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I OBIECTIVUL CERCETĂRII 

 

Obiectivul cercetării a constat în identificarea și documentarea resurselor gastronomice 

specifice ocupației tradiționale a păstoritului, de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum, în 

vederea utilizării patrimoniului cultural gastronomic (local), în sinergie cu alte caracteristici 

ale teritoriului, pentru dezvoltarea ulterioară a unor activități de turism rural sustenabil. 

Cercetarea a fost axată, în principal, pe identificarea producătorilor și produselor de origine 

animală din categoria brânzeturilor, dar și pe recuperarea cunoașterii și practicilor care 

aparțin patrimoniului imaterial: identificarea preparatelor gastronomice (rețetelor culinare), 

a tehnicilor tradiționale de procesare a alimentelor etc. 

 

II MODELUL DE CERCETARE 

 

Obiectivul proiectului este urmărit prin cartografierea resurselor culturale, iar abordarea se 

subsumează cercetării calitative de tip etnografic și antropologic, bazată pe ascultarea 

empatică, ce se realizează în mod concret prin colectarea poveștilor de viață și a mărturiilor, 

cu accent pe temele legate de agricultură/ creșterea animalelor și cultură alimentară. 

 

III CERCETAREA DE TEREN 

 

1. Cercetarea de teren -identificarea subiecților cheie pentru realizarea interviurilor. 

Cartografierea a fost realizată, în primul rând, prin identificarea actorilor locali care 

desfășoară activități de creștere a animalelor, cu accent pe producția de lapte și pe 

procesarea acestuia.  

Identificarea și selectarea, în vederea realizării interviurilor, a subiecților relevanți este 

fundamentală. Este necesar ca subiecții intervievați să desfășoare activități specifice 

păstoritului în mod susținut și consecvent, în scop lucrativ; să fie depozitari ai 

experiențelor/ cunoștințelor specifice, care sunt folositoare pentru înțelegerea producției 

agroalimentare, a cadrului social și a contextului local; să fie păstrători ai obiceiurilor și 

tradițiilor etc.  

A. Identificarea și documentarea resurselor gastronomice specifice 

păstoritului pe teritoriul GAL Napoca Porolissum –DESIGNUL 

CERCETĂRII 
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2. Cercetarea de teren –Cartografierea. Cartografierea a presupus colectarea datelor, având 

ca metodă interviul semistructurat. Odată definite profilurile subiecților care urmau a fi 

intervievați, s-a procedat la construirea instrumentului (ghidul de interviu- Anexa nr. 1) 

care a fost utilizat, pornind de la adaptarea matricei de analiză pe teren, prevăzută în 

Anexa la contract, pentru toți subiecții. Acesta a cuprins informații referitoare la: datele 

biografice generale ale producătorului; caracteristicile fermei și ale produselor obținute în 

fermă (tipuri de animale, rase, efectiv de animale, habitat, metodele de producție, 

produsele obținute, tehnici tradiționale, condiții igienico-sanitare etc.); piața de desfacere 

a produselor ș.a.  

Durata interviurilor a fost variabilă, în funcție de experiența subiecților, capacitatea 

acestora de relatare, nivelul de detaliere în profunzime identificat în cazul fiecăruia, în 

funcție de fiecare subtemă de cercetare. În urma realizării interviurilor, conținutul a fost 

catalogat și structurat. Au fost completate, de către cercetător, 42 de matrice, toate acestea 

fiind semnate de către producători. În ceea ce privește protecția datelor cu caracter 

personal, fermierilor li s-au pus la dispoziție formulare cuprinzând declarații referitoare 

la prelucrarea acestora, iar în fiecare caz în parte formularele au fost completate și semnate 

de către producători. 

 

IV RAPORTUL DE CERCETARE 

 

Faza finală a cartografierii o reprezintă sinteza informațiilor colectate și analizate, care se 

concretizează într-o bază de date a producătorilor locali de brânzeturi și a produselor 

locale din această categorie. Baza de date poate fi utilizată ca punct de pornire pentru 

dezvoltarea altor activități, în fazele succesive ale proiectului, putând face, printre altele, 

obiectul constituirii unui traseu (turistic) al brânzeturilor specifice teritoriului GAL 

Napoca Porolissum. Baza de date nu poate fi considerată ca fiind o listă exhaustivă a 

resurselor culturale ale zonelor cercetate. 
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I CONSIDERAȚII PRELIMINARE 

 

Teritoriul GAL Napoca Porolissum cuprinde 13 comune -Aghireșu, Beliș, Călățele, Căpușu 

Mare, Gilău, Izvoru Crișului, Măguri-Răcătău, Mănăstireni, Mărgău, Mărișel, Rîșca, Săcuieu 

și Sâncraiu- și orașul Huedin. 

Colectarea datelor a avut loc pe întreg teritoriul GAL-ului, însă rezultatele cercetării nu 

reflectă o distribuție omogenă a producătorilor, acest fapt datorându-se caracterului fiecărei 

sub-zone, dar mai ales disponibilității variabile manifestate de către fermieri. 

În realizarea interviurilor, de la caz la caz, s-a observat o anumită reticență privind furnizarea 

unor date exacte privind activitățile desfășurate, datorată în special faptului că marea 

majoritate a activităților nu au loc în conformitate cu cadrul legal specific (autorizații de 

funcționare, analize chimice, fiscalizarea vânzărilor etc.). 

 

II REZULTATELE CERCETĂRII 

 

1. Producătorii 

 

În perioada iulie-septembrie 2022 au fost intervievați 42 de producători locali (Anexa 

nr. 2), capi ai exploatațiilor agricole selectate. Dintre aceștia, două treimi sunt de sex bărbătesc, 

iar o treime sunt femei. În privința gospodăriilor administrate de femei, se remarcă faptul că, 

în majoritatea cazurilor, acestea figurează, din diverse motive, ca fiind capi ai exploatațiilor 

agricole doar din punct de vedere al reprezentării la nivel administrativ, activitățile fiind 

coordonate, în practică, de către soți. În toate aceste situații, însă, cu toate că bărbații sunt 

implicați în majoritatea activităților dificile, femeile sunt cele care, aproape în mod exclusiv, 

se ocupă de procesarea laptelui în vederea preparării brânzeturilor.  

B. Identificarea și documentarea resurselor culturale 

gastronomice specifice teritoriului GAL Napoca Porolissum –

REZULTATELE CERCETĂRII 
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În ceea ce privește segmentul de vârstă în care se încadrează capii exploatațiilor 

agricole, cel mai mare procent îl înregistrează categoria 36-45 de ani (41,5%), urmat de 

categoria 46-55 de ani, care reprezintă mai mult de o pătrime dintre aceștia. Exploatațiile 

administrate de persoane de peste 65 de ani înregistrează cele mai mici valori (aprox. 5% din 

totalul gospodăriilor). 

