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Românii sunt cuceriţi de pâinea cu maia, pâineplămădită după o reţetă veche de când lumea. Defapt, secretul aromelor din covata străbunicilor estetocmai maiaua, darul crescut ca prin minune doardin apă şi făină bună, şi care se transformă apoi, printruda şi priceperea brutarului, într-o pâine gustoasă,rumenă şi sănătoasă. Paradoxal, tocmai simplitatea
reţetei tradiţionale naşte complexitatea unui produsplin de calităţi. De ce are pâinea cu maia savoare şiun gust mai bun, de ce poate fi păstrată chiar maibine de o săptămână, de ce învinge intoleranţa lagluten şi are un indice glicemic mai scăzut?citiţi în pagina 3
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Dacă există ziare cu conţinut finan-ciar, ziare pentru sportivi… de ce nu arexista şi un ziar  pentru specialiştii dinsectorul Artei Albe? De ce să nu găsiţiinformaţii, ştiri, tendinţe ale pieţei, pu-ţină istorie şi cultură din domeniu, re-
ţete noi… toate selectate şi sintetizateîn paginile unui ziar pe care să-l puteţilectura atunci când aveţi timp, să-l pu-teţi arhiva şi să puteţi reveni asupraideilor sau subiectelor pe care le veţiconsidera interesante?

Pentru că panificaţia, patiseria, cofetă-ria, ciocolateria... dincolo de meserii sauactivităţi productive stau şi sub semnulArtei, atât prin măiestria lucrului cu alua-turile, cremele sau ciocolata, cât şi prin as-pectul estetic al produselor finale.
Tendinţele în crearea şi decorarea produ-selor, estetica deosebită şi combinaţiile în-drăzneţe de arome conduc tot mai adeseala crearea unor opere de artă comestibile,o mică lume nu doar de admirat, ci şi deconsumat!
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Pagini totfinal print_Layout 1  04-Jul-17  5:34 PM  Page 1



Proiecte de investiții
pentru morărit,
panificaţie, 
patiserie, prin
Submăsura 4.2 şi
gBER În perioada mai - iulie 2017, sevor lansa mai multe proiecteinvestiţionale ce vor vizaurmătoarele domenii de activitate:- agricol (morărit, depozitărimaterii prime agricole,  diferitetipuri de procesări); a fost lansatăSubmăsura 4.2, în perioada mai -iunie – sprijin pentru investiţii înprocesarea/marketingul produ -selor agricole. - non-agricol (INDUSTRIAALIMENTARĂ – pani ficaţie, pa-
tiserie, paste făinoase, produse
zaharoase, alimente pentruutilizări nutriţionale speciale).Este anunţată, începând cu lunaiulie, lansarea Schemei de ajutorde stat gBER – stimulareadezvoltării regionale prin re-alizarea de investiţii pentru proce-sarea şi marketingul produseloragricole în vederea ob ţinerii deproduse neagricole.Pentru ambele măsuri de fi -nanţare, rata sprijinului publicnerambursabil va fi de 50% dintotalul cheltuielilor eligibile pen-tru IMM-uri şi grupuri deproducători/cooperative şi 40%

pentru întreprinderi mari, dar nuva depăşi :
n 1.000.000 euro/proiectpentru IMM, în cazul proiectelorcare nu presupun investiţii ce vorconduce la un lanţ alimentar inte-grat;
n 1.500.000 euro/proiectpentru întreprinderi mari, pentruproiectele care nu presupuninvestiţii ce vor conduce la un lanţalimentar integrat;
n 2.500.000 euro/proiectpentru investiţiile care conduc laun lanţ alimentar integrat (indife -rent de tipul de solicitant), precumşi pentru forme asociative (coo -perative şi grupuri de pro -ducători) în  cazul proiec telor carenu presupun investiţii ce vor con-duce la un lanţ alimentar integrat.Modalitatea de realizare a unuiproiect de finanţare ne -rambursabilă prezintă variaţii înfuncţie de tema de proiectare, darse poate generaliza, consi derândfaptul că, în principiu, cam toateproiectele includ fie construcţii/modernizări de clă diri, fie achiziţiide uti laje/echipamente tehnolo-gice şi mijloace de transport, fieambele tipuri de investiţii.Un proiect elaborat în modcorect din toate punctele de ve -dere (tehnic, financiar, ad ministra -tiv), bine documentat, logic şicoerent, în mod principial nuprezintă pro bleme referitoare laeligibilitate. Pentru beneficiari,atragerea de fonduri pentru

investiţii duce la degrevarea deimportante cheltuieli ce ar trebuialtfel suportate din fonduri pro-prii, mai ales pentru proiecte careau în componenţă con strucţii şiinstalaţii şi care, de regulă, implicăvalori mai importante. Este adevărat însă că, pe fon-duri nerambursabile, trebuie să serea lizeze exact ce s-a propus prindocumentaţia de proiect, dar şiaici există situaţii prevăzute chiarde legislaţia în vigoare, în care sepot opera modificări de soluţietehnică, suplimentări de lucrări,cantităţi, utilaje/echipamente etc.Şi, în special pentru cei care nuau beneficiat de fonduri ne -rambursabile, reprezintă o opor-tunitate realizarea unui proiectinvestiţional, constatându-se fap-tul că, deşi nu este simplă imple-mentarea şi finalizarea acestuia,satisfacţiile financiare de finalcompensează efortul depus. 
nOvidiu Dogaru,
Consultant în elaborarea de
proiecte cu fonduri 
nerambursabile

Start-Up nationROMPAN anunţă lansarea uneinoi sesiuni de primire de proiectepe programul Start-Up Nation,program prin care an treprenoriipot cere fi nan ţări de până la200.000 de lei pentru firme nouînfiinţate.
„În vederea înscrierii în cadrul

Programului, operatorii economici
vor completa şi transmite on-line
planul de afaceri, începând cu

Soluţii de finanţare

15.06.2017, ora 10.00, timp de 30
de zile calendaristice de la de-
mararea înscrierii în Program,
până la ora 20.00 a ultimei zile de
înscriere, respectiv 14.07.2017, cu
posibilitatea de prelungire a ter-
menului până la epuizarea bugetu-
lui” (site-ul www.aippimm.ro).Principalele coordonate ale pro-gramului:

1. Alocaţia financiară neram bur -sabilă este de 200.000 lei şi re pre -

zin tă 100% din valoarea cheltu-ielilor eligibile din cadrul planu-lui de afaceri. 
2. Sunt eligibile IMM-urileînfiinţate după data de 30 ianuarie2017.
3. Printre domeniile eligibile,conform listei de coduri CAEN,se numără şi cele care se referăla producerea produselor depanificaţie, patiserie - cofetărie1071, 1072.

În următorii ani, produsele fără gluten vor fi tot mai căutate,se afirmă într-un raport al Asociaţiei Celiace Canadiene (CCA) şial Grupului de control al alergenilor (ACG).  Aproape 1% din populaţie are intoleranţă la gluten, fiinddiagnosticată cu boală celiacă. CCA şi ACG se aşteaptă ca metodelemai precise de diagnosticare, precum şi creşterea gradului deconştientizare a populaţiei asupra existenţei produselor ali-mentare fără gluten să genereze noi vectori de creştere pentruca tegoria produselor fără gluten. O cercetare separată a arătat cănumărul de produse fără gluten în Marea Britanie a crescut cu27% în ultimul an. Jucătorii de pe piaţă văd o oportunitate în creştereapreocupării consumatorilor pentru o viaţă sănătoasă. Există dejacompanii de top care au investit în linii de producţie pentru sor-timente fără gluten şi/sau sănătoase. 
Domeniul „gluten free“ este în creştere. Acest fenomen vine din
faptul că nu mă rul persoanelor cu intoleranţă la glu ten este tot
mai mare în toată lu  mea, confirmă, pentru ga ze ta „Arta Albă“,
Maurizio de Pas quale, specialist în domeniul ali   mentaţiei să -

nătoase şi „gluten free“.
Producția acestor tipuri de produse este o provocare, afirmă în
continuare specialistul. „În primul rând este vorba de tipuri de
aluat cu o structură complet diferită, mult mai moi, mai puțin
legate, care presupun o prelucrare mult mai delicată. Studiul

tehnologiei alimentare a dus la o evoluţie remarcabilă a acestor
aluaturi. Astăzi putem folosi agenţi de îngroşare de origine

vegetală, deci naturali, care ne ajută...”

Cerere însemnată pentru 
alimente fără gluten

Mai multe argumente aduse de Maurizio de Pas quale,
precum și o amplă dezbatere despre produsele fără gluten,
citiţi în numărul viitor al gazetei „Arta Albă“.

Agroalim, 7 -10 septembrie 2017- Arad. Târg de agricultură, industriealimentară şi ambalaje. Vor fi expuse,pe lângă tehnologii, maşini şi utilajeagricole, inputuri pentru fermele decultură a plantelor şi echipamentepentru industria alimentară, produseagroalimentare, tehnică de ambalare,servicii de consultanţă.  Evenimentulpropune  şi activităţi conexe: întâlniride afaceri, prezentări de firme, întâlniriale membrilor asociaţiilor profesio -nale, concursuri  şi tombole.
InDAgRA, 25 – 29 octombrie 2017- Bucureşti. Cel mai mare şi importanteveniment dedicat agriculturii şi in-dustriei alimentare, organizat de ROM-EXPO în parteneriat cu Camerele deComerţ şi Industrie din România.  
WorldFood Moscow 11 - 14 sep-tembrie 2017 - Moscova. Suntaşteptate 215 companii din 39 deţări.
Südback, 23 - 26 septembrie2017 - Stuttgart. Important eveni-ment dedicat brutarilor şi cofetarilor.Vor fi prezenţi peste 650 deexpozanţi dintre care aproape 20%sunt din afara graniţelor ţării. Experţiiîn industria de panificaţie se aşteaptăca, de anul acesta, evenimentul să iaamploare şi să atragă mult mai mulţiexpozanţi din întreaga Europă. 

EvEnIMEnTE InTERnE

EvEnIMEnTE EXTERnE
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Cu valoare de simbol, reunind elementele
primordiale - apă, foc şi pământ, prin rod -
pâinea a hrănit, la propriu şi la figurat,
toate civilizaţiile, de-a lungul istoriei.
Pâinea a însemnat supravieţuire în timp de
foamete,  dar şi putere pentru conducătorii
care au înţeles principiul „cine are pâinea
are puterea”.  Pâinea a purtat destinul unor
frământate cronologii. O regăsim în Biblie,
dar şi pretext de războaie şi revoluţii. 
Istoricii au mărturii că, încă de-acum
15.000 de ani, în Egiptul paleoliticului supe-
rior, se cocea pâine. Egiptenii sunt şi cei care
au des coperit maiaua naturală, minunea
aluatului dospit. Grecii au desăvârşit, prin
secolul V î.e.n, meşteşugul brutăriei. De

atunci, ,,Artos”, pâinea dospită cu maia, a
rămas pâinea de sărbătoare a grecilor. 
În primul tratat despre arta brutăriei, scris
la Paris de Paul-Jacques Malouin în 1767,
găsim ample detalii despre cum se prepara
maiaua naturală. 
Pâinea cu maia este şi pâinea strămoşească
a românilor. Doar secolul  XX a detronat
vremelnic maiaua, sub ispita unor drojdii
comerciale.  Acum, când tot mai mulţi oa-
meni conştientizează cât de importantă este
revenirea la alimentaţia sănătoasă, reîn-
toarcerea la pâinea cu maia pare a fi soluţia
căutată. Un complex de calităţi, într-o reţetă
simplă: apă, făină şi focul cuptorului.

