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Mai puţini distribuitori de
echipamente la gastropan 

Compania americană Cargill conlucrează cu producătoriidin panificaţie pentru a crea articole „clean label” (organice,fără gluten, cu prelucrare minimă), realizate cu proteineobţinute din legume, pentru a permite producătorilor depâine să profite de tendinţa în creştere a consumului de pro-duse bogate în proteine manifestată pe piaţa din SUA. 
Avantajele proteinei din mazăreProcesatorul american de alimente a investit, timp de maimulţi ani,  în segmentul ingredientelor pe bază de plante, uti-lizând în principal făină de soia. Dar, din 2015, şi-a extinsproducţia de proteine din legume, optând pentru celeobţinute din mazăre, în urma impresiilor primite de la clienţiicare consideră că proteina din mazăre are cel mai bun profilsenzorial general.Totuşi, doar adăugarea de proteine din mazăre nu estesuficientă pentru a crea aroma şi textura ideală a pâinii.
„Există un mare avantaj rezultat din combinarea surselor
noastre de proteine pentru textură, aromă şi costul produselor
finite”, apreciază Matthew Jacobs, şeful liniei de producţie aproduselor proteice din legume a companiei Cargill. El aadăugat că unul dintre avantaje este că mazărea are peste80% proteine, în timp ce făina de soia are doar 50%. „Pro-
teina este un ingredient iubitor de apă, aşa că va elimina umi-
ditatea din compoziţia alimentului. Amestecarea celorlalte
ingrediente în «cel mai bun mod» poate contribui la reducerea
senzaţiei de textură «cretată» şi a cocoloaşelor pe care soia 
le-ar putea da în pâine”, a mai spus Jacobs.Cargill lucrează, de asemenea, cu producătorii de brioşeşi batoane, pentru a încorpora proteinele din mazăre în pro-dusele lor.Reprezentanţii companiei americane cred că pâinea cuproteine va oferi o oportunitate „suplimentară”, fără să de-vină sursa principală de proteine a consumatorilor.  Datele oferite de Nielsen au arătat că în Statele Unite va-loarea vânzărilor cu amănuntul ale pâinii de tip „clean label”este în creştere cu 9,9% faţă de anul trecut, depăşind alte seg-mente din zona de panificaţie şi gustări. 

Companiile Nova Pan, PanAdami şi Techno G, distribui-tori de echipamente pentru pa-nificaţie, patiserie, cofetărieanunţă că nu vor fi prezenteanul acesta la expoziţia Gastro-pan, singurul eveniment dedi-cat sectorului, care se vadesfăşura în perioada 19 – 22aprilie, la Târgu Mureş.Gastropan a ajuns la a 10-aediţie şi este un eveniment carea crescut mult de la un an laaltul, devenind un reper în do-meniu. „Noi, companiile distri-
buitoare de echipamente, am
fost prezente an de an, indife-
rent de locaţia în care s-a desfă-
şurat evenimentul: Târgu

Mureş, Braşov, Bucureşti sau
Sibiu. Am încercat de fiecare
dată să creăm un cadru adecvat
expunerii echipamentelor şi 
ne-am bucurat să stabilim întâl-
niri cu clienţii noştri într-un
mediu propice. Dar, în prezent,
considerăm că spaţiul
expoziţional de la Târgu Mureş
nu mai corespunde unei
desfăşurări de o asemenea am-
ploare şi nu ne oferă condiţiile
necesare pentru a expune solu-
ţiile tehnice la adevărata lor va-
loare. Acesta este motivul
pentru care nu vom fi prezenţi
la Gastropan în acest an. 

Cu toate acestea, ne asigu-
răm clienţii că, deşi vom lipsi,

vom răspunde în continuare tu-
turor solicitărilor, cu aceeaşi
promptitudine şi profesiona-
lism, oferin  du-le soluţiile nece-
sare. Gama de echipamente va
putea fi văzută  pe site-urile şi în
showroom-urile noastre şi
ţinem să subliniem că regretăm
imposibilitatea de a ne revedea
la Gastropan, în 2018. 

Sperăm tot odată că în anii
următori, alături de organiza-
tori, vom găsi soluţii care să
avantajeze şi firmele distribui-
toare de echipamente pentru
panificaţie, patiserie, cofetărie”,au declarat pentru Arta Albăreprezentanţii companiilor. 

eVeniMenTe eXTeRne
gUlFooD, 18 - 22 februarie 2018, Dubai, EmirateleArabe Unite. Unul dintre cele mai mari evenimente alimen-tare din lume, aflat la a 23-a ediţie.
MBK, 27 februarie - 2 martie, Brno, Cehia. Târg Inter -naţional pentru industria de morărit, panificaţie şi cofetă-rie. Se desfăşoară în paralel cu alte patru târguri cutematici complementare: industria alimentară, Retail şiHoreca, ambalaje şi tipărituri.
SAlon DU ChoColAT, 02 - 04 martie 2018, Bruxelles,Belgia 2018. Salonul ciocolatei are anul acesta ca temă„Ciocolata şi cacaua - Marea Aventură”.
Modern Bakery Moscow, 12 - 15 martie 2018. Mos-

cova, Rusia. Singura expoziţie din regiune a cărei expunereacoperă întregul ciclu de producţie şi vânzare a produselorde cofetărie şi de panificaţie.
iBATeCh, 12 - 15 aprilie 2018, istanbul, Turcia. Târginternaţional pentru panificaţie, patiserie, îngheţată şi cio-colată.

AgRARiA, 19 - 22 aprilie 2018,Jucu, Cluj. Evenimentul agricol nu-mărul 1 al Transilvaniei.
gastroPan, 19 - 22 aprilie 2018,Târgu-Mureş. Expoziţie dedicată in-dustriei de morărit, panificaţie, pa-tiserie, cofetărie şi restaurante,organizată de BoroInfo. 
RoMhoTel, 19 - 21 aprilie2018, Bucureşti. Expoziţie de echi-pamente, mobilier şi dotări pentruhoteluri, restaurante, catering, orga-nizată de ROMEXPO.
PACK eXPo, 16 - 19 mai 2018,Bucureşti. Expoziţie internaţionalăpentru industria ambalajelor, orga-nizată de ROMEXPO într-unul dintrenoile spaţii expoziţionale.

eVeniMenTe inTeRne

Pâine cu 
proteine vegetale

Producătorii din industria demorărit şi panificaţie au început săîşi ajusteze preţurile, ca urmare a va-lurilor de scumpiri la utilităţi şi acreşterii costurilor cu forţa demuncă din ultima perioadă. Repre-zentanţii industriei nu exclud majo-rări de preţuri şi în continuare.„Trebuie să analizăm costul energiei,
cheltuielile cu gazele naturale şi forţa
de muncă, cea din urmă devenind mai
scumpă prin faptul că salariul minim
a crescut de două ori. Toate acestea 
s-au contabilizat, iar cel ce a consta-
tat că are deja cheltuieli mai mari
decât încasări a trebuit să scum-
pească produsul. Sunt semnale în
acest sens şi cred că ar trebui să ne aş-
teptăm şi la alte scumpiri în 2018. Am
fost notificaţi că energia se va scumpi
cu 35%. Or, toate aceste creşteri de
tarife la utilităţi se văd în preţ şi nu
numai la pâine. Fiecare agent econo-
mic îşi face calculele şi ia decizia care
să îi convină", a declarat pentru eco-nomica.net Aurel Popescu, preşedin-tele Rompan.
Creştere medie de 
6-8%  a preţului 
produselor alimentare„Nu uitaţi că industria de morărit
şi panificaţie lucrează, în proporţie de
peste 90%, cu utilaje consumatoare
de energie electrică. A crescut şi pre-
ţul gazelor, lucru pe care instituţiile
statului îl promiseseră după 31 mar-

tie, dar l-au făcut acum, în miezul ier-
nii. S-a depreciat şi cursul leu/euro“,aminteşte, pentru agerpres.ro, Dra-goş Frumosu, preşedintele Federa-ţiei Naţionale a Sindicatelor dinIndustria Alimentară (FNSIA). Creş-terea preţurilor materiei prime, pede o parte, iar pe de altă parte scum-pirea transportului, ca efect al majo-rării accizei la combustibil,scumpirea  energiei electrice şi a ga-zelor pot determina o creştere înmedie de 6-8%  a preţului produse-lor alimentare, explică  preşedinteleFNSIA.
Scumpiri în lanţDin 10 ianuarie 2018, preţul ga-zelor naturale a crescut cu 10%, iarcel al energiei electrice este maimare cu 7-13%. În plus, anul acesta,

rovinieta pentru camioane se vascumpi cu cel puţin 85%. Potrivit datelor Institutului Na-ţional de Statistică (INS), ouăle, untulşi fructele proaspete sunt mărfurilealimentare care s-au scumpit cel maimult în decembrie 2017 faţă de lunaanterioară din acelaşi an. Astfel,ouăle s-au scumpit în decembrie2017, comparativ cu luna prece-dentă, cu 6,72% şi cu 43,19% rapor-tat la decembrie 2016, untul cu2,65% (+22,77% faţă de decembrie2016) şi fructele proaspete cu1,32% (+11,06% faţă de decembrie2016). În decembrie 2017, rataanuală a inflaţiei a urcat la 3,3%, dela 3,23% în noiembrie, pe fondulscumpirii mărfurilor alimentare cu0,44% şi a celor nealimentare cu0,28%, potrivit datelor INS.
Din iulie 2018, pungile cu mâner, confecţionate din plastic subţireşi foarte subţire (sub 50 de microni),  vor fi interzise în România, dupăce Comisia Europeană a adoptat în 16 ianuarie a.c. prima strategie lanivel continental privind materialele plastice, anunţă agerpres.ro.  În urma deciziei, toate ambalajele din plastic de pe piaţa UniuniiEuropene vor deveni reciclabile până în 2030, consumul de articoledin plastic de unică folosinţă va fi redus, iar utilizarea  microplasticuluiva fi limitată, notează un comunicat de presă al Executivului comunitar.Strategia privind materialele plastice va transforma modul în care pro-dusele sunt concepute, fabricate, folosite şi reciclate în UE.

