
S e spune că, după ce a 
creat lumea, lui Dumne-
zeu i-a mai rămas o sin-

gură stâncă pe care a aruncat-o 
în mare, a zdrobit-o cu călcâiul 
și apoi a împodobit-o cu toate 
frumusețile lumii. Acest loc se 
numeste Sardinia, a doua insu-
lă ca mărime din Mediterana. 
Legenda pare să fie confirmată 
de faptul că în antichitate insu-
la era cunoscută sub numele de 
Ichnusa sau Sandalyon, datori-
tă formei ce amintește de urma 
unei tălpi.
Sarzii vorbesc cu mândrie des-
pre locurile natale și au toate 
motivele să o facă. Este imposibil 
să vezi într-o singură călătorie 
toate minunățiile pe care Sardi-
nia le are de oferit: plaje izolate și 
promontorii stâncoase, marea de 
culoarea smaraldului, munți 
împăduriți, răsărituri și apusuri 
fenomenale, vestigii antice, orașe 
și sate cu un farmec aparte, 

tradiții autentice, o bucătărie re-
marcabilă și, nu în ultimul rând, 
insularii înșiși, care înainte de a 
fi italieni sunt sarzi. Sardinia și-a 
păstrat cu orgoliu identitatea, iar 
sărbătorile tradiționale sunt oca-
zii de reafirmare a bogăției pro-
priei culturi. Un exemplu este 
Faradda di li candareri sau sim-
plu Faradda, care se desfășoară 
la Sassari în ajunul Sărbătorii de 
Sfânta Maria și constă într-o 
procesiune cu sfeșnice uriașe, 
frumos ornamentate, 
aparținând fiecare câte unei 
bresle.
Nu este o simplă coincidență 
faptul că “a chent’annos” (“să 
trăiești 100 de ani”) este urarea 
tipică în Sardinia. În ciuda tu-
turor greutăților, viața are o 
frumusețe aparte în aceste lo-
curi minunate, de aceea în Sar-
dinia se înregistrează procen-
tul cel mai mare de centenari 
din întreaga lume.

 Castelsardo, un oraș pitoresc 
construit în jurul unui castel

Ruine medievale  

Călătorieculinară
Sardinia: 

insula longevității

Diana Popescu  
ne împărtășește 
pasiunea ei pentru 
acest loc plin de 
inspirație pentru  
spirit și trup și  
ne pregătește două 
preparate tipic sarde
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Porto Torres și ale sale  
ape de smarald
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Tiramisu'  
al limone
tiramisu cu lămâie
15 porții / Preparare: 45 min.

• 500 g mascarpone • 5 ouă
• 200 ml frișcă lichidă îndulcită 
• 400 g pișcoturi Savoiardi  
• 7 linguri zahăr fin • 2-3 lămâi 
• 1 limettă • un -praf de sare

1. Se pregătește siropul folo-
sind zeama de la lămâi și li-
mette; se adaugă zahăr sufi-
cient cât să fie foarte dulce 
și se lungește cu apă (cca 
200 ml). Opțional se poate 
adăuga puțin limoncello sau 
suc de limette Monin. Se 
pune într-un vas întins, po-
trivit pentru a se putea în-
muia ușor pișcoturile.
2. Se separă ouăle. Într-un 
vas se amestecă gălbenu șu-
rile cu zahăr, folosind o lin-
gură de lemn. Când zahărul 

s-a topit și compoziția a de-
venit mai pufoasă, se încor-
porează mascarpone.
3. Separat se bat albușurile 
spumă, adăugând puțină 
sare; când s-au întărit se în-
corporează în compoziția de 
mai sus, amestecând încet în 
sensul acelor de ceasornic. 
Apoi se încorporează și 
frișca, în prealabil bătută.
4. Într-o tavă cu pereți înalți 
de cca 40 x 25 cm se așază 
un strat compact de 
pișcoturi înmuiate în sirop 
(acestea se scufundă scurt 
pe toate părțile fără însă a 
se însiropa foarte mult). Se 
adaugă apoi un strat din 1/2 
cantitatea de cremă. Se 
adaugă un nou strat de 
pișcoturi însiropate și peste 
acesta ultimul strat de cre-
mă. Tava se acoperă cu folie 
și se ține la frigider cel puțin 
24 ore înainte de a se servi.
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Santissima Trinita’ di 
Saccargia, una dintre 

cele mai bine păstrate 
biserici pisane  

din Sardinia

Faradda di li candareri,  
o sărbătoare colorată  

și veselă

Nuraghe Santu Antine, monument 
preistoric ce constituia centrul vieții 
sociale a vechilor sarzi

