
Kevin Hill
Corporate Head Chef City Grill
Acum patru luni, în timp ce mă aflam pe autostrada 

M1 din Anglia, am primit un telefon de la Daniel Mischie, 
COO City Grill, pentru a discuta despre o posibilă 
colaborare cu acest grup de restaurante din România. 
După câteva zile mă aflam în Bucureşti, unde, după un 
tur al restaurantelor şi mai multe runde de discuţii, am 
acceptat propunerea.

Acum, trei luni mai târziu, am făcut deja mulţi paşi 
importanţi. Unul dintre primele proiecte pe care le-am 
implementat este Chef’s Academy – un curs de dezvoltare 
a abilităţilor bucătarilor. Proiectul, care se află acum la 
jumătate, îi va transforma pe primii cinci cursanţi din 
bucătari, în chefi. Training-ul înseamnă mult mai mult 
decât noţiunile de bază pe care trebuie să le aibă un 
bucătar, dar evident nu „sărim“ peste nicio etapă. Fiecare 
dintre cei cinci a repetat de zeci de ori toate operaţiunile 
simple, de bază, cum ar fi tranşarea cărnii, pentru a obţine 
rezultatul din reflex.

Trebuie să găsim timp 

pentru simpla plăcere 

de a lua masa ................ 2

Cum alegem 

vinul potrivit ................. 3

O
UT4FO

O
D NR. 12, DECEM

BRIE, 2013

EXEMPLAR GRATUIT  
DISTRIBUIT ÎN LOCAŢIILE AFILIATE

CUM AJUNGI SĂ FII CHEF? SUNTEM ÎN TOPURILE 
EUROPENE LA 
CONSUMUL DE BERE! 

Chiar dacă românii nu sunt neapărat recunoscuţi 
ca mari amatori de bere, statisticile arată că anual bem 
nu mai puţin de 89 de litri pe cap de locuitor, ceea ce 
ne plasează pe locul 6 în topul consumatorilor de bere 
din Europa. Prima poziţie a clasamentului este deţinută 
de Cehia.

Cifrele oficiale arată că în ultimii 16 ani, consumul de 
bere în România a crescut cu 50 de litri pe locuitor, de la 
40 de litri în 1997, la aproape 90 de litri în prezent.

Topul ţărilor este condus detaşat de cehi, cu un 
consum de 145 de litri pe an pe cap de locuitor, urmaţi 
la distanţă destul de mare de alte ţări „cu tradiţie“, 
respectiv Austria (107 litri) şi Germania (107 litri). Pe 
locurile patru şi cinci se clasează Polonia şi Lituania. 
România este urmată în ordine de Finlanda, Irlanda, 
Croaţia şi Luxemburg.

Românii preferă berea produsă local, aproximativ 
2% din consum fiind reprezentat de importuri. Unul din 
doi români cumpără bere la PET, iar un sfert dintre ei la 
sticlă. Berea la halbă este preferată doar de 3,5 % dintre 
consumatori.

Un român trebuie să muncească 24,5 minute 
pentru a putea plăti o bere, iar un german doar 3,7 
minute, media europeană fiind de cinci minute. În 
condiţiile în care o bere are în medie 0,5 litri, pentru cele 
180 de beri consumate într-un an un român trebuie să 
muncească peste 4.400 de minute, adică mai mult de 
73 de ore.

În România, cel mai mare consum de bere s-a 
înregistrat în anul 2008 - 20,2 milioane hectolitri, faţă de 
18,2 milioane hectolitri în 2012.

(Articol realizat pe baza informaţiilor oferite de 
Asociaţia Berarii României).

Pentru a deveni un chef, dincolo de 
ceea ce ştie un simplu bucătar, trebuie 
să ai noţiuni de management, de 
resurse umane, de eficienţă a timpului 
şi a costurilor, dar şi capacitatea de a-i 
învăţa pe alţii ceea ce tu ştii. În plus, 

trebuie să ieşi din zona de confort şi să cunoşti secretele 
altor bucătării din întreaga lume, iar pentru asta avem 
Săptămâna Eclectică în care învăţăm despre preparatele 
internaţionale.