ne aşteptăm la noi
scumpiri în 2018

Sacoşele de plastic vor fi interzise
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Interviu cu pastry chef Riccardo Magni

Shock freezer-ul (dulapul cu şoc termic) a
devenit un echipament indispensabil în
domeniul patiseriei și cofetăriei.
„Importanța acestei tehnologii nu se
limitează la aspectele privind redu cerea și
controlul timpilor de lucru, ci reprezintă
bazele creării unei metode de lucru moderne
şi raționale. Formarea microcristalelor în
produs, în timpul procesului de congelare ra-
pidă, este elementul datorită căruia mem-
brana celulelor rămâne intactă, păstrând
astfel nealterate proprietățile nutriționale și

calitățile or gano leptice ale alimentului”,
spune Riccardo Magni, consul tant de specia -
litate în sectorul cofetăriei - ciocolateriei -
gelateriei, cu o activitate de peste 20 de ani
în domeniu. Specialistul ita lian susţine di-
verse cursuri de formare profesională în nu-
meroase ţări ale lumii, printre acestea şi
România.  Recent, Riccardo Magni a avut o
colaborare cu Laboratorul „Cofetarul Isteț”,
de la Nova Pan.  Cu această ocazie el a vorbit
pentru Gazeta „Arta Albă” despre avantajele
utilizării dulapului cu şoc termic în cadrul
procesului de producţie a diverselor tipuri
de produse.

- Am observat că utilizezi
foarte mult dulapul cu şoc ter-
mic. Cât de important este acest
echipament?- Aş începe, înainte de toate,prin a vă spune că astăzi dulapulcu şoc termic a devenit un echi-pament indispensabil în dome-niul patiseriei-cofetăriei. Dar nunumai. Şi în domeniul panifica-ţiei şi HORECA se utilizeazămult această tehnologie.Importanţa acestei tehnologiinu se limitează la aspectele pri-vind reducerea şi controlul tim-pilor de lucru, ci reprezintăbazele creării unei metode delucru moderne şi raţionale. De ce spun modern şi raţio-nal? În primul rând, trebuie săînţelegem ce este dulapul cu şoctermic?! Pe scurt, dulapul cu şoc ter-mic este un echipament carepermite răcirea rapidă a alimen-telor sau a preparatelor de bazăpe care le avem în curs de pre-gătire, în laborator sau în bucă-tărie. Scopul său este acela de aextrage, în mod rapid, călduradin preparatele noastre, carepot fi la temperatura ambientu-lui sau care pot avea tempera-turi mai ridicate, cum suntprodusele care ies de la coacere,din cuptor, de la fierbere sau dincuptorul cu microunde.  Aşadar, dulapul cu şoc ter-mic este un echipament care arecapacitatea de a extrage în modrapid căldura din produse saude a le congela rapid, prin cobo-rârea temperaturii la -18°C înmiezul produsului. Este un echipament „puter-nic“ care, în funcţie de ce sedoreşte, are această capacitatede congelare sau de răcire ra-pidă a produselor. 

Care este cel mai impor-
tant aspect al utilizării acestei
tehnologii? 

Acela al igienei şi siguranţeiproduselor. De ce spun asta? Cutoţii ştim că, pentru a conservaun produs sensibil, uşor perisa-bil, de exemplu o cremă de pati-serie fiartă, având otemperatură ridicată - vorbimde 40°C sau chiar mai mult -există riscul de proliferare a flo-rei bacteriene în produs şi, prinurmare, pericolul deteriorăriiacestuia. Dulapul cu şoc termicne ajută să aducem produselede la temperaturi ridicate latemperaturi scăzute, de conser-vare, pozitive sau negative, în -tr-un timp rapid, iar acestproces este foarte importantpentru  menţinerea nealterată acalităţii alimentelor pe care lepreparăm. Ne referim aici la car -ne, peşte... în cazul bucătăriilordin restaurante, la produsele să-rate de patiserie, dar şi la pro-dusele de cofetărie, cum sunt,de exemplu, cremele, sosuriledin fructe... Sunt multe prepara-tele care au nevoie de o răcirerapidă şi un control asupraacestei etape de lucru. 
- Prin urmare, acest echipa-

ment nu este un lux,  el fiind re-
comandat sau chiar obligatoriu
prin legislaţia din unele ţări... ştiu
că în Italia legea prevede în mod
expres utilizarea acestui echipa-
ment...

- În Italia, pentru preparareaanumitor alimente, AutoritateaSanitară impune prin lege obli-gativitatea utilizării unui echi-pament de acest tip. Deoarece,în cazul congelării unui aliment,nu ne putem limi ta la simpla in-troducere a aces tuia într-o ca-meră de congelare, aşteptândapoi ca, prin trecerea orelor,încet-încet, acesta să se răceascăşi să se congeleze până la atin-gerea temperaturii de -18°C înmiezul său. Putem observa că înprocesul congelării tra diţionaleexistă inconveniente care con-duc la diferenţe fundamentale.

Utilizând dulapul cu şoc
termic, în structura alimentelorpe care le congelăm se formeazăcristale de gheaţă foarte mici,aşa-numite microcristale. Prin congelarea tradi -
țională, în mod static şi lent, înin teriorul produselor se for-mează macrocristale. Care estediferenţa? În momentul decongelăriiprodusului, microcristalele for-mate vor păstra nealterate cali-tăţile or gano leptice alealimentului, pentru că acesteanu rup membranele celulare,împiedicând astfel pierdereaproprietăţilor nutriţionale. În

schimb, macrocristalele rupmembranele celulare şi se pro-duce astfel o deteriorare impor-tantă a produsului pe care l-amcongelat. În concluzie, obser-văm, din punct de ve dere calita-tiv, două aspecte foarte diferiteale produsului finit. 
- Aşadar, dulapul cu şoc ter-

mic nu este un lux, este obligato-
riu conform legislaţiei, în
general, el fiind totodată foarte
util şi necesar.

- Este foarte util. Foarte util, mai ales înmodul de lucru modern, actual,unde, având creme foarte moi,utilizând diverse matriţe, inele,

forme din silicon, realizând produsede cofetărie mignon, monoporţii,torturi... utilizarea dulapului cu şoctermic devine indispensabilă, deoa-rece acesta este un echipament careajută la pregătirea etapelor inter-mediare din cadrul proceselor depreparare, cum ar fi, de exemplu, ră   -cirea rapidă a cremelor sau conge-larea preparatelor pe care, ulterior,le voi extrage din forme şi utiliza cainserţii în produsul finit... 

- Diminuând totodată şi timpii de
lucru...

- Exact, diminuând şi controlândtimpii, reducând astfel şi costul deprelucrare. Cu atât mai mult acestproces devine indispensabil, cu cât,astăzi, utilizarea anumitor matriţesau forme din silicon necesită utili-zarea dulapului cu şoc ter mic, atâtdin punct de vedere al timpilor deproducţie, cât şi al rezultatului final.Țin să subliniez impactul asupratimpilor de producţie. Deoareceacesta este un echipament care,dacă învăţăm să-l utilizăm în modcorect, ne ajută să înţelegem căputem lucra mai bine şi într-un timpmai scurt. Iar acestea sunt aşteptă-rile oricărui profesionist din ziua deazi.
- Ai vorbit despre produsele con-

gelate. Având în vedere că în prezent

este „o modă“  şi sunt foarte mult uti-
lizate matriţele din silicon care au o
mare varietate de forme, am primit
diverse întrebări din partea clienţilor
noştri. De exemplu: „Cum procedez,
atunci când nu reuşesc să extrag pro-
dusul congelat din forme?“ Deoarece
mulţi operatori fie nu au, fie nu utili-
zează un dulap cu şoc termic, fie nu
sunt la curent cu facilităţile oferite de
acest echipament în cadrul procesu-
lui de producţie...

