Parter
Pe primul panou de lângã intrare se aflã portretul
fondatorului fabricii, Pick Márk ºi al fiului acestuia, Pick Jenõ. Comerciantul de cereale Pick Márk,
evreu originar din Moravia, era om umblat în lume.
În urma unei cãlãtorii întreprinse în patria salamurilor, în Italia, a degustat o specialitate localã ºi s-a
gândit cât de bine s-ar putea valorifica pentru asemenea produse porcii de rasã Mangaliþa din regiunea Seghedin. Producþia începutã în Ungaria, mai
întâi în cantitate mai redusã, în 1869, era diferitã de
cea tradiþionalã din Italia. În loc de maturare în aer
liber s-a efectuat afumare la rece, iar condimentarea s-a adaptat la „gustul seghedinenilor”. Pick Jenõ a dirijat producþia timp de cincizeci de ani.
Urmãtoarele panouri prezintã dezvoltarea industriei cãrnii ºi a producþiei de salam din Seghedin
în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. În aceastã
perioadã, în cadrul unitãþilor de prelucrare a cãrnii
are loc o specializare accentuatã. Sacrificarea porcilor oferea teren de desfãºurare pentru numeroase
meserii independente. Astfel, s-au diferenþiat meseriaºi care înjunghiau animalele, cei care curãþau
intestinele, dar în urma acestui proces ºi producþia
de salam a devenit independentã. Sunt expuse
imagini de arhivã, medaliile câºtigate la expoziþii
naþionale de firma Pick, documentele ce prezintã
extinderea fabricii. Putem vedea expuse pãrþile
componente ale cântarului cu un braþ folosite în
mãcelãrii, ciocane de asomare ºi satâre folosite la
sacrificarea vitelor, lamele de la cuþitele arcuite
folosite la mãrunþirea materiei prime pentru salam.
Atmosfera pomenilor porcului de odinioarã este
invocatã de dispozitivul pentru pârlit. În corpul cilindric ardeau lemne iar cu ajutorul roþii acþionate
manual erau suflate flacãra ºi aerul fierbinte.
Pentru fabricarea salamului de iarnã se foloseau
carnea ºi slãnina de la porci maturi, de greutate
mare. Firma Pick achiziþiona porci din gospodãriile
din jurul oraºului Szeged, care erau mânaþi la abatorul public, apoi dupã înjunghiere erau aruncaþi în
vanele de opãrire. De pe carcasele opãrite se îndepãrta pãrul cu mare atenþie ºi se frecau pânã când
pielea devena albã. Dupã eviscerare se îndepãrta
slãnina. Slãnina de la gât ºi cea de pe abdomen era
folositã la fabricarea salamului. Carcasele tãiate în
douã erau refrigerate ca sã reziste pânã vor fi tansportate la fabrica de salam. Jumãtãþile de carcasã
erau transpotate în dimineþile friguroase de iarnã cu
cãruþe trase de cai, traversând oraºul pânã la fabrica
de salam, unde erau agãþate apoi pe cãrucioare cu
cârlige ºi erau lãsate în hala dezvântare. În halã în-
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cãpeau pînã la trei mii de semicarcase care erau de
aici duse la dezosat dupã ce excedentul de apã se
scurgea de pe ele.
Deoarece pânã la mijlocul secolului XX fabricarea salamului de iarnã era o activitate sezonierã,
mult timp, iarna fabrica oferea loc de muncã þãranilor ºi muncitorilor din construcþii din regiune. În
timpul verii, muncitorii construiau fabrica.
La dezosare erau utilizate stative din lemn pe care se aºezau panouri groase, acestea fiind mesele
de dezosare care aveau în jur diferite lãzi ºi coºuri
de diferite mãrimi. În acestea erau puse oasele curãþate, carnea însângeratã, osânza ºi tendoanele.
Dezosarea se fãcea cu cuþite bine ascuþite. O echipã de dezosare era formatã din cinci oameni: un
tranºator, un om fãcea dezosarea pulpelor, altul pe
cea a spetelor, altul lucra la ceafã-rinichi, al cincilea, tãietorul, tranºa uniform carnea dezosatã. Echipa de dezosare desfãcea majoritatea cãrnurilor.