Domnica și gheorghe onea, 
satul viscri, familia de la care Prințul
Charles a gustat pâine cu maia 

„Când a fost la noi în sat, i-am trimis Prințului
Charles să guste pâinea noastră, împreună cu câteva
dintre dulcețurile pe care le facem pentru turiști. 
Ne-am gândit să îi dăm și dânsului să deguste, că poate
i se face poftă de la atâta miros. Am aflat că i-au plăcut
mult produsele noastre, mai ales pâinea. Rețeta am
moștenit-o de la bunicii noștri. Ca ingrediente, folosim
doar făină, apă, sare și maia, totul pregătit cu o seară
înainte”.
Kovacs Bela, Tg. Mureș, proprietar de
brutărie tradițională fondată în 1932 

„Fără maia bună, nu faci pâine bună. E foarte im-
portant să ducem mai departe tradiția și să coacem
produse sănătoase. Observăm în ultima vreme că oa-
menii se interesează tot mai mult să trăiască sănătos
și de aceea caută produse fără conservanți, fără aditivi,
fără E-uri. Iar noi asta facem. Pâinea noastră în -
seamnă maia, făină, sare și apă. E foarte important
însă ca și făinurile să fie de calitate, fără amelioratori.
Greu am găsit o moară cu care să lucrăm“. 
luca Adrian, Brașov, brutar şi proprietar de
brutărie artizanală de pâine cu maia

„Am învățat să facem pâine bună, sănătoasă,
numai bună de pus pe masă. Prin fermentare, maiaua
aduce doar beneficii, spre deosebire de drojdia din

comerț. Așa a ajuns pâinea noastră pe multe mese și a
binecuvântat multe familii cu simplitatea și cu -
mințenia ei. Și a hrănit multe guri flămânde și a bucu-
rat multe suflete frumoase. De asta ne place pâinea
noastră. Ne place să o mâncăm, să o facem și să o
împărțim. Pentru că mulți oameni frumoși a în -
grămădit în jurul nostru”.
oana Cuzino, medic primar geriatrie,
Doctor în Ştiinţe Medicale

„Pâinea cu maia are un indice glicemic mai scăzut
decât pâinea făcută cu drojdie și este astfel o alegere
mai bună pentru persoanele diabetice. De asemenea,
pâinea dospită cu maia ajută la repopularea tractului
intestinal cu bacterii bune, îmbunătățind astfel diges -
tia și, spre deosebire de drojdia comercială, maiaua nu
favorizează dezvoltarea candidei în organism” men-ţionează specialistul pe blogul său de sănătate  doc.ro.

Argumentele unor voci avizate

De ce este bună pâinea cu maia

Este mai gustoasăFiind o pâine 100% naturală,pâinea cu maia este mai gustoasăşi mai sănătoasă în comparaţiecu cea făcută din aluat dospit cudroj die. Atât aroma, cât şi texturasunt superioare, coaja pâinii cumaia este mai crocantă, iar mie-zul este elastic şi aerat. 
Termen de garanție
mai mareUn avantaj al pâinii cu maiaeste termenul de garanţie maimare. Datorită acidităţii, pâineacu maia îmbătrâneşte altfel. Înfă -şurată într-o pânză naturală, careo lasă să respire, pâinea nu vamucegăi şi miezul va rămâneproaspăt pentru mai multăvreme, chiar dacă i se va întăricoaja. 
Este mai nutritivă Maiaua neutralizează acidulfitic din cereale, acid care îm pie -dică absorbţia mineralelor de că -tre organism. Astfel, mineraleledin cerealele integrale, precumfie rul, zincul şi magneziul, suntmai uşor asimilate şi pâinea de -vine mai nutritivă.
Ușor digerabilăMaiaua îi dă pâinii o structurăspecială, care o face uşor dige ra -bilă. Diferitele tipuri de drojdiisăl batice existente pe coaja bo-bului de grâu şi în aer fermen-tează, spăr gând proteinele degluten şi gliadină în porţiuni dife-rite ale grâu lui şi astfel pâinea de-vine mult mai uşor de digerat.

glutenul devine mai
tolerabil Pentru cei cu intoleranţă lagluten, precum şi pentru copiii că -rora nu le sunt recomandate pro-dusele cu gluten, pâinea cu maiaeste o alternativă sănătoasă, pen-tru că, prin fermentaţia cu maia,proteinele din gluten sunt dezacti-vate parţial sau chiar total. 
Indicată persoanelor
cu diabet Mark Sircus, membru al Inter-national Medical Veritas Associa-tion, subliniază că fer   mentareaîmbunătăţeşte pro pri  etăţile. Ast-fel, pâinea cu maia are un indiceglicemic mai scăzut, de 68, fiindmai uşor tolerată de persoanele cudiabet, pe când cea produsă cudrojdie are indicele glicemic 100.
Benefică pentru flora
intestinalăPâinea dospită natural, da to -rită beneficiilor fermenţilor, re cre -ează treptat populaţia de bacteriidigestive din tractul in testinal, re -zultând o îmbunătăţire a digestiei.Pâinea cu maia conţine doar treiingrediente: apă, făină şi sare, re -zis tând chiar şi o săp tă mână fărăsă se degradeze. În vre me ce pâi -nea obişnuită, cu drojdie, începe săse altereze la scurt timp după ce afost scoasă din cuptor, pâinea cumaia continuă, pentru câteva zile,să se îmbunătăţească nutritiv,deoa rece drojdia naturală din in-teriorul ei încă mai lucrează.

Pâinea cu maia Mâncarea sănătoasă nu e o mo  dă, ci un nou mod de viață, care
ne provoacă să revenim la rețetele tradiționale. Așa s-a întors în
viața noastră pâinea cu maia. Această pâine tradițională ne
aduce, pe lângă be neficiile de sănătate și calități le sale nutri-
tive, gustul și aromele din casa bunicilor. 

Cum se face maiaua de început?
Gazeta „Arta Albă“ vă dezvăluie,  în suplimentul  ediţiei, reţeta pentru maiaua de început
a celebrei chef Sara Papa, lector şi scriitor, expert în produse de panificaţie cu maia.  

Pagini totfinal print_Layout 1  04-Jul-17  5:34 PM  Page 3



- Gazeta «Arta Albă», a cărei
apariţie va fi trimestrială, îşi pro -
pune să aducă un plus de in   for -
maţie specialiştilor din do meniu. 

Dumneavoastră, în calitate de
preşedinte al ROMPAN şi repre -
zentant al acestor specialişti,
consideraţi că informaţia de spe -
cia litate din industria mo  ră -
ritului, panificaţiei şi pati seriei
este su ficientă?- Niciodată informaţia nu es -te suficientă, asta e clar, şi tre - buie să recunoaştem căin  for maţia, la momentul de faţă,este un factor foarte important,care ne poate menţine în luptapentru exis ten ţă. Tocmai peacest con       si derent, şi noi, ROM-PAN, am căutat să atragem înrândul membrilor noştri, pelângă pro ducătorii de pâine,făină, mălai, paste făi noase, bis-cuiţi, patiserie, şi pro ducătorisau distribuitori de materiiprime, de utilaje, am balaje, decereale, astfel încât să avem câtmai multe informaţii cal de şipermanente, pentru a oferimembrilor noştri informaţii întimp util, astfel încât ei să ia de -cizii în cunoştinţă de cauză. Aşacă ideea dumneavoastră de aveni cu un plus de informaţiieste foarte bună şi trebuie dez-voltată.

- În prezent, ce gen de in for -
maţie credeţi că lipseşte sau nu
este suficientă pentru spe cialiştii
din domeniu?- Cred că, pe mai multe pa lie -re, informaţia nu este su fi cientă:în primul rând, în accesarea fon-

durilor europene, deşi noi, ROM-PAN, suntem cei care am adusaceastă schemă de ajutor pentrupanificaţie şi am in for mat încădin faza de proiect despre bene-ficiile fondurilor eu ropene pen-tru viitorii investitori dindomeniu. Cred că şi dum -neavoastră, şi consultanţii, şi toţiceilalţi factori implicaţi în acestproces e bine să-i ţinem „în pri -ză“, cu informaţii la cald, pe co -legii noştri din panificaţie. În aldoilea rând, sigur că desprenoile teh no logii, noile utilaje,sunt încă insuficiente informa-ţiile, şi ele trebuie dezvoltate.
Autorităţile trebuie
să analizeze atent
substanţele folosite

-D-le Popescu, conform Orga-
nizației Mondiale a Sănătății
(OMS), se estimează creșterea
numărului anual de cazuri de
cancer cu aproximativ 70% în ur-
mătorii 2 ani, așa cum specifică
studiul „Analiză de situație - Ziua
Mondială de Luptă împotriva
Cancerului, 4 februarie 2017”. În
această analiză, se arată că, pe
parcursul vieții, unul din 3 băr-
bați și una din 5 femei se vor îm-
bolnăvi de cancer. În România,
conform unei statistici din 2013,
numărul bolnavilor de cancer a
ajuns la 67.300, iar numărul de-
ceselor anuale la 41.000. Unul
dintre motivele principale, susți-
nute de medici, este și înlocuirea
alimentației naturale cu una care
conține mulți aditivi. Care este
opinia dumneavoastră în ceea ce

privește aditivii folosiți în panifi-
cație și patiserie? Considerați că
sunt dăunători sănătății, în con-
textul consumului zilnic?- Atâta timp cât aditivii in tro -duşi în panificaţie sunt agreaţi şiaprobaţi de Ministerul Sănătăţii,eu cred că ei nu sunt dăunători.Este posibil ca unii colegi debreas lă să exagereze cu aceştiaditivi şi atunci, consumat zilnic,produsul respectiv poate fi dău -nă tor organismului. Trebuie săluăm în calcul faptul că popula-ţia globului este în tr-o creşterenumerică alar man tă, foarte ra-pidă, iar re    sur sele naturale alepământului sunt li mitate. Putemsă găsim noi metode de lu cru, săexploatăm mai bine su pra feţeleexistente, astfel încât să facemfaţă ce rerii populaţiei, prin teh-nici agricole şi nu numai, care săle asigure hrana.Este un curent acum lamodă, şi e binevenit pentru in-dustria de panificaţie şipanificaţia artizanală, în care oa-menii doresc să mănânce maisănătos, fără aditivi, fără E-uri,cât se poate de natural. Dar, gân-diţi-vă, ca populaţia globului sămănânce produse numai dinunităţi de manufactură, estefoarte greu. Or, aici, Comisia Eu-ropeană, Parlamentul European,guvernele din fiecare stat mem-bru UE trebuie să analizezefoarte atent substanţele folosite,astfel încât să nu fie dăunătoareorganismului.Aşadar, este necesar să mân-căm echilibrat, să fim foarteatenţi la ce consumăm, să citimcu mare atenţie etichetele pro-duselor, mai ales după apariţiaregulamentului 1169, care se re-feră la etichetarea nutriţională aproduselor alimentare.
Produsele cât mai
aproape de natural,
fără E-uri, se vor 
dezvolta în viitor

