
My Transylvania: GastroLeader – GAL Sucevița – Putna  2022 

 
Leader Gastro-Tour  
 
 
Studiu cultură gastronomică locală – rute tematice gastronomice în teritoriul GAL Sucevița – 
Putna   
 
 
1.Situație existenta si resurse, produse emblematice, sezonalitate:   
 
 
Microregiunea Sucevița – Putna cuprinde un teritoriu de 15 comune și un oraș din zona centrală 
și nordică a județului Suceava cu un relief mixt între zona montană și zonă de podiș și are o 
climă moderat continentală.  
 
Zona montană a teritoriului GAL Sucevița Putna este preponderentă și se caracterizează prin 
forme de relief variate și pitorești. Acestea au un grad ridicat de acoperire cu păduri ce 
adăpostesc un bogat fond cinegetic. Pădurea a avut un rol însemnat în formarea culturii 
materiale și spirituale și a influențat în mod hotărâtor cultura, arhitectura și gastronomica 
rurală bucovineană. La fel ca în restul Bucovinei, mineritul, păstoritul, valorificarea 
importantului potențial hidroenergetic și muncile forestiere sunt câteva dintre activitățile 
economice ușor de remarcat ale zonei. Ramurile agricole importante sunt cultivarea 
terenurilor, pomicultura, creșterea animalelor sau apicultura și valorificarea produselor astfel 
obținute, au îndelungate tradiții în zona de munte. Străvechile mici meșteșuguri din sfera 
prelucrării lemnului, din industria textilă sau cea a pielăriei, a ceramicii, a articolelor de 
artizanat sau a produselor alimentare cu specific local, sunt activități cu vechi tradiții în această 
zonă. 
 
Produsele agricole primare identificate sunt: 
- produse de origine animală provenite de la animale care pășunează, în special vaci, care duc la 
existența unei bogății mari de produse primare lactate, din care smântâna apare ca fiind 
emblematică pentru toată zona 
- creșterea porcilor este la fel foarte importantă pentru zonă și ingredientele provenite de la 
aceste animale sunt omniprezente în bucătăria locală.  
- important de menționat este și păstrăvul de munte care stă la baza multor moduri de 
preparare a bucatelor tradiționale  
- relevantă pentru zona de păduri este și sezonalitatea ciupercilor de pădure, acestea sunt 
folosite pe scară largă în preparatele din zonă  
- teritoriul GAL este propice și fructelor de arbuști (zmeură, afine, mure, coacăze) dar și un 
teritoriu prielnic livezilor (mere, pere, prune, nuci). Fructele uscate și compoturile au fost des 
menționate la acest capitol. 
- cerealele, în special porumbul, atât cel alimentar cât și cel furajer, dar și majoritatea 
legumelor sunt aduse de regulă din zone învecinate regiunii  
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2. Preparate reprezentative și tehnici de producție, rețete tradiționale   
 
Varietatea culturii gastronomice este una deosebită care este influențată și de minoritățile care 
trăiesc aici: polonezi și huțuli, ambele popoare slave cu culturi adaptate zonelor mai friguroase 
din nordul Europei. La acestea se adaugă influențele istorice rusești, germane și austriece. 
Avem astfel un mozaic format din minim șase bucătării din care cea românească având ca 
ingrediente principale porumbul și cartofii, joacă un rol central, în jurul ei gravitând restul.  
Trebuie subliniat faptul că diversitatea de rețete și tehnici de preparare este una superioară 
altor regiuni din țară iar acest fapt trebuie scos în evidență în mod special la conceperea unei 
rute gastronomice, vom căuta să aducem în față unicitatea bucătăriei bucovinene și să 
promovăm un preparat emblematic care să conțină multe elemente din cultura locală.  
 