 

 

 În funcție de variabilele sex și vârstă, se observă că categoria 36-45 de ani este cea în 

cazul căreia leadership-ul este reprezentat în mod (aproape) egal de către bărbați și femei, 

urmată imediat de segmentul 26-35 de ani. Categoria de peste 65 de ani este reprezentată de 

foarte puține persoane (două). 
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2. Animalele 

 

Gospodăriile producătorilor din arealul studiat își concentrează activitatea pe 

creșterea animalelor -taurine, bubaline, ovine și caprine. Marea majoritate a acestora (31 de 

producători) cresc ovine, 19 cresc taurine, 8 se ocupă de caprine și doar un producător deține 

bivoli în exploatația agricolă. Dintre crescătorii de oi, 19 nu dețin animale din celelalte 

categorii, fiind axați exclusiv pe acestea; dintre crescătorii de vaci, 8 dețin doar taurine; dintre 

crescătorii de caprine, doi dețin numai această categorie de animale. 13 fermieri dețin mai 

multe categorii de animale, iar un fermier deține toate categoriile menționate mai sus.   
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Rasa de vaci prezentă în toate gospodăriile (cu excepția unui fermier care deține o vacă 

Jersey) este bălțata românească. În ceea ce privește caprinele, cele mai comune, în rândul 

producătorilor din zonă, sunt cele de rasă carpatină, pentru două treimi dintre aceștia; alte 

rase prezente în ferme sunt rasa comună și alpină franceză. Țurcana este rasa de oi întâlnită 

exclusiv în toate exploatațiile agricole cercetate, excepție făcând un fermier care crește, alături 

de țurcane, oi lacaune. 

 

Fermele cu cele mai mari efective sunt cele în care se cresc oi, iar numărul acestora 

ajunge la 700, într-unul dintre cazuri; acesta este urmat de o gospodărie cu 600 de oi; 5 fermieri 

dețin 500 de oi; 11 fermieri dețin turme de 300-400 de oi; 12 fermieri dețin turme de 100-250 

de oi. Ferma cu cel mai mic efectiv de oi numără 30 de capete. 

În ceea ce privește oaia țurcană, aceasta, împreună cu rasa țigaie și rasa stogoșe, 

reprezintă rasele de căpetenie de la noi. Rasa țurcană, bârsană sau de munte este cea mai 

răspândită în țara noastră, găsindu-se mai ales în zonele de munte. Este mai rezistentădecât 

țigăile, însă lâna lor este mai aspră și mai bățoasă și mult inferioară lânii țigăi. Producția de 

lapte este mai mare decât a țigăii. (Bunul econom, Orăștie, 1902). 
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(Natura, București, 1933) 

Referitor la fermele de caprine, dintre cei 8 crescători unul deține 300 de capete, fiind 

ferma cu cel mai mare efectiv, urmată de două ferme cu efective de 170, respectiv 150 de 

capete. Ceilalți 5 fermieri dețin între 40 și 60 de animale.  

 

 

Efectivele cele mai mari de vaci ating 78, respectiv 52 de capete; 5 ferme numără între 

24 și 40 de animale; 6 ferme numără între 10 și 20 de capete; 6 ferme dețin sub 10 capete. 
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Pășunarea animalelor, dat fiind faptul că arealul studiat este destul de compact din 

punct de vedere al caracteristicilor geografice, se realizează pe pășuni de tip montan sau 

submontan. 

În ceea ce privește perioada de producție, acesta variază în funcție de specie: în cazul 

ovinelor, se întinde din luna mai până în luna septembrie, caprinele au o perioadă de 

producție între lunile aprilie/mai și noiembrie, iar vacile sunt productive pe tot parcursul 

anului.  
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Cantitatea de lapte obținut de la animale variază în funcție de specie și rasă, precum 

și de oportunitatea sau posibilitatea fermierului de a-l mulge și de a-l procesa. În marea 

majoritate a cazurilor, fermierii nu mulg tot laptele animalelor, deoarece, în perioada în care 

lucrează la fân, nu au resurse suficiente (timp, personal etc.) pentru a face ambele munci; în 

cazul oilor, efectivele mari și lipsa personalului sau a tehnologiei de mulgere mecanizată 

determină o valorificare insuficientă a animalelor în ceea ce privește resursa de lapte; în 

această situație, laptele este lăsat mieilor, pentru îngrășare și comercializare a acestora pentru 

carne. Vacile, însă, datorită numărului relativ mic și datorită faptului că sunt productive o 

perioadă îndelungată, sunt mulse în mod constant, însă, din cauza lipsei resursei umane și a 

tehnologiei de procesare, laptele nu este valorificat prin obținerea brânzeturilor, ci este vândut 

companiilor de colectare. 

 

 

3. Brânzeturile 

 

În consecință, în cadrul exploatațiilor agricole studiate se obțin produse din lapte -în 

special brânzeturi-, însă, în cele mai multe cazuri, cantitatea produsă nu este constantă, 

motivația fiind expusă mai sus. Există și fermieri care produc în funcție de comenzile 

clienților.  

Referitor la metodele de producție a brânzeturilor, cei mai mulți producători (40) sunt 

lipsițimijloace tehnologice, prelucrând laptele în mod artizanal, manual; 7 dintre aceștia 
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utilizează mijloace semimecanizate și doar un fermier prelucrează laptele în mod mecanizat. 

Mijloacele semimecanizate se referă la utilizarea următoarelor utilaje: mulgătoare, separator 

de lapte, răcitor de lapte, aparat de smântânit.  

 
 

Tipurile de brânzeturi obținute sunt varietățile de caș, telemea, cașcaval, brânză de 

burduf, brânză frământată și alte sortimente precum: urda, brânza afumată, brânza topită, 

brânza bătută. Brânzeturile produse astăzi de un număr mai scăzut de fermieri, dar care sunt 

specifice arealului studiat, sunt brânza frământată (6 fermieri) și brânza de burduf (15 

fermieri), care sunt similare ca modalitate de obținere. Acestea, împreună cu cașcavalul, cașul 

afumat și telemeaua maturată sunt brânzeturile care au suferit un oarecare proces de 

învechire/ maturare.  
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În ceea ce privește sortimentele proaspete, unul dintre cele două brânzeturi produse 

în fermele de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum este cașul (dulce). Acesta, însă, trebuie 

consumat într-o săptămână de la obținere; altminteri, este necesară transformarea în alte 

sortimente (brânza frământată, brânza de burduf), urmând diverse procedee, care nu s-au 

modificat pe parcursul ultimului secol: 

“Cașul. - Cașul se prepară din laptele de oi ca atare prin coagulare cu cheag. Masa 

coagulată se pune în niște strecurătoare de pânză unde se lasă până ce tot serul se 

scurge, și ceea ce se obține este cașul dulce. Pentru a se putea mai îndelung conserva, 

cașul dulce este lăsat câteva zile la aer spre a se usca, în urmă se sfărâmă spre a se 

obține o masă omogenă, se adaugă sare și se pune în bășici, coșulețe de coji de arbori 

de la care ia diferite arome, în putini etc., și poartă numele de brânză de bășică (burduf), 

de coșulețe, de putină etc. Composițiunea cașului dulce este în termen mediu: apă 