- În prezent, există tendinţa
de a produce BIO, de a folosi in     -
gre  di en  te cât mai naturale. Hi     -
 per  market-urile, destul de ti mid,
au înfiinţat rafturi cu pro  duse
BIO. În oraşele cu nivel de trai
mai ridicat sunt brutării care fo-
losesc maia în loc de drojdie. Cum

consideraţi că va evolua piaţa în
sectorul de pa nificaţie, patiserie,
cofetărie, în perspectiva acestui
trend?- Eu cred că se va dezvoltaacest segment, dar autorităţilestatului trebuie să fie foarteatente, în aşa fel încât să nu stri -căm  bruma pe care am con -struit-o. Adică, să nu minţimoamenii că sunt produse BIO şiele să nu fie, să nu spunem căsunt produse tradiţionale, iaraşa-zişii produ cători tradiţiona-lişti să cumpere din supermar-ket produsul şi să-l revândă caprodus tradiţional. Din păcate,aceste cazuri s-au înmulţit în ul-timul timp. E foarte bine că sedezvoltă târguri, pentru a da po-sibilitatea produ că torului ro -mân să vândă şi în afara altorreţele comerciale decât în celede hipermarket-uri. Dar, repet, ebine ca au  torităţile să controlezecu stric teţe, şi con sumatorul sănu fie dezinformat sau greşitinfor mat în legătură cu produ-sele pe care le cumpără. Această latură a produselor,nu  neapărat BIO, ci cât maiaproape de natural, fără E-uri,fără alte adaosuri, se va dezvoltaîn viitor şi sunt convins că totmai multă lume o să dorească săconsume produse de acest gen.Noi, ro mânii, suntem pregătiţipentru asta, pentru că, să re cu -noaştem, materia noastră primă,de bază, grâul, este mai sănă-toasă decât în alte ţări, pentrucă, din punct de vedere financiar,noi nu ne permitem să facemadăugiri mari de îngrăşăminte,pesticide şi alte asemenea sub -stanţe, în pro ducerea grâului. Lafăină, la fel. În România suntpeste 4.500 de unităţi de pro -cesare din do meniul panificaţiei,iar în aceste uni tăţi se pot pro-duce asemenea produse. Deci eo latură bună, care se va dez-volta, după părerea mea.

Să fim aproape de
pro du cătorul din 
industria ali mentară
româ nească

- Fiindcă vorbeam de hiper-
market, vedem rafturi întregi cu
produse de patiserie din import,
ambalate, la preţuri destul de
mari: biscuiţi, foietaje, grisine etc.
Cum se poate încuraja produ -
cerea acestor tipuri de produse
aici, în România, chiar şi de către
firme mai mici, care dispun însă
de resurse financiare? Compa-
niile mari, precum Vel Pitar,
Croco, Boromir, Alka etc., este evi-
dent că nu pot acoperi întregul
segment de produse.- Eu cred că putem acoperiîntregul segment de producţie.Din păcate, multe dintre acesteproduse care vin din afară, înspe cial din Bulgaria am văzut,sunt produse care, după părereamea, sunt mai puţin sănătoase,ca să nu spun un cuvânt mai dur,iar oamenii trebuie să fie foarteatenţi la ceea ce cumpără. Zileletrecute am fost în piaţă şi mi-aplăcut foarte mult o reclamă ad-hoc, în care, pe fiecare produs –fruct sau legumă - scria „româ -nească“: varză român ească, fa -sole românească, căpşuniro mâneşti, cireşe româneşti. Ve -deţi, oamenii au încredere înprodusul ro mâ nesc, pentru că,din punct de ve  dere al gustului,al aromei, e mai aproape de ceeace doreşte, la fel ca pâinea româ-nească şi pro dusele de patiserie.Ar trebui să căutăm cu atenţie.În Polonia,  oa menii trec prinfaţa unui hi per  market, dar seduc la ma ga zinele poloneze săcumpere produse po loneze deacolo. Aşa ar trebui să facem şinoi, să fim aproape de pro du -cătorul din industria ali mentarăromâ nească!

Aurel Popescu, preşedinte ROMPAN - Patronatul Român
din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase

Interviu cu domnul Aurel Popescu, preşedintele ROMPAN

Sectorul artizanal, 
în plin avânt
Să coci pâine pentru oamenii din
ţara ta este o meserie nobilă, dar
şi plină de riscuri şi responsabili-
tate. De aceea, industria de
panificaţie este un domeniu di-
namic, mereu într-un proces de
adaptare şi dezvoltare şi mereu în

competiţie. Care este soarta
producţiei de panificaţie şi pati -
serie în România, care este soarta
pâinii românului, iată întrebări la
care am căutat răspuns la domnul
Aurel Popescu, preşedintele
RoMPAn.
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Avem deja
70.000.000 de euro
alocaţi, de la 1 iunie

-În exerciţiul financiar al Uni-
unii Europene din 2008-2014, Ro-
mânia a atras, în acest domeniu,
fonduri europene în valoare de
peste 120 de milioane de euro.
Exerciţiul financiar actual a în -
ceput în 2014, iar până în prezent
suma cheltuită de România, în
această industrie, e de doar patru
milioane de euro. Ce este de făcut
concret, pentru a obliga statul
român să profite de aceste opor-
tunităţi şi să aibă activitate con-
stantă?- Prin Programul Naţional deDezvoltare Rurală s-au alocatsume foarte mari pentru pro -iectele din agricultură şi din in -dustria alimentară şi, sigur,pentru dezvoltarea rurală, care enecesară: aducţiuni de apă, ca -nalizare, drumuri etc. După pă -rerea mea, în exerciţiul 2014 –2020, prin PNDR se vor atragetoţi banii. Există o solicitareenormă de bani pentru aceastădezvoltare a sectorului agricol şirural. Din păcate, pe alte ramuriale economiei – forţă de muncă,transporturi, pe dezvoltare re -gio  nală, nu s-a făcut nimic. Aicitrebuie Guvernul şi toţi re pre -zentaţii statului român să punăumărul şi să consume toţi banii,să nu păţim ca în exerciţiul 2008– 2014, când, la un moment dat,aveam numai 8% şi am reuşit săajungem cu chiu, cu vai, la un70%. Deci, în do meniul nostru,pe schema de ajutor de panifica-ţie, e adevărat că măsura a pornitmult mai târziu. Asta pentru căaprobările de la Bruxelles au fostobţinute greu de tot, deoarece, lasem narea Tratatului de Aderare,în anexă, prelucrarea secundarăa cerealelor nu făcea parte dinsectoarele care să beneficieze defonduri europene, şi noi, cu chiu,cu vai, am reuşit şi am luat apro-bările necesare să in tro ducem şiprelucrarea secundară a cereale-lor prin această schemă de ajutor.Ea a pornit ceva mai târziu, darde la 1 iunie avem deja70.000.000 de euro alocaţi. Maisunt vreo 10.000.000 de euro ne-consumaţi din perioada oc -tombrie 2016 – ianuarie 2017 şicred că vom consuma toţi baniicare sunt alocaţi schemei, iardacă va fi nevoie de mai mult, euam propus, pentru că fac partedin Comitetul de monitorizare alPNDR-ului, ca sumele neconsu-

mate în unele sectoare agricolesau neagricole, mă refer aici ladezvoltare rurală, să le putem re-partiza acolo unde se cere, în Mă-sura 4.1., în schema noastră deajutor GBER, astfel încât să con-sumăm toţi banii.Eu sunt şi preşedintele OEPACereale şi pentru că în ghidurilepe toate măsurile, cei care suntmembri OEPA au o prevedere deun punctaj suplimentar, văd căsemnăm zilnic zeci de adeverinţede membri OEPA, ceea ce în-seamnă că există solicitare.
Şcoli profesionale în
parteneriat cu
brutării şi mari
producători

- O problemă devenită deja
critică, cu care se confruntă fir-
mele din acest domeniu, este lipsa
forţei de muncă şi a per so nalului
cu o pregătire adec vată. Nu mai
există şcoli profesionale, practic,
în prezent, personalul se califică la
locul de muncă. Cum ar putea
sprijini ROMPAN înfiin ţarea şcoli-
lor profesionale, poate chiar în
parteneriat cu mari producători
români?- Şcolile profesionale nea pă -rat trebuie să fie în parteneriat cubrutării, cu producători, pentrucă, dacă n-ai unde să faci practică,teoria nu are mare valoare. Aici,problema e mult mai complexă.Noi, de doi ani, sesizăm că va fi oproblemă cu forţa de muncă. Aici,şi politicienii, şi Statul Român, şiau torităţile locale au făcut greşelimari prin alocarea acestor aju-toare care se dau oamenilor carenu muncesc. Practic, s-o spunmai pe româneşte, am încurajatnemunca, coroborat cu faptul cămulţi tineri, şi nu numai tineri, auplecat în afara ţării. Noi ducem lipsă de forţă demuncă şi calificată şi necalificată.Putem să ţinem această forţă demuncă în ţară numai prin creş-teri salariale, în aşa fel încât săcreăm un echilibru între venitu-rile din afară şi cele din România. Pe de altă parte, sigur, vremsă facem şcoli profesionale. Noi,ROMPAN, avem o brutărie, şi amîncercat, cu şcoli profesionale dinBucureşti, să angajăm copii di-rect de pe băncile şcolii, să-i per-fecţionăm, să-i calificăm bine, iarcând termină şcoala, să fie pregă-tiţi să lucreze. Nu vine ni meni!Pentru că această în    curajare anemuncii şi ruşinea de a fi mun-citor au creat această stare de

fapt, că nu mai vrea nimeni să fieelectrician, me ca nic, sudor, bru-tar, morar. Dacă îi spunem spe-cialist în nu-ştiu-ce do meniu,poate reuşim să-i atragem. Pro-blema este complexă,  factorii de-terminanţi fiind atât politicileeducaţionale din România, cât şimentalitatea familiei. 
Cred că o metodă
foarte bună este şi
diversificarea
producţiei

- În sudul României, dar nu
numai, câştigul brutarilor a ră -
mas în continuare foarte mic, în
consecinţă şi puterea lor de re -
tehnologizare este foarte scăzută.
Una dintre căile prin care profitul
poate să crească este aceea de a
putea face achiziţii de materii
prime la preţuri mai mici.

În anumite ţări europene, ştim
că există asocieri ale bru tarilor,
având ca scop şi cum părarea ma -
teriei prime, în cantităţi mai mari,
la preţuri mai mici. S-ar putea ini -
ţia o astfel de asociere şi în Ro -
mânia?

