
 

 

IO2.B – INDRUMAR PENTRU PRODUCEREA SCENARIULUI POVEȘTII ȘI A INSTRUMENTULUI DIDACTIC  
Titlul poveștii Cacciucco 

Țară  Italia           
    

Tipologia poveștii         Tradiții locale 

Vârsta adecvată Acest videoclip este potrivit pentru copiii de 4-7 ani 

Sumarul poveștii Il cacciucco (cuvântul cu 5 C) este un fel de mâncare specific orașului 

Livorno. Este o mâncare sărăcăcioasă, deoarece este făcută cu resturi 

de pești. Aceasta este povestea numelui Cacciucco. A fost odată ca 

niciodată… în 1600 trăia un copil, Ahmet, care locuia cu părinții săi 

într-un oraș mic din Turcia. Tatăl său era pescar și l-a luat pe Ahmet pe 

barcă. Ahmet visa să meargă pe malul celălalt și într-o zi tatăl și-a adus 

copilul să vândă pește, făcându-l foarte fericit. Lui Ahmet îi plăcea să 

stea la taverna mamei sale, care era o bucătăreasă iscusită și gătea 

„balik çorbası”, o supă specială făcută din peștișori, pe care îi iubea 

copilul ei. Ahmet a crescut și l-a cunoscut pe Ozgur, un negustor bogat, 

care a plecat la Livorno, un oraș multietnic. Așa că Ahmet a mers și el 

la Livorno și și-a deschis „taverna da Ahmet”, iar mâncarea lui tipică 

era „balık çorbası”. Ahmet a cumpărat peștișori, „küçük balik” (se 

pronunță KUCIUK) și astfel pescarii din Livorno i-au dat o poreclă: 

Cacciucco, nume care i-a fost dat și ciorbei sale. Ahmet s-a căsătorit cu 

Corinna și au deschis o tavernă în districtul Venezia, unde o mulțime 

de cetățeni din Livorno s-au dus să mănânce celebra „Cacciucco”. În 

1891, Pellegrino Artusi a descris pentru prima dată rețeta „Cacciucco”: 

diferite tipuri de pește, ceapă, usturoi, capere, oțet, salvie și ardei iute. 

Potențial educațional / 
Rezultate de învățare 

Încurajează educația interculturală 

Dezvoltă și îmbunătățește cunoașterea originilor culturale și sociale 

Dezvoltă și îmbunătățește sentimentul de apartenență la o comunitate 

Adâncește cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor unui popor 
Conținutul poveștii Tineri și bătrâni, e posibil să fi auzit auzit cel puțin o dată în 

casele noastre sau la restaurant cuvântul Cacciucco, cuvântul cu 
cinci de C, deoarece cinci sunt literele C pe care le găsim în 
interiorul său. (Puteți scrie cuvântul pe tablă și chiar dacă copiii 
nu știu să citească, putem arăta C-ul și le numărați cu ei). Să 
numărăm împreună. 
Dar ce este cacciucco? Cacciucco este un fel de mâncare tipic 
din bucătăria Leghorn, un fel de mâncare considerat 
„sărăcăcios” pentru că se face cu resturile din peștii prinși și 
nevânduți la piață sau cu ceea ce a mai rămas prin casă și cu ce a 
mai oferit marea. Dar care este povestea din spatele numelui 
Cacciucco? Haideți să aflăm împreună! A fost odată ca niciodată 
(cum încep toate poveștile, și tot așa și asta), cu mulți ani în 
urmă (în jurul anului 1600), un copil pe nume Ahmet care locuia 
cu familia sa într-un sat liniștit din Turcia. Tatăl său era pescar și 
pentru că Ahmet se ducea adesea cu el cu barca, celui mic i-a 
plăcut foarte mult și visa mereu că poate traversa golful, care i 
se părea ca o mare imensă. Uitându-se la celălalt mal al mării, 
Ahmet a văzut conturul unui oraș mic care i se părea foarte 