De menționat la acest capitol mai sunt și următoarele aspecte: 
- identitatea regională este foarte puternică, localnicii își asumă atât mândria locală, 
contemporană și formată în jurul turismului cât și tradițiile moștenite. Sunt păstrate într-un 
mod mai aproape de autentic ca în alte regiuni ale țării, tradiții în jurul evenimentelor sociale 
(nuntă, botez, parastas) și sărbătorilor religioase (îndeosebi Paște și Crăciun) care încă sunt 
celebrate tradițional cu rețete vechi și gătitul în familie  
- ospitalitatea datorată experienței turistice din ultimii 30 de ani este una crescută față de alte 
regiuni din România. Majoritatea celor care produc sau prepară au tangență cu domeniul 
turistic și știu atât să pregătească mesele îmbelșugate dar și să aducă în față poveștile locului.  
- un aspect la care va trebui să găsim soluții pe viitor este valoarea nutrițională a preparatelor și 
faptul că majoritatea lor sunt greu de digerat, conțin în exces ingrediente de origină animală, 
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amestecă proteine diferite și sunt conțin foarte multă grăsime. Recomandarea noastră este pe 
de o parte reducerea semnificativă a porțiilor și oferirea unui mix de preparate tradiționale cu 
cele vegane sau de post. Pe de altă parte vom face eforturi să promovăm și legumele și fructele 
servite proaspete sau puțin gătite.  
 

 
 
În teritoriul GAL Sucevița – Putna au fost identificate trei categorii de mâncăruri specifice 
regiunii, preparate care se regăsesc în rețetele culese în vizita în teritoriu, parțial în unitățile de 
alimentație publică dar și în cărți de bucate sau alte colecții de rețete deja elaborate.  
 
A. Preparatele gătite, cele concepute ca fel principal pentru a fi consumate pe o perioadă mai 
lungă, de câteva zile.  Dată fiind zona mai răcoroasă și clima specifică ținutului montan, acestea 
predomină astăzi în oferta culinară. Păstrarea mâncării gătite este specifică caselor cu cămară 
rece, pivniță sau alte modalități de depozitare la temperatură scăzută și constantă și care 
permit păstrarea unui aliment pe parcursul mai multor zile. Astfel putem găsi nenumărate 
rețete care se bazează pe carnea de porc sau vițel proaspăt sacrificat și combinate aproape 
întotdeauna cu smântână sau alte sortimente de lactate : tochituri, tocane, mâncăruri, sarmale 
dar și borșuri, supe și ciorbe acrite cu iaurt de casă.  
 
Mai jos enumerăm câteva rețete deosebite de preparate culese din zonele Putna, Brodina, 
Arbore, Horodnic, Marginea, Mănăstirea Humorului, Solca:  
 
- sarmale cu crupe de porumb în foi de ștevie și slănină  
- varză cu costiță  
- tochitură bucovineană  
- cighir (drob de miel) bucovinean 
- tocăniță de hribi  
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- ciorbă de afumătură cu legume  
- fasole cu rasol de porc  
- supă de găină  
- hribi sotați cu ceapă, morcov și smântână  
- dreseală cu bureți  
- ciorbă rădăuțeană cu piept de pui  
- ciorbă rădăuțeană cu hribi  
- borș cu sfeclă roșie dres cu smântână  
- borș cu afumătură  
- borș de cartofi  
- bigos (specialitate poloneză) cu varză acră și dulce și șapte feluri de carne  
- balmoș cu jântuială  
- sarmale cu urdă, sarmale cu hribi  
- păstrăv pregătit cu smântână  
- cobză de păstrăv afumat (hârzobi de păstrăv)  
- răciturile de porc sau pește  
 
Exemplificăm și câteva rețete din regiune: 
 
Tocănita de hribi ca în Bucovina 
Hribii se taie cubulețe si se prăjesc in untul încins, amestecând-se ușor. Din cand în când, se 
toarnă cate putina apa, pana ce hribii se înmoaie bine. Ouăle se bat separat, se adaugă 
smântâna, sarea, mărarul, iar la sfârșit – hribii prăjiți. Toata compoziția se pune la cuptor 15 
minute, pana se rumenește. Tocănita se servește caldă, cu mămăliguța. 
 
Tochitură bucovineană 
Carnea se taie cubulețe și se prăjește într-un ceaun, împreună cu costiță. Se adaugă putina apa 
si se fierbe amestecul de carne la foc mic. După ce fierbe se adaugă vinul, usturoiul, cârnăciorii 
tăiați fin (prăjiți și ei in prealabil). Separat se face mămăliga. 
Tochitura se servește pe farfurie, alături de mămăliga peste care se pune brânza si oul prăjit. 
 