- Noi am făcut de 10 ani acestlucru. Am creat o societate cu ac-ţionari dintre membrii ROMPAN,care se cheamă ROMPAN ProiectService, socie tate care se ocupăcu servicii pentru membriinoştri, cum ar fi: cumpărarea deutilaje, proiectare şi montaj deutilaje, cumpărăm materii prime,ambalaje şi tot felul de ingre-diente într-o can titate mai mareşi prindem un preţ mai bun şi, larândul nostru, le oferim membri-lor noştri. Sigur, acest lucru nupoţi să-l faci pentru un întreg te-ritoriu, dar cei care sunt intere-saţi pot lucra cu noi fărăprobleme. Acum, noi dez voltămşi sperăm ca anul acesta să reu-şim un export de făină care să serealizeze cen tralizat, pentru că,vă daţi seama, dacă fiecaremoară participă la o licitaţie, pre-ţul se duce jos de tot, dar noi,într-o licitaţie inter na ţională,putem merge la un preţ poatechiar mai bun decât preţul careeste pe piaţa naţională. Deci, sunttot felul de metode pe care noi  le-am încercat, le prac ticăm înmomentul de faţă şi cred că leputem dezvolta în continuare. Pede altă parte, trebuie să luăm încalcul faptul că, pentru a putea sărezistăm în piaţă, tre buie să mo-dificăm şi preţul pâinii.În anul 2017, de la 1 ianuarieşi până acum, preţul materiei

prime a crescut cu cca 10%, la felşi preţul forţei de muncă, prinacest salariu minim care a cres-cut destul de mult, şi preţul cuutilităţile, şi suntem puşi acum însituaţia de a lucra în pierdere,pentru că nu putem modificapreţul la pâine, că îţi pierzi clien-ţii. Şi atunci, cred că o metodăfoarte bună este şi diversificareaproducţiei.Franzela se vinde de la 0,60lei la 1,20 lei. Foarte bine, să sevândă în continuare, dar săfacem alte produse complemen-tare cu care să venim şi la care săputem umbla puţin la preţ, astfelîncât să ne putem asigura obrumă de profit cu care să putemsă ne dezvoltăm în continuare.Şansa noastră este să moder-nizăm şi să automatizăm cât sepoate de mult activitatea produc-ţiei de pâine şi nu numai. Încet,încet, trebuie să înlocuim omulde la ambalat, de la introdus pâi-nea în cuptor etc., astfel încâtproducătorii şi comercianţii deutilaje de panificaţie să vină cusoluţii aproape de membriinoştri şi de toţi producătorii depâine din România, ca să putemmoderniza activitatea de produc-ţie cu forţă de muncă mai mică.
văd o reducere a
producţiei de pâine
din hipermarket-uri
şi o creştere a 
producţiei artizanale
şi a celei industriale

- Cum credeţi că va arăta în
România industria de panificaţie
– patiserie peste 10 ani, atât ca

structură a firmelor, cât şi ca di-
versitate a produselor?- Eu cred că şi peste 10 anisectorul de panificaţie va arătaoarecum aşa ca în prezent, şi văspun de ce: în primul rând, mer -gem pe ideea că aceste produsecongelate, chiar dacă se află peun trend de creştere, se vor vindetot mai puţin. Să luăm în calcul ceam păţit în anii ’90 cu pâinea tur-cească. Ştiţi că noi veneam dupăo economie so cialistă, în care pâi-nea era în foarte multe zone aleţării ra ţionalizată, oamenii ve-neau din diverse zone ale ţării laBucureşti şi cumpărau pâine cusacii şi o cărau pe tren. Sigur căn-avea nimeni acces la o pâinecaldă, proaspătă, bună, din cauzaacestui mod de distribuţie şi vân-zare, aşa că, atunci, după revolu-ţie, au venit turcii, şi-au instalatcuptoare la colţ de stradă şi dă-deau pâine caldă realizată prinmetodă directă. Atunci, s-a înre-gistrat un recul foarte serios la fa-bricile de pâine care lucraumecanizat, cu cuptoare tunel, culinie continuă de panificaţie, daroamenii şi-au dat seama că pâi-nea nu-i pe gustul lor. Încet, încet,s-au întors la pâinea tradiţionalărealizată de in dus trie şi nunumai, şi de brutării artizanale.Acelaşi lucru, cred eu, se va în-tâmpla cu pâinea din hipermar-ket-uri. Omul va înţe lege că esteo pâine adusă din Olanda, înghe-ţată de nu ştiu când. În România,se va dezvolta sectorul artizanal,pentru a da con sumatorului opâine cât mai proaspătă şi câtmai aproape de ceea ce cere eldin punct de vedere gustativ, co-roborat cu dez voltarea indus-trială a unor fabrici care să ţinădistribuţia globală pe ţară.
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- De câți ani susțineți cursuri de speciali-
zare în România? - Mă consider deja un veteran în Româ-nia, pentru că vin aici de şase ani; aş puteaspune o perioadă de timp destul de lungă.

- Care a fost prima impresie despre Ro-
mânia și cum o vedeți astăzi?- Făcând o comparaţie între prima meaexperienţă, de acum şase ani, şi cea din pre-zent, am observat o evoluţie majoră, un im-puls puternic în ceea ce priveşte inovaţiagusturilor. Astfel, în domeniul cofetărieiexistă o mare dorinţă de a descoperi pro-duse noi şi de a urma un tra seu de dezvol-tare profesională. Am observat o foartemare schimbare în aceşti şase ani.

- Puteți să ne vorbiți puțin despre evoluția
produselor de cofetărie și ciocolaterie la nivel
global?- La nivel global, în aceşti ani a existat ca-tegoric o importantă evoluţie, mult mai ra-pidă decât în anii trecuţi. Ne-am orientat totmai mult spre studiul calităţii produselor decofetărie şi ciocolaterie, conjugat tot odatăcu aspectul estetic al produselor finale, totmai atent şi din ce în ce mai profund studiat.

- Cum percepeți piața produselor româ-
nești de cofetărie?- În ultimii ani, am remarcat o transfor-mare a produselor româneşti de cofetărie

de la produsele tradiţionale, realizate într-un mod clasic şi  legate de trecutul is-toric, spre produsele de actualitate, de inspi-raţie inter na ţională, atât din punct devedere al materiilor prime, al aspectului es-tetic, cât şi al metodelor de lucru uti liza te.Cu siguranţă a avut loc o dez   voltare pe linieavangardistă.
- Susțineți cursuri de formare profesio-

nală pentru cofetari, ciocolatieri în nume-
roase țări ale lumii. Cum vedeți profesioniștii
români comparativ cu cei din alte țări?

- Profesioniştii români sunt foarte dor-nici de a se specializa. Văd în categoria co-legilor mei cofetari de aici  o mare dorinţăde a învăţa lucruri noi, de specializare, dea cunoaşte noi metode de lucru, noi tipuride produse care poate nici nu aparţin tra-diţiei lor culturale şi profesionale, dar eisimt că, la nivel internaţional, sunt schim-bări şi asta le dă dorinţa de a învăţa şi de ase specializa din punct de vedere profesio-nal. 

- Referitor la  materia primă necesară
pentru un produs de calitate, se găsește
aceasta în România, este cunoscută și utili-
zată?- Da, categoric da. Poate cu ani în urmăerau mai greu de găsit anumite materiiprime. Dar astăzi, în România, se găseşte ab-solut tot. Atât materii prime utilizate la nivelinternaţional şi foarte necesare pentru re -alizarea produselor de cofetărie la standar-dele actuale, cât şi tehnologii.

- În opinia dumneavoastră, care sunt ten-
dințele pieței la nivel global și cum vedeți pro-
dusul de cofetărie și ciocolaterie în viitor?- Tendinţele din prezent, la ni vel global,sunt spre produsele dulci, mai puţin dulci.Şi ca să mă fac mai bine înţeles, spre aceleproduse care să fie percepute de consuma-tori ca fiind mai sănătoase. Prin urmare, atâtfaptic, cât şi prin semnalul conferit în mo-mentul degustării produsului, acesta tre-buie să fie perceput ca fiind un produs cumai puţine grăsimi, mai uşor, mai plăcut şicu un conţinut redus de zahăr, crescând ast-fel şi probabilitatea unui consum mai mare. Desigur, standardele de evaluare aleconsumatorilor din 2017 s-au schimbat faţăde cele din anii trecuţi. Din generaţie în ge-neraţie, gusturile evoluează, astăzi sunt totmai răspândite şi prezente în produse tipuride fructe care altădată erau limitate sau pu-teau fi găsite doar în anumite părţi ale lumii.Spre exemplu, anumite tipuri de fructe exo-tice sau chiar condimente au devenit astăzicomune în Europa, în lume, şi desigur şi înRomânia. 

Riccardo Magni, 
pastry chef, Italia

Pandişpan cacao
Compoziție- 225 g gălbenuş de ou- 195 g zahăr- 225 g albuş de ou-   60 g zahăr-   50 g unt topit- 100 g făină-   40 g cacao 22-24%
PreparareMixaţi cu telul gălbenuşul cuprima parte de zahăr. Spumaţi albuşul cu a douaparte de zahăr. Încorporaţispuma de albuş în mixtura dingălbenuş.Adăugaţi şi încorporaţi untultopit şi apoi părţile pulverulente- făină şi cacao - date prin sită.Intindeţi compoziţia pe o tavăde 60x40 cm. Coaceţi timp de 5min., la 220°C.
Crumble fraged de
migdale
Compoziție- 120 g unt- 120 g zahăr

- 120 g făină de migdale- 120 g făină cu conţinut redusde gluten-  35 g corn flakes (fulgi de po-rumb) mărunţit
Crema gianduia:- 260 g Ciocolată Gianduia -   55 g pastă concentrată dealune
PrepararePreparaţi o mixtură fragedăcrocantă (aluat fraged granular),astfel:- uniţi şi mixaţi cu paleta mi-xerului toate ingredientele (pre-zentate în prima parte a listeicompoziţiei), până ce obţineţi opastă cu structură neregulată /granulară; - întindeţi mixtura granularăpe o tavă şi răciţi-o rapid, înshock freezer,  pentru stabiliza-rea structurii;- coaceţi aluatul fraged gra-nular la 150°C. După coacere,mărunţiţi granulele crumble ob-ţinute, cu un cutter (sau ma-nual), adăugaţi corn flakes

mărunţit şi Crema Gianduia şiomogenizaţi compoziţia.
Crema gianduia: uniţi Cio-colata Gianduia cu pasta concen-trată de alune, aduceţiames  tecul la 35-40°C şi omoge-nizaţi crema.După preparare, întindeţicrumble-ul fraged astfel format,în strat omogen, în interiorulunei rame inox de 40x30 cm şirăciţi. 

Mousse de ciocolată 
fondant (neagră)
Compoziție- 650 g frişcă lichidă- 680 g ciocolată fondant 60%(neagră)- 550 g frişcă bătută
PreparareAduceţi frişca lichidă înpunctul de fierbere.Adăugaţi-o peste ciocolatafondant şi emulsionaţi compozi-ţia. La temperatura cremei de36°C, adăugaţi şi încorporaţifrişca bătută; utilizaţi.
Crema Chantilly vanilie
şi mascarpone
Compoziție- 950 g frişcă lichidă- 250 g mascarpone-   75 g zahăr invertit (poate fiînlocuit cu miere)

- 2 păstăi de vanilie
PreparareExtrageţi şi adăugaţi pulpa(miezul) păstăii de vanilie înfrişca lichidă.   Uniţi frişca, mascarpone şizahărul invertit; mixaţi uşorpână ce obţineţi o compoziţie cuo consistenţă cremoasă şi utili-zaţi.
Preparare produs final
şi prezentare Montaţi prăjitura în ramă de40x30 cm, peste stratul deja for-mat din crumble-ul fraged demigdale, astfel:- 1 strat format din -  540 gmousse ciocolată, 

- 1 strat de pandişpan cacao(copt în tavă de 60x40cm), - 1 strat format din -  800 gmousse ciocolată, - 1 strat format din - 500 g vi-şine din sirop, - 1 strat de pandişpan cacao, - 1 strat format din - 540 gmousse ciocolată. Răciţi, pentru stabilizareastructurii, în shock freezer pânăla o temperatură negativă şi ex-trageţi prăjitura din rama inox.Porţionaţi şi decoraţi utili-zând Crema Chantilly vanilie şimascarpone, decoruri din cioco-lată şi vişine. 