42,14%; grăsime 30,63%; cenușă 2,09%; substanțe extractive 25,17%; azot în total 3,40%; 

azot sub formă de amoniac 0,0306%; sub formă de amid. 0.6512%; sub formă de caseină 

și albumină 1,9092%; sub formă de albuminose, peptone și substanțe nedigestibile 

1,0061%” (Poltzer, Analiza alimentelor și băuturilor, București, 1900). 
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Telemeaua 

 

Marea majoritate a producătorilor din grupul studiat prelucrează laptele pentru a 

obține, alături de caș, de brânza de burduf și de brânza frământată- brânza telemea, în 

variantele proaspătă și maturată. În cele mai multe cazuri, aceasta este obținută din laptele 

de oaie țurcană, metoda de producție fiind manuală (artizanală) sau -în foarte puține cazuri- 

semimecanizată, urmărind rețete tradiționale, însă există câteva gospodării în cadrul cărora 

se produce telemea din brânză de capră. Aceasta din urmă este preparată din laptele de capră 

carpatină și este reprezentată în general, la raft, mult mai puțin în comparație cu sortimentele 

telemea de vacă și telemea de oaie. Se remarcă faptul că, dintre crescătorii de capre, doar doi 

au optat pentru o rasă care nu este autohtonă- rasa alpină franceză. Unul dintre crescătorii de 

capre este singurul producător, din întreaga cohortă studiată, care produce produce 

brânzeturile mecanizat, deținând o fabrică autorizată. 

 

În ceea ce privește prezența acestui sortiment de brânză în acest areal, este de 

menționat faptul că, deși telemeaua este produsă astăzi în foarte multe dintre gospodăriile 

studiate și, în general, în toată Transilvania, aceasta nu a fost, în trecut, proprie zonei: 

“Telemeaua este una din aceste interesante specii gastronomice care și-a dezvoltat un mediu 

definitoriu în estul și sud-estul Europei, unde producția și consumul vin de mână din vremuri 

străvechi. În spațiul românesc, linia Carpaților Meridionali continuată spre răsărit în teritoriul 
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nord-pontic separă aria brânzei telemea (la sud) de aria brânzei frământate și păstrate la 

ciubăr / burduf / borcan (la nord).” (https://www.apc-romania.ro)  

Termenul telemea provine, ca și alți termeni care desemnează produse obținute din 

lapte (de ex. iaurt, caimac, cașcaval), din limba turcă și s-a regăsit în limbajul comun cu 

denumirea de brânză de Brăila, brânză bulgărească sau brânză de putină. Dicționarul 

enciclopedic ilustrat ‘’Cartea românească” (București, 1931) reținea următoarea definiție a 

sortimentului “TELEMEA: brânză fabricată în Muntenia (“brânză de Brăila”) din cașul bine stors 

de zăr, presărat apoi cu neghinică, tăiat în felii dreptunghiulare și așezat în putini cu saramură, unde 

se întărește.” Mențiuni referitoare la brânza telemea, mai puțin specifice, dar care reflectă 

producerea pe teritoriul de astăzi al României de câteva secole, precum și anumite 

caracteristici ale sortimentului, sunt prezente în diverse lucrări de specialitate [”Telemea - un 

fel de caș mai moale” (Iordan, Note de lexicologie românească, București, 1976); “Telemea (brânză 

de putină, brânză bulgărească) - se face din laptele din care s-a scos untul.” (Crăiniceanu, 

Igiena țăranului român, București, 1895)]. 

 

(Urechia, Istoria românilor, București, 1893) 

 

(Șăineanu, Influența orientală asupra limbei și culturei române, București, 1900) 

În ceea ce privește modalitatea de preparare a telemelei și stabilirea unor parametri 

ideali, care caracterizează sortimentul, încă de la începutul secolului XX chestiunea a fost 

tratată științific, cu mijloacele vremii, și datorită faptului că telemeaua era una dintre cele mai 

întâlnite brânzeturi. 

https://www.apc-romania.ro/
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“Brânza de Brăila (Telemea) - Brânza de Brăila sau Telemea se prepară dacă laptele de oi se 

coagulează cu ajutorul cheagului la temperatura ordinară sau la o temperatură cam de 40° C. 

Coagulul obținut se pune pe o masă prevăzută cu niște margini cam de 10 cm. înălțime, pentru 

ca coagulul să nu cadă jos. Pe această masă coagulul se presează cu ajutorul unui capac până 

ce zerul s-a scurs aproape în totalitate, dându-se brânzei consistența dorită. Brânza obținută se 

taie în bucăți de formă cubică, se așază aceste bucăți într-un vas sau putină de lemn, se toarnă 

deasupra o soluțiune concentrată de saramură (clorură de sodiu) pentru a se conserva, și 

brânza este proprie a se aduce în comerciu. Composițiunea acestei brânze este în termen mediu: 

apă 46,5%; grăsime 26,79%; substanțe organice libere de grăsimi 24, 13%; cenușă 2,93%; azot în 

total 2,33%; azot sub formă de amoniac 0,059%; azot sub formă de amid. 0,209%. Cenușa 

conține: calciu 0,17; acid fosforic 0,70; clorură de sodiu 1,91.” (Poltzer, Analiza alimentelor și 

băuturilor, București, 1900) 

Așadar, au existat, încă de timpuriu premisele unei eventuale standardizări. Prima ediție a 

standardului național a fost elaborată în anul 1953 şi a fost revizuită în anii 1957, 1962, 1967, 

1970, 1978, şi 1980. Textul standardului a suferit modificări referitoare la cerințe pentru 

conținutul de metale grele, cerințe microbiologice, marcare, documente, termen de garanție și 

referințe pentru metodele de analiză. Până în anul 1998, când a fost abrogat, producția brânzei 

telemea era reglementată prin standardul de stat STAS 1981-80, situație ce a cauzat 

denaturarea produsului. Abrogarea prin lege a obligației ca producătorii să menționeze pe 

eticheta produsului clasa de calitate a sortimentului de brânză le-a permis comercianților să 

stabilească, pentru sortimentele de brânză de calități inferioare, prețuri ce nu corespund 

calității produselor.  

În consecință, începând cu anul 1998, toate standardele române au devenit facultative, 

iar în cazul brânzei telemea standardul care stabilește cerințele de calitate este cuprins în 

documentul Standardul român SR 1981:2008 Brânză telemea. Conform acestuia, 

”Brânza telemea se prepară din lapte integral sau normalizat, pasteurizat, coagulat 

cu cheag sau pepsină, prin adăugare de culturi selecționate de bacterii lactice, cu sau 

fără semințe de negrilică (Nigellasativa L.) și se conservă în saramură de zer acidifiat; 

în situații deosebite, brânza telemea din lapte de oaie se poate prepara și din lapte 

nepasteurizat conform legislației sanitare veterinare în vigoare.” 

