.20.
9  Jean Louis Flandrin, Carole Lambert, op.cit., p. 48.
10  Ch. Seignobos, Histoire de la civilisation au Moyen Âge et dans les temps modernes, Paris, 

1897, p. 119.
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L’assiette de table (Aperitivul)

În Evul Mediu, ceea ce corespunde aperitivelor de astăzi purta numele de 
assiette de table. Acesta pare să fie considerat parte integrantă a mesei la banchetele 
princiare, deoarece apare descris în foarte multe izvoare cu termenul de premier 
mets (primele mâncăruri). Aceste aşa-zise aperitive nu apar întotdeauna menţionate 
în meniurile păstrate până astăzi, poate pentru că era vorba de mese simple sau 
poate pentru că era imposibil să fie conservate preparate care să poată figura ca 
mărturie.

Printre alimentele oferite comesenilor în cadrul acestui prim serviciu, la 
banchetele medievale, figurau anumite fructe recomandate pentru calitatea lor de 
a deschide apetitul. Aceste fructe puteau fi fierte, fripte sau proaspete, iar pentru 
a exemplifica, amintim aici cireşe în zahăr sau mere coapte. Printre alte delicatese 
consumate la începutul festinurilor medievale mai apăreau: fripturi în vin alb, 
clătite cu brânză sau măduvă de vită, mici pateuri, caltaboşi sau cârnăciori, peşte, 
dar şi diferite salate, în cazul în care banchetul avea loc în zilele de post.11

Tot în cadrul acestui aperitiv (assiette de table) erau oferite participanţilor şi 
vinuri specifice, care corespundeau vinurilor-aperitiv de astăzi: l’hypocras alb 
(un amestec de scorţişoară, amandine dulci, mosc şi chihlimbar, toate adăugate 
vinului alb, îndulcit cu zahăr). Listele de meniuri din lucrarea Le Menagier de Paris 
prezintă şi alte tipuri de vin: grenache (vin ce provenea dintr-o zonă a Pirineilor 
Orientali), vinuri licoroase foarte apreciate în perioada Evului Mediu, precum 
vinul de Creta, Cipru, vin de Malvasia (oraş grec din Moreea), care era foarte 
dulce, muscat, numit foarte frecvent în scrierile medievale muscadet. Toată această 
gamă de vinuri se servea participanţilor ca o uvertură mesei, deoarece favoriza 
creşterea apetitului.12 Creşterea apetitului comesenilor este explicabilă deoarece, 
acestor vinuri li se adăugau diferite ierburi şi mirodenii, care imprimau o savoare 
artificială şi creşteau pofta de mâncare, stimulând creierul şi stomacul.

Premier mets (Primul serviciu)

Primul fel de mâncare, consumat în cadrul acestui serviciu, era compus, în 
majoritate, din supe. În Evul Mediu acest cuvânt avea o accepţiune diferită de cea 
uzitată de noi astăzi (capitolele consacrate acestui gen de mâncare, în Le Viandier 
şi Menagier de Paris, înţeleg prin „supe” toate felurile de preparate care se găteau 
într-o oală, cu bulion, pastă sau alte lichide, „supe” care se consumau pe felii de 
pâine alături de un sos picant). În această categorie erau incluse şi terciurile sau 
preparatele pe bază de legume fierte.

Alături de „supele comune” (preparate din legume şi cereale) şefii bucătăriilor 
princiare au perfecţionat o serie de alte „supe”, care necesitau o bună cunoaştere a 
artei gătitului şi a dozării aromelor. În epocă se evita amestecarea mai multe arome 
într-un singur fel de mâncare, adică dulcele şi săratul nu puteau fi combinate cu 
ingrediente care acreau preparatul.13