Prăjitura este formată din următoarele componente:
- Pandişpan cacao
- Crumble fraged de migdale
- Mousse de ciocolată fondant 60% (neagră)
- Vişine însiropate
- Cremă Chantilly vanilie şi mascarpone

Reţetă oferită de pastry
chef Riccardo Magni

Prăjitură cu mousse
de ciocolată şi vişine

De la tradiţional la avangardist
Grija pentru hrana sănătoasă a devenit, la nivel mondial,
un trend tot mai bine definit, aducând schimbări de abor-
dare şi în segmentul cofetăriei-ciocolateriei. În prezent, atât
gustul, cât şi estetica produselor sunt importante, dar
aceste calităţi trebuie organic conjugate cu preocuparea
pentru oferirea unor dulciuri cât mai sănătoase. 
Este un trend pe care cofetarii români îl înţeleg şi vor să îl

aplice tot mai responsabil, a remarcat pastry chef Riccardo
Magni. Cu o activitate de peste 20 de ani în sectorul
cofetăriei - ciocolateriei, specialistul italian susţine cursuri
de formare profesională în numeroase ţări ale lumii,
printre acestea şi România. El a oferit un interviu în exclu-
sivitate pentru gazeta ,,Arta Albă“ în care vorbeşte despre
tendinţele din domeniu.
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Cremă ganache de
ciocolată- 400 g ciocolată neagră - min.40% cacao- 400 g frişcă naturală lichidă -min. 30% grăsime- 100 g unt gras - min. 80% gră-sime.

Foi langues de Chat
(limbi de Pisică)- 100 g smântână pentru frişcă- min 30% grăsime- 100 g zahăr pudră- 100 g făină albă 000 - cernută- 50 g albuş de ou (cca 2 albu-şuri)- sare, vanilie.

glazură- 300 g ciocolată fondant (nea -gră) - topităsau  glazură de ciocolată prepa-rată din:- 200 g zahăr tos- 125 ml apă- 150 g ciocolată neagră.
Foi langues de Chat
(limbi de Pisică) Pentru tortul Mareşal Joffreavem nevoie de: 2 foi subţiri, ro-tunde, din compoziţie de Lan-gues de Chat, cu diam. de 20 cmşi respectiv 17 cm + 18-20 bu-căţi pastile rotunde de cca 3 cm– pentru prăjiturile Joffre de pemarginea tortului, pe care levom prepara după cum ur-mează:- Peste smântâna pentrufrişcă, răcită în prealabil, seadaugă 3/4 din cantitatea dezahăr pudră (respectiv 75 g),cernut. Se adaugă un strop desare şi vanilia (zahăr vanilat, ex-tract sau miezul de la ¼ din 1păstaie de vanilie) şi se omoge-nizează compoziţia cu un tel,fără a bate frişca; - Se adaugă făina cernută şise omogenizează din nou com-poziţia, cu telul. Veţi obţine unaluat consistent, destul de greude amestecat. Nu se insistă cumixarea pentru că nu trebuie sădezvoltăm reţeaua de gluten dinfăină – aceasta ar conferi o tex-tură gumoasă foilor;- Separat, se mixează spumăalbuşurile cu restul de 25 g dezahăr pudră. Se adaugă apoi,treptat, spuma de albuş pestecompoziţia cu frişcă şi se omo-genizează cu mixerul la vitezămică. Nu se mixează energicpentru a nu pierde aerul acumu-lat în bezea;- Se pregătesc tăvile, acope-rite cu hârtie de copt sau covo-raşe antiaderente din silicon. Pentru realizarea blaturilorsubţiri avem mai multe posibili-tăţi: 1. Se trasează pe hârtia decopt 2 cercuri - de 20 şi 17 cm -şi se întind 2 foi subţiri şi ne-tede. 2. Se utilizează rame de for-mat blaturi subţiri, rotunde (legăsiţi pe www.cofetarulistet.ro)

Foile se coc 7 minute la 200°C(cuptor preîncins).Indiferent de varianta aleasăpentru formarea foilor, se păs-trează 1/3 din aluat pentru mode-larea pastilelor. Astfel, dincompoziţia rămasă se modelează,cu poşul, pe o altă tavă, mici pas-tile de aluat (de 2,5-3 cm) care,prin coacere, vor deveni căpăce-lele cilindrilor cu cremă, de pemarginea tortului. Se lasă spaţiiîntre ele deoarece la copt se lăţesc.Se coc rapid, 5 minute, la 200°C.

Crema ganache de
ciocolatăSe prepară un ganache clasicastfel: aduceţi frişca lichidă înpunctul de fierbere; adăugaţi-opeste ciocolata fondant/neagră,omogenizaţi şi emulsionaţi com-poziţia cu un mixer vertical, cu imersie; adăugaţi cantitatea deunt moale şi continuaţi să emul-sionaţi. Crema astfel obţinută selasă la răcit pentru 3 ore şi apoi sebate cu mixerul până ce devinespumoasă şi cremoasă. Ganache-ul bătut se pune într-un poş, cudui rotund de cca 3 cm diametru.
Montarea tortuluiSe alege platoul pe care ur-mează a fi prezentat tortul şi seaşază pe el foaia mare, de 20 cm.Se aşază 18-20 pastile, de probă,pe marginea foii - un fel de marcaj

- pentru a şti exact de câte avemnevoie. Marginea dantelată a bla-tului mare se va realiza prin decu-pare, cu foarfeca sau cuţitul. Se modelează cilindrii de pemargine: se ridică, rând pe rând,câte un căpăcel (pastilă) şi în locullui se modelează, cu poşul, câte uncilindru din cremă, înalt de apro-ximativ 5 cm. La final se aşază că-păcelul deasupra cilindruluiformat. Se continuă, până se for-mează toţi cilindrii de pe margi-nea tortului.

Se umple cu cremă mijlocultortului, până la nivelul pastilelorde Limbi de Pisică. Se păstreazăcremă şi pentru finisarea finală(cam 4 linguri). Notă personală: sepresară o mână de coji confiate deportocală sau alte fructe glasate.Reţeta originală nu menţioneazăcoaja de portocală.

Se poziţionează deasupra cre-mei foaia mică, de 17 cm, şi se pre-sează uşor pentru a fi la nivel cupastilele exterioare. Cu restul deganache se acoperă întreg tortul,în strat subţire. Se finisează late-ralele, urmând conturul cilindri-

lor. Tortul montat se dă la recepentru cel puţin două ore. 
glazuraTortul Mareşal Joffre se gla-sează, integral, cu glazură de cio-colată şi se lasă pe grătar pentru ase scurge excesul de glazură.  

În secţiune, Tortul Mareşal Jof-fre arată astfel:

Decorare şi prezentare Tortul se poate decora cu lăn-ţişoare din cremă verde (pe late-ral, între „petale”) şi flori de zahăr;cu decoruri din ciocolată; cu deco-ruri minimaliste.Crema ganache bătută şi ae-rată, cu gust intens de frişcă şi cio-colată, blaturile fine din Limbi dePisică şi glazura de la suprafaţă îlfac un tort de referinţă, de gală. 

De asemenea, Tortul MareşalJoffre poate fi interpretat şi în stilmodern de realizare şi decorare.
nota redacției Pentru simplificarea montăriitortului, puteţi opta şi pentruaceastă variantă de lucru:1. formaţi doar două foi sub-ţiri, de formă rotundă, cu diam. de22 cm, utilizând rame de fomareblaturi, precum cele menţionateanterior. În acest caz se renunţă laformarea pastilelor;2. după coacere, decupaţirapid cele două foi necesare, utili-zând o ramă mare cu margini on-dulate (ca cele din imaginea demai jos), obţinând astfel formelespecifice acestui tort (ramele legăsiţi pe www.cofetarulistet.ro);

3. montaţi tortul respectândprocedeul descris, însă mult mairapid, fără a mai fi necesară for-marea prăjiturelelor cilindrice pemargine.  

O rețetă de pe vremuri, pentru prepararea prăjiturilor
Joffre și Tortului Mareșal Joffre, oferită de Oana Igrețiu din
Arad, blogger culinar la SAVORI URBANE
(savoriurbane.com).

Pe blogul său veți găsi rețete culinare tradiționale și mo-
derne, preparate doar din ingrediente naturale. O secțiune
importantă a blogului este dedicată deserturilor, multe din-
tre ele urmând rețetele origi-
nale, autentice (Tort Doboș, Tort
Diplomat, Tort Sacher, Tort Pă-
durea Neagră, Tort Grilias și
multe altele).

Ingrediente pentru un tort cu diametrul de 20 de cm: 

Mareşalul JoffreCelebra prăjitură Joffre a fost creată la Casa Capşa cu ocazia viziteimareşalului francez Joseph Jacques Césaire Joffre în România (pe 20august 1920). Micile prăjituri cilindrice au fost create în cinstea oaspetelui, inspirându-se din forma chipiului mareşalului şi primindchiar numele acestuia, Joffre.
Istoria Casei CAPŞA şi mai multe detalii despre cum a fost

creată prăjitura Joffre găsiți în pagina 11.

Celebrele prăjituri Joffre, de formă cilindrică, se
realizează din foi subţiri, albe, din compoziţie de
Langues de Chat (Limbi de Pisică) şi o umplutură

bogată, din cremă ganache de ciocolată neagră.
Acestea sunt acoperite, la final, cu ciocolată
topită sau cu glazură de ciocolată (ambele
variante sunt acceptate).
Tortul Mareșal Joffre este un tort de
ciocolată, fin şi aspectuos, care include în

bordura sa micile prăjituri Joffre, dispuse
în formă de cerc, formând astfel o mar-

gine ondulată. Tortul Joffre are doar două 
blaturi subțiri albe și o umplutură bogată de

cremă de ciocolată tip ganache.

Tort Mareşal Joffre
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Pâinea rămâne unul dintrecele mai importante produse dinhrana românilor, cu toate că s-aconstatat o scădere uşoară a con-sumului în anul 2016, compara-tiv cu anul anterior.  
l România rămâne în conti -nuare în topul ţărilor cu cel mairidicat consum de produse depanificaţie, cu un consum anualde peste 96 kg de pâine pe cap delocuitor, conform domnului AurelPo pes cu, preşedinte ROMPAN, întimp ce consumul mediu la niveleuropean este de 60 kg pe an,conform studiului FRD Centersau 63,9 kg potrivit EuropeanFlour Millers' Annual Report.
lConform Institutului Naţio - nal de Statistică, 26% din hrana

românilor este formată din pâineşi produse de panificaţie.
l Obiceiurile alimentare aleconsumatorilor s-au schimbat,mai ales în rândul persoanelorcare locuiesc în mediul urban. Cutoate că în 2016 s-a înregistrat oscădere a consumului de pâine,conform INS, românii au alocatproduselor de panificaţie sumemai mari, mai ales în regiunileCentru, Vest şi Nord-Vest.
lPotrivit studiilor, consuma-torul caută: produse sănătoase,cu o va loa re nutritivă ridicată, cucon ţinut redus de conservanţi şiadi tivi, produse BIO, chiar pro-duse fără gluten; produse de ca-

litate, cum ar fi produsele dinfăină integrală, cu seminţe, ce-reale, produse cu valoare adău-

gată mai mare, de exemplu pâi-nea cu măsline, cu nuci etc.Şi, nu în ultimul rând, devintot mai populare produsele careconferă confort, ce ne cesită ominimă preparare su pli men tară,sau pâinea feliată şi am ba lată, dincauza programului agitat, lipseide timp şi preocupării tot maiscăzute a consumatorului faţă demâncarea preparată acasă.
În consecinţă, consumatorul

român este mai exigent şi mai
sofisticat, mănâncă mai puţină

pâine, dar aleasă cu grijă:
sănătate, calitate, confort - ar fi
trei factori care caracterizează

produsul apreciat. 
Preţul încetează să mai fie 

factorul determinant în 
decizia de cumpărare. 

Cel mai mare consum s-a înregistrat în Regiunea Sud-Vest
Oltenia, în vreme ce, în Regiunea Centru, românii sunt dispuşi
să plătească mai mult pentru o pâine bună.