După proveniența laptelui și procesul tehnologic aplicat, potrivit standardului, brânza 

telemea se clasifică în următoarele tipuri: 

- brânză telemea maturată din lapte de oaie; 

- brânză telemea maturată din lapte de bivoliță; 

- brânză telemea maturată din lapte de vacă; 

- brânză telemea maturată din lapte de vacă și oaie (mixtă); 

- brânză telemea proaspătă din lapte de vacă; 
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- brânză telemea proaspătă din lapte de oaie. 

Este de menționat faptul că: 

●  prin brânză telemea maturată se înțelege brânza telemea livrată după un timp de 

minimum 30 zile de la data fabricației. 

● prin brânză telemea proaspătă se înțelege brânza telemea livrată până la 15 zile de la 

data fabricației dar nu înainte de 5 zile de la data fabricației. 

În funcție de proprietățile organoleptice și fizico-chimice brânza telemea se clasifică astfel: 

a) Brânza telemea maturată din lapte de oaie: 

- calitate superioară 

- calitatea I 

- calitatea II 

b) Brânza telemea maturată din lapte de bivoliță: 

- calitatea I 

- calitatea II 

c) Brânza telemea maturată din lapte de vacă: 

- calitate superioară, sortimente A și B 

- calitatea I, sortimente A și B 

- calitatea II 

d) Brânza telemea maturată din lapte de vacă și oaie (mixtă): 

- calitatea I 

e) Brânza telemea proaspătă din lapte de vacă: 

- calitatea I 

- calitatea II 

f) Brânza telemea proaspătă din lapte de oaie: 

- calitatea I 

Laptele și materiile auxiliare folosite la fabricarea brânzei telemea trebuie să corespundă 

cerințelor sanitar-veterinare în vigoare.  

În ceea ce privește proprietățile organoleptice pe care trebuie să le îndeplinească 

brânza telemea, conform SR, acestea sunt prezentate în Tabelul 1. 

Proprietățile organoleptice pentru saramura de zer acidifiat sunt: 
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- aspect: lichid fără corpuri străine; jetul de saramură nu trebuie să se întindă; 

se admit sfărâmături de brânză în suspensie; 

- culoare: galbenă cu nuanță verzuie; în timpul depozitării culoarea saramurii 

poate deveni alb-lăptoasă; 

- gust: plăcut, de fermentație lactică, sărat; nu se admite gust și miros străin (de 

iod, amar, de mucegai, etc). 

 

Referitor la proprietățile fizice și chimice pe care trebuie să le îndeplinească brânza 

telemea, acestea sunt prezentate în Tabelul 2. 
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Absența obligativității aplicării standardului național a lăsat loc oportunității de 

prezență la raft a unei populații extrem de eterogene de brânzeturi, produse și comercializate 

de foarte multe entități comerciale, toate regăsindu-se sub denumirea generică de brânză 

telemea. Lipsa indicației de calitate pe eticheta produsului lasă la latitudinea consumatorului 

-informat sau mai puțin informat- analiza produsului, care determină comportamentul de 

consum.  

Există, însă, organizații care efectuează periodic studii de piață și sesiuni de testare a 

diferitelor produse. În anul 2017, Asociația Pro Consumatori (fostă Asociația pentru Protecția 

Consumatorilor din România - APC România), membră a Organizației Europene a 

Consumatorilor, a analizat 32 de sortimente de brânză telemea de vacă comercializate în 

marile structuri comerciale. Rezultatele studiului au relevat următoarele https://www.apc-

romania.ro/ro/i-telemea-de-vaca-cu-solutie-pentru-dezghetarea-drumurilor/NDY5LTE.html:  

-analiza ingredientelor folosite la fabricarea telemelei: ingredientele regăsite în 

compoziția sortimentelor de brânză telemea de vacă analizate au fost următoarele: 

lapte de vacă pasteurizat, proteină din lapte, sare, culturi lactice, cheag, clorură de 

calciu și acid lactic; o mare parte dintre brânzeturile analizate nu conțin decât puțin 

lapte sau constituie produse realizate din alte materii prime, îndeosebi din uleiuri 

hidrogenate sau nehidrogenate, folosind ingrediente care asigură precipitatului o 

consistență și proprietăți organoleptice specifice brânzei, folosirea clorurii de calciu 

(cheagul chimic) fiind mai economică decât folosirea cheagurilor naturale;  

-analiza informațiilor nutriționale: valoarea energetică per 100 grame produs variază 

între 169 kcal și 310 kcal; cantitatea de grăsimi per 100 grame produs variază între 12 

grame și 26 grame din care grăsimi saturate între 8,4 grame și 18 grame per 100 grame 

produs; cantitatea de proteine per 100 grame produs variază între 12 grame și 21 

grame; produsele analizate au un conținut ridicat de sare, care variază între 1 gram și 

6 grame per 100 grame produs. 

-aprecierea calității produsului: raportat la standard, 40% din cele 32 de sortimentele 

analizate au calitatea a II-a; 23% din sortimentele analizate au calitatea I; 37% din 

sortimentele analizate au calitate superioară. 

Schemele de calitate, fie ele naționale sau europene, reprezintă, însă, o garanție a 

calității. În ceea ce privește brânza telemea, România este reprezentată, în cadrul sistemelor 

de calitate europeană, de două produse: Telemeaua de Ibănești - Denumire de Origine 

Protejată (2016)și Telemeaua de Sibiu – Indicație Geografică Protejată (2019). 

https://www.apc-romania.ro/ro/i-telemea-de-vaca-cu-solutie-pentru-dezghetarea-drumurilor/NDY5LTE.html
https://www.apc-romania.ro/ro/i-telemea-de-vaca-cu-solutie-pentru-dezghetarea-drumurilor/NDY5LTE.html
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Telemeaua de Ibănești 

Conform caietului de sarcini întocmit de grupul aplicant (Asociația pentru 

promovarea produselor tradiționale de pe Valea Gurghiului), produsul este descris astfel 

https://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/produse-traditionale/caiet-de-sarcini-telemea-

ibanesti.pdf: 

 

“Telemeaua de Ibănești este un produs alimentar obținut prin coagularea acidă a 

laptelui, urmată de prelucrarea tehnologică a coagulului prin procedee de ordin fizic, chimic și 

microbiologic. Are în compoziție cazeina laptelui, cea mai mare parte de grăsime, o parte din 

lactoză și din produșii ce se formează pe seama fermentației acesteia (acidul lactic), precum și 

o cantitate variabilă de săruri minerale. Este un sortiment de brânză telemea, fabricat din lapte 

de vacă și se prezintă sub două forme: proaspătă și maturată. Specificitatea produsului 

alimentar este dată de faptul că telemeaua este obținută numai din lapte de vacă și conservată 

în saramură extrasă din fântâna de apă sărată de la Orșova. Fântâna cu apă sărată naturală din 

satul Orșova, comuna Gurghiu, județul Mureș este o sursă de saramură pe care localnicii o 

foloseau încă din cele mai vechi timpuri pentru conservarea produselor alimentare: brânză, 

carne, legume. Saramura extrasă din fântâna de la Orșova se caracterizează printr-o cantitate 

mai mare de calciu și magneziu față de saramura obținută din dizolvarea sării în apă.” 

