
So
ci

al
 - 

Pu
bl

ic
it

at
e

Cu
ri

er
ul

 z
ile

i -
 p

ag
. 1

2
Jo

i, 
17

 d
ec

em
br

ie
 2

02
0

Tăierea porcului 
este urmată de sor-
tarea și prepararea 
specialităților pentru 
apropiatele sărbători 
de Crăciun. 
Cum se frăgezește 
șoriciul

Denumirea de Ig-
nat vine de la Sfân-
tul Ignatie Teoforul, 
episcop de Antiohia 
și martir al Bisericii 
care este unul din cei 
mai de seama părinți 
apostolici. Pentru că 
nu a lepădat credința 
în Hristos, a fost arun-
cat în arenă și sfâșiat 
de lei, în jurul anului 
110, în timpul dom-
niei împăratului Tra-
ian.Pregătirile pentru 
acest moment impor-
tant dina in tea Crăciu-

nului  încep în seara 
dinaintea sacrificării 
porcului.  Se verifică 
butelia să fie plină 
cu gaz, cuțitele să fie 
bine ascuțite, supor-
tul pe care va fi pârlit 
por cul să fie pregătit, 
iar vasele unde se de-
pozitează carnea să 
fie curate. Am partici-
pat și noi, zilele trecu-
te,  la sacrificarea unui 
porc de peste 250 de 
kg, la o familie de gos-
podari din Bascov. 
Porcul a fost sacrificat 
dis-de-dimineață de 
câțiva bărbați, ca re 
l-au doborât repede la 
pământ și l-au înjun-
ghiat  în jugulară cu 
un cuțit cu lama lungă 
și vârful subțire. Ani-
malul a fost ridicat cu 

greutate pe un pat din 
țevi de fier și a înce-
put pârlirea cu arză-
torul și butelia cu gaz. 
După circa o oră, por-
cul a devenit negru ca 
tăciunele, moment în 
ca re s-a turnat peste 
el apă fiartă. Un secret 
care face ca șoriciul 
să fie foarte fraged 
este ca, după turnarea 
apei fierbinți,  porcul 
pârlit să se acopere cu 
o pătură groasă sau 
o folie. Astfel, apa se 
infiltrează în pielea 
groasă, iar șoriciul se 
frăgezește. După zece 
minute, timp în care 
băr bații participanți 
la sacrificare s-au în-
călzit cu o țuiculiță 
fiartă, porcul  a fost 
dezvelit și a început 

să fie frecat bine cu 
periile, până când 
șoriciul cel galben a 
ieșit la iveală. Șoriciul 
este deliciul cu care se 
înfruptă toți cei care 
participă la tăierea 
porcului.

Pomana porcului, 
răsplata de final

După aceea, șoriciul 
a fost râcâit cu cuți-
tul, pentru a rămâne 
un strat cât mai fra-
ged. Apa fiartă este 
de bază la curățatul 
porcului, așa că a fost 
folosită din belșug. 
Când porcul a devenit 
alb, bărbații pricepuți 
în ale măcelăritului 
au început să-i taie pi-
cioarele, după care ca-
pul familiei i-a crestat 

în frunte animalului o 
cruce, iar gospodina 
a tămâiat porcul și a 
spus rugă ciunea Tatăl 
nostru. Au urmat tă-
ierea capului, secțio-
narea grăsimii pe șira 
spinării, scoaterea 
carcaselor de porc, a 
șoriciului și a tuturor 
celorlalte părți.Înain-
te de a se înfrupta din 
șorici și a pune carnea 
la prăjit, s-a mers cu 
o bucată din carnea 
de porc din pilierii 
diafragmei, la medicul 
veterinar pentru efec-
tuarea examenului 
trichineloscopic obli-
gatoriu. De  spălatul 
mațelor s-au ocupat 
câteva femei , fiind 
musai ca mațele să fie 
pregătite pentru a fi 
umplute cu carne de 
cârnați, iar cele groase 
folosite la lebăr și cal-
taboș sau fierte, spre 
deliciul celor care le 
vor mânca cu usturoi 
și oțet. După ce toa-
te organele și carnea 
porcului au fost puse 
la rece, toți care au 
participat la sacrifi-
care au fost cinstiți 
la pomana porcului 
cu varză fiartă, carne 
prăjită cu mămăliguță 
și mujdei de usturoi, 
țuică și vin fiert. 

Crește numărul de cazuri de coronavirus!
Numărul de cazuri de coronavirus din județ oscilează 

de la o zi la alta. Dacă marți erau 138 de cazuri noi, 
ieri a fost înregistrată o creștere de 38 de cazuri, în 

total fiind 176 pacienți noi. Tot ieri au fost raportate și 
3 decese la pacienți infectați cu COVID-19. Coeficien-
tul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 

de locuitori era de 3,89, în Argeș. Potrivit datelor 
furnizate de Direcția de Sănătate Publică, situația 

epidemiologică din județ se prezenta astfel: persoa-
ne aflate în carantină instituționalizată: 0; persoane 

ieșite din carantină instituționalizată: 1.498; persoane 
aflate în izolare/carantină (anchetă epidemiologică): 

4.239, dintre care 1.679 în carantină la domiciliu și 
2.560 în izolare; persoane ieșite din izolare/carantină 

(anchetă epidemiologică): 30.709; persoane inter-
nate în spital: 471 (ieri  446); persoane internate la 

ATI: 46 (ieri 44); persoane vindecate: 13.987 (ieri 
13.894); persoane diagnosticate pozitiv: 17.022 (ieri 

16.846); cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 
176 (ieri 138); număr de teste efectuate în spitalele 

publice: 70.817 (dintre care 466 în ultimele 24 de 
ore); persoane decedate de la începutul pandemiei: 
475 (ieri 471). Până ieri, 16 decembrie, pe teritoriul 

României, au fost confirmate 571.749 de cazuri de 
persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 

19). 469.499 de pacienți au fost declarați vindecați. 
În urma testelor efectuate la nivel național, față de 

ultima raportare, au fost înregistrate 5.991 cazuri noi 
de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), 

acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un 
test pozitiv. Pacienții infectați cu SARS CoV-2 care au 

pierdut lupta cu virusul cumplit, aveau comorbidități. 
Deces 472: Bărbat, 76 de ani, cu comorbidități: HTA 

esențială, fibrilație atrială cronică; Deces 473: Bărbat, 
68 de ani, cu comorbidități: HTA, diabet zaharat tip II, 

insuficiență cardiacă congestivă, obezitate, insufici-
ență renală cronică; Deces 474: Bărbat, 77 de ani, cu 
comorbidități: HTA, diabet zaharat tip II, cardiopatie 

ischemică cronică; Deces 475: Bărbat, 60 de ani, cu co-
morbidități: neoplasm bronhopulmonar cu metastaze 

cerebrale și osoase.  M.S.

Duminică este Ignatul

Gospodarii nu renunță la 
tradiția tăierii porcului!
Duminică, 20 decembrie,  este Ignatul, 

conform tradiției din străbuni, fiind  
ziua în care se taie porcul. Pandemia nu-i 
oprește gospodari să respecte cu sfințenie 
această tradiție însă țin cont ca numărul 
persoanelor prezente în curte să fie mai 
restrâns ca anii trecuți. Sunt chemați cei din 
familie fiindcă fără ajutoare nu se poate! 
 I.Ivănoiu