- Da, pentru că, uneori, se consi-deră în mod eronat că este sufi-cientă introducerea matriţei dinsilicon în congelator, urmând ca înziua următoare, când produsul (mo -noporţii sau tort) va fi congelat,acesta se va putea extrage cu uşu -rinţă din matriţă. Dar, atenţie! Suntanumite tipuri de creme uşoare(mousse-uri), care de obicei stau labaza majorităţii acestor tipuri deproduse congelate şi care, pentru aavea rigiditatea structurală nece-sară extragerii în mod perfect dinformele de silicon, au nevoie detemperaturi foarte reduse. Trebuiesă co bo râm temperatura până la -25, -26, -28 °C, chiar mai mult înunele cazuri. Aşadar, temperaturade -18°C asigurată de congelatorultra diţional nu este suficientă întoate cazurile, pentru a putea lucraşi extrage produsele intacte dinforme. 
- Sperăm că au fost informaţii

utile pentru clienţii noştri şi pentru
toţi cei interesaţi în alegerea de a
avea şi de a utiliza un dulap cu şoc
termic în laboratoarele lor.  Cu sigu-
ranţă noi am învăţat despre impor-
tanţa acestui echipament, lucrând
alături de tine sau observându-te
cum lucrezi, am constatat şi înţeles
diferenţa reflectată în faptul că tim-
pii de lucru se accelerează, că proce-
sele pot fi mai rapide. Rămâne acum
ca toţi cei interesaţi să poată observa
diferenţele în propriile laboratoare
lucrând cu sau fără acest echipa-
ment.  

Stil de lucru modern şi raţional

Produs congelat în 
dulapul cu şoc termic

Produs congelat prin
congelarea tradi țională
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„Ar trebui selectate cu mai multă atenție activitățile     

Proiectele cu fonduri nerambursabile 

Calea sigură pentru dezvoltarea businessului

,,Plecând de la tema lansată de «Arta Albă» privind
investiţiile, pot afirma că modernizarea şi retehnologizarea
sectorului nostru de activitate au fost o preocupare prim -
ordială a ROMPAN, şi în acest sens am acţionat pentru
obţinerea unor variante de finanţare atractive“, spuneAurel Popescu, preşedintele Patronatului Român din In-dustria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase –ROMPAN (foto). Domnia sa a făcut o succintă trecere în revistă a pro-gramelor europene de finanţare de care acest sector deactivitate a beneficiat, subliniind că ROMPAN a avut ocon tri bu ţie importantă în obţinerea aces  tor fonduri. Înperioada de pre aderare şi apoi ca stat membru, Româ niaa beneficiat de fonduri pen tru modernizarea agriculturiişi industriei ali mentare. Preşedintele ROMPAN a fost im-plicat în toate Comitetele de Monitorizare ale ges tionăriifondurilor alocate pro   gramelor SAPARD şi PNDR pentruperioada 2004-2020, încercând ca producătorii din in-dustria de mo rărit, panificaţie şi produse făinoase să aibăacces la bani eu  ropeni pentru investiţii, iar firmele carefac parte din forme de asociere patronale să primeascăun punctaj superior.
Scurtă radiografie a finanțărilor în
perioada 2004-2020 

1. Programul SAPARDDesfăşurat în perioada 2004-2007, Programul SAPARD a ajutat, ca program de preaderare a Românieila Uniunea Europeană, la realizarea de investiţii în agri-cultură şi industria alimentară, realizându-se, din evaluă-rile noastre, investiţii de peste 100 de milioane de euro.În cadrul programului SAPARD au fost active : Măsura 1.1
„Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor
agricole şi piscicole“, respectiv 1.2 „Îmbunătăţirea struc-
turilor în vederea realizării controlului de calitate, veteri-
nar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare
şi pentru protecţia consumatorilor“. „În cadrul acestor mă-
suri, industria de morărit, panificaţie şi produse făinoase
a implementat cerinţele Reg. 852/2004, privind siguranţa
alimentară, precum şi modernizări diverse ale sectorului.
Putem afirma că, cel puţin din acest punct de vedere, sec-
torul nostru de activitate este la unul dintre cele mai înalte
niveluri din Uniu nea Europeană“, precizează pre şedinteleROMPAN.

2. Programul de creştere a competitivității produ-
selor agroalimentare susținut de guvernul RomânieiÎn anul 2003 a fost demarat Programul de creştere acompetitivităţii produselor agroalimentare prin careagenţilor economici li s-au acordat până la 75% (dar numai mult de 50 mii euro/proiect) din cheltuielile efec-tuate pentru:• implementarea şi certificarea sistemelor de manage-ment al calităţii şi/sau a sistemelor de management demediu;• dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testareşi etalonare, precum şi acreditarea acestora, după caz; 

• înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor,a brevetelor de invenţie, a desenelor şi modelelor in-dustriale româneşti.
„Acest program ne-a ajutat la realizarea şi dotarea la-

boratoarelor unităţilor noastre cu aparatură per formantă
ca şi la implementarea şi certificarea sistemelor de mana-
gement al calităţii  şi de siguranţă alimentară“, subliniazăpreşedintele ROMPAN.

3. Programul PnDR 2007-2014
„O problemă deosebită a fost legată de faptul că, în con-

formitate cu legislaţia europeană, nu era posibilă
finanţarea investiţiilor realizate în sectorul de panificaţie
şi produse făinoase, restricţie impusă de lista de produse
incluse în Anexa 1 la Tratatul de aderare. Am avut în acest
sens multiple discuţii cu re pre zentanţii Uniunii Europene,
având alături conducerea MADR, şi s-a identificat posibili-
tatea realizării acestei fi nan ţări printr-o Schemă de ajutor.
Fără falsă modestie, pot afima că, fără insistenţa ROMPAN
şi fără un sprijin activ al conducerii MADR, toată in dus tria
alimentară care prelucrează secundar produsele agricole
(pa ni ficaţia, pastele făinoase, biscuiţii şi napolitanele, pro-
dusele zaharoase, producerea prăjiturilor şi a în gheţatei,
hrana pentru animale etc.) nu ar fi fost finanţată pentru
modernizare cu bani europeni. În cadrul acestui program
pentru prelucrarea secundară a cerealelor au existat două
scheme de ajutor:

- XS 13/123A/2008 - prin care au fost fi nanţate 145 de
proiecte în valoare de 55,8 mil. euro;

- N 578/2009 – prin care au fost finanţate 175 de pro-
iecte în valoare de 87,3 mil. euro.

La acestea se adaugă proiectele realizate pentru
creşterea şi modernizarea morilor, în valoare pe peste  80
mil. euro”, explică Aurel Popescu, preşedintele ROMPAN. 

4. Programul PnDR 2014-2020Pentru finanţarea investiţiilor în prelucrarea produ-selor agricole necuprinse în anexa 1 la Tratatul de ade-rare a României la Uniunea Europeană a fost realizatăschema de ajutor de stat GBER: „Stimularea dezvoltării
regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea şi
marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de
produse neagricole”. „În cadrul acestei scheme au fost alo-
cate următoarele sume: 2016 - 70 mil. euro şi 2017 - 52 mil.
euro.

Următoarea sesiune de depunere va fi, probabil, în se-
mestrul I al anului 2018 şi va avea o sumă disponibilă alo-
cată de 23 mil. euro.

Pot să anunţ pe această cale că, în cadrul discuţiilor
purtate în Comitetul de Monitorizare  al PNDR, avem asi-
gurări că, în cazul în care toate sumele alocate în perioada
2016-2018 vor fi consumate sau contractate şi în curs de
implementare a proiectelor, vom suplimenta sumele alo-
cate pentru perioada 2019-2020. De asemenea, tot în
această perioadă se realizează, în cadrul submăsurii 4.2,
modernizări ale unor mori şi silozuri de cereale, estimate
la peste 50 mil. euro pentru sectorul nostru de activitate.
ROMPAN s-a implicat atât în obţinerea fondurilor necesare
in ves tiţiilor la nivel naţional, cât şi în sprijinirea unor firme
cu proiecte tehnice şi consultanţă de specialitate pentru ac-

cesul la fonduri şi implementarea proiectelor“, a declaratpreşedintele Aurel Popescu. 
efectele modernizării 
sectorului de morărit, panificație şi
produse făinoasePreşedintele ROMPAN a enun ţat şi efectele moderni-zării acestui sector, care sunt multiple:• Creşterea competitivităţii produselor româneşti;• Creşterea productivităţii muncii;• Diversificarea gamei sortimentale;• Creşterea siguranţei alimentare;• Scăderea consumurilor energetice pe unitatea de pro-dus;• Creşterea concurenţei pe piaţă; • Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

„În vederea unei mai bune valorificări a capacităţilor
existente, a crescut interesul firmelor româneşti pentru ex-
port. Pot afirma că, în acest moment, exportăm produse
ale industriei de morărit, panificaţie şi pro duse făinoase în
peste 30 de ţări.

Investiţiile făcute au acoperit mai multe direcţii:
- Investiţii noi de tip greenfield – La Lorraine Turda,

Sam Mills, Star Mill , SC Agrochirnogi, fabrici de biscuiţi ale
brandurilor ETI, ULKER etc.;

- Relocări de capacităţi existente: SC Băneasa,
Titan/Good Mills etc.

- Modernizări la fabrici sau linii de producţie: Vel Pitar,
Velrom, Boromir, Dobrogea;

- Modernizări ale unor capacităţi mici sau achiziţii de
utilaje independente“, a mai amintit Aurel Popescu.