 

 

https://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/produse-traditionale/caiet-de-sarcini-telemea-ibanesti.pdf
https://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/produse-traditionale/caiet-de-sarcini-telemea-ibanesti.pdf
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Referitor la caracteristicile organoleptice, acestea sunt următoarele: 
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În urma analizelor fizico-chimice realizate, au reieșit următoarele valori: 

 

Telemeaua de Sibiu 

Conform caietului de sarcini întocmit de grupul aplicant (Asociația Producătorilor de 

Telemea de Sibiu) https://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/2018/telemea-de-sibiu/caiet-

sarcini-telemea-de-sibiu-2018.pdf) sortimentul de brânză se prezintă după cum urmează: 

 

Caracteristicile organoleptice:

 

https://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/2018/telemea-de-sibiu/caiet-sarcini-telemea-de-sibiu-2018.pdf
https://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/2018/telemea-de-sibiu/caiet-sarcini-telemea-de-sibiu-2018.pdf
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Caracteristicile fizico-chimice: 

 

 

Telemeaua, cașul și brânza frământată – modalități de preparare pe teritoriul GAL 

Napoca Porolissum 

Pentru a produce brânzeturile, producătorii din zonă respectă în general, rețetele 

tradiționale, însă în majoritatea situațiilor, cheagul utilizat este unul de sinteză, pe care îl 

achiziționează din comerț. Inovația, în ceea ce privește rețetele, este prezentă în foarte puține 

cazuri și constă în adăugarea unor mirodenii, sau în testarea unor tehnici noi de maturare. În 

unele cazuri, cheagul utilizat la prepararea brânzeturilor este obținut în gospodărie: 

”Prima dată facem cheagu’. Când tăiem porcu’, luăm stomacu, îl spălăm frumos, îl curățăm, -

îl spălăm cu apă cu oțet, așè. Curățăm tăt, că are pă el așè, nu știu cum să spun, ca o pieliță așè, luciòsă. 

Îi luăm pielița aia și-l umplèm cu sare. Îl còsem frumos și după ce-l còsem, îl acățăm la pod sau afară, 

orișiunde, să steie așè, acățat. Și când să uscă, cură așè, di pă el, ca un scloi. Când îi scloiu’ ăla lung, 

așè, cam la vreo cinci centimetri, înseamnă că-i gata. Îl dăm jos, îl tăiem frumos bucăți, feliuțe, așè, 

fideluțe, și-l punem într-un borcan de cinci litri. Punem păstă el zăr, punem oțet, câteva boabe de piper 

și-l amestecăm bine, bine, bine și îl punem într-un loc unde să steie la căldură așè, potrivită, și-l lăsăm 

până se ridică sus. Se ridică și stă așè, deasupra, fideluța aia și apoi să lasă jos. Când s-o lăsat jos, îi 

cheagu’ gata. Îl strecurăm frumos și după ce-l strecurăm îl punem în sticle de un sfert, de jumate, de 

un litru, depinde. Că nò, ne gândim cât lapte avem, că la aproximativ cinzăci de litri trebe un sfert de 

kil de cheag de casă, la o sută de litri trebe o juma’ de kil- nò și așè facem cheagu’. Îl țânem închis 

ermetic, îi punem dopuri de-acelea de plută și îl pui în dulapu’ unde țân uleiuri și de-aiestea, nu-l țân 

la rece. Și când am nevoie, numa’-l desfac, îl agit puțin că să lasă așè, ceva de la sare, de la stomacu’ 

ăla, rămâne în fund la sticlă ceva [depunere]. Așè să face cheagu’.  

[…] Muljem laptele, îl strecurăm -trebe să aibă o temperatură potrivită- punem cheagu’, 

amestecăm bine, bine, bine. [Temperatura o] verificăm cu degetu’, cu mâna, așè, să simți că îi cald, 

punem cheagu’, amestecăm bine, bine, acoperim cu tifon și când videm că iese puțin zer –nò bine, trebe 

să steie o jumate de oră – 45 de minute- și pă urmă, când am văzut că uruiește puțân zăr deasupra, îl 

crepăm așè cu lingura de lemn în patru-cinci-șasă, pă urmă îl acoperim cu tifon și punem un castron 



 

 

22 

 

cu gura-n jos pă el. Îl lăsăm să steie așè 15-20 de minute și pă urmă începem să-l zăruim. Zăruim acolo, 

scòtem zer mai mult de jumătate din el, pă urmă îl punem în tifoane și îl acățăm și-l țânem [agățat] 

tri-patru zâle, depinde cum îi de cald. Când îi cald tare, două zâle –după două zâle îi scurs. Da’ mai 

lăsăm încă o zi că îl tăiem pă urmă și punem puțină sare și-l lăsăm așè, ca să facem brânză frământată. 

Ăsta-i cașu’.  

 […] Brânza frământată [se prepară astfel]: am tăiat cașu’ felii, am pus puțină sare pă el, 

lăsăm o juma’ de zi, așè, pă urmă îl dăm pân mașina de tocat, sau îl putem face și cu mâna, îl frământăm 

bine, bine, bine cu mâna, îl gustăm de sare, să fie potrivit de sărat și pă urmă îl batem bine. Acuma îl 

pun în congelator, da’ îl mai pun și în oală și-acuma, în oală de email. Îl pun, îl apăs bine, bine, bine și 

îl pun în frigider, cu capac pă el. Și de-acolo iei. Mai demult punèm în oală și punèm un fund de lemn 

și pă fundu’ ăla punèm o piatră grè și îl țânèm în beci. Și-apoi iară brânză de burduf, că să făcè iute 

după o o perioadă.  

Telemeaua tot așè o facem: închegăm laptele, când vidèm că ieșè zăru’, îl crepam în patru, îl 

lăsam să steie așè, îl zărium, da’ nu așè tare cum zăruim cașu,’ și pă urmă îl punem înt’-o lăduță –avem 

o lăduță făcută, specială păntru așè ceva: îi cu găuri jos, pui un tifon în fund la lăduța aia și pă urmă 

pui cașu’ tot acolo și-l lași să steie și după ce l-ai pus tot, iei un cuțit și-l tai în toate direcțiile, ca să să 

scurgă zăru’ ăla din el. Când ai crezut că-i scurs și-l vezi că cât-de-cât îi așè, deasupra pui un capac, pă 

capac o greutate mare, să scură de zăru’ ăla și pă urmă o tai bucăți și o bagi în saramură –să steie ou’. 