Preferinţele românilor în 2016

Pâine mai sănătoasă, 
atent selectată

Salariaţii şi pensionarii din mediul urban sunt atenţi la calitatea produselor de
panificaţie pe care le consumă. Obiceiurile de consum pâine în anul 2016 se 
deosebesc în funcție de rezidență, mai puţin în funcţie de categoriile sociale.

Pentru următoarea perioadă de prog-
noză nu este așteptată o schimbare no-
tabilă în sectorul de panificație, pâi nea
urmând să ocupe aceeași poziție de
frunte în consumul pe cap de locuitor.
Pâinea va continua să fie un produs de

bază în România, consumat de toate seg-
mentele populației, indiferent de veni-
turi, și va dicta performanțele industriei
de panificație în ansamblul ei, arată un
studiu al FRD Center realizat la ce rerea
Ambasadei olandei în România. 

Consumul mediu lunar de pâine și valoarea alocată, în funcție de 
categorii sociale și rezidență

Sursă: INS

Sursă: INS

Sursă: INS

Consum mediu lunar și valoarea cheltuită pentru produse de 
panificație, în anul 2016, pe persoană, în funcție de regiuni

Consum mediu lunar de pâine și 
produse de panificație, pentru o persoană

Biscuiți premium, gramaje reduseConform RetailZoom, citat de Revista Piaţa, vânzările de biscuiți dulciau crescut cu 10,5% în valoare şi cu 4,6% în volum, în perioada mai 2016– aprilie 2017, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut,  iar cele de biscuiți
sărați (snackuri) cu 17,4% în valoare şi cu 12,7% în volum. Pe segmentulbiscuiţilor dulci, cea mai bună dinamică în vânzări au înregistrat-o produ-sele cu topping (34,2% valoric, 29,3% cantitativ).Totuşi, consumul mediu anual de biscuiţi este de 2,5 kg pentru o per-soană, mai mic comparativ cu alte state europene (Germania - 3,6 kg, Italiaşi Spania - 6,1 kg, Franţa - 5,1 kg, Bulgaria - 2,3 kg, Polonia  1,7 kg). Piaţabiscuiţilor a fost evaluată la 215 milioane de euro pentru perioada mai susmenţionată.Consumatorii sunt mai informaţi şi preocupaţi de un stil de viaţă sănă-tos, motiv pentru care caută produse fără E-uri, fără coloranţi sau aditivi,bogate în fibre sau cu adaosuri de fructe, fulgi de cereale sau caută produsedietetice, fără gluten sau zahăr. Putem spune că, în ultima perioadă, suntapreciaţi biscuiţii premium, cu valoare adăugată mai mare.Totodată, consumatorii se focusează pe produse funcţionale, de tipul„on the go”, pachete cu gramaje mai mici, consumate ca o gustare rapidăîntre mese.

Cele mai căutate tipuri de biscuiți, în funcție de valoare,
perioada mai 2016 - aprilie 2017

Sursă: Retail Zoom, citat de Revista Piaţa

Pagini totfinal print_Layout 1  04-Jul-17  5:34 PM  Page 8



De ce este importantă
hidratarea aluatuluiIgnorată adesea în procesul de pă -nificaţie, hidratarea aluatului este un pa-rametru important, care se reflectă atât înmodul în care este perceput produsul finitde către consumatori, cât şi în definireamarjei de profit a produ că to rului. Cel maiadesea, brutarii încearcă să adapteze re-ţeta la calitatea slabă a făi nurilor utilizate,sacrificând hidratarea finală a aluatului,prin adăugarea unei cantităţi re duse deapă. Este adevărat că uneori aceştia suntlimitaţi şi de lipsa echipamentelor de pro-ducţie moderne, fără de care obţinerea şiprelucrarea aluaturilor hidratate estefoarte dificilă. Făcând o comparaţie cuprodusele de panificaţie exis tente pe pie-ţele vest-europene, mai dezvoltate, estelesne de observat că în ţări precum Cehia,Germania sau chiar Polonia, produsele depanificaţie obţinute din aluaturi cu hidra-tare mare se bucură de popularitate cres-cută, având o pondere importantă întotalul produselor existente pe piaţă. Ast-fel, se confirmă încă o dată existenţa uneistrânse legături între percepţia unui pro-dus de panificaţie ca fiind de calitate şi hi-dratarea crescută a aluatului din care esteobţinut acesta.
Soluţii inovatoare pentru
creşterea hidratăriiÎn anul 2012, în cadrul expoziţiei EUROPAIN Paris, producătorul italian desisteme de malaxare a aluatului – SIGMAatrăgea atenţia prin expunerea unui echi-pament cu rezultate notabile în creştereahidratării aluaturilor numit IDROMIX.Abordarea inovativă şi rezultatele remar-cabile ale echipamentului expus la testeleefectuate aveau să fie răsplătite de orga-nizatori prin acordarea trofeului „INNO-VATIONS“. 
Ce este IDRoMIX?IDROMIX reprezintă un concept dez-voltat în interiorul  firmei Sigma, care per-mite optimizarea hidratării făinii în primafază a amestecului cu apă, favorizândstrânsa coeziune între particulele solide şilichide. Acesta este în măsură să conso -lideze hidratarea diferitelor componenteale făinii, îmbunătăţind absorbţia totală aapei şi accelerarea fazei de amestecare.Datorită pulverizării forţate, particulele defăină sunt acoperite uniform cu un stratsubţire de apă care le hidratează în modeficient şi rapid, reducându-se astfel oxi-darea reţelei glutenice. Maleabilitateaalua tului se îmbunătăţeşte în mod sem ni -ficativ, iar textura acestuia este mai fină,dospirea sa optimizându-se datorită uneidispersii mai bune a drojdiei în aluat.IDROMIX permite să se amestece îm -preună cu apa şi alte ingrediente disper-sate pe o bază lichidă, astfel încât acesteasă fie distribuite uniform în aluat. În acestmod se obţine un efect intensificat, carereduce dozajul amelioratorilor şi, în anu-mite cazuri, timpii de odihnă ai aluatuluimalaxat. În camera de amestecare, parti -culele solide şi lichide se combină şi suntîmpinse instantaneu în cuva malaxorului.Produsul care se obţine este un aluat pre-mixat, care permite direct începerea ma -laxării în faza (viteza) a doua, cea necesarăpentru obţinerea reţelei glutenice.

Ce spun testeleProbe ştiinţifice, realizate de o Univer-sitate italiană de prestigiu, indică o creş -tere a absorbţie de apă în aluaturi de peste2,5%. Probele practice efectuate în bru -tării, în prezenţa unor tehnologi calificaţiîn domeniu, au demonstrat o creştere aabsorbţiei de apă de la 3 la 5%. De men -ţionat că dispozitivul a fost testat şi în fa-brici din România, iar aşteptările au fostconfirmate. Dar creşterea hidratării nu es -te singurul avantaj obţinut, întrucât, intro-ducând în cuva extractibilă a unui malaxorobişnuit un produs premixat, se reduc in-tervalele de malaxare, eliminându-se cutotul prima viteză şi scurtându-se timpulcelei de a doua. Acest lucru înseamnă că,utilizând IDROMIXUL, se pot face 8/10malaxări pe oră, dublându-se în fapt pro-ductivitatea. Producătorul a avut în vedereşi igienizarea dispozitivului, dotând IDRO-MIX-ul cu un sistem integrat de spălare, cuprogram special de executat la sfârşitulfiecărui schimb, iar camera de amestecareeste uşor şi rapid de detaşat, pentru a per-mite curăţarea facilă a tuturor componen-telor. În plus, făina este intro dusă în

camera de amestecare printr-o conductăermetică, cu aerisire cu filtru, ieşind încuva malaxorului sub formă de premix şineproducându-se aşadar nicio dispersiede pulbere în ambient.
Din ce este format
IDRoMIXUlDin punct de vedere structural, IDRO-MIX-ul este alcătuit din: un cilindru verti-cal, a cărui parte superioară susţine un axrotativ cu viteză mare, o cameră centrală,unde sunt împinse făina şi aerul, şi o ca-meră inferioară de amestecare. În camerade amestecare se roteşte o turbină dotatăcu palete înclinate care, datorită formeisale, produce un flux aspirant de apă şifăină. Acest flux descendent este înconju-rat de cel puţin 8/12 duze pulverizatoarecare injectează apă sau alte lichide cu pre-siune ridicată. Prin intermediul unui PLC,sistemul furnizează caracteristicile cerute,în formă automată şi precisă. Operatorulva trebui doar să introducă ce cantitate dealuat este necesară, procentul de apă şitemperatura la care vrea să obţină aluatul.Cantitatea furnizată diferă în funcţie de

procentele de apă ajungând până la 3.000kg/h de aluat premixat. De menţionat căalături de făină se mai pot amesteca cu apăşi alte ingrediente pulverulente, asigu-rându-se o distribuire uni formă a acestoraîn aluat.
Prelucrarea aluatului cu
hidratare ridicatăDacă obţinerea unui aluat cu hidrataresuperioară este o provocare, nici prelucra-rea acestuia nu este un lucru facil, presupu-nând existenţa unor echipamente cucaracteristici speciale, capabile să gestio-neze aluaturile lipicioase. Mergând peaceastă linie, producătorul japonez RHEONpropune un divizor gravimetric, care poateprelucra aluaturi moi cu hi dra tare chiar şide 100%. Beneficiind de un sistem de divi-zare „stress free“, aluatul îşi păstrează struc-tura glutenică şi poate fi apoi uşor demodelat. Prezent deja şi în bru tăriile din Ro-mânia, divizorul a demonstrat că tehnologiaşi tradiţia se pot îm pleti cu succes, iar îmbu-nătăţirea hi dratării nu face altceva decât săaducă un plus de savoare şi prospeţime re-ţetelor tradiţionale şi o marjă superioară deprofit producătorului. În completarea solu-ţiilor tehnologice care pot prelucra aluaturicu hidratare mare, vom puncta şi cuptoa-rele, care trebuie să se distingă printr-o pu-tere calorică degajată mare, menită săasigure dezvoltarea rapidă a produsului, încel mai scurt timp de la iniţierea procesuluide coacere. Aici merită amintite soluţiileproducătorului ceh KORNFEIL care, princuptoarele cu încălzire pe ulei, prezentedeja şi ele în câteva brutării moderne dinţară, oferă aportul energetic necesar pentrudezvoltarea optimă a produ selor obţinutedin aluaturi moi. Dacă mai adăugăm şi fap-tul că acelaşi producător oferă soluţii de au-tomatizare a încărcării şi descărcăriiproduselor în cuptor, con cluzionăm că, laaceastă oră, există soluţii tehnologice com-plete pentru aluaturile cu hidratare ridicată,atât pentru unităţile care vor să producă ar-tizanal, cât şi pentru cele care o fac în modindustrial.

nDr. Ing. Daniela Voica, director tehnic ROMPAN

Aluaturile cu hidratare ridicată sunt utilizate pentru ob-
ținerea produselor de panificație cu porozitate mare, tip cia-
bata.

Utilizând o cantitate mai mare de apă se intensifică pro-
cesele care au loc în timpul formării și fermentării aluatului,
procese fizice, biochimice și microbiologice. 

Astfel, hidratarea ridicată a aluaturilor generează o serie
de avantaje, printre care:

- o mai bună dezvoltare a produsului în faza de coacere;
datorită accelerării fermentației lactice, acidul lactic, acizii
volatili, alcoolul etilic și dioxidul de carbon sunt produși ai fer-
mentației care sunt metaboliți cu rol în maturizarea aluatului,
dezvoltarea gustului, aromei și texturii produsului finit;

- accentuarea aromei finale – gustul acrișor – specific pro-
duselor de tip ciabata, generate de intensificarea fermentației ace-
tice;

- o structură cu porozitate mare a miezului produsului finit;
- reducerea costului rețetei.
Hidratarea mare a aluatului conduce însă la o consistență

moale a acestuia, fapt care presupune o prelucrare a aluatului mai
dificilă după malaxare.

