
S ituat în Orientul Mijlociu, 
pe coasta estică a Mării 
Mediterane, statul Israel 

surprinde în primul rând prin 
suprafața mică pe care o ocupă. 
De la nord la sud lungimea țării 
este cu puțin peste 400 km, iar 
lățimea nu este mai mare de 100 
km. Statul modern Israel a luat  
ființă in anul 1948.
Împărțit în trei mari regiuni isto-
rice, Galileea la nord, Samaria în 
centru și Iudeea în sud, Israelul 
cunoaște practic numai două 
anotimpuri: iarna, care durează 
din noiembrie până în aprilie și 
este în general un anotimp ploios 
și vara, care durează din mai 
până în octombrie, un anotimp 
cald și secetos.
Galileea este zona cea mai fertilă 
a țării, în timp ce sudul Iudeii este 
acoperit de pustiuri imense și 
munți stâncoși; în această regiu-
ne se află și orașul Ierusalim,  
capitală a statului Israel din 
anul 1950.
Din punctul de vedere al călăto-
rului, înainte de a fi o destinație 
turistică, Israelul este mai cu sea-
ma un loc de pelerinaj, iar Ierusa-

limul este considerat oraș sfânt 
pentru cele trei religii monoteiste: 
creștină, iudaică și musulmană. 
Fiecare dintre acestea acoperă 
unul dintre cele patru cartiere 
principale ale părții vechi a 
orașului: la nord-vest este cartie-
rul arab creștin, la sud-vest cel ar-
mean, la nord-est cel arab musul-
man, iar la sud-est cel evreiesc.
În centrul orașului vechi se înalță 
Muntele Templului unde se 
găsește Zidul Plângerii, principa-
lul loc sacru al evreilor, și Mos-
cheea Al Aqsa cu sanctuarul isla-
mic Domul Stâncii.
Pentru creștini, Israelul este în 
primul rând locul unde s-a năs-
cut, a trăit, a propovăduit și a mu-
rit Isus Cristos, Mântuitorul, iar 
Ierusalimul vechi adăpostește 
monumentele cele mai importan-
te ale Vechiului și Noului Testa-
ment. În nicio altă perioadă din 
an spiritul sfânt al acelor locuri 
nu se simte mai pregnant ca în 
preajma sărbătorilor pascale, 
când mii de credincioși creștini, 
mult mai mulți decât în alte peri-
oade ale anului, merg să se recu-
leagă la locurile sfinte, mai cu 

seamă la Biserica Sfântului Mor-
mânt. Aflată în partea de nord a 
orașului vechi, pe colina Golgota, 
aceasta adăpostește în interior 
atât Sfântul Mormânt cât și locu-
rile unde Isus Cristos a fost răs-
tignit și coborât de pe cruce.
Teritoriul ce se desfășoară dinco-
lo de marginile Ierusalimului este 
și el marcat de locuri pline de 
semnificație. Printre acestea re-
marcabile sunt orașul Nazaret 
unde Arhanghelul Gavriil i-a ves-
tit Mariei întruparea în sânul ei a 
Fiului lui Dumnezeu, Muntele 
Tabor cu frumoasa biserică ce 
amintește de momentul Schim-
bării la Față a lui Isus, Cezareea 
Maritimă care a jucat un rol im-
portant în viața primilor creștini, 
Akko acolo unde a poposit Sfan-
tul Apostol Pavel într-una din ca-
lătoriile sale misionare, Haifa cu 
grota Sf. Prooroc Ilie dar și minu-
natele Grădini Baha’i, impună-
toarele ruine ale fortăreței Masa-
da, ultim bastion de rezistență a 
evreilor în fața armatei romane 
sau Qumran, locul unde au fost 
descoperite manuscrise biblice cu 
vechime bimilenară. 
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Shakshuka
2 porții / Preparare: 40 min.