Saramura o facem din apă cu sare și punem un ou deasupra – când stă ou’ deasupra, îi gata saramura, 

așè trebe să fie de tare. După aia o așezi înt’-o oală, sau depinde, că acuma sunt și niște putini. Apa aia 

o pui păstă iè, morătorea aia, care s-o scurs, zăru’ ăla, și ăla îl poți amesteca și pui capac ca să steie iè 

în morătoarea aia, să nu iasă deasupra, că să strâcă dacă să ridică. Și-apoi de-acolo iei și mânânci, că 

brânza nu-și iè mai multă sare de câtă îi trebe.” (Elena Panea, sat Mărgău) 
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La prepararea brânzeturilor, fermierii fac apel, în majoritatea cazurilor, la cunoașterea 

locală și nu urmăresc standardele oficiale de calitate ale sortimentelor (acolo unde acestea 

există) sau normele sanitar-veterinare. Una dintre principalele probleme ale produselor 

obținute în exploatațiile agricole este, așadar, faptul că marea majoritate a producătorilor nu 

dețin buletine de analize pentru brânzeturi. Producătorii care dețin diverse forme de 

autorizare sunt cei care duc periodic produsele la analize, efectuate în cadrul DSV. Pentru 

producătorii care predau laptele la centrele de colectare, analizele laptelui sunt efectuate 

periodic de către acestea (de ex. Cooperativa Agricolă Someș Arieș, fabrica La Colline, 

Cooperativa Agricolă Miorița Silvaniei, BiagenSwiss). 

Lipsa analizelor și neconformarea la condițiile legale de comercializare, precum și alți 

factori (de ex. cutuma, lipsa educației antreprenoriale etc.) au generat crearea unor rețele 

comerciale alternative; 40 din 42 de producători, autorizați sau neautorizați, își vând întregul 

stoc de produse în rețeaua locală, în regim propriu, de acasă. Doar 7 ferme sunt prezente 

periodic în piețe volante și târguri (piața de la Beliș; piața de la Huedin), 3 ferme își desfac 

produsele în magazine (magazinul Sat în Oraș și Băcănia Bun din Cluj-Napoca, magazine 

locale) și două ferme sunt prezente în piețe agro-alimentare (de ex. piața Ion Meșter din Cluj-

Napoca). 
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III ANALIZA 

 

 

Având în vedere situația rezultată din datele colectate de pe teren, se desprind 

următoarele: 

1. Puncte tari 

 

❖ vârsta producătorilor (capii exploatației agricole)- segmentul de vârstă în care se încadrează cei 

mai mulți fermieri este 36-45 de ani (peste 40%), urmat de segmentul 46-55 de ani (peste 20%), 

împreună reprezentând mai mult de două treimi din eșantionul studiat; o generație tânără de 

fermieri poate fi mai receptivă la inovație (adoptarea unor tehnologii moderne, înclinația spre 

diversificarea gamei de produse, adaptarea la cerințele pieței etc.); 

❖ disponibilitatea fermierului la muncă -sunt familii întregi care lucrează în fermă (atât bărbații, 

cât și femeile), sarcinile fiecărui membru al familiei fiind clar stabilite; 

❖ numărul mare de animale (în special de oi) care, dacă ar fi gestionat corespunzător (de ex. 

mecanizat), ar putea să genereze creșterea producției de lapte care, la rândul ei, generează o 

producție mai mare de brânză; 

❖ rasele autohtone -oaia țurcană, vaca bălțată românească, capra carpatină-, care contribuie la 

păstrarea identității locale și la obținerea unor produse calitative, situație determinată de 

caracteristicile raselor (de ex. oaia țurcană este o rasă extrem de rezistentă la boli, perfect 

adaptată la condițiile meteo nefavorabile, multifuncțională - crescută atât pentru lapte, cât și 

pentru carne și lână); 

❖ calitatea și dimensiunea pajiștilor (suprafețele vaste) unde sunt pășunate animalele, care 

influențează bunăstarea animalelor, calitatea laptelui și, implicit, a brânzeturilor; 

❖ transmiterea/ păstrarea meșteșugului în familie -marea majoritate produc brânzeturile după 

rețete tradiționale, în mod artizanal; 

❖ durabilitatea procesului de producție -acestea respectă ciclul natural, respectă mediul 

înconjurător etc.; 

❖ prețul accesibil pentru consumator; 

❖ faptul că marea majoritate a clienților rezonează cu produsele (există nișa potrivită pentru 

produse). 
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2. Puncte slabe 

 

❖ lipsa personalului, a resursei umane calificate, membrii familiei neputând gestiona singuri o 

exploatație agricolă care cuprinde efective mari de animale –sunt aduși ciobani din diverse 

părți ale țării, în special Moldova, iar aceștia nu își onorează contractele (mulți fug de la stână); 

în plus, mulți dintre aceștia nu sunt ciobani propriu-ziși, ci mai degrabă zilieri, iar o bună parte 

nu sunt familiarizați cu activitățile de bază ale fermei (mulsul oilor, prepararea brânzei etc.); 

❖ lipsa educației antreprenoriale în rândul fermierilor, care conduce la o capacitate redusă de a 

înțelege marketingul contemporan și de a vinde și a aborda produse și piețe noi ; 

❖ efectivele mari de animale, care nu pot fi gestionate corespunzător din două cauze: lipsa 

personalului/ forței de muncă și lipsa proceselor mecanizate; faptul că fermierii dețin animale 

pe care nu le pot gestiona influențează în mod decisiv producția de brânzeturi - foarte mulți 

dintre producători nu mai mulg animalele -lasă mieii la oaie și îi cresc pentru carne;  

❖ productivitatea scăzută a raselor (de ex. a țurcanei, crescută pentru multifuncționalitatea ei) în 

comparație cu rasele de lapte; 

❖ dimensiunea sezonalității -spre deosebire de vaci, care sunt productive pe tot parcursul anului, 

oile țurcane dau lapte din aprilie până în septembrie, însă laptele nu se ia mai repede de 1 mai, 

pentru că primele două săptămâni se lasă mieii la oaie pentru îngrășat și comercializare pentru 

carne în perioada pascală; productivitatea fiind limitată, se impune adoptarea unor strategii de 

valorificare eficientă, altminteri câștigurile fiind compromise;  

❖ producerea unui număr mic de sortimente de brânzeturi -marea majoritate a fermierilor 

produc telemea și caș dulce, brânză de burduf și brânză frământată; 

❖ valorificarea redusă a laptelui, datorată lipsei mijloacelor tehnologice, care determină 

reducerea câștigului pentru fermier;  

❖ lipsa expertizei în fabricare; 

❖ lipsa condițiilor igienico-sanitare (de ex. pentru că nu este nimic mecanizat, laptele se 

procesează direct la stână, acest lucru însemnând că există niște condiții mai precare de igienă, 

din punct de vedere al accesului la surse de apă, al utilizării unor echipamente/ ustensile sterile 

etc.); 

❖ lipsa trasabilității produsului; 

❖ imposibilitatea determinării calității brânzeturilor; 

❖ imposibilitatea accesării rețelelor alimentare convenționale;  

❖ lipsa oportunităților de finanțare. 