Sunt foarte mândru de felul în care participanţii la curs 
au primit acest training şi de modul în care au evoluat, atât 
individual, cât şi ca grup. Toate acestea îmi dau certitudinea 
că pe 27 februarie, anul viitor, când prima promoţie va 
absolvi, voi fi un „profesor“ satisfăcut. La final, fiecare dintre 
ei îşi va primi diploma şi tunica de Head Chef şi vor deveni 
cei care vor transmite mai departe, către următorii cursanţi, 
cunoştinţele pe care le-au dobândit.

Dar nu trebuie să aşteptăm până atunci ca să vedem 
primele rezultate. Ceea ce am transmis în acest curs poate fi 
deja văzut, sau mai bine spus, gustat, în noul meniu al City 
Grill, care este pe mesele din restaurantele noastre din 19 
noiembrie. Poftă bună!



CUM AR FI ARĂTAT RESTAURANTELE 
DACĂ NU AM FI TRECUT NICIODATĂ PRIN COMUNISM?

TREBUIE SĂ GĂSIM TIMP 
pentru simpla plăcere de a lua masa

PRIMA MEA 
deschidere de 
restaurant

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate OUT4FOOD

Răspunsul la această întrebare 
este un exerciţiu de imaginaţie greu 
de rezolvat, poate tocmai pentru că 
are atât de multe variante. Acum, la 
20 de ani de la Revoluţie, avem pe 
deplin libertatea de a ne imagina 
„oare cum ar fi fost dacă...“ şi de a 
umple golurile istoriei.

Plecând de la această idee 
generoasă, am conceput un plan 
prin care toate restaurantele City 
Grill vor trece printr-o transformare 
radicală aşa încât fiecare locaţie 
să aibă o identitate proprie şi un 
design individualizat, inspirate 
în primul rând de clădirea sau 
vecinătăţile în care funcţionează. 
Toată această încercare are la 
bază ideea de a crea un concept 
de restaurant românesc urban 
contemporan, lucru care lipseşte 
în acest moment în peisajul 
bucureştean.

Primul proiect a fost City Grill 
de pe strada Lipscani. Anul trecut, 
după 7 ani de la deschidere, 
restaurantul a fost refăcut 
complet după un concept inspirat 

de braseriile pariziene. Toate 
elementele localului, plecând de la 
parchet, mobilier, decoraţiuni sau 
meniu au fost regândite complet în 
linia noii orientări.

Acum restaurantul respiră 
o atmosferă caldă, în nuanţele 
de bej ale scaunelor, meselor şi 
lambriurilor din lemn, punctate de 
turcoazul canapelelor, de albul clar 
al faianţei şi de gresia ornamentată. 
Chiar şi uniforma ospătarilor 
respectă transpunerea în perioada 
faimoaselor braserii, dar cu accente 
contemporane (cravata tăiată şi 
mânecile întoarse modern).

După acest început-test, a 
urmat recenta deschidere City Grill 
din strada Covaci. În aceeaşi linie 
contemporan-urbană, conceptul 
de aici gravitează în jurul ideii de 
„Piață“. Amenajarea şi elementele 
de decor fac introducerea în 
atmosfera unei mici pieţe, în care 
ingredientele proaspete sunt la 
vedere. Piesa de rezistenţă este 
grătarul amplasat la parter, între 
mese - punctul central al noului 

concept. Este un grătar spectaculos, 
construit din cahle, acea faianţă 
arhaică folosită pentru construcţia 
sobelor încă din secolul al XIII-lea.

Al treilea restaurant care 
va fi restilizat este City Grill din 
Primăverii. Conceptul de aici, „City 
Grill Villa“, este inspirat de istoria şi 
înfăţişarea clădirii. Localul, amplasat 
într-unul dintre cele mai selecte 
cartiere din Bucureşti, va transmite 
valorile zonei din care face parte.