Sassari: fațada catedralei dedicate 
Sfântului Nicolae, o bijuterie în stil baroc



B aza bucătăriei sarde o 
constituie ingredientele 
simple și originale. Dacă 

în zonele din interiorul insulei 
ingredientul principal este 
carnea - de oaie, vacă, porc sau 
mistreț -, pe coastă bucătăria 
este tipic mediteraneeană, iar 
baza este peștele, în principal 
ton, biban, sardine (da, cuvântul 
“sardine” provine din Sardinia), 
fructe de mare și bottarga, 
celebrele icre sarde. 
Cu o veche tradiție pastorală, 
Sardinia oferă o gamă variată de 
brânzeturi: cele mai cunoscute 
sunt Fiore Sardo (Floare Sardă) 
și Pecorino Sardo, un tip de 
cașcaval din lapte de oaie.
Specifică Sardiniei este pâinea 
“carasau”, sub formă de discuri 
crocante și delicate, nu mai 
groase de 3 mm.  

Mai bine de 60% din producția 
totală de șofran a Italiei provine 
din Sardinia. La fel și unele 
dintre vinurile cele mai 
cunoscute: Cannonau, un vin 
roșu robust și Vermentino, un 
vin alb sec, dar și berea Ichnusa. 
Însă de pe nicio masă nu lipsește 
Mirto, un lichior obținut din 
frunze și fructe de mirt sălbatic, 
care poate fi atât alb cât și roșu, 
acesta din urmă fiind cel mai 
apreciat. 
Printre deserturile specifice sunt 
papassinas (biscuiți cu migdale 
și stafide), seadas (gogoșele plate 
umplute cu brânză proaspătă și 
servite cu miere), torrone 
(halviță cu alune și migdale), dar 
și cele tipice italiene, cum este 
tiramisu’, în special varianta 
răcoroasă cu lămâie, ideală în 
zilele călduroase de vară.

Muntele Minerva  
oferă panorame  
de neuitat

Călătorieculinară
Spaghetti
mare e monti
4 porții / Preparare: 35 min.

• 400 g spaghete
• 1 legătură sparanghel
• 300 g de creveți proaspeți
• șofran • 1 cățel de usturoi
• sare, piper
• ulei de masline extravirgin

1. Se curăță sparanghelul, se-
parând partea mai lemnoasă 
de cea mai moale. Părțile mai 
lemnoase se spală și se fierb 
cca 20 min într-o oală în care 
s-a adăugat șofranul. Apoi se 
pasează bine în blender.
2. Celelalte părți din sparan-
ghel se spală bine și se taie 
bucățele mici. Se rumenesc 
câteva minute într-o tigaie in 
care am adăugat în prealabil 

uleiul de măsline, un cățel de 
usturoi strivit ușor și apoi sa-
rea. Se adaugă apoi sucul 
obținut din partea lemnoasă 
a sparanghelului.
3. Se curăță bine creveții, în-
lăturând capul, carapacea și 
firul negru și se spală. Se 
adaugă peste sosul de spa-
ranghel și se mai lasă pe foc 
10 min.
4. Separat se fierb pastele 
într-o cantitate abundentă de 
apa cu sare. Când acestea au 
ajuns la consistența potrivită 
(al dente) se adaugă în tigaie 
peste sosul pregătit deja. În 
cazul în care sosul este prea 
consistent se pun și 4-5 lin-
guri din apa în care au fiert 
pastele. Se amestecă bine și 
se mai lasă pe foc câteva mi-
nute. Se servește imediat. 
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Grota lui Neptun din Alghero 
săpată în stâncile care se 

ridică direct din mare

Procesiune religioasă de 
Sărbătoarea Sfintei Maria

FO
TO

:  
D

IA
N

A 
PO

PE
SC

U



FO
TO

:  
BU

RD
A 

CE
H

IA
 ©

 S
TE

PM
AR

, R
AI

N
M

AN
ZD

, F
IS

FR
A

, L
IA

N
EM

, L
U

M
AR

T,
 C

RE
O7

7 
/ F

O
TO

LI
A

.C
O

M
 

Tradiții   
și gusturi 
autentice

Climatul, bucătăria și viața spirituală 
au fost făcute pe rând responsabile  

pentru  longevitatea excepțională  
a locuitorilor
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