11  Jean Louis Flandrin, Carole Lambert, op.cit., p. 52.
12  Ibidem, p. 53.
13  Ibidem, p. 59.
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Premier mets este, de asemenea, singurul serviciu care conţinea „cărnuri grase”, 
în cadrul unui banchet. Din acestă categorie, după cărţile de bucate medievale, 
făceau parte: carnea de vită, de porc şi de oaie, dar listele păstrate şi consemnate 
de istoriografia problemei menţionează că doar carnea de vită şi cea de oaie erau 
considerate „cărnuri grase”. În meniurile banchetelor medievale această expresie 
– „cărnuri grase” – nu desemna orice parte a animalului sacrificat şi subînţelegea 
o gătire particulară (aceste preparate din carne erau gătite prin fierbere, după cum 
sfătuiesc diferitele versiuni ale lucrării Le Viandier, deoarece lichidul ajută la 
temperarea cărnii de vită, considerată seacă).14

Printre alte preparate prezente în cadrul acestui serviciu amintim: spată de 
porc, cârnaţi de porc, caltaboş, cotlete de porc, preparate din carne de oaie sărată, 
diferite pateuri din peşte sărat (hering, ţipar), precum şi pateuri de clapon sau 
din carne de berbec. Saramura era, aşadar, foarte des utilizată pentru conservarea 
alimentelor de-a lungul Evului Mediu.

De cele mai multe ori, platourile cu mâncare erau aduse la masă acoperite, 
ceea ce permitea păstrarea caldă a mâncării pentru o perioadă mai lungă de 
timp, avantaj deloc neglijabil dacă luăm în considerare dimensiunea bucătăriilor 
medievale. Acestea se puteau afla într-o aripă distinctă a castelului sau chiar într-o
clădire separată. Uneori, erau amenajate pasaje acoperite, care făceau legătura între 
bucătărie si corpul principal al edificiului, unde se servea masa. Această prudenţă 
era dictată şi de teama izbucnirii unor incendii, ştiut fiind faptul că, datorită 
multitudinii de feluri de măncare ce se pregăteau în bucătării, se ajungea adesea la 
temperaturi foarte mari, iar riscul producerii unor incendii era mereu prezent.

Mai mult, deoarece platourile cu mâncare trebuiau să parcurgă un drum relativ 
lung până la sălile unde se servea masa, se apela la diferite şiretlicuri tehnice 
pentru a se evita răcirea măncării. În lucrarea Dictionnaire raisonné de l’architecture 
française, Viollet-le-Duc reproduce o imensă masă de piatră, care era alimentaă cu 
cărbuni încinşi, pentru a păstra platourile calde mai mult timp. Levalet semnalează, 
lângă cuptorul principal al sălii de mese, mai multe focuri de mică intensitate, care 
serveau la menţinerea temperaturii alimentelor.Aşadar, datorită amplasamentului 
bucătăriilor, dar şi al decorului, se ajungea la un serviciu rapid al măncării. 
Alimentele aduse în cantităţi mari erau păstrate calde un timp îndelungat datorită 
unei ingeniozităţi tehnice demne de invidiat, dar şi datorită volumului lor.

Le second mets (Serviciul al doilea)

Acest al doilea serviciu se caracteriza prin servirea fripturilor, alimente ce 
constituiau pivotul meniurilor în cadrul banchetelor medievale. Scutierii care 
tranşau mâncarea (l’écuyers tranchant) găsesc acum ocazia ideală pentru a-şi 
demonstra calităţile şi pentru a-şi justifica statutul. Peştii de mare sau de apă dulce 
figurează în acest servicu, alături de multe alte feluri de mâncare, pe care noi astăzi 
le numim de asortare sau acompaniere.