• 2 linguri ulei de măsline
• ½ ceapă medie, tăiată 
cubulețe • 1 cățel de usturoi, 
tocat • 1 ardei gras verde, 
tăiat cubulețe • 1 ardei gras 
roșu, tăiat cubulețe • 6 roșii, 
tăiate cubulețe • 2 linguri 
 pastă de tomate • chili, 
chimen, boia de ardei (după 
gust) • ½ linguriță zahăr 
(opțional, după gust)
• sare și piper după gust
• 4 ouă • pătrunjel sau 
chivas, tocate proaspăt 
(pentru ornat) 
 
1. Se încinge uleiul într-o tiga-
ie înaltă. Se sotează câteva 
minute ceapa tocată, până în-
cepe să se inmoaie. Se adau-
gă usturoiul și se călesc puțin 
împreună. Se adaugă 
cubulețele de ardei gras și se 
sotează 5-7 min., până cand 
se înmoaie putin. Se adaugă 
roșiile și pasta de tomate, 
amestecând continuu. Se 
adaugă zahărul și chili, chi-
men și/ sau boia de ardei, se 

amestecă și se lasă să fiarbă 
la foc mediu 5-7 min. până 
când compoziția începe  
să scadă.
2. Se potrivește de sare, piper 
și chilli, după gust. Se pun 
apoi ouăle unul câte unul di-
rect peste amestecul de roșii, 
de jur împrejur, lăsând sufici-
ent spațiu între ele. Se acope-
ră tigaia și se lasă pe foc  
10-15 min. (în funcție de 
consistența preferată) până 
când ouăle sunt bine făcute și 
sosul a scăzut. Nu uitați însă 
să supravegheați tigaia astfel 
încât sosul să nu scadă prea 
mult.
3. Se ia tigaia de pe foc și, îna-
inte de a se servi se adaugă 
pătrunjelul proaspăt tocat.

Shakshuka e 
consumată în 
primul rând la 
micul dejun 
însă este la 

fel de potrivită pentru prânz 
sau cină. La micul dejun se 
servește cu pâine proaspată, 
pe când la prânz sau cină se 
poate servi cu salată verde.

 SFAT

Călătorieculinară

Diana Popescu ne dă 
o idee despre gustul  
ținuturilor aparte  
pe care le-a străbătut

Muntele Măslinilor oferă una 
dintre cele mai frumoase 

panorame ale Cetății Ierusalimului 

Domul Stancii, 
construit la sfârșitul 
sec. VII, este cel mai 
vechi loc de cult 
islamic din lume, în 
funcțiune și astăzi 

Zidul Plângerii, 
singura rămășiță din 
Marele Templu al 
Ierusalimului de 
odinioară, este locul 
sfânt al evreilor

Bazilica Sfântului 
Mormânt este cel 
mai important loc 
sacru pentru creștinii 
de pretutindeni

Israel: Țara Sfântă

Muntele Tabor este 
locul Schimbării la 

Față a lui Isus Cristos

Bazilica Buneivestiri 
din Nazaret este locul 

întrupării Fiului lui 
Dumnezeu 



43IOANA Secretele bucătăriei

Chiar dacă Israelul este un stat 
tânăr, bucătăria actuală își are 
rădăcinile în trecutul îndepăr-
tat. Deși mâncărurile tradiționale 
includ în principal preparate ti-
pice Orientului Mijlociu și bu-
cătăriei mediteraneene, odată cu 
formarea noului stat nativii 
întorși din diaspora au adus cu 
ei și numeroase feluri din zonele 
unde au locuit. Din acest motiv 
bucătăria israeliană de astăzi re-
prezintă un amalgam de prepa-
rate interesante și savuroase.
Aflată în strânsă legătură cu re-
ligia, bucătăria israeliană este 
influențată de reguli culinare 
care au la bază Torah, cartea 
sfântă evreiască. Foarte cunos-
cut este termenul „Kosher” 
(„curat”) care se referă atât la 
anumite ingrediente sau alimen-
te folosite, cât și la modul de 

păstrare, pregătire și combinare. 
Ca regulă principală, lactatele 
nu pot fi combinate cu carnea, 
și chiar vasele și tacâmurile folo-
site trebuie să fie diferite. Legu-
mele, fructele, peștele, ouăle sau 
cerealele le pot însoți însă pe 
ambele.
Carnea de porc, cal sau măgar 
(animale care nu au copita des-
picată) sau cea a viețuițoarelor 
acvatice fără solzi și aripioare nu 
sunt considerate Kosher, în timp 
ce sunt permise carnea de vacă, 
de oaie, de capra sau de pasăre 
(mai puțin carnea unei păsări de 
pradă). Însă modul de sacrificare 
a păsărilor trebuie să respecte 
strict regulile evreiești.
Ingredientele tradiționale, care 
constituie încă baza bucătăriei 
israeliene moderne, sunt măsli-
nele, smochinele, rodia, grâul, 

