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În acest moment, nu există un ghid video gastro-turistic al judeţului Mureș, iar 
www.madeinmures.ro este primul pas în vederea creării acestuia. 

În succesiunea și datorită domniei lui Bethlen Gábor, Târgu Mureșul a crescut ca un 
centru urban unde s-au născut premiere recunoscute astăzi ca elemente unice ale 
orașului, la nivel naţional și universal. 

CaCa un omagiu adus Principelui, cu ocazia împlinirii a 440 de ani de la nașterea acestuia 
și a 405 ani de când a ridicat Târgu Mureșul la rangul de Oraș Liber Regesc, repunem 
pe harta gastronomică locală, regională, naţională și europeană a meniurilor și 
ritualurilor culinare din Târgu Mureș, în perioada domniei lui Bethlen Gábor și după 
aceasta.

GastronomiaGastronomia este o sursă importantă a identităţii comunitare, iar turismul 
gastronomic se definește, tot mai mult, ca element unic în industria de travel, prin 
care oamenii cumpără circuite speciale doar pentru a experimenta tradiţii, gusturi și 
savori. Este un pas și o mână întinsă celor care doresc să creăm o identitate 
gastronomică a municipiului Târgu Mureș. 

ȘtiaţiȘtiaţi că prima carte de bucate de pe teritoriul actual al României a fost scrisă la 
Târgu Mureș, de Sofia Tofeus, soţia preotului reformat din Târgu Mureş, József 
Felfalusi, care trăiau în casa parohială din Cetatea Medievală a Târgu Mureșului? Sofia 
a devenit, astfel și prima femeie din Transilvania, dar și de pe întregul actual teritoriu 
al României, căreia i s-a tipărit o carte. În plus, tot de la Târgu Mureș a pornit și prima 
reţetă de pâine de pe teritoriul actual al României, care se găsește la Biblioteca Teleki 
din Târgu Mureș, într-o copie din anul 1773 a manuscriselor Sofiei Tofeus.

Tot acolo, aducem în faţa oamenilor, prin storytelling, legende și povești. COMORILE TĂCUTE 
scot în evidenţă frumuseţea tradiţiilor culturale mureșene, precum și zestrea pusă laolaltă de 
oameni din toate zonele etno-geografice ale judeţului Mureș.

www.madeinmures.ro este regăsirea elementului autentic și promovarea culturilor 
românească, maghiară, săsească, evreiască, armenească și rroma, prin familiarizarea 
tinerilor cu  istoria judeţului Mureș, dar și cu specificul gastronomic al zonelor 
etnogeografice ale judeţului Mureș.

Aflați toate 
acestea pe 
www.madeinmures.ro


