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Seollal
de Iuliana Dimancea A?a cum probabil mul?i dintre voi ?tiu, Corea înc? se afl? în anul 2010.
Noi am s?rb?torit revelionul, sper c? mul?i dintre voi ?i-au stabilit obiectivele noului an ?i le
doresc tuturor un an bogat, cu cît mai multe împliniri ?i realiz?ri, cu mult? dragoste ?i
în?elegere pentru cei apropia?i ?i cît mai mult? dorin?? de cunoa?tere ?i explorare a altor
t?râmuri cum este fascinanta Coree. ?i nu în ultimul rînd le doresc fanilor Coreei s? li se
realizeze calatoria mult visat? în aceast? ?ar?. ?i acum vom intra timp de cîteva minute în
tradi?iile ?i înseamn?tatea noului an, vom cunoa?te ce înseamn? Seollal pentru coreeni, cum
se desf??oar? aceasta ?i bineîn?eles ce se serve?te de Noul An care se apropie.

Anul Nou Corean, denumit Seollal reprezint? prima zi din calendarul lunar ?i este cea mai
important? s?rb?toare dintre tradi?iile coreene. Termenul de Seollal în general se refer? la
Eum-nyeok Seollal (????, anul nou lunar), de asemenea numit ?i Gujeong. Noul An de
obicei cade în a doua zi cu lun? plin? dup? solsti?iul de iarn? acea?i zi cu Anul Nou
Chinezesc, Mongol, Tibetan ?i Vietnamez. Anul acesta coreenii vor s?rb?tori revelionul pe data
de 14 februarie ?i majoritatea oamenilor care locuiesc în Seul, p?r?sesc capitala pentru a
c?l?tori în ora?ele natale ?i a petrece s?rb?torile al?turi de familiile lor. Multe dintre familii sunt
extrem de ocupate în s?pt?mîna de dinainte de revelion, ocupându-se de cump?r?turi ?i
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preg?tirea ritualurilor pentru str?mo?i ?i Seollal aduce rara ocazie a membrilor unei familii de a
se întîlni într-un singur loc. Ritualurile pentru str?mo?i includ feluri de mîncare specifice
tradi?iei coreene cu carne, pe?te, fructe precum ?i tradi?ionala gustare hangwa, supa de orez
tteokguk ?i diferite tipuri de legume s?lbatice.

Tteokguk este felul de mîncare corean care se serve?te de cel pu?in dou? ori pe an ?i faptul
c? este considerat? o mîncare alb? ?i c? se serve?te de anul nou înseamn? c? toate creaturile
sunt revitalizate pentru un an ce urmeaz? s? vin?. Seollal este prima zi din an ?i coreenilor le
place s? s?rb?toreasc? într-un mod curat, iar tteokguk ofer? posibilitatea de a mînca felii de
pr?jitur? din orez alb înmuiate în zeam? de sup?. Pr?jitura din orez poart? mult? simbolistic?
cum ar fi bog??ie ?i longevitate. T?ierea pr?jiturii din form? rotund? în felii sub?iri simbolizeaz?
de asemenea dorin?a de a cre?te bog??ia din moment ce forma rotund? ne duce cu gîndul la
o moned?. Exist? un proverb în leg?tur? cu tteokguk “alege pui dac? nu g?se?ti fazan” ceea
ce înseamn? “în lips? de altceva, f? cea mai bun? alegere”. Re?eta original? const? în carne
de vit? sau fazan pentru prepararea supei. Dar dac? era prea greu s? g?se?ti carne, sau s?
vînezi fazan atunci puiul era o alegere bun? pentru tteokguk. Chiar dac? revelionul pentru noi a
trecut poate se num?r? printre dumneavoastr? doritori care s? s?rb?toreasc? Seollal pe 14
februarie. ?i atunci cîteva rînduri despre cum se g?te?te tteokguk nu stric?: t?ia?i cîteva felii de
vit? pentru a le folosi ca ingredient dup? ce le pr?ji?i în condimente. T?iai?i apoi vit? în buc??i
mici pentru a o fierbe împreun? cu ceapa ?i a ob?ine zeama de sup?. Pr?ji?i ou?le separat,
într-o tigaie în felii foarte sub?iri. T?ia?i pr?jitura de orez în felii la fel de sub?iri ?i ad?uga?i-le
la sup?. Atunci cînd orezul începe s? pluteasc? ad?uga?i carnea pr?jit?, ou?le, algele uscate
?i semin?ele de pin. Dac? orezul s-a uscat (cazul în care orezul a fost cump?rat cu mai multe
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zile înainte s? g?ti?i supa) l?sa?i la înmuiat 20 sau 30 de minute înainte de a-l g?ti. Orezul pe
care nu îl folosi?i trebuie p?strat în congelator. Pr?jitura de orez nu trebuie dezghe?at? ci mai
degrab? pus? direct în apa care fierbe pentru sup?.

În diminea?a zilei de Seollal oamenii se trezesc devreme ?i se îmbrac? cu noile haine
preg?tite pentru aceast? zi numite Seolbim. Mul?i poart? Hanbok-uri. Apoi membrii familiei
se adun? pentru a desf??ura ritualurile prin care î?i arat? respectul pentru str?mo?i. Potrivit
tradi?iei coreene se crede c? str?mo?ii se întorc pentru a se bucura de mînc?rurile
preparate pentru ei. Dup? ce ritualurile au avut loc urmeaz? masa. Supa tteokguk se spune
c? are rolul de a ad?uga înc? un an în via?a celui care o serve?te ?i de aceea copiii se
întreab? unii pe al?ii cate supe au mîncat ?i apoi î?i calculeaz? v?rsta. Dup? ce termin?
masa genera?iile tinere î?i arat? respectul pentru cei mai în vârst? din familie printr-o
plec?ciune. Cei în vârst? fac diferite remarci cum ar fi “s? ai un an bogat” sau “s? întîlne?ti
persoane dr?gu?e” în timp ce ofer? tinerilor bani. Seollal se încheie prin jocuri. Membrii
familiei se adun? laolalt? pentru a juca yut nori ?i pariurile adesea se fac pe banii
câ?tiga?i de anul nou. Unele familii comanda pizza sau servesc pui dup? aceste jocuri.
Un alt joc popular de Seollal este Go-stop care se joac? cu c?r?i de joc avand motive florale ?i
este mai dificil decât Yut nori, dar orele petrecute în timpul lui trec extrem de repede.
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Ne preg?tim pr?jitura de orez ?i facem cîteva încerc?ri de tteokguk pentru ca pe 14 februarie
sa adun?m mul?i ani ?i s? închin?m un pahar în cinstea Coreei. La mul?i ani!
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