O dezbatere pe tema fondurilor nerambursabile presupune ex-
punerea opiniilor principalilor actori ai acestui domeniu atât de so-
licitat și solicitant. Pentru un tablou cât mai complet al
momentului, am ales să prezentăm poziția reprezentanților a trei
poli de referinţă: dl Aurel Popescu, preşedinte al Asociaţiei Rompan

- asociație direct implicată în atragerea de fonduri pentru domeniu,
dl Ovidiu Do garu, consul tant în elaborarea proiectelor cu fonduri
ne rambursabile, și dl Ştefan Lungu, reprezentant al companiei
Lubest, în calitate de beneficiar a două programe de in vestiții cu
fonduri europene nerambursabile.

- Firma LUBEST pe care o
reprezentaţi a derulat două programe de
in vestiţii cu fonduri europene în domenii
diferite. Care au fost con  siderentele care
v-au determinat să apelaţi la banii euro-
peni?- În mod evident, considerentele aufost de natură financiară, întrucât, la fie-care dintre proiectele abordate, a existatun procent de finanţare publică neram-bursabilă, important în contextul unorinvestiţii de valoare mai ridicată; de ase-menea, având în vedere faptul că am-bele investiţii au fost de tip greenfield,finanţarea integrală a acestora ar fi ridi-cat probleme de solvabilitate a firmei,in clusiv prin creditare bancară. Oricareinstituţie financiar-bancară este dispusăsă acorde un credit de investiţii, dacă oparte din valoarea totală a acesteia esteacoperită prin finanţări nerambursa-

bile; în plus, este cunoscut faptul că, princontractul de finanţare nerambursabilă,sumele prevăzute sunt certe, iar imple-mentarea investiţională prezintă osiguranţă aferentă rigurozităţii tehniceşi financiare.- Care au fost problemele cu care 
v-aţi confruntat în decursul implementă-
rii proiectului şi cum aţi reuşit să le
depăşiţi?- Problemele de implementare nu s-au referit la disponibilităţile financiare– asigurate de bănci şi de rambursareacheltuielilor efectuate în cadrul proiec-telor – ci, în special, de numeroasele şi –de multe ori – inutilele documente soli-citate; rigurozitatea tehnică şi financiarămenţionată anterior – normală, de altfel– excede în numeroase situaţii un cadrunormal de manifestare, fapt careîncetineşte şi chiar frânează derularea

investiţiei. Nu discutăm de oobstrucţionare propriu-zisă a proiecte-lor, deşi uneori, peste cadrul procedural,se mai solicită diferite documente sausituaţii care nu reflectă în mod realnimic faţă de documentaţia necesară şiobligatorie. De exemplu, la un proiectpentru utilităţile din cadrul investiţiei –alimentare cu apă, canalizare – iniţialconsiderate în sistem centralizat – nu amai existat posibilitatea asigurării aces-tora în condiţiile tehnice prevăzute; afost necesară refacerea documentaţieitehnice, cu o altă propunere de proiec-tare, propunere care a implicat utiliza-rea sumelor existente pe linia bugetarărespectivă. S-a solicitat modificareaparţială a soluţiei tehnice privind asigu-rarea utilităţilor necesare obiectivului,cu precizarea realocării bugetare, însă,deşi documentaţia tehnică şi financiarăa fost în mod corect elaborată, solicita-rea a fost respinsă, cu spe ci ficaţia 

lConsideră dl Ştefan lungu, reprezentantul companiei lubest, Suceava 

RoMPAn a avut o contribuție importantă în
obținerea programelor europene de finanțare
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realizării din fonduri proprii. In-admisibil! Investiţia nu se putearealiza fără utilităţi, existau valoriatribuite şi atribuibile în conti-nuare acestui capitol bugetar şiatunci am contestat decizia,contestaţia fiind aprobată exact pebaza aceleiaşi documentaţii, fărănicio modificare. Aceasta a însem-nat două luni de întârziere, o în-târziere ce putea fi evitată.
- Acum, după ce este finali-

zată implementarea unui proiect,
având în vedere această
experienţă, con sideraţi că a me-
ritat efortul depus, atât din punct
de vedere financiar, cât şi al
soluţionării problemelor de
producţie?- Experienţa a fost împărtăşităde noi, ca beneficiar, de proiectan-tul tehnic, de constructor, de con-sultant... Având în vedere, însă,

faptul că o parte din valoarea to-tală a in vestiţiei nu se mai resti-tuie niciodată şi se regăseşte învaloarea in trinsecă a acesteia,efortul nu a fost inutil.Soluţionarea problemelor deproducţie se regăseşte în naturatehnologiei achiziţionate, se poateopta astfel pentru o tehnologieavansată, de calitate, în dauna al-teia mai modeste, fără maripretenţii tehnice.- Cât de necesară credeţi că este
continuarea accesării de fonduri
europene pentru companiile proce-
satoare din România? - În orice domeniu, dar în modpredilect cel productiv şi care sereferă la IMM-uri, aceste fondurisunt absolut necesare şi conside-răm faptul că nivelul acestora artrebui să fie cât mai ridicat posibil.Ne referim la alocările financiare

generale şi nu la gradul definanţare nerambursabilă. De ase-menea, ar trebui selectate cu maimultă atenţie activităţile eligibiledin cadrul programelor de fi -nanţare, care de multe ori includactivităţi fără solicitare şi fărărelevanţă – această selectare artrebui să fie supusă cu mai multăatenţie unei dezbateri publice învarianta procedurilor consulta-tive, până se ajunge la variantaconsolidată a acestora. Ne expri-măm convingerea că, pe măsurapromovării şi derulării acestorprograme de finanţare nerambur-sabilă, existând o continuitate înviitor, ne vom dezvolta, în anumitedomenii existând chiar premisade a obţine produse sau de apresta servicii absolut competi-tive pe orice piaţă.

eligibile din cadrul programelor de finanțare“

Sunt stimulate investițiile care vizează lanțuri alimentare integrate

- Aveţi o bogată experienţă în elaborarea docu-
mentaţiei şi derularea procedurilor pentru accesarea
fondurilor nerambursabile. Ce diferenţe notabile sunt
între sesiunea derulată în perioada 2007 – 2013 şi cea
din prezent ?- Diferenţele care pot fi remarcate în cadrul pro-gramelor de finanţare aferente celor două perioadese referă în mod principial la o parte din natura chel-tuielilor eligibile şi la principiile de selecţie (punc-tare) a proiectelor. Deşi cheltuielile eligibile reflectăaceeaşi esen ţă (asigurare utilităţi, construcţii şiinstalaţii, echipamente tehnologice, mijloace detransport, dotări), a fost materializată convingereaeligibilităţii anumitor cheltuieli care se referă la par-tea de marketing şi comercializare a produselor –cheltuieli privind marketingul produselor (ca activenecorporale) şi cheltuieli privind comercializareaproduselor (magazin propriu de vânzare a produse-lor la amplasamentul investiţiei – construcţii, echi-pamente şi dotări). Referitor la principiile de selecţiea proiectelor, punctarea acestora implică şi stimu-lează investiţiile care vizează lanţuri alimentare in-tegrate (un întreg şi complet ciclu productiv –colectare materie primă, depozitare, procesare, co-mercializare directă) şi care vizează obţinerea deproduse cu specific tradiţional sau realizate pe bazaunor reţete consacrate româneşti – guvernate de olegislaţie proprie în domeniu. Tot ca element novatoreste inclus în lista produselor eligibile şi un alt tip deprodus aferent industriei alimentare – berea – subdiverse forme (bere blondă, bere neagră, bere cuconţinut redus de alcool, bere fără alcool).- Pe lângă măsura GBER, anul trecut au fost lan-
sate încă două programe: Start-Up Nation şi Progra-
mul Naţional Multianual de Microindustrializare.
Satisfac toate aceste programe necesarul şi dorinţa de
retehnologizare ?- Intenţia retehnologizării, într-o foarte redusămăsură, întrucât programul Start-Up Nation se referăîn mod preponderent la investiţii realizate de firmenoi, iar valorile atribuibile acestui program sunt des-tul de reduse pentru o activitate care să includă ogamă cât mai eterogenă de produse. Dacă am exem-plifica, prin înfiinţarea unei mici unităţi de producţieîn domeniul alimentar – covrigărie, gogoşerie –putem admite faptul că alocarea financiară ar fi oa-recum suficientă – şi aici cu anumite amendamente,dar, în sfârşit... Dacă se pune problema unor investiţiicare să implice cel puţin o producţie medie în dome-niul alimentar, atunci, cu certitudine, alocarea finan-ciară nerambursabilă ar fi insuficientă, urmând a ficompletată cu alte resurse financiare proprii semni-ficative.Retehnologizarea – ca definiţie – ar fi pretabilămai mult Programului de Microindustrializare, în ca-drul căruia, pentru activităţi în derulare, ar exista po-sibilitatea modernizării inclusiv prin achiziţia deutilaje/echipamente tehnologice/mijloace de trans-port. Nu se înţe lege, însă, de ce aceste programe suntanun ţate spre promovare doar cu câteva zile înaintede lansarea efectivă - perioadă insuficientă, orice s-ar spune – pentru a fi supuse dezbaterii publice, iarperioada de depunere este şi aceea foarte scurtă.Această situaţie conduce la elaborarea şi depunereaunor proiecte de fi nanţare făcute în mod superficial,schematic, fără o explicitare corespunzătoare şi o co -erenţă logică, criteriile de selecţie fiind ele în se le dis-cutabile, unele chiar obscure. Este evi dent faptul cănecesarul şi dorinţa de retehnologizare nu sunt pedeplin reflectate într-un domeniu care implică