În ceea ce priveşte fripturile oferite, în cadrul celui de-al doilea serviciu, multe 
meniuri medievale rămân laconice. Patru din cele 28 de ordonanţe ale lucrării 

14  Ibidem, p. 6; Jean-Louis Flandrin, L’ordre des mets, Paris, 2002, passim..
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Menagier de Paris comportă menţiunea simpă de „frigare”, iar alte nouă ordonanţe 
precizează expresia „cea mai bună”, remarcă referitoare la alegerea cărnii pentru 
friptură.15 

Maestru Chiquart aminteşte o parte din fripturile oferite de el în timpul acestui 
al doilea serviciu: fripturi din carne de ied, purcel, din limbă de vacă, pulpă de 
oaie, păsări de curte (boboci de gâscă, claponi, porumbei, bâltani, perdix – pasăre 
galinacee, etc.). Surprinde varietatea de păsări consumate în epocă, însă cel mai 
apreciat era vânatul: fazani, păuni, păsări de râu, capre sălbatice, lebede, iepuri, 
cerbi, etc.. Această apreciere a cărnii de vânat e prezentă în întreaga „Europă 
gurmandă” a Evului Mediu.

Pentru mâncărurile de Post oferite în timpul banchetelor, peştii înlocuiesc 
carnea de vânat. Se consumau peşti de apă dulce: crapi de Marna, calcan, plătici 
etc., precum şi peşti de mare: somon (filet), languste, sardine, nisetru, ţipar, alături 
de sosuri specifice şi foarte bine alese pentru fiecare fel de peşte.16 

 Sosurile medievale sunt mâncăruri mai mult sau mai puţin limitate, în care 
se adaugă frecvent slănină sau untură topită. Condimentele şi lichidele care intră 
în procesul de gătire a sosurilor joacă un rol important în temperarea preparatelor 
din carne „grasă”. Dintre lichide vinul, zeama de aguridă şi oţetul erau preferate 
de bucătarii caselor princiare. Era foarte uşor să adaptezi un sos la anotimpul 
respectiv şi acest lucru era posibil prin modificarea unuia dintre lichidele ce se 
foloseau la preparare. Era indicat să foloseşti vara, zeamă de aguridă şi nu vin, 
pentru că zeama de aguridă era mai rece şi mai puţin seacă.17

Pe lângă fripturi, peşte de apă dulce sau de mare, în timpul acestui serviciu 
se ofereau comesenilor o serie de preparate care acompaniau produsele de bază. 
Printre acestea se servea şi blanc-manger – carne albă de pasăre sau peşte preparată 
pornind de la o supă, căreia i se mai adăugau lapte de migdale şi făină de amidon, 
pentru legare. Acest fel de mâncare cunoştea mai multe variante de preparare, 
toate, în general, dulci. Deşi nu foarte frecvent, se pot întâlni, în cadrul acestui 
serviciu, clătite, mici produse de patiserie cu cremă, brânză şi ouă, majoritatea 
tartelor şi tartinelor, precum şi unele pateuri alimentare.

La marile case princiare, onoarea disecării fripturilor prezente în cadrul acestui 
serviciu revenea scutierilor care tranşau (l’écuyers tranchant). Principalul rol al 
respectivilor era acela de a servi mâncarea seniorului. La curtea ducilor de Burgundia 
scutierul care tranşa era ajutat de către alţi ofiţeri ai personalului de deservire 
(gentilshommes), care transportau platourile cu mâncare la masa stăpânului. În 
mod excepţional şeful bucătăriilor putea să aducă mâncărurile principelui, să le 
încerce, să bea din vinul seniorului, întocmai ca scutierul care tranşează.18 

Scutierul care tranşa (l’écuyer tranchant) era mai mult decât un simplu servitor. 
El era omul de încredere al seniorului şi comeseanul cotidian al acestuia. În plan 
militar, l’écuyer tranchant era însărcinat să poarte însemnele princiare, chiar şi pe 
timp de pace. Dacă alţi membri ai personalului de deservire puteau să servească 

15  Ibidem, p. 79.
16  Ibidem, p. 83.
17  Ibidem, p. 85.
18  Ibidem, p. 82.
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majoritatea mâncărurilor, el trebuia să se achite corect de tăierea fripturilor, cele 
mai numeroase şi mai importante în timpul unui banchet. El trebuia, de asemenea, 
să ştie şi să recunoască bucăţile de carne care-i reveneau, conform uzanţelor, 
seniorului (gâtul şi capul lebedei).