Cantitatea de dioxid de carbon degajată în structura aluatului
crește proporțional cu viteza de reacție a fermentație acetice, în
timp ce gradul de retenție pentru CO2 este  influențat și de calitatea
glutenului din făină.

Produsele obținute din aluaturi cu hidratare mare, cu
toate că sunt aluaturi mai pretențioase la prelucrare, conduc
la produse finite de calitate superioară atât în ceea ce privește
structura poroasă a miezului, coaja crocantă, cât, mai ales,
în privința aromei și a gustului  deosebit, ușor acrișor.

Provocare tehnologică

Producerea aluaturilor cu hidratare
crescută Echipament revoluționar, care ge ne -

rează un premix perfect omogen, prin
centrifugarea gra nulelor mă runțite de
făină și bombardarea lor cu particule
fine de apă, la presiune ridicată.

Avantajele aluaturilor cu hidratare crescută 
n Argumente  n Argumente  n Argumente  n Argumente  n Argumente  n
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Vreme de 85 de ani şi patrugeneraţii, bărbaţii din familia Ko-vacs, începând cu Gyorgy, conti -nuând cu fiul şi nepotul lui, iaracum cu strănepotul Bela, aufăcut maiele, au frământat alua-tul şi au copt neîntrerupt pâine.
„Am crescut în brutărie. Pentru
mine, zilele au avut mereu miros
de aluat proas păt și pâine caldă.
Îmi a mintesc că am făcut prima
maia când aveam doar patru-
cinci ani. Tata m-a luat în brațe,
m-a pus pe un scaun și am făcut
împreună maiaua pentru aluat,
aici, în brutăria noastră, brutăria
pe care a clădit-o străbunicul”.
Brutăria
străbuniculuiKovacs Gyorgy făcea pâine cumaia şi o cocea într-un un cuptorde cărămidă cu lemne. Frământacu mâna aluatul pentru 60 depâini de 2,5 kg odată. Şi pâineaieşea rumenă şi bună. Pâine cumaia. Doar din apă, făină bună şisare. Străbunicul lucra şi în ster.Adică la brutăria lui veneau săcoacă pâine, cu aluatul făcutacasă şi gata pus în oale, cei carenu aveau cuptor. Şi toată lumeaera mulţumită de această învo-ială. Până în ‘48, la naţionalizare.

Atunci, noul regim a păstrat doarbru tăriile cu două cuptoare, pecare şi le-a trecut în proprietate.Pe cele cu un singur cuptor le-aînchis. 
Sigilată 34 de aniBrutăria Kovacs a rămas si gi -lată 34 de ani. Dar meşteşugulbrutăritului a continuat în fami-lie. ,,Străbunicul a fost apoi mais-
tru în alte brutării. Bunicul a
intrat și el de mic în meserie. A lu-
crat la stat și a ajuns maistru bru-
tar în Târgu Mureș. Dar a copt
pâine bună și în stațiunile Sovata
și Borsec, unde era plătit mai
bine. Între timp, și tata a învățat
de la tatăl lui să facă pâine”,povesteşte Kovacs Bela. Amoştenit de la tată şi de la bunicnu numai secretul meseriei, darşi prenumele. Iar soarta l-a legatde brutăria străbunicului. Înanul 1982, mica brutărie a fami-liei Kovacs s-a redeschis. Cam peatunci venea pe lume şi Bela.
Patru mâini făceau
peste 200 de pâini Se dăduse o lege prin care co-operativele meşteşugăreşti tre-buia să aibă câte o brutărie caresă facă pâine pentru angajaţi. Cei

de la Cooperativa Metalica l-aucăutat pe urmaşul brutarilor Ko-vacs şi aşa au redeschis brutăria.„Erau doar doi angajați. Tata și
încă cineva. Ei făceau maielele, ei
frământau cu mâna, ei coceau în
vechiul cuptor din cărămidă.
Patru mâini făceau peste 200 de
pâini. Pâine bună, cu maia. Din
asta a trăit familia mea. Mai bine
sau mai greu, noi ne-am câștigat
mereu pâinea, făcând pâine“.

A patra generație, 
în pită În ‘91, când a venitprivatiza rea, deşi totul fusese alfamiliei, Kovacs Bela tatăl a tre-buit să cum pere de la coopera-tivă spaţiul în care funcţionabrutăria, chiar şi cuptorul. Belafiul, a patra ge neraţie de brutaridin familie, era deja ,,în pită”.Avea doar 15 ani în ‘97 când,pentru că tatăl lui avea pro-bleme de sănătate, a preluatpractic frâiele, dar şi povarabru tăriei, în acei ani de econo-mie săl batică. „Umblam și la

școală, aveam grijă de brutărie,
am distribuit și pâine, făceam de
toate”. Era anul în care brutarulcel mic a ales drumul bun înrăscrucea viitorului pentru pâi-nea Kovacs.
A plecat cu bicicleta
să cumpere un
malaxorKovacs Bela tatăl nu credeaîn modernizări. Voia să facăpâine cu mâinile lui, ca pe vre-muri. Fiul însă avea alte pla-nuri. Într-una din zile, puştanulBela a auzit că ar fi un malaxorde vânzare într-un sat, la vreo30 de kilometri de casă. S-a suitpe bicicletă şi a plecat cu gân-dul să îl cumpere. ,,Am auzit că
se închisese o brutărie și aveau
un malaxor de vânzare. Proprie-
tarul nici n-a vrut să discute cu

mine. Ce e cu copilul ăsta, și-a zis
el. Să vină tata, dacă vrea mala-
xorul, mi-a spus el. Acasă, știam
că tata nici nu vrea să audă. El nu
voia nicicum să renunțe la tradi-
ția de a frământa aluatul cu
mâna. Am insistat, i-am explicat
că e mai bine, și l-am convins 
să-l cumpere”, îşi aminteşte Ko-vacs Bela, încă amuzat, despreprima investiţie pe care a făcut-o.
32 de magazine 
propriiÎn anul 2000, a dărâmat cup-torul de cărămidă al străbunicu-lui şi a cumpărat un cuptor pevatră de 10 mp. A făcut  şi altemodernizări. Mai ales că erauanii în care pâinea turcească im-punea o concurenţă dramatică.
,,Greu a fost până am deschis, în
2001, primul magazin propriu.
Vindeam și la brutărie, la un
gemuleț, o oră dimineața și două
după prânz”. Acum, afacerea condusă deKovacs Bela are 32 de magazineproprii şi în jur de 200 deangajaţi. ,,De curând, am sărbă-
torit 85 de ani de la înființarea
brutăriei Kovacs. Și m-am bucu-
rat să văd că ne este alături și
prima noastră vânzătoare, din
primul nostru ma gazin, doamna
Eva”.

Rețete de familieDin 2005, produsele Kovacsau început să se diversifice.Acum, în rafturi sunt 35 de sor-timente de pâine şi 75 de patise-rie. Produsele folosesc reţetevechi, de familie, dar mereu suntinventate altele noi sauîmbunătăţite. Şi din nou maiauaface diferenţa. Folosită încompoziţia de bază, dă savoareşi gust specific chiar şi unor pro-duse de patiserie. Ăsta ar fi, bu-năoară, secretul cozonaculuiKovacs.

viitorul, tradiție și
tehnologie modernăViitorul are deja contur. Ohală mare şi nouă, pe 3.500 demetri pătraţi, în afara oraşului, şiutilată modern, cu două linii se-parate, va prelua curând plămă-direa şi coa cerea pâinilor, iarseparat patiseria. Acolo va fi şi ocantină pentru angajaţi. Iar ve-chea brutărie va fi refăcută, ca pevremea stră bu ni cului. Un proiectde suflet. Brutăria Kovacs vaavea din nou un cuptor de cără-midă, ca al străbunicului, şi unmic magazin, cu farmecul vre-murilor de altădată. Pâinea cumaia va ieşi în fiecare dimineaţădin cuptor, rumenă şi bună, dupăaproape un veac, pe locul undemaistrul brutar Kovacs Gyorgy afăcut prima pâine în Târgu Mu -reşul anului 1932. 

Brutari de patru generaţii
,,Kovacs Gyorgy, maistru brutar din Târgu Mureș,
născut în 1896 la Sf. Gheorghe, fiul lui Denes și al
Mariei, a învățat meseria de brutar și, în 1932, a
înființat brutăria proprie”. 
Așa începe povestea pâinii Kovacs. Mărturia stă
scrisă într-o veche monografie a micilor meseriași și
meșteșugari din Mureș. 

Angajaţii brutăriei în care lucra bunicul Bela după naţionalizare

,,Secretul 
pâinii bune
este maiaua”Kovacs Bela e mândru de re -ţetele moştenite din familie. Şi,firesc, le păstrează secretul cape o comoară de preţ. Cea maimare avere a brutăriei este ma-iaua. ,,Pentru că secretul pâinii
bune este maiaua”, recunoaştebrutarul ma nager. Toate gându-rile, toate pro iectele, toate pla-nurile lui sunt legate de bineleşi viitorul bru tăriei şi de oame-nii care lucrează acolo. În week -end face maiaua cu mâinile lui,împreună cu copiii. „La sfârșit
de săptămână, noi venim aici cu
familia. Zic acasă: no, mer gem să
facem maiaua? Daaa, se bucură
cei mici”. Kovacs Bela are treicopii. E devreme să spună da că,şi care dintre ei va duce mai de-parte arta brutăritului. 

Timp de peste 40 de ani, comunismul a muti-
lat tradițiile. Ne-am trezit în 1989  fără  prea
multă  învățătură  transmisă din generație în ge-
nerație.  Şi a trebuit, asemenea arheologului care
descoperă artefacte, să redescoperim acele fă-
râme de tradiție rămase pe ici, pe colo, să le scoa-

tem la lumină, să le întregim și să le repunem
acolo unde le-a fost locul. Deoarece „un popor
fără tradiții este un popor fără viitor” (Alberto L.
Camargo). 

În această pagină ne propunem să prezentăm
aceste  „artefacte de tradiție”.
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Boema literară şi artistică, afirmatăla1852, împreună cu clasa boie-rească ce aspira la cosmopolitism,dădeau atunci semnalul ieşirii timpului is-toric din lentoarea orientală. Era anul încare, la parterul hanului Damari, pe loculunde astăzi se află clădirea fostului „Banco-rex”, doi fraţi aromâni inaugurau o firmăcare, pe lângă delicatese şi coloniale, avea săimpună pe piaţa bucureşteană un reper ni-ciodată egalat în ce priveşte produsele decofetărie.  A fost momentul în care firma fa-miliei de machedoni şi vechiul TeatruNaţional îşi îngemănau soarta, timp deaproape un secol, constituindu-se în vitrinăa României regale.Firma familiei de machedoni, Capşa, arevoluţionat practic cofetăria românească.Până atunci, cofeturile însemnau doar dul-ciuri orientale, adică baclavale, sarailii saurahat. Casa Capşa a îmbogăţit oferta cu rafi-nate reţete franţuzeşti de prăjituri, torturi,fursecuri, bomboane fine, îngheţate,caramele sau fondante.