productivităţi de natură ridicată, oricare producătorintenţionând să obţină produse mai bune, cu costuricât mai reduse şi cu grad de vandabilitate cât maimare.- Aveţi o explicaţie de ce România, comparativ cu
alte ţări, este codaşă la accesarea de fonduri? Ce difi-
cultăţi întâmpină companiile interesate să acceseze
bani europeni ?- Discuţiile şi aprecierile pe aceste subiecte sunteterogene şi inepuizabile; nu ne vom ralia la anumiteopinii generale – probabil o parte dintre ele valabile– ci vom încerca să explicăm din percepţie proprie oparte din cauze.• Organizare defectuoasă la nivel de Autorităţi deManagement (AM). • Modalitatea în care sunt elaborate şi structu-rate procedurile, cu deficienţe tehnice, unele majore,cu toate că a fost alocat timp suficient  pentru o atentădefinire a acestora.• Modalitatea de evaluare a proiectelor (în repe-tate situaţii realizată cu incompetenţă şi chiar cu os-tilitate); în continuare se înregistrează perioadetemporale ridicate de la depu nerea proiectelor şipână la finalizarea eva luării acestora (de exemplu:proiecte depuse la ADR regionale în cursul lunii mar-tie 2017 nu au primit încă un răspuns nici până azi).• Este, din punctul nostru de vedere, deevidenţiat (poate mai grav decât gradul de absorbţiescăzut), faptul că disponibilităţile financiare afectateIMM-urilor, pe măsurile de finanţare, sunt scăzute încomparaţie cu cererea de pe piaţă şi cu gradul de dez-voltare/tehnologizare (în aproape orice domeniu)ale aces tora. Economia nu va progresa (sub toate for-mele implicate) în măsura în care IMM-urile nu vorfi sprijinite financiar să iniţieze sau să dezvolteactivităţi proprii.- Ce presupune conceperea şi implementarea unui
proiect cu fonduri? Care sunt etapele? - Ambele activităţi presupun etapizări de naturălegislativă sau procedurală.Conceperea unui proiect de finanţare începe cutema de proiectare, respectiv cu ceea ce seintenţionează a se realiza în cadrul investiţiei, ur-mând ca aceasta, odată fixată, să fie detaliată înfuncţie de specificul beneficiarului şi de naturainvestiţională (cheltuielile abordate în cadrul proiec-tului constituind, în forma finală, bugetul indicativ alacestuia).Dacă, în cadrul proiectului, prin tipologiaactivităţii promovate, procedurile prevăd obţinereaanumitor acorduri şi autorizaţii specifice, se proce-dează la elaborarea do cu mentaţiei de obţinere şi la

depunerea acesteia la instituţiileabilitate (inclusiv  documentaţia deobţinere a Certificatului de Urba-nism, dacă proiectul are încomponenţă construcţii şiinstalaţii).În această ultimă situaţie, estenecesară elaborarea uneidocumentaţii tehnice, ca partecomponentă a proiectului, do cu -men taţie tehnică – părţi scrise,părţi desenate – la nivel de Studiude Fezabilitate.  Urmează apoi o analiză gene-rală a proiectului (context, piaţă), odescriere tehnică amplă aconstrucţiilor şi instalaţiilor, a uti-lajelor şi echipamentelor tehnolo-gice, cu justificarea necesităţiiacestora pe fluxuri de producţie(fluxuri tehnologice) şi o prognozăeconomico-financiară aferentă noiiinvestiţii, pe o perioadă determi-nată de timp.Acesta este un cadru general deprezentare, existând o tipologie va-riată de proiecte de finanţare careimplică cerinţe şi reguli de elabo-rare variate. - Ministerul Agriculturii a dorit
la un moment dat, cel puţin la nivel
de zvonuri, să întrerupă programul
GBER, motivaţia fiind aceea că în
perioada 1 august  -  31 octombrie
2017 au fost depuse proiecte în va-
loare de numai 26 mil. euro. Con si -

deraţi că în doar trei luni este posibil
să se pregătească întreaga docu-
mentaţie pentru un proiect mai
complex ?- În mod principial, fără ezitare,răspunsul este DA, cu următoarelespecificaţii şi condiţii: • Beneficiarul să determine cuprecizie tot ce intenţionează să rea-lizeze prin proiect, orice modifi-care bugetară ulterioară implicândaproape refacerea întregului pro-iect. • Dacă proiectul are încomponenţă construcţii şiinstalaţii, partea tehnică să fie rea-lizată de o firmă de arhitectură,într-un mod competent profesio-nal (şi cu regret constatăm faptulcă, în multe situaţii, documentaţiileau fost incomplete sau cu erori deelaborare; ca firmă de consultanţăam dobândit o suficientăexperienţă în timp pe partea deconstrucţii, atenţionăm acestefirme asupra deficienţelor dindocumentaţiile primite, dar nu neputem substitui competenţeloracestora). Trebuie să recunoaştem faptulcă, faţă de programele de finanţaretrecute, numărul şi natura docu-mentelor care sunt necesare la de-punerea proiectului s-au redus înmod considerabil, situaţie care fa-cilitează pregătirea şi depunereadocumentaţiei în termenulmenţionat. Însă problema acestei Schemede Ajutor de Stat GBER continuămsă credem că nu se referă la pe-rioade de timp în care ritmul de de-punere a fost mai lent, ci la faptulcă, implicând activităţi deproducţie din care rezultă produsealimentare de consum direct, frec-vent sau chiar cotidian, sumele im-plicate în sprijinul nermabursabilsunt insuficiente. Considerăm fap-tul că această submăsură de fi -nanţare este una dintre cele maiimportante dintre cele promovateîn cadrul MADR şi că ar trebui săbeneficieze de o alocare financiarămai substanţială şi continuă în fie-care an al PNDR 2014-2020, pânăîn ultimul an de derulare a progra-mului.

l Interviu cu Ovidiu Dogaru, consultant
în elaborarea proiectelor cu fonduri 
nerambursabile
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ingrediente:
Aluat Sablè (aluat fraged)230 g - unt170 g - zahăr pudră55 g - făină de migdale95 g - ouă3 g - sare- vanilie445 g - făină (conţinut redus de gluten)
Amaretto moale cu alune 125 g - albuş50 g - zahăr 150 g - făină de migdale 150 g - zahăr pudră20 g - făină (conţinut redus de gluten)
Cremă de alune500 g - frişcă 35% conţinut de grăsime140 g - gălbenuş100 g - zahăr80 g - sirop de glucoză8 g -  gelatină40 g - apă95 g - pastă de alune (fără zahăr)
Jeleu de căpșuni și lămâie 470 g - pulpă de căpşuni 100 g - zahăr 50 g - sirop de glucoză10 g - gelatină50 g  - apă 2 buc - lămâi, coaja rasă şi sucul  
Bezea flambată200 g - albuş de ou250 g - zahăr50 g - sirop glucoză

Preparare:

Aluat Sablè (aluat fraged)Uniţi untul moale cu zahărul pudră şi mixaţi cu pa-leta, la viteză medie; adăugaţi făina de migdale, sarea,ouăle, vanilia şi continuaţi să mixaţi la viteză medie-mare; adăugaţi treptat făina şi continuaţi să mixaţi.Lăsaţi la odihnă aluatul obţinut, în frigider, timp deminimum 6 ore. Întindeţi aluatul fraged în foaie cu grosimea de 3 mmşi începeţi formarea tartelor.- pentru formarea tartelor s-au utilizat rame foratecu Ø 17 cm;

- pentru a forma marginile tartelor, decupaţi benzicu lăţimea corespunzătoare înălţimii ramelor şi mon-taţi-le pe interiorul acestora; introduceţi în shock free-zer doar pentru stabilizarea aluatului astfel format;- decupaţi discuri, utilizând o ramă cu o dimensiunemai mică decât a ramelor forate în care formaţi tartele(în acest caz am utilizat la decupare o ramă inox cu Ø 16 cm); continuaţi formarea tartelor, adăugând disculîn interiorul ramei forate; introduceţi în shock freezerdoar pentru stabilizarea aluatului;

(În cazul utilizării bazelor pentru tarte cu alte tipuride umpluturi, coaceţi-le în interiorul ramelor forate: 15– 18 minute, la 160°C.)
Amaretto moale cu alune Spumaţi albuşul cu zahărul, la viteză medie-mare. Încorporaţi treptat părţile pulverulente, date prinsită.Întindeţi la baza tartei formate din aluatul sablè unstrat cu h 6 mm; stropiţi cu zahăr pudră şi granule dealune.

Coaceţi la 170°C, timp de 15 min.