Marele avantaj al scutierului care tranşa (l’écuyer tranchant), asupra restului 
persoanelor din serviciul de deservire al seniorului, era stăpânirea artei decupării 
şi a tăierii celor mai importante bucăţi din friptură, procedee care îi permiteau să 
cunoască, prin experienţă, gusturile şi obiceiurile stăpânului său.

Les intremets (Între mese)

Momentele intermediare reprezintă unul dintre elementele caracteristice 
şi spectaculoase ale banchetelor medievale. De altfel, ele sunt componente ale 
petrecerii medievale extrem de bine descrise în izvoarele epocii. Cea mai mare parte 
a surselor medievale de care dispunem fac apel la aceste momente intermediare, 
mai mult decât la felurile de mâncare servite în mod curent.

În cadrul banchetelor medievale aceste momente intermediare se constituie 
într-o surpriză sau într-un divertisment, dar înainte de toate mâncărurile etalate 
acum trebuiau să fie spectaculoase. Printre mâncărurile cele mai impresionante 
prezentate de Maestrul Chiquart se numără: un purcel rumenit, cap de mistreţ 
rumenit, o tartă sub forma unui castel în care 3 – 4 tineri copii interpretează piese 
muzicale, iar la picioarele fiecăruia dintre cele patru turnuri ale tartei în formă de 
castel se găsea un animal care „scuipa foc”, etc.19 

Mâncărurile prezentate în timpul acestor momente intermediare ale banchetului 
medieval se vor sofistica si se vor adresa atât ochiului, cât şi gustului; mărturie 
rămân pateurile ale căror crustă odată spartă lăsau să scape păsări vii, sau „turtele 
parmezan” care erau umplute cu elementele culinare cele mai variate şi în final 
erau crenelate precum castelele. La Curtea principelui moştenitor de Viennois, la 
începutul secolului al XIV-lea, aceste mâncăruri „intermediare” se constituiau într-
un serviciu suplimentar, oferit în mod exclusiv principelui.20

Deoarece, în Evul Mediu, vânătoarea era apanajul strict al nobilimii, produsele 
acestui exerciţiu erau foarte apreciate. În plus trofeele obţinute reprezentau veritabile 
simboluri utilizate în cadrul marilor banchete senioriale. Un pretext pentru a etala 
bogăţia seniorului sunt şi fântânile arteziene garnisite cu păsări, care, la ocazii speciale 
sau la banchete, expulzau vin şi apă de trandafir din abundenţă. De asemenea, arborii 
multicolori, în miniatură, cu frunze de aur sau argint, aveau atârnate de ramuri 
diferite fructe: mere, smochine, piersici, struguri cu boabele aurite, pere, fructe 
foarte fin garnisite. Aceşti arbori în miniatură accentuau distincţiile sociale dintre 
comeseni, deoarece aurul şi argintul erau rezervate seniorului, iar pentru invitaţii de 
rang inferior se puteau utiliza frunze de cositor.21

După cum indică etimologia cuvântului, intremets, acest tip de mâncăruri este 
prezent între felurile principale de mâncare, adică între servicii. În general, la un 
banchet princiar, nu se oferă decât un singur fel de mâncare „intermediară”, servit 

19  Ibidem, p. 104.
20  Jean Louis Flandrin, Jane Cobbi, op. cit., p. 111.
21  Ibidem, p. 110.
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după fripturi, în zilele obişnuite şi după aperitiv şi serviciul al doilea, în zilele de 
Post. Stimulând simţurile, aceste mâncăruri înfăţişau animale gătite care au un 
aer viu, sau mai mult, păsări care par gătite, dar care încep să alerge sau să zboare. 
Spiritul ludic medieval găseşte sute de moduri de a se manifesta, cu ocazia acestor 
momente intermediare din cadrul banchetelor. Chiar dacă nu toţi comesenii gustă 
din aceste mâncăruri „intermediare”, ei participă la plăcerea spectacolului oferit. 