 

3. Oportunități 

 

❖ creșterea randamentului în următoarele faze: mulsul mecanizat, care ar duce la valorificarea 

optimă a resursei de lapte; 

❖ obținerea unor tipuri de brânzeturi care să poată fi vândute la prețuri mai mari, urmărindu-se 

varietatea și maturarea pentru a asigura durabilitatea în timp a brânzeturilor; 

❖ legalizarea întregului proces -de la de producție, până la comercializare; 

❖ accesarea schemelor naționale (produs tradițional) sau europene de calitate (DOP, IGP etc.), în 

vederea poziționării mai bune pe piață. 
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4. Amenințări 

 

❖ situația demografică caracterizată de depopularea satelor -fermierii foarte tineri sunt în procent 

redus, iar impactul demografic din mediul rural afectează continuitatea păstoritului și 

transmiterea tradiției; 

❖ dificultatea meseriei și pericolul de dispariție a acesteia, în condițiile depopulării satului 

românesc; 

❖ ilegalitatea demersului, de la producere până la comercializare, care generează o serie întreagă 

de riscuri -de la îmbolnăvirea consumatorilor până la răspunderea în fața legii (în majoritatea 

cazurilor, produsele sunt obținute în unități neautorizate; ulterior producerii brânzeturilor, 

acestea nu sunt supuse analizelor; nefiind supuse analizelor, sortimentele nu pot fi 

comercializate legal; neputând fi comercializate legal, prețurile sunt mici, iar producătorul nu 

le comercializează la un preț care să aducă un câștig satisfăcător; nefăcând profit, fermierii nu 

au posibilitate de a-și automatiza producția și de a-și dezvolta ferma etc.); 

❖ impactul negativ al subvențiilor asupra oieritului în general și asupra oportunității de a 

produce brânză (animalele, în multe cazuri, fiind crescute exclusiv pentru a încasa subvenția). 

 

Problematizarea chestiunii laptelui nu este un subiect nou, aceasta regăsindu-se, mai 

mult sau mai puțin în aceeași formă, pe agenda publică, încă de acum un secol:  

 

”Marele desavantaj al economiei oilor îl formează faptul că turmele sunt izolate, de obiceiu în 

regiuni muntoase, aşa că se poate foarte puţin face pentru progresul culturii lor. In felul acesta 

se irosesc bogăţii importante, pentru faptul că laptele nu poate fi lucrat decât în mod primitiv, 

adecă în acelaş fel în care l-am moştenit dela origina începuturilor. Deaceea deşi s'a reuşit să se 

formeze tipuri naţionale de produse ca: telemea, brânză de munte, caşcaval, etc., ele nu pot fi 

valorificate din cauza tradiţionalismului cu care sunt împachetate şi din cauza unei complecte 

lipse de reclamă şi publicitate. Astfel deşi brânza de munte ar rivaliza uneori cu cele mai fine 

produse străine, ambalajul ei se prezintă şi astăzi în acel aspect respingător al burdufului de 

oaie, când streinii au adoptat cutia mica şi arătoasă, apoi staniolul, hârtia impenetrabilă, etc. In 

unele regiuni se întrebuinţează ca un imediat progres, ambalajul în coaje de brad, fapt care dă 

brânzei o aromă deosebită şi o face de o remarcabilă fineţe. Totuşi cantitatea împachetată e 

departe de a fi cea optimă care se mărgineşte astăzi la 250, 500, 750 gr. şi şi aceea despărţită în 

bucăţele de cea 50—60 gr. Prin urmare ecenomia laptelui la noi are nevoie de importante 

modificări şi adaptări pentru a ajunge ceeace ar trebui şi pentru a atinge venitul naţional pe 

care îl reprezintă. Chestiunea are nevoie de propaganda multă şi de instrucţiuni 

corespunsătoare. O muncă asiduă se impune deci factorilor în drept, pentru a ajuta să ridicăm 

un produs naţional care ar însuma frumoase şi importante venituri pentru economia noastră, 

anume cel puţin într'o proporţie înzecită faţă de timpurile de azi.” (Brânduș, Revista 

economică, nr. 21, Sibiu, mai 1932). 

Propaganda la care se face referire în textul de mai sus implică astăzi, alături de alte 

demersuri, o punere în valoare, prin diverse instrumente de advertising, a producătorilor și a 

produselor acestora. Rezultatele cercetării de față pot, așadar, servi la construirea unor trasee 

turistice care să servească acestui scop. (Anexa nr. 3) 
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ANEXA NR. 1 

 

 

 

Preambul 

Cercetătorul stabilește, de comun acord cu subiectul intervievat, cadrul în care va avea loc interviul, în 

așa fel încât să fie asigurate condițiile de confort ale persoanei intervievate. Cercetătorul se prezintă, iar 

apoi aduce la cunoștința subiectului intervievat, în mod rezumativ, scopurile cercetării și maniera în 

care va decurge interviul. 

Cercetătorul solicită acordul intervievatului în ceea ce privește înregistrarea audio a conversației, 

asigurându-l că vor fi respectate toate normele de etică a cercetării (de ex. confidențialitatea datelor 

etc.). 

 

Teme generale 

Vor fi formulate întrebări pornind de la următoarele puncte: 

1. Subiectul intervievat este rugat să se prezinte (nume, prenume, data nașterii, mediul de reședință 

etc.) 

2. Subiectul intervievat este rugat să descrie, în mod succint, caracteristicile gospodăriei/fermei și 

activitatea sa din cadrul acesteia. 

3. Subiectul intervievat este rugat să vorbească puctual despre modelul de creșterea animalelor din 

gospodăria proprie, modul de producție, tehnicile de preparare a produselor etc. 

 

Întrebări specifice 

În funcție de profilul subiectului intervievat, vor fi formulate întrebări pornind de la matricei de analiză 

pe teren, prevăzută în Anexa la contract, de ex: 

-Care sunt tipurile și rasele de animale pe care le dețineți? Câte animale din fiecare rasă aveți? 

-Care sunt perioadele productive pentru fiecare rasă? Ce anume influențează productivitatea 

acestora?  

-Care sunt principalele etape ale ciclului de producție în ceea ce privește obținerea 

brânzeturilor? Detaliați, vă rog, fiecare etapă. 

-Ce elemente tradiționale sau specifice zonei dvs. se regăsesc în modul în care obțineți brânza 

.....(telemea/ frământată etc). Dați-mi un exemplu. 

-Cu ce frecvență trimiteți produsele obținute la analize? 