 

 

departe, cam cum putem să vedem insula Elba sau Gorgona la 
orizont în zilele înnorate, și el își întreba adesea tatăl dacă acela 
era capătul lumii. În cele din urmă, a venit ziua la care visase: 
tatăl său a fost de acord să-l ia cu el în acel sat pentru a vinde 
peștele prins. Ahmet era în al nouălea cer de fericire și se simțea 
ca unul dintre eroii despre care auzise deseori povești. Ahmet, 
pe lângă faptul că a mers cu barca, i-a plăcut foarte mult să fie în 
taverna mamei sale. Mirjam – mama sa – pentru că gusta 
mâncărurile pe care le gătea și, în același timp, asculta marinarii 
care frecventau taverna, era o bucătăreasă foarte bună și 
pregătea un „balik çorbası” special, adică o ciorbă de pește 
gătită din peștșorii nevânduți de soțul ei în unele zile. Lui Ahmet 
îi plăceau foarte mult peștișorii pe care mama sa îi gătea. Ajuns 
tânăr, mergea singur din ce în ce mai des să vândă peștii prinși și 
l-a întâlnit pe Özgür, un negustor bogat care mergea deseori în 
portul liber Livorno pentru a vinde și cumpăra mărfuri. Özgür 
povesti cum populația din Livorno era foarte asemănătoare cu 
locuitorii satului său și că Livorno era un oraș multietnic și 
primitor față de străinii din orice loc sau de orice religie. Ahmet 
a descoperit curând că aceasta nu este singura trăsătură a lui 
Livorno, și și-a dat seama că Leghorn nu avea și, aș spune, nu are 
rival atunci când vine vorba de a sta la masă. Așa că s-a pus 
imediat pe treabă și și-a inaugurat taverna „da Ahmet” unde 
mâncarea principală, evident, era „balık çorbası", ciorba de 
pește pe care o prepara așa cum obișnuia și mama sa, și care nu 
costa o mulțime de bani – cumpăra doar peștișori nevânduți. 
Ahmet obișnuia să spună „küçük balik” celor care încercau să îi 
vândă pești mari (”peștișor” se pronunță KUCIUK), repetându-le 
de câteva ori küçük, subliindu-și vorbele indicând cu degetele 
arătătoare mărimea peștelui. De aceea, pescarii, cu ironia tipică, 
l-au poreclit pe Ahmet al nostru „Cooch”. Întrucât numele îi 
plăcea și era ușor de reținut, porecla respectivă i-a fost atribuită 
și supei lui în curând. Apoi, Ahmet s-a căsătorit cu o anumită 
Corinna și și-a transformat taverna, iar restaurantul a fost mutat 
în Veneția, unde oamenii din Leghorn au făcut coadă pentru a se 
bucura de „Cooch”. 



 

 

Plan de lecție Citirea poveștii „Cacciucco 5 C” 

Ascultarea sunetului valurilor mării: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gwe0Z_HOsdA&t=76s 

Vizualizarea fotografiilor locațiilor menționate în poveste și a 

peștilor cacciucco 

Vizualizarea catalogului „Obiectul Wi-Fi. Trei artiști care 

compară reutilizarea și postmodernismul ", Beppe Church, Paolo 

Marzullo și Stefano Pilato. 

Observație și analiză vizuală a lucrărilor artistului Paolo 

Marzullo 

Crearea unei opere simple de artă din material reciclat furnizat 

direct de artistul Marzullo 

Căutarea de material „aruncat” pentru a-l reutiliza 

Asamblarea elementelor „aruncate” de natură diferită și activități 

de colaj pentru ”recrearea” peștilor din care se face faimoasa 

supă 

Activitate de pictură (felul de mâncare cacciucco) 

Confecționarea unei măști LE SEPPIE (tuns și colaj) Dansul 

SEPPIE 

Refacerea grafică a peștelui preferat 

 