Împortanţa acordată esteticii, în Evul Mediu, atinge punctul culminant prin 
preparatele ce compun acest serviciu intermediar. Deşi mijloacele de realizare a 
acestor momente intermediare s-au schimbat de-a lungul timpului, semnificaţia 
preparatelor oferite între principalele servicii a rămas acelaşi: moment privilegiat 
al mesei, simbolizând, în cel mai înalt sens, luxul.22 

Les tiers mets (Serviciul al treilea)

În zilele obişnuite, acest al treilea serviciu sau echivalentul său este caracterizat, 
în majoritatea meniurilor de banchete cunoscute, prin asocierea cărnii de vânat 
mare (cerb, ţap, mistreţ) cu pâine dospită (fromentée). Deşi meniurile nu specifică 
ce fel de carne este utilizată, prin termenul venaison, reţetele medievale franceze 
afirmă că este vorba despre carne de vânat mare.

Meniurile de Post sunt mai precise, Ele substituie orezul şi carnea de delfin 
sărată preparatelor din vânat mare. Maestrul Chiquart nu oferă nici un nume de alt 
peşte, deoarece el considera delfinul ca rege al tuturor peştilor de mare. Alţi autori 
medievali considerau nisetrul ca fiind „peşte regal”, iar în lucrarea Menagier de 
Paris apare un alt peşte în locul cărnii de vânat mare: marsuinul.23 

Totodată, acest serviciu cuprindea şi majoritatea jeleurilor şi gelatinelor oferite în 
cadrul unui banchet princiar. Preparatele respective serveau la conservarea peştelui 
sau a cărnii o perioadă mai lungă de timp. Practic, jeleul înconjura elementele 
solide, le împiedica să intre în contact cu aerul, favorizând o conservare mai bună. 
Condimentele, oţetul şi vinul, utilizate în procesul de preparare al mâncărurilor, 
ajutau la evitarea alterării alimentelor.

Serviciul al treilea conţinea clătite şi diferite pateuri. Întâlnim aici şi produsele 
de patiserie precum: colţunaşul cu carne, tarte şi tartine, etc. Tartele se disting prin 
prezenţa termenilor flaonnés, flanciaulx, offlanges şi sunt preparate, în general, cu 
ouă şi brânză.24 Produsele de patiserie sunt foarte apreciate pe timp de Post, când 
produsele pe bază de lapte sunt interzise. Acest lucru era posibil deoarece unele 
reţete culinare propuneau pateuri cu aromă de brânză, pateuri preparate cu lapte 
de migdale sau cu lapte de peşte.

În lucrarea Le Viandier este imprimat termenul „fructerie”, care desemnează un 
serviciu similar şi care conţine creme albe, căpşuni şi migdale, nuci, alune, pere, 
etc. La banchetul oferit de contele de Foix, în anul 1458, componentele acestui 
serviciu sunt: tarte, dariole (mici preparate de patiserie cu cremă) şi portocale 
coapte. Toate aceste argumente ţin să arate că ne aflăm într-un moment în care 
banchetul princiar se apropie de final.

22  Ibidem, p. 112.
23  Jean Louis Flandrin, Carole Lambert, op. cit., p. 123.
24  Ibidem, p. 126.
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L’yssue şi Boutehors (Desertul)

L’yssue (ieşirea) după cum indică termenul utilizat, marchează sfârşitul 
banchetului medieval. Acest serviciu nu este menţionat de fiecare dată, în cadrul 
meniurilor de epocă, deoarece nu apare, în mod esenţial, în cadrul unei mese 
simple, cotidiene. L’yssue reprezintă ultima secvenţă a banchetului medieval, 
care se petrece, în mod esenţial la masă. La sfârşitul acestui serviciu sunt rostite 
mulţumirile, feţele de masă sunt ridicate, iar mesele adunate. Contrar altor servicii, 
acesta nu oferă un mare număr de feluri de mâncare şi se caracterizează, în special, 
prin prezenţa tuturor produselor de patiserie, acompaniate, cel mai frecvent, de 
tradiţionalul hypocras roşu.