Dresală cu bureţi păstrăvi 
Este un borș de bureți dres cu smântână. Polyporus squamosus – păstrăvul de nuc – este o 
ciupercă care creşte pe copacii vii – nuci, arțari, foioase sau pomi fructiferi, începând din 
primăvară până în luna octombrie. Pentru 5 porţii este nevoie de 700 g de bureţi, ou, zarzavat 
în funcţie de cât de groasă se vrea a fi ciorba: ardei, roşii, morcov, ceapă şi pătrunjel - tocate, 
800 g de smântână, jântuială sau borş acru, sare, leuştean şi hasmaţuchi. Bureţii păstrăvi se pun 
la fiert, se ia spuma, după care se adaugă zarzavatul. Când legumele sunt fierte se acreşte cu 
jântuială – iese mai gustoasă faţă de cea preparată cu borş. În funcţie de gust, se mai lasă să 
dea un clocot-două şi se opreşte focul. Smântâna se amestecă cu oul şi se toarnă în deresală. 
Deasupra se pune leuştean şi hasmaţuchi. Se serveşte rece, vara fiind o adevărată plăcere 
culinară. 
 
Sarmalele cu hribi bucovinene 
Pentru aceste delicioase sărmăluțe, ușor uscate și înmiresmate de gustul profund al hribilor 
avem nevoie de ingrediente simple și neapărat de o oală de lut. Se pun bureții la înmuiat și apoi 
se trec prin mașina de tocat; se adaugă piperul, cimbrul, orezul, ceapa călită, verdeața și 
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bulionul, apoi se fac sarmalele și se pun la fiert. Când sunt fierte, se servesc cu smântână. Se pot 
servi și cu mămăliguță.  
 
Balmoş 
La stână balmoşul se prepară în ceaunul pus pe pirostrii. Primul ingredient folosit este jântuială 
– zerul rezultat în urma scurgerii caşului, care se pune la fiert până se observă la suprafaţă 
grăsimea, se adaugă „în ploaie“ mălaiul, aşa cum se face la mămăliga obişnuită, apoi caşul de 
oaie şi urda fărâmiţate cu sare, se fierbe până se desprinde de pe marginea ceaunului, se 
adaugă untul, iar la final se „împănează“ cu caş – adică se taie bucăţi de caş care se pun 
deasupra compoziţiei. Balmoşul se poate face şi acasă, gospodinele preparându-l cu smântână 
în loc de jântuială, telemea în loc de urdă. Fiind un preparat mai gras, se recomandă a avea o 
cană cu jântuială rece pe masă sau iaurt de băut dacă se serveşte în altă parte decât pe munte, 
la stână. 
 
Cunoscută pentru numărul mare de mănăstiri, Bucovina are mâncăruri mănăstirești și de post 
specifice: cârnatul de legume de la Putna, sărmăluțele cu urdă de la Sucevița sau  plăcinta cu 
ciuperci, knedeli din cartofi, cartofi cu chimen.  
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B. Preparate la cuptor și deserturile 
Categoria acesta ne-a uimit pe măsură ce am descoperit diversitatea foarte mare de rețete 
preparate în acest mod. De la diverse forme de aluaturi sărate și dulci, la fripturi și alte feluri 
principale, și la acest capitol, bucătăria locală oferă o abundență mare de preparate. Trebuie 
menționat însă și faptul că sunt folosite tot mai rar cuptoarele tradiționale, ele fiind înlocuite 
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cel mai des cu cuptoare casnice sau profesionale care asigură alt mod de coacere, mai constant 
și previzibil însă reduc parțial aromele care se formează în procesul de coacere și 
standardizează aspectul preparatelor.  
 
Exemple de preparate făcute la cuptor:  
- friptură la tavă de porc, de vițel  
- chișcă în diverse variante de preparare în funcție de loc  
- cozonaci  
- plăcintă poale-n brâu și multe alte variante de plăcinte (nucă, mac) 
- chiroște (aluat de făină cu cartofi) 
- pâine pe vatră  
- prăjituri cu diverse fructe de sezon  
- turte de mălai  
 