-Produsul pe care îl comercializați întâmpină dificultăți în ceea ce privește vânzarea pe piață? 

Din ce cauză? 

  

GHID DE INTERVIU 

fermieri/ producători 

(capi ai exploatațiilor agricole) 
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ANEXA NR. 2 

LISTA PRODUCĂTORILOR DE BRÂNZETURI 

intervievați pe teritoriul GAL Napoca Porolissum 
 

A   

Aluniș Berde Szilard brânză maturată, unt 

   

B   

Bociu Buș Ilie 
telemea sărată și proaspătă, caș proaspăt și dospit, 

brânză frământată 

Buteni Forț Marinel telemea sărată, burduf 

   

C   

Călata Popa Ionuț Alexandru  

Călata Pop Ioan Dan telemea, bătută, caș opărit 

Ciuleni Brad Alina telemea, caș, burduf 

Ciuleni Rășinar Viorel telemea, burduf 

Ciuleni Hodor Radu-Simion caș, burduf, telemea 

Ciuleni Bara Ciprian Petrica burduf, telemea, smântână, urdă 

   

D   

Domoșu Marton Laszlo telemea, caș 

   

G   

Gilău Groza Marius Ionuț caș proaspăt, telemea 

   

H   

Horlacea Zsebe Elisabeta telemea, caș 

Horlacea Pavel Gheorghe telemea, caș proaspăt, brânză frământată, urdă 

Horlacea Coldea Ioan-Iacob telemea, caș 

Horlacea Buș Aurel telemea, caș, burduf 

   

I   

Izvorul Crișului Fătan Daniel telemea, caș, urdă, burduf 

Izvorul Crișului Antal Levente telemea, caș, brânză 

   

M   

Măguri Toader Alexandru caș proaspăt, brânză burduf 

Măguri Roba Carmen Ioana cașcaval afumat 

Măguri Mariș Maria 
cașcaval afumat, brânză burduf, brânză topită, 

telemea sărată și telemea dulce 

Măguri Toader Simona cașcaval, brânză frământată 
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Mănăstireni Gânscă Anișoara telemea, caș afumat, urdă, burduf 

Mărgău Boc Adrian brânză proaspătă, caș telemea 

Mărgău Gencsi Delia brânză proaspătă 

Mărgău Urs Adrian caș, brânză frământată 

Mărgău Faur Liviu burduf, caș proaspăt 

Mărgău Panea Elena caș proaspăt, urdă, telemea, burduf, cașcaval 

Mărișel Bâlc Cosmina telemea, caș învechit, burduf, cașcaval, caș proapăt 

Mărișel Roșu Mariana caș proaspăt 

Mărișel Todea Tițiana caș, smântână, telemea cu mirodenii 

   

N   

Nearșova  Kovacs Szilveszter 
telemea, telemea maturată, cascaval cu mirodenii, caș 

proaspăt/ uscat 

   

R   

Răchițele Suciu Maria telemea cu condimente și mirodenii, burduf 

Răchițele Suciu Florina telemea, caș, burduf 

Râșca Matiș Angela Cornelia cașcaval, telemea 

Rogojel Pleș Adrian telemea, brânză frământată, caș proaspăt 

   

S   

Săcuieu Pașcalău Valer caș proaspăt 

Săcuieu Pop Dorina Florica caș proaspăt 

Săcuieu Pașcalău Adrian Nicușor telemea, caș, brânză afumată 

Săcuieu Mereu Nicolae Gheorghe caș proaspăt, telemea 

Sâncraiu Pașcalău Ghiță Nelu telemea, caș 

Scrind-Frăsinet Nicorici Teofil telemea sărată, brânză frământată 

   

V   

Vișagu 

Merca Ioan Marin 

ambasador al 

branzeturilor in 

teritoriul GAL NP 

brânzeturi maturate, semimaturate, proaspete, unt 

brânză topită, urdă 
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ANEXA NR. 3 

 

TRASEUL TURISTIC AL BRÂNZETURILOR  

de pe teritoriul Gal Napoca Porolissum 

(exemple materiale promoționale) 

 

 

 

a. Harta brânzarilor –propunere 
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b. Propunere traseu și lista contactelor producătorilor 
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Nume Sat Nr. tel Comună 
Groza Marius Gilău 745451995 Gilău 

Tatiana Todea Mărișel 754706528 Mărișel 

Mia Roșu Mărișel 755267311 Mărișel 

Cosmina Bâlc Mărișel 744954759 Mărișel 

Mariș Maria Măguri 274A 749671767 Măguri - Răcătău 

Roba Carmen Măguri 418 B 743320941 Măguri - Răcătău 

Toader Alexandru  Măguri238 745326891 Măguri - Răcătău 

Toader Simona  Măguri325 749321481 Măguri - Răcătău 

Angela Matiș Râșca 757096492 Râșca 

Popa Ioan Călata 720061323 Călățele 

Popa Ionuț Alexandru Călata 754955014 Călățele 

Gânscă Anișoara Aurora Mănăstireni  138 754955014 Mănăstireni 

Antal Levente Izvorul Crișului 752117928 Izvorul Crișului 

Fățan Daniel Izvorul Crișului 740059030 Izvorul Crișului 

Kovacs Francisc/Silvester Nearșova 
763786579/ 

0763984142 
Izvorul Crișului 

Pașcalău Ghiță Sâncraiu 735630687 Sâncraiu 

Berde Szilard Alunișu 727398922 Sâncraiu 

Marton Laszlo Domoșu 744937133 Sâncraiu 

Szebe Elisabeta Horlacea 372913258 Sâncraiu 

Pavel Gheorghe Horlacea 744116862 Sâncraiu 

Pop Dorina Florica Săcuieu   Săcuieu 

Pașcalău Valer Săcuieu 722773791 Săcuieu 

Mereu Nicolae Săcuieu 733683908 Săcuieu 

Pașcalău Adrian Nicușor Săcuieu   Săcuieu 

Pleș Adrian Rogojel 740052175 Săcuieu 

Ioan Marin Merca Vișagu 723930708 Săcuieu 

Panea Mărgău 766844352 Mărgău 

Boc Adrian Mărgău 720038225 Mărgău 

Gencsi Delia Mărgău 737650984 Mărgău 

Urs Adrian Mărgău 729871129 Mărgău 

Faur Liviu Mărgău 771250886 Mărgău 

Buș Ilie Gheorghe Bociu   Mărgău 

Forț Marin Buteni 720406106 Mărgău 

Hodor Radu 

Simion/Daniela 
Ciuleni 732823179 Mărgău 

Brad Alina  Ciuleni 734525668 Mărgău 

Rășinar Viorel Ciuleni   Mărgău 

Suciu Florina Răchițele 722692242 Mărgău 

Suciu Maria Răchițele 726194557 Mărgău 

Nicorici Teofil Scring Frăsinet 731443033 Mărgău 
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