
Refularea necompetivitatii
Orase in care sportul profesionist nu mai spune mare lucru, lupta pentru competitie, realizand recorduri ce
sfideaza imaginatia. Dupa ce Sibiul a batut recordul celui mai lung meci de baschet, la Baia Mare s-a
batut recordul mondial la cel mai mare gulas, la Turda s-a impletit cea mai lunga legatura de ceapa (176,2
metri), iar in Alba s-a preparat un balmos record de 500 de kilograme. Cele trei recorduri au fost batute la
sfarsitul saptamanii trecute. 
  
  Baia Mare a batut, sambata, recordul mondial la cel mai mare gulas pregatit intr-un singur vas, dupa ce
doi bucatari amatori din localitate au reusit sa faca unul de 7,3 tone. Titi Petrutiu si Dan Cordea,
realizatorii unei emisiuni culinare la un post local de televiziune, au primit o diploma din partea
observatorului Guinness World Records, Laura Hughes, care a monitorizat la fata locului tentativa de
doborare a recordului mondial. "Este omologat. Reprezentantul Guinness World Records a gustat si a
spus ca gulasul a iesit foarte bun. Pacat insa ca s-a masurat cu 100 de litri mai putin, care pot sa conteze la
un moment dat", a declarat Titi Petrutiu. Partenerul sau, Dan Cordea, a recunoscut ca a fost o "provocare
suprema". "Ma bucur ca am gasit intelegere la colegii de la teatru, pentru ca repetitiile pentru prepararea
gulasului au coincis cu acelea pentru piesa de teatru in care joc ", a spus Dan Cordea, actor al Teatrului
Municipal Baia Mare. Cei doi au fost ajutati de circa 170 de voluntari, mare parte dintre ei membri ai Fan
Clubului  "Titi si Dan ". Pentru prepararea gulasului s-au folosit circa o tona de carne, o tona si jumatate
de cartofi, sute de kilograme de ardei, morcovi, telina si alte zarzavaturi, fapt care a indemnat-o pe
Gyongyike Bondi, prefect al Maramuresului, sa spuna ca un intreg aprozar este in ceaunul fabricat
special pentru eveniment. Vasul, cu o capacitate de aproximativ 8.000 de litri, are 2,5 metri inaltime si 3
metri in diametru. Pentru ca sa poata amesteca ingredientele, bucatarii s-au folosit de linguri
confectionate special si care semanau cu vaslele de pe galerele romane. 
  
  Ceapa cat cuprinde 
  
  O echipa de 16 persoane a realizat, sambata, in cadrul festivalului agrar Turdafest, cea mai lunga
impletitura de ceapa, care masoara 176,2 metri, doborand recordul mondial de 134 de metri inregistrat
anul trecut, transmite corespondentul MEDIAFAX. Madalina Mocan, purtator de cuvant al Asociatiei
"Turdafest", organizatorul festivalului, a declarat ca vor fi trimise catre Guiness Book of Worlds Record
inregistrarile video si fotografiile cu aceasta impletitura, asteptandu-se in maximum sase luni omologarea
recordului. "Au fost folosite intre 500 si 600 de kilograme de ceapa rosie la impletitura. Perioada de
impletit a fost de 4 ore, intre orele 14.15-18.15", a mentionat Mocan. in cadrul Turdafest a mai fost
realizat sambata si un colac secuiesc - kurtos kalacs - cu o lungime de 10 metri, pe un rotisor special
creat. Acesta este cel mai lung astfel de colac realizat in Romania. La colacul de la Turdafest s-au folosit
10 kilograme de faina. 
  
  Balmos gigant
  
  Autoritatile din judetul Alba au incercat, duminica, sa intre in Cartea Recordurilor preparand la Garda, in
Muntii Apuseni, un balmos urias in greutate de peste 500 de kilograme, mancarea, specific ciobanilor
ardeleni, fiind gatita intr-un cazan fabricat special pentru acest eveniment, transmite corespondentul
MEDIAFAX. Balmosul urias a fost momentul de atractie al Targului National de Turism Rural organizat
de autoritatile din Alba in paralel in comunele Garda, Arieseni si Scarisoara. Pentru a se putea gati o
asemenea cantitate de balmos organizatorii au pregatit o vatra speciala in curtea primariei din Garda, dar
au comandat si un cazan urias cu o capacitate de aproape 1.000 de litri. Mancarea a fost preparata de
proprietarii a 10 pensiuni turistice din zona, impreuna cu personalul acestor unitati, fiind folosite linguri
special confectionate de cativa lemnari. Pentru fabricarea balmosului urias s-au strans 500 de kilograme
de malai, 100 de kilograme de smantana si 60 de kilograme de branza. Recordul stabilit de autoritatile din
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Alba a fost urmarit de un reprezentant al Word Record Book care in final a inmanat prefectului de Alba,
Cosmin Covaciu, si primarilor din Garda, Arieseni si Scarisoara certificatul de omologare.
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