Alivancă cu brânză 
Brânzeturile sunt una din vedetele bucătăriei bucovinene, mai ales că se folosesc inclusiv la 
deserturi și aici nu este vorba doar despre celebrele „poale-n brâu“, adică plăcintele cu brânză, 
ci este vorba şi despre diverse rețete de prăjituri. Pentru o tavă de alivancă este nevoie de 1 kg 
de chișleag (așa cum denumesc bucovinenii laptele bătut), făină de grâu – 200 g, mălai – 400 g, 
4 ouă, zahăr după gust – aproximativ 300 g, brânză de vacă sau caş de oaie – 400 g, praf de 
copt, verdeață: cozi de ceapă şi mărar, esență de lămâie, sare, smântână – 300 g. Gălbenușurile 
se mixează cu zahărul, apoi se adaugă restul ingredientelor, se toarnă compoziția în tava unsă 
cu untură. Înainte de a se pune la cuptor se realizează o compoziție din 2 linguri de făină de 
grâu, un ou şi 2 linguri de zahăr şi se toarnă deasupra. Se lasă la cuptor până trece testul 
scobitorii. Smântâna se amestecă cu zahăr, după gust, şi se pune peste alivancă. 
 
Poale-n brâu bucovinene  
Se încinge cuptorul și se pune hârtia de copt într-o tava. Drojdia se dizolva în apă călduță şi o 
amestecam zahăr, apoi le lăsăm sa se dizolve 10 minute. Laptele se amestecă cu ouăle, uleiul, 
restul de zahăr şi aromele și se pun un paf de sare şi drojdia dizolvată, apoi se încorporează 
făina treptat şi se frământă bine aluatul, până devine un pic poros.  
Se ung un castron mare cu ulei, se pune bila de aluat, acoperită cu un strat de ulei şi o cârpă şi 
se lasă la dospit până se dublează în cantitate. Se pregătește umplutura de brânză, astfel încât 
ultimul să fie turnat grișul, care se mai ajustează în funcție de cât de densă vreți să fie la final 
crema. Întindem bila de aluat dospit cu un făcăleț şi se taie în pătrate, pe care se pune cremă de 
brânză şi se împăturesc de colţuri, care se presează deasupra, ca un plic. Ouăle se amesteca 
împreuna cu laptele pentru uns şi se dau pe deasupra plăcintelor cu o pensulă de gătit. Se dau 
poalele-n brâu la cuptor pentru circa 30 de minute, după care se ung cu apă cu zahăr şi se 
pudrează cu zahăr. 
 
Plăcintă cu urdă și mărar 
Cernem faina într-un vas, facem o gropiță în mijlocul făinii și punem drojdia mărunțită cu o 
linguriță de zahăr. Amestecăm zaharul cu laptele  si il punem la încălzit. Ouăle le batem cu 
putina sare. Începem a frământa adăugând laptele călduț, puțin cate puțin pana se 
încorporează toată faina. Adăugam ouăle, coaja de lămâie si zaharul vanilat, si frământam în 
continuare iar la final adăugam untul și untura treptat si frământam bine. Va rezulta un aluat 
nelipicios, daca este nevoie mai adăugam faina. Acoperim coca cu o folie alimentara si o lăsăm 
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la crescut pentru o ora sau pana își dublează volumul. Urda se sfărâma cu furculița si se adaugă 
zahar, ouăle, mărarul tocat fin, arome de vanilie, coaja de portocala (daca aveți) si amestecam 
foarte bine pana devine omogena compoziția si o dam la frigider după ce am acoperit vasul cu o 
folie alimentara. 
Se adună capetele spre mijloc și se lipesc între ele după care se așază plăcintele într-o tava cu 
hârtie de copt. Se lasă la crescut pentru 20-30 minute după care se dau cu pensula cu ou bătut 
și se dau la cuptor. 
 
Papanași bucovineni 
Brânza de vaci trebuie sa fie una grasa si bine scursa de zer. Se amesteca drojdia cu zaharul si cu 
laptele călduț și se lasă sa crească 10 minute. Apoi se adaugă gălbenușurile, sarea, zaharul 
vanilat, coaja rasa de lămâie, brânza scursa si o parte din faina (cam o treime). Se bate bine cu 
aparatul de frământat sau cu mixerul, pana se omogenizează. Treptat se adaugă si restul de 
faina si se frământa un aluat moale. Daca brânza este mai umeda sau mai grasa/slaba 
cantitatea de faina poate diferi. De aceea recomand sa se adauge faina treptat și în funcție de 
cum evoluează aluatul sa nu se pună toata faina sau sa se mai adauge. Aluatul de papanași cu 
brânza se lasă la dospit pana în dublează volumul, in jur de 30 de minute, într-un loc călduț. Pe 
blatul de lucru se presară faina si se pune aluatul dospit, apoi se întinde astfel încât sa aibă o 
grosime de circa 1 cm. Se pun in ordine pe blatul de lucru iar apoi coacerea se va începe cu 
primul tăiat, care intre timp a dospit bine de tot. Se încinge uleiul pe foc și se pun gogoșelele 
una cate una. Focul trebuie sa fie mic-mediu pentru a apuca sa se coca si in interior. Se scurg pe 
șervetele absorbante. Acești papanași se servesc cu sos din smântâna cu dulcețuri sau gemuri.  
 