Un element esenţial al acestui serviciu pare să fie le mestier – terment generic 
ce desemna cele mai fine produse de patiserie, adevărate delicatese turnate 
în cornete. Din păcate istoriografia a păstrat puţine urme referitoare la ceea ce 
compunea deliciosul le mestier medieval. Aceste produse rafinate erau, cel mai 
des, cumpărate sau fabricate în casă. Realizarea lor, ca şi a pateurilor, nu făceau 
parte din munca depusă de bucătar, această sarcină fiind încredinţată altui corp de 
meserii. Ca şi celebrele gaufres (faguri), cornetele de patiserie puteau fi umplute cu 
brânză, presărate cu zahăr şi servite alături de diferite fructe.

La marile banchete medievale exista obiceiul de a se oferi, alături de aceste 
produse de patiserie, o serie de vinuri aromate, în special l’hypocras roşu sau alb, 
care, datorită ingredientelor conţinute, ajutau la digestie şi închideau apetitul 
comesenilor. Toate aceste vinuri, cu condimente sau ierburi, posedau calităţi 
terapeutice, un exemplu fiind utilizarea salviei sau micsandrei în vin, plante care 
favorizau digestia. Literatura medievală acordă unor vinuri efecte seducătoare, 
magice, omul medieval recunoscând proprietăţile afrodisiace, dar mai ales cele 
medicinale, ale acestor băuturi servite la finalul meselor.25 

În perioada Evului Mediu vinurile aromate erau foarte apreciate, mai ales 
cele provenite din marile centre urbane, reputate pentru condimentele pe care 
le traficau (precum Montpellier). Faima acestor oraşe medievale nu se întemeia 
pe calităţile intrinsece ale băuturilor comercializate, ci mai ales pe arta de a le 
aromatiza. Printre alte vinuri aromate servite la „ieşire” se numărau: claré, girofle 
(garhiofilatum – vin amestecat cu micsandră şi cuişoare), le vin sangé (vin care 
conţinea salvie). Evul Mediu nu pare a fi preconizat reguli foarte stricte în ceea 
ce priveşte vinurile aromate care deschideau sau închideau banchetele. Lectura 
mai multor texte medievale lasă impresia că alegerea vinurilor a fost lăsată la 
discreţia, temperamentul şi gustul fiecărui individ, ţinând cont de anotimp sau 
regiune. 

Le boutehors, ultima secvenţă a banchetului medieval, nu face parte din masa 
propriu-zisă a petrecerii, deoarece alimentele consumate acum erau servite într-o 
altă sală, decât cea a mesei. Aşadar, după l’yssue un întreg ceremonial acompaniază 
a doua spălare a mâinilor. Eticheta reglementa momentul în care fiecare dintre 
invitaţi se spală pe mâini – în general, cei mai înalţi demnitari se spălau primii 

25  Ibidem, p. 129; Bruno Laurioux, Une histoire culinaire du Moyen Âge, Paris, 2005, passim.; 
Leo Moulin, Les liturgies de la table. Une histoire culturelle du manger et du boire, Anvers, 
1988, passim. 
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pe mâini. În Evul Mediu protocolul dicta conduita chiar şi pentru un gest simplu, 
precum spălarea mâinilor. 

