Participarea României la “Autumn Food Festival” de la ANU

Eveniment gastronomic organizat de catre College of Asia and the Pacific (CAP) din cadrul
Australian National University din Canberra, “Autumn Food Festival” este o competitive
destinată angajatilor Colegiului având o finalitate caritabilă.
Anul acesta, pe 26 aprilie 2012, Adina Leu - membra a comunitatii romanesti din Canberra si a
departamentului Resurse Umane a CAP a participat la acest festival reprezentand cu brio
Romania.
Am vorbit cu Adina pentru a ne povesti mai mult despre acest eveniment.

Ambasada: Cum ai aflat de acest eveniment?
Adina Leu: E simplu . Am fost in echipa organizatoare. Ideea festivalului gastronomic mi-a
venit cand am observat marea diversitate culturala a angajatilor nostri si faptul ca nu ne stim
prea bine intre noi. Festivalul s-a dorit a fi un eveniment de socializare si teambuilding pentru
angajati, pe de o parte, si de strangere de fonduri in scopuri caritabile, pe de o alta parte.
O parte dintre noi am gatit mancare traditionala din tara noastra de origine, iar alti colegi au
participat la “mancat”, platind o taxa simbolica.
Festivalul a fost un real success, iar suma pe care am reusit sa o strangem in cadrul
evenimentului va fi donata unui program de Responsabilitate Sociala al Universitatii menit sa-i
ajute pe studentii ce provin din familii nevoiase sa-si continue studiile.
Ambasada: Să înteleg că tu, atât de tânără, ai gătit românește?
Adina Leu: Da, daaa  ! Sunt foarte mandra de fondul meu cultural si de originea romana.
Spre exemplu, de 1 Martie am facut acasa snururi de martisor din lana alba si rosie si le-am
dus colegilor mei, povestindu-le despre traditia martisorului. Li s-a parut foarte interesant si toti
au purtat snuruletele de la mine pana pe 9 Martie.
De data aceasta am vrut sa impartasesc si cu colegii mei cateva dintre mancarurile noastre
traditionale. Ajutata de sotul meu, am pregatit cu o zi inainte: salata de boeuf, salata de vinete,
fasole batuta si o varza calita pe care am servit-o cu smantana. Am incercat sa fac mancare
normala, mancare vegetariana si mancare vegana. As fi vrut sa fac sarmale, insa ingredientele
sunt mai greu de gasit aici.
Am avut foarte mare noroc de ajutorul acordat de Doamna Ambasador cu vasele traditionale
romanesti, stergarele si cosul de paine. Am reusit sa decorez o masa doar reprezentand
Romania!
Ambasada: Cum a fost primită mâncarea românească?
Adina Leu: Foarte foarte bine! Am avut emotii, caci stiam ca voi “concura” cu colegii mei din
Asia, care au pregatit tot felul de delicatese frumos si viu colorate. Insa cred ca, de departe, la
“standul” Romaniei am avut cei mai multi vizitatori care s-au main tors pentru o portire… sau
doua .

Ambasada: Si care a fost cel mai apreciat fel?
Adina Leu: Hmmmh, greu de spus. Toate au fost foarte apreciate, insa cred ca cele mai multe
intrebari “Cum ai gatit acest fel?” au fost pentru salata de vinete si fasolea batuta.
La un moment dat am gatit acasa si placinta de branza cu stafide, si a fost extrem de
apreciata si aceea.
Ambasada: Multumim pentru relatare Adina. Te asteptam cu noutati si de la alte evenimente.
Adina Leu: Si eu multumesc pentru ajutor si sustinere… si reteta de varza calita . Vor fi
negresit multe alte ocazii de a da vizibilitate pozitiva Romaniei in Australia.