Crema de aluneUniţi gălbenuşul cu zahărul şi siropul de glucoză –omogenizaţi compoziţia.Adăugaţi frişca fierbinte, omogenizaţi şi aduceţi la82-85°C .Peste compoziţia fierbinte, adăugaţi pasta de aluneşi gelatina hidratată complet în cantitatea de apă, omo-genizaţi şi emulsionaţi crema cu mixerul cu imersie.Răciţi, cu folie alimentară aplicată pe suprafaţa pro-dusului.Adăugaţi un strat de cremă, până la umplerea spa-ţiului rămas liber la suprafaţa tartei.

Jeleu de căpşuni şi lămâie Încălziţi până la 40°C jumătate din cantitatea depulpă de căpşuni.Adăugaţi peste aceasta: zeama de lămâie, siropul deglucoză, zahărul şi coaja rasă de lămâie; omogenizaţicompoziţia.Adăugaţi gelatina topită în cantitatea de apă şi omo-genizaţi. Uniţi partea rămasă din pulpa de căpşuni şi omoge-nizaţi compoziţia.Turnaţi jeleul în forme din silicon pentru a crea de-corul de top al tartelor.

Introduceţi formele în shock freezer şi congelaţi.
Preparare finală şi prezentareTreceţi uşor cu un foehn cald peste suprafaţa tartei;extrageţi din forma de silicon decorul din jeleu congelatşi aşezaţi-l pe suprafaţa tartei.

Preparaţi bezeaua astfel:Uniţi zahărul, albuşul şi siropul de glucoză; omoge-nizaţi amestecul şi încălziţi-l până la 55 - 60°C. Mixaţipână la obţinerea bezelei şi utilizaţi pe produs; flambaţiuşor suprafaţa bezelei, cu un caramelizator cu flacără.

Tarta cu alune, căpşuni şi lămâie
Formată din:

- Aluat fraged (Sablè)
- Amaretto moale cu alune 
- Cremă de alune 
- Jeleu de căpşuni şi lămâie
- Bezea flambată

Reţetă oferită de pastry chef Riccardo Magni

Mai multe imagini din cadrul procesului de
preparare găsiţi pe site-ul nostru 

www.artaalba.ro
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Metoda bifazică
ingrediente 
pentru 2 pâini de 950 - 1.000 g

1.000 g - făină
550 g - maia de început

600 ml - apă
20g - sare

Mod de prepararePentru această reţetă se foloseşte maiaua de începutcare a fost prezentată în suplimentul Arta Albă şi pe careo puteţi găsi pe site-ul Arta Albă (artaalba.ro/reteta-pentru-maiaua-de-inceput/).  

1. Aluatul se prepară adăugând, treptat, în maiauade început fermentată făina şi apa cu sarea.
2. Se malaxează aluatul timp de 10 - 12 min. sau încazul malaxorului cu două viteze  5 - 6 min. la viteza 1şi apoi 7 min., intensiv, la viteza a doua.Aluatul obţinut se va lăsa în repaus pentru 30 min.la temperatura ambientală.
3. Divizarea se face manual sau automat,  în funcţiede cantităţile prelucrate. Pentru o pâine de 1 kg se divizează bucăţi de aluatcu un gramaj de 1,15 kg aluat (pierderea prin fermen-tare, coacere, răcire este de 15%, raportat la masa pro-dusului finit).Aluatul obţinut este mai lipicios şi mai puţin pufosdecât cel preparat cu drojdia comercială.

4. Bucăţile de aluat divizat se premodelează în formăde bilă şi se lasă la predospire pentru 10-15 minute.
5. Se modelează în forma finală, rotund sau lung, înfuncţie de produsul pe care doriţi să îl obţineţi. 
6. Se lasă la dospit 25-30 min., în dospitor sau la tem-peratura ambientală (de preferat 32°C).Aluatul gata dospit se crestează şi se introduce încuptor la temperatura de 240°C, 30-45 min. (funcţie degramaj). Pâinea obţinută are miezul mai dens, mai moale, maielastic şi uşor umed, cu o porozitate neuniformă.

Metoda trifazică
ingrediente 
pentru 4 pâini de 500 g

1. Ingrediente pentru maia obținută din
maiaua de început 

565 g - făină
339 g - apă

23 g - maia de început (prospătură)

2. Ingrediente pentru aluatul final
maiaua preparată la pasul 1
680 g - făină
454 g - apă

15 g - sare

Mod de preparare
1. Se amestecă ingredientele de la punctul 1 şi se lasăla fermentat pentru 8-12h la temperatura ambientală.
2. În maiaua gata fermentată se adaugă făina, apa şisarea (ingredientele de la pasul al doilea). Aluatul obţi-nut se va lăsa în repaus pentru 30 min. la temperaturaambientală.
3. Se urmează aceiaşi paşi ca în cazul metodei bifa-zice.

Pâine cu maia naturală 

Avantaje

l Principalul avantaj pe care îl are această
metodă este calitatea net superioară a pro-
duselor;
l Pâinea obţinută are un gust plăcut şi o
aromă intensă (datorită maielei care
acumulează în timpul fermentaţiei substanţe
care intensifică aceste două calităţi);
l Porozitatea, elasticitatea miezului pâinii
sunt superioare.

Avantaje  nutriţionale ale pâinii cu maia

Benefică pentru sănătatea consumatorilor:
- glutenul este mai uşor tolerat de organism,
- o pâine fermentată corect conţine numeroşi
aminoacizi, carbohidraţi complecşi (care
constituie o sursă de energie benefică), vita-
mina B, fier, zinc, seleniu, magneziu;

- acidul fitic din grâu, prin fermentarea
naturală a bacteriilor, este neutralizat. În
pâinea cu drojdie comercială , acidul fitic
este prezent 90%;

- benefică pentru flora intestinală (toate bac-
teriile conţinute de maia opresc dezvoltarea
candidei, pe când drojdia comercială o
favorizează);

- are un indice glicemic mai scăzut compara-
tiv cu cel al pâinii cu drojdie comercială;

- după câteva zile de la coacere, pâinea cu
maia naturală se îmbogăţeşte nutritiv 
(drojdiile naturale din interior încă
lucrează), în timp ce pâinea cu drojdii co -
merciale, după o zi de la coacere, se usucă şi
miezul devine sfărâmicios.

Dezavantaje
- Durata de fermentare a 
întregului proces este mai
lungă;
- Randamentul este mai mic,
iar manopera mai mare;
- Este necesar un număr mai
mare de cuve pentru 
fermentarea maielei.
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la nivel global
l Siguranţa produsului
l Menţinerea gustului 
l Prelungirea termenului devalabilitate
l Stilul de viaţă mai sănătos 
l Promovarea branduluiSunt beneficii care determinăcreşterea vânzărilor de produsealimentare ambalate şi stimuleazăcreşterea pieţei produselor depanificaţie ambalate.Cercetătorii TechNavio antici-pează o creştere cu o rată anualăde 5% a acestei pieţe, la nivel glo-bal, până în anul 2021. 
Atenția sporită la o

alimentație sănătoasă, stilul deviaţă agitat, urbanizarea şi
creşterea venitului disponibilau determinat schimbări pro-funde ale obiceiurilor de consumşi preferinţelor alimentare aleconsumatorilor în ultimii 10 ani.S-a înregistrat o creştere deaproape 41,39% (conform cerce-tătorilor TechNavio) a număruluide consumatori care preferă gus-tări sănătoase şi savuroase. Acrescut consumul de specialităţide panificaţie şi patiserie la miculdejun. Gustările rapide de tipul onthe go sunt tot mai frecvente, maiales în rândul tinerilor. Consumul
de produse de confort cum ar fi:alimentele semipreparate, produ-sele din aluaturi congelate repre-zintă soluţii preferate deconsumator. În consecinţă, se es-timează o creştere puternică înEuropa de Vest şi un avans însem-nat în Europa de Est, specificăprognozele Gira.  Sporirea interesului pentrusnacks-uri şi produse de răsfăţ(de capriciu), precum cele de co-fetărie şi ciocolaterie, este, de ase-menea, factor major caredetermină dezvoltarea pieţei glo-bale de produse ambalate. 

Pâinea este un produs versa-
til care poate fi uşor modificatpentru a fi transformat într-o gus-tare delicioasă şi sănătoasă. Pot fipreparate: toastul francez, brus-chettele, crutoanele pentru salatesau supe cremă, crutoanele cu di-verse arome de usturoi, pizza,brânză etc. „Nivelul nutriţional
poate fi mărit prin folosirea diferi-
telor tipuri de pâine, cum ar fi mul-
ticereale, grâu întreg, pâine brună
sau prin introducerea de cereale cu
un conţinut redus de gluten, ca de
exemplu alacul sau ovăzul. În mod
similar, în segmentele de prăjituri
şi produse de patiserie cererea de
arome  multiculturale, produsele
cu conţinut redus de zahăr, de ca-
lorii sau de grăsimi vor intra pas cu
pas în alimentaţia consumatoru-
lui”, afirmă Manjunath Reddy, ana-list principal  pentru cercetarea îndomeniul produselor alimentarela TechNavio. 

lAmbalajele din plastic fle-
xibil rămân soluţia cea mai potri-vită pentru produsele depanificaţie-patiserie. Vânzăriledin această gamă vor creşte cu orată medie anuală de 3%, până în2021, conform Euromonitor.

l Ambalajele Stand-up sau
cele cu sistem de închidere voravea una dintre cele mai dina-mice creşteri, fiind apreciate deconsumator ca practice şi uşor defolosit / refolosit. 

l hârtia flexibilă devine untrend pentru gama premium defursecuri, biscuiţi dulci şipanificaţie. Pe lângă rolul deprotecţie, are şi capacitatea de a

conferi aspectul de tradiţional, deautentic, rol tot mai importantpentru brandurile de lux din do-meniu.
l Ambalajul devine un fac-

tor cheie în comunicarea bran-
dului. Consumatorul tinde săcaute mărcile cunoscute, în careare încredere, dar va testa şi pro-dusul nou, cu un ambalaj atractiv. 