C. Conserve și murături: fiind într-o zonă cu o influență istorică din nordul Europei (Lituania, 
Rusia, Polonia) regăsim foarte multe tipuri de murături. Varza murată apare ca fiind cel mai des 
folosită alături de care apar multe alte tipuri de legume care sunt murate cu saramură. 
Sezonalitatea scurtă la fructele de pădure, diversele tipuri de ciuperci și alte alimentele este des 
prelungită prin conservare. Am identificat o varietate mare de murături printre care amintim: 
varza, diverse rădăcinoase, gogonele, ardei, pepeni.  
Rețetele de gemuri, dulcețuri și siropuri se concentrează mult pe fructe de pădure: afine, mure, 
zmeură și coacăze. 
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Salată de ghebe  
Ceapa se curăță, se spală și se taie solzișori. Gogoșarii se curata de semințe și se taie feliuțe mici 
si subțiri, ghebele sunt curățate spălată iar apoi fierte ca. 20-30 min. Într-o oală se adaugă apa, 
uleiul, oțetul, sarea, zahărul piperul boabe și foile de dafin rupte bucatele. Se pune pe foc oala 
iar când începe să fiarbă acest sos, adăugăm ceapa.  
 
3. Propuneri tematice de conținut și cui ne adresam cu acest conținut 
 
Gustul și gastronomia, reprezentând studiul relației dintre mâncare și cultură, va avea două 
funcțiuni importante în teritoriul GAL și în funcționarea rutei gastronomice ca un motor de 
dezvoltare locală:  
- pe de o parte să determine decizia vizitatorului de a veni în zonă, deci va juca un rol major în 
promovarea turistică a regiunii, iar pe de altă parte va funcționa ca un  
- instrument de dezvoltare sustenabilă a operatorilor din teritoriu cu condiția păstrării unor 
forme de producție la scară mică sau medie  
La alegerea propunerii tematice, ne-am orientat astfel încât aceste considerații să fie luate în 
vedere într-un mod cât mai larg și acoperitor pentru tot teritoriul GAL.  
 
Ruta gastronomică propusă gravitează în jurul unui preparat simplu și care se regăsește în toate 
gospodăriile vizitate dar și în unele unități de alimentație publică. Este un preparat total 
necunoscut în alte zone din România iar diversitatea rețetelor găsite susține potențialul de 
folosire foarte variată a acestuia, atât ca antreu cât și ca fel principal.  
Este vorba de CHIȘCA DE BUCOVINA.  
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Ruta gastronomică propusă va fi în fapt un traseu care să unească toate punctele din teritoriul 
GAL unde se regăsește chișca. Fiind vorba de foarte mulți operatori diferiți (PGL-uri, pensiuni, 
familii, producători, pensiuni etc.) și de o localizare într-un teritoriu vast, ruta identificată va 
avea mai mult forma unei constelații. Astfel ne vom focusa mai mult pe varietatea rețetelor 
decât în sine pe parcurgerea logistică a rutei, vom evidenția diferențele de preparare și unde 
pot fi găsite aceste rețete. 
 
Vor fi luate în considerare și următoarele aspecte:  
- chișca va fi doar magnetul / cârligul cu care sunt atrași vizitatorii și va reprezenta doar unul din 
preparatele oferite în cadrul unui meniu clasic cu trei sau patru feluri principale. Chișca va 
îndeplini în acest fel rolul de ambasador al bucătăriei locale iar contactul cu gastronomia locală 
va fi completat de restul mâncărurilor și produselor locale.   
- modul de servire să fie unul care să permită degustarea și vom renunța la cantități mari așa 
cum se întâmplă acum. Experiența culinară se va concentra în jurul următoarelor moduri de 
preparare identificate și alăturarea preparatului la cât mai multe garnituri posibile.  
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Avem așadar șase feluri de chișcă bucovineană: 
 