Carnea rãmasã pe oase era apoi înlãturatã de alþi
muncitori, „cei cu porþia”, carnea astfel obþinutã
fiind trecutã prin lada de palpare unde se cautã
eventualele aºchii de oase. La dezosare, doi muncitori se ocupau de tãierea slãninei. Tãietorul tãia
carnea dezosatã în bucãþi de o palmã ºi le aduna în
vagoneþi. Acestea erau duse în beciul mare, unde
erau apoi întinse pe primul prici liber. Bucãþile de
carne întinse erau lãsate sã îngheþe la minus cinci
grade timp de trei zile, apoi erau întoarse cu o prãjinã de stejar având unul din capete teºit, ºi lãsate
mai departe la îngheþat.
Mai demult, salamul se umplea numai în intestine de cal. Intestinele erau pregãtite de muncitori
care le spãlau în cãzi de spãlare, apoi le tãiau la
dimensiune pe mese de fasonare, ºi le legau la un
capãt. Începând din 1960, se renunþã la folosirea
intestinelor de cal ºi se trece la utilizarea membranelor artificiale ce rezistã la afumare, fabricate de
firma Nalo pe bazã de celulozã armatã cu fibre.
Dupã ce au fost întoarse pe toate pãrþile, bucãþile
de carne bine îngheþate sunt mãsurate de cantaragiu, apoi sunt puse cu ajutorul unei greble de lemn
în lada cu tãlpici. Dupã mãsurarea cantitãþilor corespunzãtoare de carne macrã ºi de slãninã, cantaragiul aºazã lada lângã butucul de tãiat carne. Aici
începe prepararea pastei de salam.
Mai întâi materia primã era mãrunþitã la dimensiunile bobului de orez cu cuþitul arcuit, aflat acum

în faþa uºii, la care lucrau doi muncitori care se deplasau roatã în jurul butucului de tãiat carne ºi
efectuau o miºcare de balansare a cuþitului pe
butuc. Mai târziu mãrunþiea a devenit mai uºoarã ºi
mai rapidã dupã introducerea kutter-ului. Roata
acþionatã manual învârtea prin angrenaje tamburul
ºi cuþitele din el. La jumãtatea timpului de tocare se
presãrau condimentele preparate dupã o reþetã secretã, peste masa de salam pregãtitã pe jumãtate.
De aici, pasta de salam era mutatã în camera de
maturare, unde se punea în cãzi de lemn. Se preseazã bine cu sucitorul pentru a elimina aerul din
masa de carne. Se acoperã cu pânzã albã ºi se lasã la
maturat mai multe zile.
Dupã aceea, din pastã se taie calupuri de 8-10 kg,
care erau denumite „palóc/poloveþ” cu cazmaua
de tãiat poloveþi ºi erau duse lângã maºina de umplut cu vagonetul de poloveþi. Calupurile erau introduse în „tunul de umplut cârnaþi” aºezat vertical, apoi doi oameni au început sã acþioneze dispozitivul.
Capãtul liber al salamurilor neregulate, umplute
în intestin erau legate provizoriu, ºi ajungeau la
legãtorie.
Sfoara înfãºuratã pe mosoare era înmuiatã în apã
caldã, ca sã fie mai uºor de înnodat. Legãtorul „maseazã” fin salalmurile, apoi le perforeazã discret cu
stuffer-ul, ca aerul sã iasã din masa de salam. Se
înlãturã legãtura provizorie de la unul din capetele
salamului, sfoara se fixeazã cu ajutorul unor pense
de capãtul opus, iar prin miºcãri de apãsare pasta de
salam este împinsã spre capãtul legat. Dupã obþinerea consistenþei dorite, sfoara era trecutã peste
capãtul liber al salamului, aceastã parte este numitã
sfoara din partea de jos, pe care o fixau cu stufferul
de mijlocul salamului. Apoi legau partea liberã,
scoteau stufferul, întorceau salamul ºi deºirau de pe
mosorul þinut în mânã sfoara din partea de sus, pe
care o întindeau pânã se îndrepta salamul. Fãceau
trei bucle, pe cea din mijloc o fixau de sfoara din
partea de sus. Fãceau apoi ochiul ce servea pentru
agãþarea salamului, ºi la urmã sfoara ºi intestinul
rãmas în plus erau tãiate. În josul rudei de salam era
aplicat un aºa-numit numãr de pastã, pe ochiul de
suspendare era aplicat numãrul de control al legãtorului, iar dupã introducerea sistemului de normare se aplica numãrul de tablã ºi un sigiliu marcat
cu litera P. Salamurile se legau câte douã la ochiul
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de suspendare ºi se aºezau pe cãruciorul cu bare.
Apoi erau duse la afumãtoarea aflatã în turnul de
maturare, agãþate fiind unul deasupra celuilalt ca sã
nu se atingã între ele.
