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Making Mititeii 

 
 
Romanian transcript:   
 
I:  Ce pregătești mami aici?  
 
M:  Felul doi de astăzi, mititei.  
 
I:  Și ce intră în compoziția lor? 
 
M:  Mititeii înseamnă un amestec de carne tocată, în care trebuie neapărat să pui 
mirodenii. Și vor fi puse pe urmă pe un grătar încins, pe jar. Jarul trebuie să fie domol, 
dar suficient ca mititeii să se facă la exterior și să rămână moi în interior. Se spune despre 
ei ca au fost inventați într-o vară, într-o grădină de vară în București, când rămăseseră 
fără mațe pentru compoziția de cârnați. Și atunci proprietarul s-a gândit să încerce să 
pună direct amestecul de carne pe grătar. Și de atunci au devenit mâncarea tradițională, 
începând cu întâi mai, atâta vreme cât se poate face grătar în curte. De obicei sunt însoțiți 
de bere.  
 
Noi astăzi o să-i facem cu salată de ardei copți. Ardeii sunt deja pe tavă, se coc. După 
care o să-i punem la răcit și-i curățăm de pieliță. Acum eu dau forma mititeilor, după care 
o să-i pun la rece, până când se face focul în curte.  
 
I:  Și acolo pe… în oală pe aragaz ce mai e?  
 
M:  Acolo e felul întâi, ciorbă de roșii. Este o ciorbă numai cu legume, și la sfârșit i-am 
pus roșii, cam un litru de suc de roșii, preparat sucul imediat, în casă. 
 
I:  Și i-ai pus borș? 
 
M:  Nu, pentru că este supă. Supele sunt dulci, la ciorbe și la borșuri, cum este tradiția în 
Moldova, se pune. Care poate fi făcut din tărâțe de grâu, sau poate fi înlocuit cu zeamă de 
varză sau, pe timpul iernii mai ales, sau cu zeamă din corcodușe verzi.     
 
 
English translation: 
 
I:  What are you making over here, Mom?  
 
M:  Today’s second dish, mititei.  
 
I:  And what are they made of?  
 



M:  Mititeii means a mix of ground meat, in which you [must] put spices. And they will 
later be put on a hot grill, on coals. The coals must be warm enough so that the mititeii 
can cook on the outside and remain soft inside. People say mititeii were invented during 
the summer, in a summer garden in Bucharest, when they ran out of casings for making 
sausages. Then the owner thought of trying to put the ground meat mix straight on the 
grill. Ever since then, they became a traditional dish. Starting in May, you can [grill 
them] in your courtyard. Usually, you serve them with beer. 
 
Today we are serving them with a baked pepper salad. The peppers are already on the 
baking sheet; they are cooking. After that, we leave them to cool and we peel off their 
skins. Now, I give the mititeii their shape, after which I will put them in the fridge until 
the fire is ready.  
 
I:  And there in the… in the pot on the stove, what’s there?  
 
M:  That’s our first dish, tomato soup. It’s a soup just with vegetables, and at the end, I 
added tomatoes, about a liter of tomato juice, homemade juice.  
 
I:  Did you put any borș in it?  
 
M:  No, because it’s a supă1. These are sweeter; in ciorbe and in borșuri2, as is 
customary in Moldova3, you put borș. This [borș] can be made from [fermented] whe
bran or replaced with sauerkraut juice, or, especially during wintertime, with green cherry
plum ju

at 
 

ice.  
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1 Supă refers to a soup that is not sour. 
2 Ciorbe and borșuri are types of sour soup. 
3 The speaker may be referring to the region of Romania known as Moldavia or Moldova and/or to the 
Republic of Moldova. 