Grigore CapșaÎnsă paginile de glorie ale Casei Capşa sevor scrie odată cu Grigore Capşa (1841-1902). Mezinul familiei, foarte talentat, fu-sese trimis să-şi facă ucenicia  la Paris, lavestita Casă Boissier, o emblemă în lumeaproduselor de cofetărie şi patiserie fine dinFranţa. La un an după ce reia afacerea cu co-feturi a familiei la parterul Casei Slătineanu,de pe Calea Victoriei, împreună cu fratelesău Constantin, Capşa devine furnizor alCasei Regale, iar peste alţi patru ani întreagaclădire intră în proprietatea Casei Capşa. Se-cretul acestei ascensiuni fulminante a fost

spiritul organizatoric al lui Grigore Capşa,clasa impusă tuturor serviciilor şi calitateaproduselor oferite. La început, majoritateaangajaţilor erau  francezi.  În timp, după oexigentă calificare la Paris, au fost cooptaţişi lucrători ai locului. 
Cum se păstrau secretele 
profesionaleCasa Capşa a dezvoltat un sistem foartelaborios de recrutare şi fidelizare a perso-nalului – pentru păstrarea secretelor profe-sionale. Lucrătorii de aici nu erauconcediaţi, dar nici nu mai erau reprimiţi,dacă alegeau să plece din firmă. Fiecare spe-cializare coopta lucrători dintr-o anumităparte a ţării – cofetarii proveneau din zonaMoldovei, bucătarii din Oltenia, iar perso-nalul tehnic era selectat din Ardeal. Perso-nalul de pază era recrutat exclusiv dinrândurile comunităţii albaneze dinBucureşti. Pe de altă  parte, Capşa a impus rafina-rea permanentă a serviciilor oferite: îşi con-struise laboratoare specializate pentrufiecare gamă de produse. Acest manage-ment performant a permis extinderea fir-mei, zona de alimentaţie publică fiindacoperită în întregime. În 1886, s-a deschisrestaurantul Capşa, iar în 1891, cafeneaua.Tot în 1886 a fost inaugurat şi hotelul Casei.
Capșa a avut primul telefon
din BucureștiAcum, afacerea fraţilor machedoni de-venise etalon în domeniu pentru bucureş-teni şi dădea tonul tuturor modernizărilor.La Capşa a fost instalat primul telefon par-ticular, în 1890, iar în 1906 a devenit primafirmă de alimentaţie publică din Capitalăiluminată electric. În acelaşi an au fost in-troduse la Capşa şi cele mai moderneinstalaţii frigorifice de produs gheaţă şi totCapşa a oferit primele servicii de catering,cu ajutorul „etuvelor pentru transportat lu-cruri calde”.
Meniuri rafinateGrigore Capşa era un antreprenor foarteatent, astfel că, pentru intimitatea feţeloralese, el a deschis şi trei saloane particulare,

plus unul rezervat doamnelor. Grădinareşedinţei sale de la Şosea producea o parteimportantă din legumele şi fructele folositela restaurantul de pe Calea Victoriei, iarpentru trufandale explora geografiile celemai rafinate, cum erau de exemplu, „fragiide Constantinopole”. Un meniu al Casei din acea perioadăetala rafinamente culinare demne de ceimai aleşi gourmets - limbi de căprioară afu-mate, anghenare sau dovlecei Mogoşoaia cucepşoară şi untdelemn îngheţat, tobă de pa-săre din Găieşti, somon de Rin cu sos Re-moulade, salată de ţelină cu trufe, claponide Mans la frigare, languste a la Parisienne.Desertul putea fi reprezentat, de exemplu,de minunatele prăjituri gaufrette, ce aveauformă de fagure. De asemenea, clienţii seputeau delecta cu bomboane fondante, ouăde ciocolată, bomboane fine de ciocolată,caramele, fructe zaharisite, toate acesteafiind ambalate cu mare artă.
Etichetă la nivel înaltVinurile erau şi ele la înălţime, cum nedemonstrează un somptuos „vin înfundat laisvoarele Franciei”. Pe lângă lumea bunăbucureşteană, Capşa  ajunsese să deser-vească şi Casele regale ale Serbiei şi Bulga-riei. Acest nivel al exigenţei a condus la osortare atentă a clientelei, cu dreptul de a-irefuza pe cei ce nu corespundeau standar-

delor firmei. Lăutari nu erau admişi decâ launele mese festive. Toate aceste rigori aucreat renumele Casei Capşa, de care s-aubucurat şi capete încoronate, precum FrantzJoseph al Austro-Ungariei sau regii Serbieiori Bulgariei. 
De la lux, la boem De la câteva mii de lei la înfiinţare, lamoartea lui Grigore Capşa, în 1902, CasaCapşa avea un capital social de aproape1.300.000 lei. Nepotul cojocarului din Mos -copole a reuşit să ajungă consilier comunalîn Bucureşti şi parlamentar chiar, din parteaPartidului Conservator.  După moartea luiGrigore, Casa Capşa a mers în pas cu vre-murile. Dintr-un  restaurant unde, lasfârşitul secolului XIX, luxul desăvârşit im-punea numai tacâmuri din argint masiv,veselă din porţelanuri fine şi pahare decristal, Capşa a devenit, după 1918, un locboem, locul cel mai frecventat de scriitori,profesori, artişti, jurnalişti şi politicieni, „sin-gurul local intelectual de pe Calea Victoriei”,cum îl numea Tudor Arghezi.Parfumul anilor de glorie ai Capşei s-a stins odată cu lumea care l-a hrănit. Aurămas însă amintirile. Şi aromele deciocolată, care îmbracă povestea.
Puteţi citi articolul integral pe

blogul www.artaalba.ro

Capșa, cofeturi rafinate cu
arome de istorie

A inventat prăjitura JoffreLa Casa Capşa se instituise obiceiul ca, la mesele festive oferite în onoarea unorpersonalităţi, să fie lansată o nouă specialitate a casei, fie de cofetărie, fie de patiserie.Unele au rămas legendare, precum prăjitura Joffre. Desertul din ciocolată fină a fost realizat în onoarea generalului francez Joseph Joffre,cu ocazia vizitei sale în România, în 1920, la invitaţia Regelui Ferdinand şi a RegineiMaria. Atunci, generalul a fost invitat şi la Capşa. Cum înaltul oaspete suferea de diabet, prăjitura a fost creată special la o dimensiunemai mică şi cu multă ciocolată, pentru a fi mai săracă în carbohidraţi şi consumată fărăriscuri. Forma cilindrică aleasă pentru prăjitura Joffre a fost inspirată de cascheta mili-tarilor francezi de la acea epocă.

De la stânga la dreapta: Ioniţă Coadeşu, Carol Tovarnişcu, 
Alexandru Nicolau, Grigore Capşa, Jean Nestor şi Gheorghe Duţă
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Divertisment
n - Aş dori o pâine de un kilo-gram. Cât costă?- Opt sute, răspunse bruta-rul. Poftim!- Dar pâinea aceasta este maiuşoară, spuse scoţianul, cântă-rind-o în mână.- Nu-i nimic, răspunse bruta-rul impertinent. O să fie maiuşor de cărat.- Poftim banii, zise clientul,aruncând pe tejghea şase sute.- Nu sunt suficienţi. Mai tre-buie.- Nu-i nimic, replică scoţia-nul. O să fie mai uşor de numă-rat.
n Un cerşetor la colţul străzii:-Daţi-mi un bănuţ, să cum-păr o bucată de pâine.-Măi omule, spune un trecă-tor, de când te ştiu mănâncinumai pâine.-Aşa este, conaşule. Dar nupot să spun: daţi-mi un bănuţ săcumpăr o friptură!
n - De ce pun ardelenii pâi   ne-nciorbă ? - Ca să nu deschidă gura dedouă ori!
n Un motociclist merge cu vi-teză şi o vrăbiuţă se izbeşte deparbrizul motocicletei. Motoci-clistul o duce acasă şi îi dă apă,pâine uscată şi o pune într-o co-livie.A doua zi se trezeşte vră-biuţa şi spune:

- Gratii, apă, pâine uscată... Odoamne, am omorât motociclis-tul!!!
n Unul „distrat” la brutărie:- Domnule, a ieşit pâinea dincuptor?- Da.- Şi la ce oră se întoarce?
n Culmea vânătorii: Să vânezi într-un codru depâine!
nDouă furnici, puse pe glume,se întâlnesc cu un elefant. Cândîl văd, furnicile încep să râdă.Elefantul, mirat, le întreabă:– Ce-aţi păţit măi?– Hahaha… elefantule, vezi tufirimitura asta de pâine? N-ai curaj să te sui pe ea! Elefantul pune un picior pe eaşi zice:– Poftim că m-am suit!– Hahahaha…elefantule…câteşti tu de mare… n-ai curaj să ieicealaltă firimitură de pâine depe jos şi să ţi-o pui pe cap! Elefantul ia şi cealaltăfirimitură de pâine de pe jos şişi-o pune pe cap. – Hahahahaha….furnicile seprăpădeau de râs. Elefantul: – Mă, acum ce mai este? Furnicile: – Mamăăăă câta mai sandvişul!

Ziar editat de 
nova Pan, Braşov,str. Poienelor nr. 2A Contact:office@novapan.ro0268 331 332

vertical: 1. Confecţionatădin inox sau tablă pentru coptproduse de panificaţie  2. Tipde făină folosită în America,din antichitate 3. Tulpinasubţire, dreaptă, cilindrică,nerami ficată a unor cereale(grâu, secară, ovăz, orz) - Labrutărie... o pită! 4. Fabricantori vânzător al pulberiiobţinute prin măcinarea boa-belor de cereale 5. A treceprin sită (!) - Teren agricolsemănat cu cereale; holdă 6.2-4 pâini! - ... şi 4-5 cornuri! 7.Forma colacului (produs depanificaţie împletit din douăsau din mai multe fitile dinaluat) - În combinaţie cu făinaşi drojdia ne dau aluatul, careprin coacerea în cuptor ducela obţinerea pâinii 8. Pornirespre ceartă 9. Legumă ce,odată adăugată în compoziţiaaluatului, conferă pâinii ungust dulce - 4-9 pâinişoare!
10. Masă proteică complexăce determină proprietăţile depanificaţie ale făinii, dândporozitate pâinii 11. Grup deplante din familia grami-neelor (grâu, secară etc.), cul-tivate pentru boabele folositeca materie primă înpanificaţie.

Dicționar: CGC, RAEA.

orizontal: 1. Un covrig cu gaură + o bucată de corn! 2. Pâinealbă, din făină de calitate superioară, de formă alungită (pl.) 3. Ali -ment preparat din făină, apă şi drojdie  - Poetul norvegian Ragn-vald Skrede ne dezvăluie „La ce visează pământul / în timp ce arăţăranul? / La grâne de ... ,,la pâine” 4. Ferment folosit la producereapâinii - Component auxiliar, folosit în scopul îmbunătăţirii valo-rilor nutritive şi a calităţilor gustative la unele sortimente de pâine
5. Cantitate de pâine, carne  etc. ce se da ienicerilor (od.) - Cară lavatră... dânsa din Ardeal! 6. Puţin  aluat! - Pastă obţinută din făinăamestecată cu apă, grăsime etc., din care se prepară pâine, prăjiturietc. - 62% gluten! 7. Se coace pâinea pe ea - Primele la panificaţie!
8. Aceea... cu maia! - Pâine mai închisă la culoare, făcută din făinăintegrală.
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Puteţi citi gazeta Arta Albă şi online pe blogul
www.artaalba.ro

Gazetă de informare pentru panificație, patiserie, cofetărie, ciocolaterie. Se distribuie gratuit.
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