În afumãtorii, aºezat pe trei-patru cãrucioare de
afumare mocnea jarul de la lemnul de fag. Fumul
de fag este cel mai bun pentru afumarea salamului.
Cãruciorul trebuie miºcat ca afumarea sã se producã uniform. Dupã o sãptãmânã se putea trece la mutarea salamurilor în spaþiile de maturare. Un muncitor lua pe umeri câte douã bastoane de afumat,
pe fiecare fiind puse câte cinci perechi de salamuri
ºi le cãra în podul de maturare.
ªi aici salamurile erau agãþate în aºa fel încât sã
nu se atingã. Podurile de maturare aveau mai multe
ferestre de aerisire. Din toamnã pânã în primãvarã
acestea se închideau sau se deschideau în funcþie de
vreme, astfel fãcându-se reglarea temperaturii optime pentru maturare. Dupã câteva sãptãmâni de
uscare se fãcea rotaþie: marfa din apropierea geamurilor era schimbatã cu cea interiorul camerelor,
ca depunerea de mucegai sã se facã uniform. Dupã
un timp, pe salamuri se forma un strat gros de muceai, ºi pentru ca acesta sã nu împiedice maturarea,
excedentul era înlãturat cu perii din pãr natural.
Maturarea dureazã aproximativ optzeci de zile.
Atingerea stãrii de maturare completã era confirmatã de meºterul mezelar. De aici rudele de salam
erau duse la ambalat.
Porþiile mãsurate de muncitorul care fãcea dozarea erau ambalate de alþii care lucrau în perechi.
Unul lipea cu pap pe fiecare salam eticheta cu tricolorul maghiar, celãlalt aºeza produsele în lãzi din
lemn cãptuºite cu talaº.
La livrãrile de peste ocean, ca marfa sã fie ocrotitã de aerul marin umed, salamurile erau ambalate
în celofan ºi hârtie ceratã, ºi aºa erau aºezate în lãzi
de metal cãptuºite cu talaº, care erau apoi cositorite ºi introduse în lãzi de lemn.
Lãzile de lemn erau închise cu capac, acesta se
fixa cu cuie iar în final lãzile erau asigurate cu benzi
metalice aplicate cu ajutorul dispozitivului de
platbandã. Lãzile erau transportate la gara mare cu
cãruþe trase de cai.
Pe ultimele panouri se pot vedea grafice, diagrame despre creºterea cantitativã a producþiei salamului de iarnã ºi date referitoare la extinderea produsului pe pieþle de pe diferitele continente, sunt
prezentate de asemeni aspecte din ultimii ani ºi din
prezent ale activitãþii desfãºurate la firma Pick Szeged Zrt.

Etaj
Ardeiul pentru condimentare (Capsicum annuum
L. var. Longum DC.) este o plantã anualã din
aceeaºi familie cu cartoful, înruditã cu ardeiul
alimentar ºi cu chili, strãmoºul comun fiindu-le
ardeiul sãlbatic, originar din America de Sud ºi
Centralã.
Primul rãsad de ardei a fost adus în Europa de
Cristofor Columb. În partea a doua a secolului al
XVI-lea, ardeiul este considerat o plantã decorativã care împodobeºte grãdinile barocului european, mai târziu sunt descoperite calitãþile sale
curative ºi este cultivat ºi folosit ca plantã medicinalã.
Ardeiul condimentar stimuleazã circulaþia, stimuleazã pofta de mâncare, are efect antiinflamator, reduce nivelul de colesterol. Ardeiul este
bogat în capsaicinã, de la aceasta are gust iute, are
coloranþi naturali (carotinoide) ºi vitamina C.
Biochimistul ungur Szent-Györgyi Albert a separat vitamina C din ardeiul de Seghedin, reuºitã
pentru care a primit premiul Nobel pentru medicinã ºi fiziologie, în 1937: „pentru descoperirea
vitaminei C ºi a rolului catalizãrii acidului fumaric în procesele arderilor biologice”.
Ardeiul a pãtruns în Ungaria în cursul secolului
al XVIII-lea ca plantã condimentarã, venind
dinspre Balcani. Solurile cu nisip negru din jurul
Seghedinului, experienþa localnicilor în cultivarea tutunului, apropierea râului Tisa, clima favorabilã sunt elementele care au dus la aclimatizarea perfectã a ardeiului în aceastã regiune.
Semniþele de ardei destinate semãnãrii sunt selectate din ardei de calitate superioarã. Pregãtirea
seminþelor se face în partea a doua a lunii martie.
