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1. Scurtă încadrare în timp şi spaţiu 

 

Comuna  Periam este aşezată în Câmpia Banatului  în bazinul hidrografic al Mureşului, la o 

distanţă de aproximativ 50 km nord-vest de Timişoara şi 45 km sud-vest de Arad. 

Primul document scris privind Periamul datează din 1332 când  proprietarul satului Emeric 

Bechey, fiul lui Ciata a primit posesiunea drept donaţie de la regele Carol Robert. În lista dijmei papale 

din 1333 se notează Nicolaus de Priamus .Încă din timpuri străvechi, în apropierea Mureşului, pe 

drumul sării din ocnele ardelene spre şesul panonic au existat aşezări omeneşti. 

 Intre Periam, Satu-Mare şi Munar a fost descoperită o aşezare preistorică.   In 1878 lângă pârâul 

Aranca s-a descoperit un mormânt(aparţinând culturii Periam-Pecica) în care au fost găsite nişte coarne 

de cerb împietrite şi un cuţit de bronz cu două tăişuri( aflate acum la muzeul din Timişoara); 

 In 1885 tot într-un mormânt( aparţinând probabil hunilor sau gepizilor) a fost descoperit un 

tezaur de tip germanic asemănător celui de la Pietroasa format din fibule de argint, cercei de aur 

împodobiţi cu alamandină şi mărgele din aur, sticlă şi chihlimbar( toate aceste sunt păstrate la Muzeul 

Naţional de la Budapesta); 

Numărul populaţiei a cunoscut mai multe fluctuaţii, mai ales până la începutul sec XIX când 

populaţia s-a confruntat cu mai multe epidemii. 

Între 1910-1938 numărul populaţiei a crescut lent( de la 4852 de persoane la 5251). Între 1945-

1948 numărul populaţiei creşte mult mai ales datorită colonizării populaţiei române. 

În perioada 1949-1966 numărul populaţiei scade datorită: 

 plecării în Uniunea Sovietică a populaţiei germane la munci obligatorii. 

 scăderii natalităţii 

 rămânerii în Germania a unei părţi a populaţiei germane după război. 

În 1948, numărul total al populaţiei era de 7163 de locuitori din care:3422 erau romano-catolici, 

732 greco– catolici, 2655– ortodocşi, 24–  protestanţi, 4–  evrei, 300– altele . 

La recensământul din 31.XII.1967 comuna Periam a avut un număr de 5521 de locuitori din 

care:  români–  3387, germani– 1763, maghiari– 226, alţii( sârbi, slovaci, rromi) – 145. 

La ultimul recensământ efectuat în 2002 situaţia locuitorilor Periamului  arăta astfel: români– 

3887,  germani– 85,  maghiari – 31,   sârbi – 23,  rromi-  415, altele 25. 



Șvabii bănățeni( în germană Banater Schwaben, în română generic șvabi) sunt o 

etnie germană din grupul șvabilor dunăreni care au emigrat în Banat cu peste 200 de ani în urmă, 

venind din diferite regiuni din sudul Germaniei și Austria. Deși a format pentru lungă vreme o 

comunitate puternică și importantă, din cauza transformărilor politice din ultimul secol cea mai mare 

parte a șvabilor bănățeni a emigrat în Germania
1
. 

Actualmente Periamul este o comună tipic bănăţeană cu populaţie mixtă: români, maghiari, 

germani, sârbi, rromi, evrei. Prin urmare viaţa cotidiană prezintă aspecte şi interferenţe interculturale 

caracterizate prin toleranţă şi înţelegere reciprocă în relaţiile interumane. De exemplu: locuitori sunt 

multilingvistici, generaţia a doua şi a treia vorbind două – trei limbi. Interferenţe se observă  pe plan 

culinar la tradiţii şi obiceiuri de nuntă, de botez, de înmormântare.  

 

2. Bucătăria specifică zonei 

 

Bucătăria bănăţeană a fost puternic influenţată de cea austro-ungară. Mâncărurile pregătite în 

Banat sunt făcute în cea mai mare parte din carne de porc, pui sau vită, cu legume prăjite în untură sau 

ulei, cu sosuri din făina, pentru a le face mai consistente, condimentate cu: piper, cimbru, boia de ardei 

sau chimen. Bucătăria din Banat se caracterizează prin mâncăruri grase, hrănitoare si gustoase. 

’’Zupa’’ aurie şi aburindă in care se scaldă tăiţei subţirei, papricaş mustind de cartofi gălbiori si 

bucatele de carne fragedă, varza călită inţesată de cârnaţi  gustoşi, pogăcele, beigli din care se revarsă  

macul înecatîin lapte, scovergi unse cu gemuri fel de fel. 

’’Zupele’’ se pregătesc cu tăiţei de casă, făcuţi de gospodine din ouă si făină. In zeamă e musai 

să-şi fi făcut veacul vreme îindelungată carnea de cocoş,  pui sau găina, care, pe lângă o savoare unică, 

îi dă acea culoare inegalabilă între galben şi auriu
2
. 

Un exemplu ar fi”Schwäbische Spätzle”,  cunoscute şi sub denumirea de”Schwäbische 

Knöpfle”, sunt paste obţinute cu ouă proaspete. 

Produsul are o formă neregulată si o suprafaţă rugoasă si poroasă. Aluatul gros este lăsat să 

cadă direct în apa ce fierbe sau în vaporii de apă. 

                                                           
1
 https://ro.wikipedia.org/wiki 

2
 http://www.opiniatimisoarei.ro/ce-mai-pune-banateanul-pe-masa/23/02/2015 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germani
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98vabi_dun%C4%83reni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germania


 

Aceste paste cu ou pot fi groase sau subtiri, lungi sau scurte. Ingredientele utilizate pentru a 

pregati „Schwäbische Spätzle”/„Schwäbische Knöpfle” sunt urmatoarele: gris, oua proaspete si apa 

potabila. Se mai pot adauga: sare (maximum 1 %), condimente, verdeata si spanac. In cazul 

„Schwäbische Spätzle”/„Schwäbische Knöpfle” proaspete, se poate adauga acid citric si, in loc de 

gris, se poate utiliza faina, integral sau partial
3
.2 

Câte si mai câte minunăţii se pregăteau prin cuptoarele gospodinelor din această parte de ţară, 

de-a lungul secolelor. Multe dintre bucatele tradiţionale bănăţene s-au mai pastrat şi  îşi mai găsesc si 

astăzi locul pe mesele noastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 http://www.agriculturae.ro/index.php/delicios-in-europa/alte-tari/1624-pastele-svabesti-schwaebische-

spaetzle.html 

 

http://www.agriculturae.ro/index.php/delicios-in-europa/alte-tari/1624-pastele-svabesti-schwaebische-spaetzle.html
http://www.agriculturae.ro/index.php/delicios-in-europa/alte-tari/1624-pastele-svabesti-schwaebische-spaetzle.html