Folosirea de materiale trans-parente, care să permită vizuali-zarea produsului, designulminimalist, care transmite me-saje clare şi succinte, reciclabilita-tea, formele originale, dar şiutilizarea unor materiale care sănu pericliteze sănătatea pot con-stitui factori de atracţie pentruconsumatorul final.

Stilul de viaţă tot mai dinamic,creşterea ponderii populaţiei ur-bane şi amplificarea puterii decumpărare au determinat modi-ficări în obiceiurile de consum aleromânilor. Gusturile au devenitmai sofisticate. Românii s-auorientat spre produse alimentarepremium, mai sănătoase, de cali-tate, ambalate astfel încât să le fieasigurat confortul în consum sauporţionate în gramaje mici, pen-tru a fi uşor de consumat înmişcare. Trendurile păstrează, defapt, tendinţele semnalate la nivelglobal.Se estimează că produsele ali-mentare ambalate vor înregistrao valoare constant moderată avânzărilor cu amănuntul şi ocreştere a volumului în perioadaurmătoare, în timp ce piaţa am-balajelor se va dezvolta cu o ratăcompusă de creştere anuală(CAGR) de 2-3% până în 2020,conform Euromonitor.Sectorul artizanal rămânelider în vânzările de alimente am-balate, datorită domeniuluipanificaţie-patiserie, care a domi-nat vânzările în 2017. Cu toateacestea, micile magazine de pro-duse agroalimentare vor pierdedin cota de piaţă în favoarea co-merţului modern de tip discoun-teri, supermarketuri, magazinemoderne de proximitate, afirmăEuromonitor.Ambalajul din plastic flexibileste cel mai frecvent utilizat însectorul de panificaţie-patiserie-

cofetărie din România şi din Eu-ropa de Est, datorită costuluiredus. 
Ambalată, feliată şi
albă este pâinea
preferată de majori-
tatea românilor73% dintre româniachiziţionează pâine ambalată.Dintre aceştia, 48% consumă ex-clusiv pâine ambalată, iar ceilalţi25% cumpără atât pâine amba-lată, cât şi  neambalată, după cumreiese dintr-un studiu publicat derevista Progresiv la sfârşitul anu-lui trecut. În cifre absolute, consumul deproduse de panificaţie a fost înuşoară scădere şi se prognozeazăreduceri ale volumului vânzărilorcu amănuntul, dar şi ale valoriiacestora. Însă, consumul  mediulunar pe cap de locuitor al produ-selor de panificaţie ambalate esteîn creştere. Specialităţile depanificaţie, sortimentele conside-rate mai sănătoase, cu seminţe,sortimentele adaptate la consu-mul în mişcare sau cele congelatevor fi mai căutate în perioada ur-mătoare. 
Biscuiți dulci, în locul
deserturilor scumpeVânzările de biscuiţi ambalaţişi snacks-uri îşi păstrează trendul

De la simpla protecţie la purtător de mesaj

Cum influențează ambalajul decizia cumpărătorului

Când şi de ce preferă românii pâinea ambalată

crescător înregistrat în anii ante-riori şi vor ajunge la 72.800 tonepână în 2020, înregistrând oCAGR de 3,6% în intervalul2015-2020, conform studiuluiEuromonitor cu titlul „PackagedFood in Romania”. Piaţabiscuiţilor este într-un procescontinuu de definire; apariţia denoi sortimente, cu ovăz, cufructe, cu cereale sau pachetelede dimensiuni mici au impulsio-nat vânzările. România şi Rusia sunt pie-ţele cu cel mai accelerat ritm decreştere din Europa de Est pesegmentul biscuiţi ambalaţi înplastic flexibil.

Patiserie-cofetărieLa produsele de cofetărie şipatiserie ambalate, precum şila cele congelate se estimeazăo creştere medie anuală între3 şi 4% până în 2020.  Pentru produsele de cofe-tărie, ambalajul cel mai frec-vent utilizat este tot plasticulflexibil, cu o cotă de piaţă depeste 70% în Europa de Est.O schimbare puternică ovor aduce consumul de tip „onthe  go” şi preferinţa pentru gă-titul acasă. 
Consumul mediu lunar de produse de panificație
ambalate pe cap de locuitor (kg) 

Optimismul economic
și standardele de viață
îmbunătățite au 
determinat creșterea
vânzărilor de alimente
ambalate cu o rată
anuală de 3% în 
termeni valorici și de
1% în termeni de
volum, în ultimii 5 ani,
în România. 

* estimat

Ambalajul - siguranță şi comunicare
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Datorită unui cumul de factoridintre care amintesc măsurile le-gislative care au dus la diminuareapieţei negre (considerată una din-tre problemele spinoase ale indus-triei în care activăm) sau creştereaconsumului, ultimii ani au adus odezvoltare a sectorului depanificaţie şi patiserie. O dată cuea s-a înregistrat şi o com petiţietot mai accentuată între ceiprezenţi în piaţă. Fabricile s-audezvoltat într-un ritm alert şi auajuns să deţină capacităţi deproducţie importante, care pot sa-tisface piaţa şi pot chiar să creezeun excedent de produse. Dacă negândim la momentele în care ce-rerea de produse venită din piaţăcreşte exponenţial (Paştele sauCrăciunul), supracapacitatea deproducţie este indiscutabil unlucru bun, însă aceste perioadesunt urmate de cele mai multe oride un recul al cererii şi, în plus, auloc doar de câteva ori pe an.Această dezvoltare a avutbineînţeles şi un revers, manifes-tat printr-o creştere a pretenţiilorconsumatorilor, lucru ce a datbătăi de cap managerilor, pu-nându-i în faţa unor noi provocări.În acelaşi timp a început să se re-simtă (în special de către unităţilede producţie mici şi mijlocii) pre-siunea marilor producători care,prin investiţiile masive, au reuşitscăderea preţului de producţie,obligând jucătorii din piaţă să sealinieze, prin efi  cientizareaactivităţii lor.
Modificarea strategiei
de producție, o
opțiune viabilăÎn condiţiile acestei com -petitivităţi crescute, resimţită înspecial în pa ni ficaţie, unde preţuleste de multe ori la limitaprofitabilităţii, a devenit evident căproducătorii trebuie să-şi lăr-gească portofoliul cu produse caresă permită o valoare adăugată maimare. Astfel, în ultimii ani, tot maimulte brutării şi-au dezvoltatsecţiile de patiserie, lărgindu-şigama oferită clienţilor tradiţionali.Pe de altă parte, şi consumatorii şi-au schimbat comportamentul,începând să fie inte resaţi tot maimult de produsele gen „one bite“sau de cele congelate şi precoaptepe care le pot găsi „calde“ în spe-cial în marile lanţuri de magazine,

dar nu numai. Nu trebuie ignoratfaptul că, pentru a realiza astfel deproduse, fluxurile de producţietrebuie completate cu o serie nouăde echipamente sau că există niştecosturi suplimentare (cum ar fi deexemplu cele cu congelarea) însăproducătorii de echipamenteoferă soluţii avantajoase, iar preţulfinal pe care clientul acceptă să-lplătească este unul rezonabil pen-tru producător.
Soluții tehnice 
pentru vizionariÎntorcându-ne la soluţiile pro-ducătorilor de echipamente, nevom opri în primul rând asupra li-niilor de patiserie CANOL, careatrag atenţia prin sistemul modu-lar şi diversitatea de produse cepot fi realizate. Cu o gamă de liniistandard, care începe de la o lun-gime de 3,9 metri şi se termină la9,9 metri, producătorul oferă aces-tor linii o accesorizare completăcare include: staţie de calibrare,depozitor pentru umpluturi, uni-tate de umidificare, staţie de deco-rare, staţie de rulare şi ghilotinăpentru tăiere. Dacă ţinem cont şide numeroasele accesorii carepermit ob ţinerea de produse cuforme şi mărimi foarte diverse,înţelegem câte posibilităţi dea accesa noi canalede vânzare ne oferăo astfel de linie. Rea-lizate pentru a fic o a p t e
imediat sau congelatepentru a putea fi păstratetimp îndelungat (sau, de cenu, vândute chiar congelate, aşacum le vedem promovate din ce înce mai des de marile magazine),produsele obţinute cu aceste liniise pot încadra atât în gama celorde consum larg, cât şi a celor pre-mium, care se remarcă prin calita-tea ingredientelor şi printr-ungust desăvârşit. Pentru a com-pensa criza personalului operator,care-i afectează pe aproape toţioperatorii din industria noastră,CANOL pune la dispoziţie un sis-tem automat de descărcare a pro-duselor în tavă, reducând în acestmod la minimum numărul de oa-