Dincolo de aspect şi atmosferă, 
meniul reflectă la rândul său noua 
identitate a restaurantelor City 
Grill. Preparatele tradiţionale sunt 
redescoperite de către noul nostru 
Corporate Chef - Kevin Hill. El va 
folosi vasta sa experienţă pentru 
a rafina bucătăria românească 
modernă, care să se alinieze 
tendinţelor culinare internaţionale.

Toate aceste schimbări pe care 
le-am făcut au influenţat experienţa 
şi atmosfera din restaurantele City 
Grill, oferind un posibil răspuns 
întrebării de la care am pornit.

În urmă cu 27 de ani, jurnalistul 
italian Carlo Petrini şi-a aşezat o 
masă în Piazza di Spagna din Roma 
şi a început să mănânce paste în faţa 
celui mai nou restaurant de fast food 
inaugurat chiar în acea zi. Gestul 
său simplu era un protest faţă de 
pierderea identităţii gastronomice 
locale sub asaltul reţelelor 
multinaţionale de restaurante 
fast- food. Trei ani mai târziu, Petrini a 
pus bazele organizaţiei Slow Food, o 
mişcare ce militează pentru păstrarea 
tradiţiilor culinare locale şi pentru 
respectul faţă de actul de „a mânca“.

Pentru cei mai mulţi dintre noi, 
a ne bucura de ceea ce mâncăm a 
devenit o adevărată raritate. Prinşi 
în cursa zilnică, ne fixăm continuu 
alte priorităţi şi uităm să ne bucurăm 
de momentele în care ne aşezăm 
la masă. De multe ori, ocupaţi 
cu urgenţele, nici măcar nu mai 
conştientizăm că luăm masa, care 
ajunge să fie un sandviş deasupra 
tastaturii sau un hot dog la volan.

Carlo Petrini şi-a dorit să facă ceva 
pentru a lupta împotriva acestui stil 

Acum şase ani, Ionuţ Ceban pleca 
de acasă, din Republica Moldova, către 
România, unde avea promisiunea că va 
găsi un loc de muncă. Nu era ceva foarte 
promiţător, dar măcar era un loc de unde să 
înceapă. 

Cum ai ajuns în România?
Am plecat de acasă pe 26 decembrie 

2007 şi tot pe 26 decembrie am intrat pentru 
prima dată în România. În acea vreme aveam 
prieteni care lucrau pentru City Grill şi practic  
ei m-au ajutat să mă hotărăsc să fac acest pas.

Am început să lucrez ca picol la Caru’ cu 
bere în 2007, iar trei ani mai târziu, în 2010, 
eram deja assistant manager la sport barul 
care exista în portofoliu la vremea aceea şi 
iată că în 2013 am ajuns manager în cel mai 
nou restaurant din companie, City Grill Covaci. 

Cum a fost perioada de pregătire 
pentru deschidere?

Extrem de agitată! Pentru că am avut mai 
multe posturi, în perioada cât am lucrat aici, 
am învățat o mulţime de lucruri şi credeam că 
toate acestea o să mă ajute să mă descurc fără 
probleme. Evident, experienţa m-a ajutat, 
însă deschiderea unui restaurant este mult 
mai complexă decât îţi poţi imagina dacă nu ai 
mai trecut prin asta. Am văzut cum uşor, uşor  
restaurantul prinde contur, pe urmă culoare, 
cum este mobilat şi tot aşa până ce am deschis 
uşa pentru primii clienți.

Ce ai simţit în ziua deschiderii?
Poate nu e cea mai bună analogie, dar 

parcă m-am simţit puțin ca un copil care a 
primit o jucărie nouă, cea mai nouă din cartier.

S-au terminat emoţiile odată cu 
deschiderea?