1. Chișca huțănească din Brodina:  
- preparată din carne de porc tocată mare cu cartofi răzăluiți, faină sau cupe de porumb  
- are două variante: supă de oase sau cu supă de linte  
 
2. Chișca de la Pleșa:  
- preparată din ficat de porc  
- cu pesmet sau pâine  
 
3. Chișca de la Pleșa, varianta cu sângerete:  
- preparată cu sângerete și hrișcă  
 
4. Chișca de la Solca Poieni  
- preparată cu lebăr și slănină  
 
5. Chișca de la Putna: 
- preparată cu sânge și slănină  
 
6. Chișca clasică bucovineană: 
- preparată cu diverse organe și orez  
 
Acest preparat poate fi însoțit de una sau mai multe garnituri: 
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- mămăligă cu lapte acru  
- cartofi cu murături  
- salată de sfeclă cu hrean  
- ceapă roșie cu oțet  
- cu muștar  
 
Avantajele alegerii acestui preparat: 
- stârnește curiozitatea, majoritatea populației din afara Bucovinei și a Moldovei nu îl cunoaște 
- posibilitatea de a păstra și servi preparatul pe durate mai mari  
- sezonalitate de-a lungul întregului an, ingredientele lui se pot păstra și găsi în majoritatea 
timpului  
- răspândirea foarte largă: majoritatea gospodinelor și operatorilor economici din domeniul 
alimentar știu și folosesc aceste rețete  
- gradul crescut de ingrediente locale din rețetă, mai ales brânzeturi locale  
- oferta gastronomică CHIȘCA DE BUCOVINA va genera o ofertă culinară completă, adică în fapt 
aceasta funcționează ca un cârlig – după modelul „ turistul e atras de preparatul promovat dar 
va primi o masă completă” 
 

 
 
Segmentarea publicului țintă care va folosi această rută gastronomică și va urmări tematica 
propusă în felul următor: 
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a.) oaspeți din România sau străini, seniori sau familii / grupuri de vizitatori și turism 
organizat.  Destinația Bucovina este deja una din cele mai vizitate regiuni din țară și trebuie să 
profităm de acest aspect iar profilul vizitatorului este deja format: sunt cei care caută gustul 
tradițional și preferă rețete neschimbate. Chișca împreună cu tot meniul tradițional  
din regiune vor fi promovate împreună pentru acest segment de vizitatori.  
 
b.) populație activă din România care călătorește la evenimente de sfârșit de săptămână sau 
face circuite prin regiune sau țară: cupluri tinere, familii cu copii mici, grupuri de prieteni care 
călătoresc împreună – lor ne vom adresa cu varianta de preparate care conțin deja o aducere în 
contemporan, o modernizare legată de calitatea și cantitatea preparatelor. Sunt acei 
consumatori care sunt atrași de rețetele bunicii dar aduse in prezent, cu o savoare nouă. În 
acest caz vom porni de la ideea apariției unui platou de degustare cu diversele rețete de chișcă, 
acompaniate de garniturile identificate. Acest platou va fi compus demonstrativ pentru cei care 
îl vor oferi și ar trebui să fie clar definit. Pentru acest segment de vizitatori propunem și apariția 
unor preparate vegane, de post, ca să putem avea în vedere și grupul crescând a celor care au 
grijă la partea de nutriție sănătoasă.  
 
c.) pelerini 
Fiind în același timp și o destinație de pelerinaj pentru vizitatori din România, vom avea în 
vedere și acest segment care alege tradițional și preferă rețete neschimbate. La fel ca la primul 
grup vom promova chișca împreună cu tot meniul tradițional din regiune.  
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4. Analiza oferte turistice  
 
În analiza ofertei existente am căutat să găsim ofertele existente pe piață și modalitățile 
practice de rezervare / plată a unor experiențe de gastronomie sau oferte culinare.  
 
Au fost identificate un număr mare de platforme care promovează Bucovina pe plan turistic.  
Cele mai relevante sunt https://www.bucovinaturism.ro/ și https://www.turismbucovina.ro/  
Acestea sunt însă specializate foarte mult pe opțiunile de cazare. Lipsesc însă diversele oferte 
culinare care ar putea fi formate și nu sunt scoase în față multiplele variante de servire a mesei 
așa cum le-am regăsit noi în teritoriu. Propunem așadar integrarea noii oferte de experiențe 
culinare și în jurul culturii gastronomice a acestei rute tematice.  
De asemenea vom construi o ofertă turistică nouă care să fie propusă și agențiilor de turism 
care aduc deja turiști în zonă, atât pe segmentul de Incoming (turiști străini în România) dar și 
pentru turismul intern, foarte bine dezvoltat în Bucovina.  
 
