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Missing Romanian Food 

 
 
Romanian transcript:   
 
I:  Povestește-mi puțin, nu știu, despre ce îți este ție cel mai dor de acasă, sau ce îți 
lipsește cel mai mult fiind plecată de acolo.  
 
D:  Unul din lucrurile de care îmi este cel mai dor este mâncarea. Pentru că… nu neapărat 
mâncarea de la mama de-acasă, dar mâncarea în general. Pentru că la noi, cât de cât, 
există, chiar dacă produsele sunt cateodată artificiale sau cu chimicale, totuși se păstrează 
o anumită… un anumit… o anumită naturalețe a produselor să spunem. Și dacă, de cele 
mai multe ori produsele vin de la țărani, care lucerază pământul cum ar veni de mână și 
totul este foarte, să zicem, primitiv. Dar asta îi dă… îi conferă mâncării un anumit… un 
anume gust și ai această încredere că ceea ce mănânci nu este modificat genetic, sau nu a 
trecut printr-o fabrică sau altceva.  
 
Și îmi place și faptul că avem piețe unde poți… unde poți să cumperi direct de la țărani. 
Nu există… există și intermediari dar de cele mai multe ori produsele vin de la țărani și 
asta înseamnă că știi ce mănânci, până la urmă. Deci de mâncare îmi e foarte dor, pentru 
că dacă te duci în alte țări străine, cum ar veni în cazul meu America, nu găsești 
întotdeauna asta. Și se spune că la un moment dat orice trece prin stomac. Și prin 
stomacul meu trece foarte tare acest dor al mâncării de acasă.  
 
Un alt lucru despre care îmi e dor de-acasă ar fi familia, evident, pentru că eu sunt mai 
legată de familia mea să zicem, și am nevoie să comunic cu ei, nu săptămânal, aproape 
zilnic. Ceea ce… dar asta nu înseamnă neapărat că mi-e foarte dor de ei. Este doar faptul 
că am nevoie să știu ce se mai întâmplă pe acasă. Și când sunt așa de departe de casă, mă 
simt că se produce această ruptură între tine și țara de origine, sau… în cazul meu 
România.        
 
 
English translation: 
 
I:  Tell me a little, I don’t know, about what you most miss from home, or what you lack 
most when you’re away from there.  
 
D:  One of the things I miss the most is the food. Because... not necessarily mother’s 
home-cooked food, but the food in general. Because in Romania, there are still natural 
products, so to speak; even though products are sometimes artificially changed or contain 
chemicals, there is still a certain… a certain “natural” quality to the products. And most 
of the time, these products come from rural farmers, who work their land by hand, and 
everything is, so to speak, primitive. And this gives the food a certain taste, and you trust 
that what you’re eating is not genetically modified, or hasn’t been processed in a factory 
or something like that.  



 
And I like the fact that we have markets, markets where you can buy straight from the 
rural farmers. There are intermediaries, but most of the time, the products come from 
rural farmers, and you know what you’re eating, at the end of the day. So the food is what 
I miss the most, because if you go to foreign countries, the U.S. in my case, you don’t 
always find that. And they say everything goes through the stomach. And in my stomach, 
[there is] this sort of longing for Romanian food to go through.  
 
Another thing I miss from home is my family, of course, because I am closer to my 
family, let’s say, and I need to communicate with them – not weekly, but almost daily. 
Which is… But this doesn’t necessarily mean I miss them a lot. It’s just the fact that I 
need to know what is going on home. And when you’re so far away from home, I feel 
like a rupture happens between yourself and the country of origin, or… in my case, 
Romania.  
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