Gustările acestui ultim moment al banchetului medieval erau servite într-o 
cameră frumos împodobită, de unde şi apelativul de „mirodenii de cameră”, unde 
se dansa, se cânta şi se rosteau poeme. „Mirodeniile de cameră” sunt dulceţurile 
preparate cu zahăr şi miere. Un manual al unui apoticar din Maus, la mijlocul 
secolului al XV-lea, oferă o reţetă a dulceţurilor – era vorba de o bomboană, de 
consistenţa unui pateu, obţinută plecând de la zahăr amestecat cu pudră de 
zinzibar şi petale de trandafir proaspăt măcinate sau apă de trandafir, toate fierte.26 
Cărţile fraţilor Bonis menţionează, în plus, dulceaţa de zinzibar (gingebrat), nuga 
din mere de pin (pinhonat), pateul de gutui (codognat), dulceaţă pe bază de fistic 
(festucs), dulceaţă de dude, de coriandru, de mărar, etc. În literatura medievală 
de specialitate dulceaţa de zinzibar este una din rarele reţete foarte des precizate. 
Zinzibarul era o mirodenie care prin excelenţă favoriza digestia şi era indicată 
după o masă copioasă, fiind şi un apreciat afrodisiac. Reţetele cunoscute despre 
dulceaţa de zinzibar amintesc faptul că aceasta se prepară cu păstârnac, boabe de 
mei, scaieţi, toate gătite împreună cu miere, migdale şi mere de pin.27

Vinurile aromate şi „mirodeniile de cameră” servite în cadrul Boutehors erau 
specialitatea băcanilor şi farmaciştilor. În Evul Mediu băcanii şi farmaciştii vindeau 
şi ulei de măsline, ulei de migdale, precum şi tot felul de sosuri preparate din 
mirodenii. În marile case princiare „mirodeniile de cameră” se preparau în interior, 
de către un farmacist, medic sau băcan. Cărţile de bucate medievale nu oferă nici o 
reţetă despre „mirodenii de cameră”, de aceea pentru a găsi modul de preparare al 
acestor dulceţuri trebuie consultate reţelete medicale sau manualele farmaciştilor.

Tate vinurile şi dulceţurile servite în cadrul Boutehors sunt, înainte de toate, 
medicamente. Virtuţilor lor terapeutice li se adaugă gustul excelent, care le făcea 
să fie foarte apreciate în epocă. De fapt, „mirodeniile de cameră” erau utilizate ca 
remedii preventive după copioasele banchete medievale. Oamenii Evului Mediu 
Occidental le cunoşteau proprietăţile curative, iar oraşul Montpellier, centru 
reputat de medicină, era recunoscut şi pentru mirodeniile sale, în general, şi 
pentru „mirodeniile de cameră”, în special (lucru demonstrat de preţul ridicat al 
mirodeniilor în regiunea oraşului Montpellier).

Ca o concluzie, se poate afirma că în secolului al XIV-lea, banchetele princiare 
postulau în mod vizibil regulile fundamentale ale ritualului gastronomic. Ceea 
ce, pentru o lungă perioadă de timp, a obstaculat investigaţiile analitice ale 
istoricilor asupra banchetelor medievale, a fost faptul că, de la un festin la altul 
numărul serviciilor şi al felurilor de mâncare se modifica. De exemplu, supele, pe 
care le-am menţionat în cadrul celui de-al doilea serviciu (second mets), puteau 
fi servite în primul serviciu (premier mets) alături de pateuri şi cârnaţi. Fripturile 
care urmau nu mai făceau parte din serviciul al treilea (tiers mets), ci din al 
doilea. Variabile puteau fi şi serviciile ce separau fripturile de mâncărurile servite 
la „ieşire” (l’yssue), iar „ieşirea” era, câteodată, distinctă de „desert”, alteori se 
confunda cu acesta.

26  Jean Louis Flandrin, Carole Lambert, op. cit., p. 154.
27  Ibidem, p. 156.



396

Aşadar, deşi ordinea felurilor de mâncare, în meniurile medievale, nu poate fi 
reconstituită cu exactitate, literatura tehnică din dotarea bucătarilor-şefi ai marilor 
case princiare, care s-a păstrat, chiar şi fragmentar, restituie destul de clar, spunem 
noi, secvenţele-tip ale unui festin aristocratic.