Nu! Sunt multe lucruri de pus la punct 
într-un restaurant nou: meniul, schema de 
personal, echipamentele… şi vor mai fi şi 
altele. Tocmai pentru că este un restaurant 
nou, care nu este încă "rodat", tot timpul 
ceva trebuie reglat, trebuie găsite soluţii la 
probleme despre care nu ştiam că există şi 
aşa mai departe.

Acum, cu toate că suntem departe de a fi 
intrat în rutină, lucrurile s-au mai aşezat şi am 
timp să reflectez. Uitându-mă în spate, îmi 
dau seama că am parcurs un drum lung, dar 
care mi-a adus satisfacții care m-au motivat 
să merg mai departe.

de viaţă dezastruos, iar mişcarea pe care el a fondat-o 
a găsit rezonanţă în toată lumea. Astăzi, Slow Food are 
peste 100.000 de membri în 150 de ţări. Principalele 
obiective ale organizaţiei sunt păstrarea identităţii 
gastronomice în faţa pericolului globalizării, susţinerea 
micilor producători locali, salvgardarea biodiversităţii 
mondiale şi mai presus de toate păstrarea calităţii vieţii.

Obiectivele mişcării Slow Food pot părea foarte 
complexe, dar până la urmă, totul se poate reduce la 
câteva idei simple. „Eu cred că oricât de ocupaţi am fi, 
trebuie să găsim timp pentru simpla plăcere de a lua 
masa“, explică Petrini. „Nu contează timpul pe care îl avem 
la dispoziţie, ci calitatea lui – cred că oricine poate găsi o 
oră la prânz pe care poate să o dedice în totalitate mesei. 
În felul acesta recâştigăm o plăcere pe care mulţi dintre 
noi au uitat-o şi care are un impact pozitiv asupra stilului 
de viaţă.“

Esenţa direcţiei de acţiune a Slow Food se regăseşte 
în manifestul redactat la debutul acestei mişcări. În 
document se arată că societatea de astăzi confundă 
termenul „a fi ocupat“ cu „a fi eficient“. În numele 
productivităţii, „fast life“ (viaţa rapidă) ne-a schimbat 
modul de viaţă şi ameninţă chiar să distrugă mediul în 
care trăim. Răspunsul la acest pericol este Slow Food, 
care propune dezvoltarea şi preţuirea gustului în locul 
distrugerii şi uniformizării lui. Iniţiatorii organizaţiei arată 
că oamenii pot fi mult mai productivi pe termen lung dacă 
au grijă să includă în viaţa lor momente de pură plăcere – 
cea mai eficientă armă împotriva tuturor „agresiunilor“ pe 
care le suportăm zilnic.

Plăcere, savoare, gusturi, răsfăţ – sună mai degrabă 
a noţiuni hedonistice decât a mijloace de luptă împotriva 
unei ameninţări cotidiene omniprezente. Poate că este 
aşa, dar acestea sunt mijloacele cu care Slow Food a reuşit 
să devină o mişcare majoră la nivel mondial.

Dacă doriți să vă alăturați mişcării Slow Food, Carlo 
Petrini şi Trattoria Buongiorno vă invită la o porție de paste 
de casă. 

Mai multe detalii despre mişcarea Slow Food puteţi 
găsi la www.slowfood.com. 
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Venind în întâmpinarea mesenilor şi a invitaților, hotelul 
Hanu’ Berarilor vă invită să-i treceți pragul. Am pregătit 
pentru dumneavoastră 11 camere dichisite.

Camerele noastre oferă condiții de 3 stele, cu facilități 
moderne în fiecare cameră. Hotelul se află în incinta clădirii 
Oprea Soare ce găzduieşte şi restaurantul Hanu’ Berarilor, din 
strada Poenaru Bordea, nr. 2.

www.hotelhanuberarilor.ro
Telefon: 031.438.26.32

De la înființare, localul a 
funcționat sub administrarea 
fraților Mircea până în 1929, data 
decesului lui Mircea Nicolae, însă 
amprenta lui asupra locului nu 
a putut fi ştearsă nici chiar în 
perioada comunistă.