Seminþele curãþate ºi uscate se înmoaie în apã, se
storc într-un prosop ud ºi se depoziteazã în loc
cald. Dupã ce semniþele încolþesc se seamãnã
într-un sol special pentru rãsaduri, fertilizat,
sãpat, greblat, tasat uºor. Seminþele sãdite sunt
udate ºi presãrate cu gunoi de grajd. În acest pat
germinativ în opt sãptãmâni se dezvoltã rãsadurile de ardei. Între timp sunt de mai multe ori
prãºite ºi udate.
Rãsãdirea ardeiului era munca cea mai importantã din procesul de cultivare a acestei plante.
Avea loc în a doua jumãtate a lunii mai. Patul germinativ era stropit pentru ca rãsadul sã poatã fi
scos mai uºor din sol. Rãsadurile erau puse în lãdiþe joase, numite kole*. (* Obiectele denumite de
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cuvintele subliniate se pot vedea pe postamentul
din centrul sãlii.)
Rãsãdirea începea cu marcarea rândurilor. Cu o
greblã specialã se trãgeau benzi pe arãturã, în
lung ºi în lat, ca pe o tablã de ºah, ºi se însemneazã
locurile în care, la intersectarea benzilor, se vor
rãsãdi ardeii, care la nevoie, erau udaþi cu stropitoarea fãrã rozetã. Se fãceau cu plantatorul gãuri
conice adânci de 10-12 cm, se introducea rãsadul
ºi, cu vârful plantatorului, se strângea ºi presa pãmântul în jurul rãsadului. Cu ajutorul unei sãdelniþe speciale, aceastã activitatea era fãcutã de doi
oameni.
Cultura de ardei, pânã la începutul lunii august,
este sãpatã de trei ori manual, cu sapa sau cu prãºitoarea. În funcþie de vreme, cultura era udatã.
Legumele coapte, de culoare roºie, erau culese
manual ºi puse în saci. Cele 3-4 recoltãri se fãceau
la un interval de 10-14 zile.
Când ardeii se zvântã ºi cotorul se usucã, începe înºirarea. Firul se introduce prin perforarea
cotorului, pãstãile sunt înºirate, aºezate în formã
de stea. ªiragurile de ardei sunt aºezate pe suporturi speciale ºi sunt agãþate la uscat sub streºinile
caselor. Deseori se vedeau ºirurile de ardei roºii
pe faþadele caselor aºa-numite cu raze de soare.
Aceastã coacere dupã cules poate chiar dubla
cantitatea de colorant natural din ardei.
De mult timp, prelucrarea ardeiului a avut drept
scop diminuarea gustului iute al acestuia. La început, ºirurile de ardei erau uscate în cuptor, iarna.
Apoi erau ridicate ºi puse într-un mojar mare de
lemn. Pisarea ardeiului era executatã cu un pisãlog acþionat cu piciorul. Dupã în jur de trei sute de
miºcãri de strivire, sfãrâmare a ardeiului, praful
obþinut era cernut, ceea de rãmânea în sitã se punea la loc, în mojar. Aceastã tehnologie ducea la
obþinerea unei boiele destul de iute, deoarece pieliþa, seminþele, cotorul ardeiului sunt sfãrâmate ºi
intrã în componenþa pudrei.
Gustul acesta iute începe sã fie eliminat de pe la
începutul secolului al XIX-lea. Ardeii uscaþi, deshitrataþi la maxim, erau curãþaþi de cotoare. Erau
întâi fãrâmiþaþi în niºte lãzi speciale ºi numai apoi
erau puºi în mojar. Însã nici acest procedeu nu

putea exclude cu totul gustul prea picant al condimentului.
La sfârºitul secolului al XIX-lea a apãrut tehnologia de tranºare a ardeilor ºi instituþionalizarea,
industrializarea preparãrii boielei. Pentru preparare se foloseau ca materie primã ºirurile de ardei
cultivaþi în gospodãrie sau ºiruri cumpãrate de la
producãtori, ºi se folosea un dispozitiv special de
rupt ºi curãþat ardeii. Operaþiunea se petrecea astfel: mai întâi era îndepãrtat cotorul, apoi pãstaia
lungã ºi roºie a ardeiului era tãiatã pe lung ºi întoarsã cu interiorul în afarã. De pe partea interioarã
se rãzuiau seminþele, nervurile, ardeiul rãmas
„curat” era înºirat cu acul pe sfoarã ºi agãþat pe
rame. Seminþele erau lãsate mai multe zile la înmuiat în apã, spãlate, apoi puse la uscat într-o tavã ºi introduse în cuptorul sobei în care se fãcea
foc cu lemne de fag. În acelaºi fel se uscau ºi ardeii.