orzul și strugurii. Ca urmare a 
dezvoltprii agricole, acestora li 
s-au adaugat în timp și citricele 
și avocado.
Printre cele mai cunoscute 
specialități din Israel se numără 
falafel (chifteluțe de năut) și 
șaorma, în special din carne de 
pui, servite cu “pita” (lipie). Însă 
datorită imigrației masive din 
ultimii ani au fost preluate mul-
te feluri de mâncare din gastro-
nomia țărilor de proveniență ale 
imigranților, astfel că astăzi 
printre cele mai întâlnite 
specialități sunt și șnițelul, 
ștrudelul și borșul rusesc.
Sărbătorile religioase influen-
țează mult bucătăria în anumite 
perioade ale anului. Astfel, în 
timpul Pesach (Paștele evreiesc) 
pâinea dospită este înlocuită cu 
azime nedospite, numite matzo. 

Tradiționale pentru sărbătoarea 
Hanukkah sunt alimentele pră-
jite, în amintirea miracolului 
care a făcut ca o cantitate foarte 
mică de ulei să țină aprinsă în 
templu o candelă mai bine de opt 
zile. Astfel, cu această ocazie se 
servesc levivot, clătite cu cartofi, și 
sufganiyot, gogoși cu jeleu.
Shakshuka, un fel de mâncare 
cu origini tunisiene, a ajuns să 
fie în fruntea preferințelor culi-
nare ale israelienilor, fiind servi-
tă în special pe perioada iernii 
atât la micul dejun cât și la 
prânz sau cină. În Israel se bea 
multă cafea, se servesc sucuri de 
fructe și limonade, dar se degustă 
și vinuri de calitate, chiar premia-
te la concursuri internațio nale. 
Soiurile cele mai cultivate sunt 
Cabernet Sauvignon, Chardon-
nay, Merlot și Sauvignon Blanc. 

Sufganiyot 
gogoși cu gem
15-20 bucăți / Preparare: 35 min. 

Timp total de gătire: 2 ore și 5 min.

• 2 linguri drojdie uscată
• ½ cană apă caldă • ¼ cană 
 zahăr pudră • 2 ½ căni făină
• 2 ouă mari • 2 linguri unt (la 
temperatura camerei)
• ½ linguriță nucșoară
• un praf de sare • 3 cești ulei 
• 1 ceașcă gem  
 
1. Într-un castronel se pune 
drojdia, apa caldă și o 
linguriță de zahar. Se lasă 10 
min. până când compoziția 
devine spumoasă.
2. De cerne făina. Se face un 
spațiu în centru și se adaugă 
ouăle, amestecul de drojdie, 
¼ ceașcă zahăr, unt, sare și 
nucșoară; se amestecă până 
se formează un aluat lipicios.
3. Se pudrează planșeta cu 
făină și se frământă aluatul 

până devine neted, moale și 
elastic (eventual se mai 
adaugă făină). Se așază într-
un castron mare uns cu ulei 
și se acoperă cu folie de plas-
tic; se lasă într-un loc călduț 
1-1 ½ ore până când își du-
blează volumul. 
4. Se întinde o foaie de aluat 
(cca 1-1,5 cm grosime), pe 
planșeta pudrată cu făină. Se 
decupează cer cu lețe, se aco-
peră cu folie si se mai lasă să 
crească 15 min.
5. Se încinge uleiul într-o 
cratiță, la foc mediu. Cu o 
paletă se adaugă discurile în 
tigaie. Când sunt prăjite, se 
scot pe o farfurie tapetată 
cu prosop de hârtie pentru a 
absorbi surplusul de ulei. Se 
pune gemul într-un poș și, cu 
un bețișor de lemn se face în 
lateralul fiecărei gogoși o 
gaură prin care se umple cu 
gem. La final se pudrează cu 
zahăr.

Călătorieculinară

Fortăreața 
Masada a fost 

construită  
în mijlocul 

pustiului  
pe o stâncă  

cu înălțimea  
de 400 m

deci curat
Kosher,

În Cezareea Maritimă poate fi 
admirat un vechi apeduct roman 

foarte bine conservat

Turnul cu ceas 
din Yaffo este 

simbolul părții 
vechi a orașului 

Tel Aviv

Haifa este unul dintre  
cele mai frumoase orașe 

ale Israelului

Străduțele 
întortocheate 
ale Ierusalimului 
vechi sunt pline 
de culoare

Tel Aviv 
este un 

oraș 
modern și 

animat 

Partea sudică a Israelului 
este acoperită de pustiuri 
imense și munți stâncoși

 Akko este un oraș istoric, 
minunat de explorat 
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