“Succesiunea Mircea Nicolae-
Radu Mircea & Comp” (reprezentată 
de membrii familiei) a funcționat 
până în 1949, an în care clădirea 
este rechiziționată de statul 
comunist (măsură excepțională prin 
care un organ al administrației de 
stat îi obligă pe cetățeni la cedarea 
temporară a unor bunuri mobile 
sau imobile pentru nevoile statului).

În perioada comunistă, localul 
a continuat să funcționeze cu 
vechii salariați. Treptat s-a impus o 
administrație de tip socialist, localul 
nemaifiind apreciat la adevărata 
valoare, ajungându-se chiar în 
situația în care picturile murale 
să fie acoperite cu vopsea. În 
anul 2006, nepoții descendenți ai 
fondatorului reuşesc să reintre în 
posesia clădirii, realizând lucrări de 
reabilitare.

Text redactat în colaborare cu 
ing. Niculae Mircea, 

copropietarul clădirii

CUM ALEGEM 
vinul potrivit?

O bucățică  
din istoria Carului

Hotel 
Hanu’ Berarilor

Asocierea mâncare-vin poate 
părea complicată la o primă 
vedere, dar ideea nu trebuie să 
sperie pe nimeni: nu e nevoie să 
fii un connaisseur desăvârşit ca să 
poţi face câteva asocieri simple, 
de bun gust. Alegerile sunt practic 
nelimitate, însă câteva reguli 
elementare pot fi de folos.

Pentru început, trebuie să 
vă gândiţi la ce fel de preparat 
culinar veţi mânca. Este unul 
plin de savoare sau cu arome 
discrete, este gras sau uscat, acid 
sau plat? Cu aceste caracteristici 
în minte, încercaţi să selectaţi vinul 
potrivit.

Păstraţi balansul aromelor – 
încercaţi întotdeauna să asociaţi 
mâncărurile cu gusturi puternice 
cu vinuri puternice şi mâncărurile 
uşoare cu vinuri de aceeaşi factură.

De exemplu, este o idee bună să 
asociaţi un pui cu smântână cu un 
Chardonnay – un vin plin, bogat în 
arome. De cealaltă parte, dacă aţi 
ales un peşte delicat, este bine să 
îl savuraţi alături de un Sauvignon 
Blanc, un vin uşor care nu pune în 
pericol gustul suplu al peştelui.

Curăţaţi palatul – dacă v-aţi 
hotărât să comandaţi un fel de 
mâncare mai gras, atunci vă veţi 
orienta către vinuri albe cu o 
aciditate ridicată sau către vinuri 
roşii taninoase, în funcţie de tipul de 
carne. De exemplu, pentru un pui la 
rotisor sau la ceaun (de ce nu?) veţi 
comanda o Fetească Regală, un vin 
acid şi suficient de aspru pentru a 
„spăla“ excesul de grăsime. Alături 
de o friptură de vită suculentă veţi 
avea nevoie de un vin roşu taninos 
care să cureţe papilele gustative, 

cum ar fi Cabernet 
Sauvignon sau Merlot.

Mâncărurile acide 
se potrivesc cu 
vinurile acide 
- dacă aţi 
comandat 
un fel de 

mâncare 
cu sos de lâmâie sau 
cu sos de roşii, 
atunci cereţi 
ospătarului 
să vă aducă un vin cu 
o bună aciditate. De exemplu, unui 
fel de mâncare precum pastele cu 
sos roşu i se potriveşte perfect un 
Chianti care are aciditatea necesară 
pentru a face faţă tomatelor din sos.

Fără vinuri acide la sosurile de 
smântână – plăcerea unui sos bogat 
de smântână poate fi distrusă de un 
vin acid. Ca să înţelegeţi mai bine, 
închipuiţi-vă cum ar fi să stoarceţi 
zeamă de lămâie într-o cană cu lapte.

Condimentele nu merg cu vinul 
– mâncarea puternic condimentată, 
cum ar fi cea asiatică, poate distruge 
un vin.