 
 
 
 

 
 
5. Dezvoltare produse si experiențe turistice:  
 
CHIȘCA DE BUCOVINA  
 

https://www.bucovinaturism.ro/
https://www.turismbucovina.ro/
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Ruta gastronomică propusă nu are un traseu propriu-zis în teritoriul GAL dată fiind mărimea 
arealului. Vom încerca însă o reprezentare grafică asemănătoare cu forma preparatului dar în 
ideea unei constelații de puncte unde se poate servi chișca.   
 
Noile experiențe cuprinse pe traseul gastronomic vor avea următoarea structură:  
 
1. experiențele gastronomice organizate la cerere pentru grupuri mici sau familii:  
- servire a mesei de tip MIC DEJUN, PRÂNZ sau CINĂ cu rezervare la:  

• PGL-uri sau familii care gătesc în gospodăria proprie 

• la producători de alimente  

• la unități de alimentație publică (restaurante, pensiuni, hoteluri) unde putem introduce 
platoul cu cele șase variante de chișcă sau preparatul ca fel principal  

 
- modalități alternative de servire a mesei:  

• pachete individuale de picnic de servit individual – mai ales în zonele montane sau cele 
care dispun de trasee marcate și omologate  

• degustări tematice în locuri pitorești sau istorice - de ex. în apropierea unor mănăstiri 
sau în poienițe cu priveliște spre sate și mănăstiri  

 
Tipul acesta de experiențe se pretează pentru un timp de ședere foarte scurt petrecut efectiv la 
fiecare operator, între 1 și 3 ore.  
 

 
 
2. Oferte integrate de turism gastronomic:  
 
- oferte de servicii combinate cu servire a mesei:  
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• tururi culinare de o zi de descoperire a rutei tematice inclusiv cu degustări de produse și 
băuturi locale 

• drumeție sau ture de bicicletă  sau cu picnic în natură, de ex. de la Casa Jucan din Solca 
Poieni  

• experiențe integrate, complexe de ecoturism în care integrăm vizite la producători sau 
meșteșugari de artizanat cu o drumeție și degustări pe tema propusă  

- oferte care să implice vizitatorii în producția sau prepararea mâncării: de ex. la Brodina la 
familia Hudema sau în Pleșa la Centrul Cultural Polonez  
 
Aceste oferte presupun o perioadă de ședere prelungită, între ½ de zi și 2 zile și oferă 
teritoriului GAL posibilitatea de atragere și pentru servicii de cazare.  
 

 
 
5. Cum promovam ceea ce se dezvolta? 
 
Cei care vor dori să ofere servicii efective pe noua ruta tematică vor fi consiliați și ajutați să își 
adapteze oferta pentru tematica propusă.  
Descoperirea preparatului este în cazul nostru esențial. De aceea vom combina povestea 
preparatului cu cele ale oamenilor și locurilor.  
Propunem astfel realizarea unor poze cu un fotograf profesionist care să documenteze cele 
șase feluri de preparare și editarea unei broșură cu rețetele diverse identificate  în care latura 
culinară să fie adusă în prim plan. Astfel putem oferi un ghid practic și celor care vor dori să 
adopte ulterior acestui proiect, promovare rutei gastronomice.  
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În mod ideal ar fi utile și semnalizări stradale pentru operatorii care oferă servicii pe această 
rută. Dat fiind numărul mare de oaspeți care ajung deja în teritoriu este obligatoriu ca ei să afle 
de această ofertă gastronomică deosebită.  
 
6. Concluzii în urma studiului 
 
a. integrarea promovării cu cea deja existentă la nivel de regiune. Dată fiind notorietatea 
destinației este mult mai ușor să ne legăm de canale de promovare și rezervare deja existente.  
 
b. asumarea animării locale de către GAL a operatorilor care să fie integrați pentru promovarea 
gastronomiei ca factor de dezvoltare local. Este de dorit punerea în valoare a detaliilor care vor 
da valoare ofertei, mai ales deconspirarea  rețetei împreună cu alte elemente din bucătăria 
tradițională bucovineană. 
 
 
 