Masa uscatã a ardeilor este zdrobitã mãrunt cu
o mãciucã, era adãugatã ºi o cantitate de seminþe,
apoi amestecul era mãcinat în mojar sau dus la
moarã.
Dupã ce s-a reuºit producerea de boia mai puþin
iute, fabricarea produsului, prin anii 1930 a început sã piardã din importanþã.
Istoria acestui condiment, boiaua szegedi
paprika începe cu zdrobirea ardeiului în mojar.
Boiaua mãcinatã este produsã de morile uscate,
acþionate prin forþã de tracþiune, de morile de
vânt, de morile de apã. Morarii de boia din Seghedin au perfecþionat pânã la un nivel maxim prelucrarea, mãcinarea ardeiului pentru condimentare. Ei au fost acei meºteri, acei maeºtri care au
pus în valoare aroma, gustul ºi culoarea boielei de
ardei.
Dispozitivul expus aici, numit scaun cu cilindri, vopsit în verde, a funcþionat pânã în momentul
achiziþionãrii ca piesã de muzeu – ºi a avut un
strãmoº inventat de fraþii Pálfy din Seghedin în
1859. Doi cilindri striaþi se roteau ºi în acest fel
zdrobeau ardeii, pregãtind astfel masa pentru mãcinarea cu pietre de moarã.
Experienþele aratã cã boiaua de cea mai bunã
calitate este cea preparatã prin metoda clasicã, a
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mãcinãrii cu pietre. Douã pietre de moarã cu
striaþii pe suprafeþele de frecare, se rotesc în sens
invers, astfel produc praful de ardei, boiaua. Suprafeþele de mãcinare trebuie sã fie neregulate.
Cum în procesul mãcinãrii suprafaþa pietrelor se
toacã, se netezeºte, cam la patru-cinci zile striaþiile trebuie înnoite, cu un târnãcop special.
La începutul secolului XX, boiaua este din nou
cãutatã. Terenul agricol seghedinean ºi tehnologiile folosite nu mai puteau face faþã cererii. Începe procesul de aducere la Seghedin a ardeiului din
alte zone ale þãrii în care se cultivã planta respectivã, totodatã negustorii aduc spre prelucrare ºi
mult mai ieftinii ardei de Spania.
În acest fel, unii producãtori de boia au putut
falsifica produsul, amestecând ardeii autohtoni,
mai scumpi, cu ardei ieftini, iar boiaua obþinutã
era vândutã ca fiind szegedi paprika „autenticã”.
A devenit astfel necesarã protecþia comercialã a
boielei de Seghedin ºi, în 1920 s-a înfiinþat în
acest oraº o staþie de control al calitãþii condimentului.
Blocada continentalã provocatã de Napoleon
ca ºi cele douã rãzboaie mondiale – împiedicând
pãtrunderea în Europa a piperului din Orientul
îndepãrtat dar ºi comerþul cu ardei spaniol – dau
amploare cultivãrii ardeiului autohton ºi producþiei de boia szegedi paprika.
La sfârºitul secolului al XIX-lea, prin negustorii de boia care umblau la pieþe ºi târguri, produsul a cãpãtat prestigiu ºi cãutare. La începutul
secolului al XX-lea, în piaþa Valéria tér din
Seghedin (azi piaþa Bartók tér) era locul rezervat
pentru piaþa de boia de ardei. Aici veneau sã
achiziþioneze boia comercianþii din provincie.
În afarã de Ungaria, boiaua de Seghedin a devenit apreciatã în Monarhia Habsburgicã ºi mai ales
în Viena. La începutul secolului trecut, seghedineanul Kotányi János avea moarã de boia la Viena, unde se mãcinau ardei aduºi din oraºul de pe
Tisa. Astfel a fost creatã cunoscuta firmã de comerþ cu condimente, Kotányi. Dupã monarhie,
SUA începe sã-ºi arate interesul pentru boiaua
szegedi paprika, la fel ºi zona balcanicã.
Firma Szegedi Paprika Zrt. are ca activitate tradiþionalã fabricarea ºi comercializarea boielei de
ardei. În prezent, mãcinarea ardeiului are loc întro moarã tradiþionalã, dotatã însã, prin dezvoltare
ºi investiþii, cu utilaje ºi tehnologie moderne.