Pentru a vă bucura de o asociere 
bună, nu este nevoie de vinuri sau 
mâncăruri scumpe. Orice masă 
acasă sau la restaurant, chiar şi 
un simplu grătar sau o mâncare 
gătită, se poate transforma într-o 
mică plăcere dacă găsiţi combinaţia 
potrivită.



ADRESELE LOCAŢIILOR DIN PROGRAMUL OUT4FOOD

Use your
creative ability
to make this ad

creative.
http://clientsfromhell.net

City Cafe 
Charles de Gaulle
Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15
0720 62.62.62

City Cafe 

Terminal Schengen
Aeroportul Internațional
Henri Coandă
0730 19.91.50 

City Cafe 
City Gate

Clădirea CITY GATE,Turnul de Sud, 

P-ța. Presei Libere nr. 3-5

0735 00.78.90

CITY CAFE

Centrul Istoric

Strada Stavropoleos, nr. 5

0726 28.23.73 / 021 313.75.60

CARU’ CU BERE

Trattoria Buongiorno  Primăverii
Str. Herăstrău nr. 2, colț cu Bd. Primăverii, 
0734 40.61.07

CONTACT PUBLICITATE

HANU’ BERARILOR 
INTERBELIC 

Hanu’ Berarilor ~ Casa Oprea Soare
Str. Poenaru Bordea, nr. 2
021 336.80.09 / 0729 40.08.00

Hanu’ Berarilor ~ Casa Elena Lupescu
B-dul Pache Protopopescu, nr. 51
031 438.00.59 / 0725 00.80.05

TRATTORIA 
BUONGIORNO

Trattoria Buongiorno Victoriei
B-dul Lascăr Catargiu, nr. 56
0722 44.67.66
Trattoria Buongiorno Băneasa
Băneasa Shopping City, Etaj 1
0731 49.66.59 
Trattoria Buongiorno 
Centrul Istoric
Str. Franceză, nr. 52 
0733 11.04.64
Trattoria Buongiorno 
Terminal Schengen 
Aeroportul Internațional 
Henri Coandă
0730 19.91.50

OUT4FOOD este o publicație 

trimestrială distribuită gratuit în 

toată rețeaua grupului City Grill, 

însumând 15 locații şi un trafic 

zilnic de 10.000 clienți. 

Pentru detalii suplimentare 

despre publicație şi modalitatea 

contractării spațiilor publicitare, 

ne puteți contacta la adresa 

ramona.popescu@citygrill.ro.

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate

www.facebook.com/trattoriabuongiorno

www.facebook.com/carucubere

www.facebook.com/hanuberarilor

www.facebook.com/citygrillro

URMĂREŞTE-NE PE FACEBOOK

Cel mai cunoscut primar al Bucureştiului din 
perioada Vechiului Regat, de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, care a contribuit substanţial la modernizarea 
oraşului. Emilian Pache (Pake) Protopopescu s-a 
născut la 12 februarie 1845 în mahalaua Negustori, 
fiind fiul protopopului Iancu, fost slujitor al Bisericii.

Emilian Pache (Pake) 
Protopopescu, cel mai cunoscut 
primar al Bucureştiului de 
la sfârşitul secolului al XIX-
lea, a contribuit substanţial la 
modernizarea oraşului. S-a născut 
la 12 februarie 1845. A urmat 
Facultatea de Drept din Bucureşti 
(1866), dar şi-a completat studiile 
la Paris, Bruxelles şi Geneva, 
devenind doctor în drept.

S-a întors în ţară în 1870 şi a 
practicat avocatura. 

Pache Protopopescu a fost 
desemnat primar al Bucureştiului 
prin decret regal în aprilie 1888. A 
fost primul edil-şef al Bucureştiului 
care a venit cu o viziune de 

ansamblu, plecând de la necesităţile 
de infrastructură, sistematizare şi 
salubrizare până la crearea de instituţii 
sociale.

În doar trei ani (aprilie 1888 - 
decembrie 1891), edilul a reuşit 
să modernizeze oraşul: a introdus 
telefonul public, a extins iluminatul 
electric până în Piaţa Teatrului 
Naţional, a construit primele trotuare 
şi noi artere de circulaţie, a dezvoltat 
reţele de tramvai cu cai şi a impus 
condiţii civilizate de transport pentru 
bucureşteni. De asemenea, a introdus 
primele toalete publice, a terminat 
filtrele de apă de la Arcuda şi a lansat 
studiile pentru aducerea unei ape de 
calitate superioară, de la Bragadiru. A 
deschis bulevardul care lega cartierul 
Cotroceni cu mahalaua Oborului, a 
trasat inclusiv axa Bucureştiului de 
la Est la Vest, de la Piaţa Operei, Sf. 
Elefterie până la Mihai Bravu. În 1890, 
Protopopescu a finalizat prelungirea 
fostului bulevard al Orizontului, iar la 
insistenţele primarului conservator 
Nicolae Filipescu strada a fost 
redenumită şi poartă şi în prezent 
numele lui Pache Protopopescu. 

Tot lui îi datorăm şi primul azil de 
noapte, după model occidental, din 

Charlie Ottley este un jurnalist englez 
care realizează documentare pentru Travel 
Channel. A străbătut Globul în lung şi lat în 
căutarea celor mai interesante colţuri de 
natură neatinse de civilizaţie, însă unul dintre 
cele mai bune subiecte din cariera sa l-a 
găsit "la doi paşi" de casă, chiar în Europa.

"Am descoperit România la insistenţele 
prietenului meu Paul Lister, care m-a invitat să văd 
cum arăta Scoţia acum 500 de ani, înainte ca toate 
pădurile să fie defrişate", spune Charlie.

Jurnalistul a descoperit aici ceea ce nu credea 
să mai existe undeva pe bătrânul continent: 
păduri seculare întinse pe sute de mii de hectare, 
animale sălbatice care trăiesc în mediul lor natural, 
ecosisteme extraordinare, dar totuşi atât de fragile. 
"Am decis să filmăm aici pentru a atrage atenţia 
asupra acestui loc care nu numai că este incredibil 
de frumos, dar se află în pericol de a dispărea 
pentru totdeauna din cauza tăierilor ilegale şi a 
exploatării iraţionale a zonelor rurale". 

Vizitele lui Charlie în România s-au concretizat 
în documentarul Wild Carpathia, proiect dezvoltat 

într-o serie de trei episoade de câte 60 de minute 
fiecare. "Am creat un nou gen (...) şi Wild Carpathia, 
datorită amabilei implicări a prinţului Charles, a 
devenit un fenomen internaţional şi cel mai vizionat 
program difuzat de Travel Channel în cei 26 de ani 
de la lansarea acestei televiziuni", spune Charlie.

În cele trei părţi ale documentarului, intitulate 
Transylvania, From The Mountains To The Sea (De 
la munţi, la mare) şi Wild Forever (Mereu sălbatică), 
realizatorul prezintă o largă panoramă a României. 
În călătoria sa, Charlie descoperă personaje pline 
de culoare, de la ciobani şi artişti, la ecologişti 
sau meşteşugari, cu care stă de vorbă pentru a 
surprinde adevăratul spirit şi istoria locurilor, şi 
vizitează cele mai frumoase zone, de la Porţile 
de Fier şi pădurile seculare din munţi, până la 
mănăstirile din Nordul Moldovei şi Delta Dunării.

"Cele mai spectaculoase locuri care m-au 
impresionat în călătoria mea prin România sunt 
Munţii Făgăraş şi parcurile naţionale, cum ar fi 
Căliman, Băile Herculane, Maramureşul, bisericile 
din Bucovina şi Delta Dunării", enumeră Charlie. 
"M-am îndrăgostit şi de oraşele din România – 

frumuseţea istorică a unor locuri ca Sibiu sau 
Sighişoara, vibraţiile cool, artistice şi boeme ale 
unor oraşe precum Clujul şi extraordinarul mix 
cultural care este Bucureştiul, toate acestea m-au 
impresionat profund."

Documentarele Wild Carpathia au fost traduse în 
19 limbi şi sunt difuzate în 120 de ţări. În România, 
cea de treia parte a seriei a avut premiera vineri, 
8 noiembrie, redifuzările putând fi urmărite în 
continuare pe Travel Channel.

"Nu există nici o legătură între prejudecăţile 
despre România şi realitatea în sine", 
concluzionează Charlie. "Străinii nu au nici cea mai 
mică idee despre ce înseamnă această ţară, ei ar 
trebui să vină aici ca să vadă cu ochii lor."

120 DE MINUTE DESPRE ROMÂNIA 
VĂZUTĂ DE UN ENGLEZ

Grupul City Grill caută locații cu potențial 
pentru deschiderea de noi restaurante.
Contact: Cristi Bazac, cristi.bazac@citygrill.ro

Grupul City Grill caută furnizori 
de produse alimentare.
Contact: Paul Iftode, paul.iftode@citygrill.ro

City Grill Primăverii 
B-dul Primăverii, nr. 3 
0726 62.62.62 / 021 233.98.18

City Grill 
Centrul Istoric 
Str. Lipscani, nr. 12 
(colţ cu Calea Victoriei) 
0729 62.62.62 / 021 314.24.89

Cityy Grill Covaci 
Str. Covaci, nr.19, 
0727 62 62 62

City Grill Oracle Tower
Calea Floreasca, nr. 175
(colţ cu Șos. Pipera)
0727 54.33.33

CITY GRILL

Pache ProtopopescuHanu’ Berarilor 
recomandă:

Bucureşti, o cantină pentru săraci, 
precum şi înfiinţarea unui serviciu de 
trăsuri pentru transportul bolnavilor 
la spitale, serviciu care precede 
înfiinţarea Societăţii de Salvare de 
către dr. Nicolae Minovici, câţiva ani 
mai târziu.

În timpul mandatului şi cu sprijinul 
municipalităţii, edilul a acordat o 
atenţie deosebită şi învăţământului în 
Capitală, fiind construite 28 de şcoli, 
printre care şi Liceul "Gheorghe Lazăr". 
În aceeaşi perioadă, au fost fondate 
prima Şcoală de Comerţ din Bucureşti 
(astăzi Şcoala Superioară Comercială 
„Nicolae Kretzulescu”), Institutul 
medico-legal, Foişorul de Foc şi au 
fost începute lucrările la Grădina şi 
Institutul Botanic de la Cotroceni.

Pake Protopopescu a fost membru 
al Partidului Conservator, deputat şi 
vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, 

iar pentru o scurtă perioadă a fost şi 
prefect al poliţiei oraşului Bucureşti (5 
mai – 3 noviembrie 1876). 

S-a numărat printre fondatorii 
revistei „Dreptul” şi ziarelor „Binele 
Public” şi „România”. A publicat câteva 
lucrări, precum: „Dicţionar român de 
ziceri vechi” (1860, publicată când avea 
15 ani), „De l'in integrum restitutio 
des mineurs en droit roumain”, „Noul 
dicţionar portativ”. A murit la 28 aprilie 
1893, fiind înmormântat în cimitirul 
Bellu, alături de alte personalităţi ale 
Bucureştiului.

În 1903 a fost ridicat un monument 
în memoria lui Emilian Pake-
Protopopescu, în actualul parc de 
la Izvorul Rece, în marmură albă 
de Carrara. Monumentul ridicat de 
către sculptorul Ion Georgescu, a fost 
demolat în 1948. Acesta era amplasat 
în actualul Parc Izvorul Rece.

În prezent chiar pe bulevardul care 
poartă numele ilustrului primar, Pache 
Protopopescu, se află Hanu' Berarilor 
Casa Elena Lupescu.
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