meni necesar pentru funcţionarealiniei.
lO altă soluţie tehnică pentrurealizarea de produse „one bite“ oreprezintă maşinile de turnat fur-securi şi biscuiţi de la ABM Italia.Cu o gamă ce porneşte de lamaşini mici, de banc, destinate la-boratoarelor care doresc să le fo-losească numai câteva ore pe zi şipână la maşini mari, careating o viteză de aproape40 de rânduri

pe minut,ABM oferă o gamăcompletă de capete de dozare careinclude: cap pentru dozare alua-turi prin curgere, cap cu pompăpentru dozare aluaturi moi, cappentru produse tăiate cu fir şi cappentru produse obţinute prin ro-tirea duiurilor dozatoare. Şi în

acest caz, producătorul s-a adaptatprovocării reprezentate de lipsaoperatorilor şi a oferit cli enţilor săimaşini ce au nevoie de un singurom, tăvile întorcându-se automat,după umplere, la operator.    De remarcat că în gamaaceluiaşi producător regăsim şi untip de maşină care poate lucra cualuat fără gluten – o altă oportuni-tate care începe să fie din ce înce mai interesant de a fi exploa-tată şi pe piaţaromâ-nească.
l Ultimulp r o d u c ă t o rasupra căruia ne vomopri este RHEON Japonia. Cu otradiţie îndelungată în producereade echipamente care se remarcăprin fiabilitate şi precizie, compa-nia japoneză ne-a impresionatprin două din seriile sale de pro-duse: liniile pentru specialităţi şiextruderele. Prima categorie estedestinată obţinerii de produse dinaluaturi cu hidratare foarte mare(peste 70%) şi poate realiza atâtproduse rotunde, cât şi tip filon.Beneficiind de faimosul divizor„stress free“ VX, RHEON realizeazăo linie flexibilă, destinată obţineriide produse cu gramaje mici şi cuproductivităţi ce pot ajun ge pânăla 9000 bucăţi/oră. În ceea ce priveşte extruderele,acestea reprezintă unele dintre

cele mai impresionante maşini fo-losite în industria noastră. Capa-bile să lucreze cu două sau chiartrei umpluturi, maşinile din gamaCORNUCOPIA pot procesa până la400 de kilograme de produs/oră.Datorită unui sistem perfecţionatde RHEON, umplutura este dis-pusă exact în centrul produsului,precizia dozării fiind aceeaşi defiecare dată.Poate cel mai interesant aspectla acest tip de maşină este acela căea poate gestiona atât aluaturi cusau fără drojdie, creme şi umplu-turi de patiserie, dar în egală mă-sură şi orice alte materii primecare, prin natura consistenţei lor,se pot extruda (de exemplu di-verse amestecuri de carne, ouă,orez...). Astfel, ea permite produ-cătorilor să abordeze atât piaţatradiţională, a produselor depanificaţie, patiserie sau biscuiţi,cât şi pe cea din zona de catering,lărgind orizontul afa cerii.Revenind la tema centrală aacestui articol, este evident căpiaţa de pa nificaţie şi patiserie seaflă în faţa unei noi etape, plină deîncercări şi provocări, dar este lafel de limpede că managerii vizio-nari au la îndemână soluţii tehno-logice extraordinare pentrudepăşirea obstacolelor desprecare am vorbit.
nMarius Costea,
Director vânzări 
echipamente şi linii 
industriale pentru panificaţie,
patiserie, cofetărie

Produse cu valoare 
adăugată mare
Competiția pe piață, provocarea
ce aduce dezvoltare
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„Aveam puțină
făină în sânge când
am intrat la 
facultate“, spune
András Ignác, fostul
director general şi
actualul președinte
al Consiliului de
Administrație al
celei mai  puternice
companii de
morărit și
panificație din
Harghita„Eu m-am născut într-o
moară, moara din Băţanii Mari,
o comună din Covasna, unde
tatăl meu începuse să lucreze ca
ucenic şi ajunsese morar princi-
pal.  Mai târziu, fiind fiul cel mai
mare, tata a zis că o să facă din
mine morar, iar eu, crescând cu
această idee, am spus: «bine,
atunci o să mă fac morar»“,povesteşte amuzat AndrásIgnác, omul care a condus maibine de 43 de ani destinele celeimai mari firme de morărit şipanificaţie din Harghita, cunos-cută astăzi sub brandul „Harmo-pan“, o îmbinare de succes atradiţiilor zonei cu noile ten-dinţe.
Trei generații András
în moara din luetaDe vechea moară din BăţaniiMari s-a ales acum praful, spunecu regret András Ignác, caremărturiseşte că i-au rămaspuţine amintiri din acel loc. Înschimb, destinul său şi al fami-liei sale se leagă de o altă moarămică, veche de peste 200 de ani,din satul harghitean Lueta. În 1946, András Ignác aveapatru ani, când tatăl lui şi-a luatsoţia şi copiii şi s-a întors înLueta, locul natal de unde ple-case la 14 ani ca să înveţe mese-rie. Obştea satului, care deţineamoara, îl rugase să se întoarcă şisă fie morar aici. De atunci, învechea moară cu pietre dinLueta, trei generaţii de morari

din familia András macină grâ-nele.  
Ferecatul pietrelor
de moară, 
ştiință şi artă
meşteşugăreascăDocumentele satului Luetaarată că moara obştii a fost ridi-cată chiar înaintea bisericii deaici, pe la 1780.  Cele două pietre de moară,grele de aproape o tonă fiecare,cu care se macină şi astăzi, aufost cumpărate în 1909. Pânăprin anii ’60,  când s-a făcut elec-trificarea morii, pietrele eraupuse în mişcare de o roatăacţionată de apă. Roata vechedin lemn era amplasată în afaramorii şi se învârtea sub forţaşuvoiului de apă care cădea de ladoi metri şi jumătate, punândastfel în  mişcare tot angrenajulde măcinare. Era greu însă, înperioada rece mai ales, pentrucă atunci când apa îngheţa, sebloca totul. Din păcate,povesteşte András Ignác,  când afost instalat motorul electric, bă-trâna roată din lemn a fost aban-donată şi apoi s-a pierdut. Înmoară însă, timpul n-a maischimbat mare lucru.  Boabelede grâu, secară sau porumbintră şi acum  tot între pietre casă fie zdrobite, iar calitateamăcinişului, făină sau uruială,

stă şi în priceperea morarului.Pe de o parte, el trebuie să facăînainte de fiecare măcinare po-triveala pietrelor, adică reglareadistanţei dintre piatra fixă, nu-mită în zonă zăcătoare, şi ceamobilă, numită alergătoare, careeste pusă în mişcare de un ax,acţionat la rândul lui acum demotorul electric, iar în trecut deapă. Distanţa dintre pietre dăgranulaţia făinii, mai fină saumai grunjoasă. Pe de altă parte,viaţa şi calitatea pietrelor demoară depind de întreţinerealor. Ferecatul pietrelor, denumi-rea procesului de refacere (rec-tificare) a striaţiilor de pesuprafaţa pietrelor, în care intrăboabele de grâu sau alte cereale,este atât ştiinţă, cât şi artă. Decalitatea acestui proces (fereca-rea) depinde calitatea măcinişu-lui. Este o operaţie migăloasă şide precizie, care se face însă ar-tizanal, cu un ciocan special, lafel ca acum sute de ani.  Aproapeo zi întreagă bate morarul, sauun ucenic priceput, cu ciocanulîn piatră pentru a-i refacestriaţiile. András Ignác şi fratele

lui mai mic, Szilveszter, auînvăţat din copilărie ştiinţa fere-catului, de la tatăl lor, în moaradin Lueta.  
Din tată-n fiu„În vacanţe, când eram elev, 
l-am tot ajutat pe tata la moară.
Aveam, cum s-ar spune, deja făina
în sânge, când am intrat la Facul-
tatea de Tehnologia Produselor Ali-
mentare din Galaţi.  Acolo era
singurul institut de profil din ţară
pentru industria alimentară şi avea
şi o specializare de morărit şi
panificaţie“, îşi aminteşte fostul di-rector general al Harmopan SA.Viaţa a făcut ca, peste ani, când An-drás Ignác era proaspăt numit di-rector al Întreprinderii de Morăritşi Panificaţie Harghita, micamoară din Lueta, în care învăţasede la tatăl său tainele făinurilor, sătreacă, pentru scurtă vreme, chiarîn subordinea sa. Când tatăl său a ieşit la pensie,i-a luat locul în moara din Luetatot un András, Szilvesz ter, fratelemai mic al lui Ignác. Acum, morarla Lueta este al treilea András, fiul

lui Szilveszter. Şi fiul lui AndrásIgnác duce mai departe tradiţia fa-miliei, el fiind actualul director alcompaniei Harmopan, post pre-luat după pensionarea tatăluisău.

Moara din Lueta a marcat 
destinul președintelui 

Harmopan, András Ignác

„Făina mi-a marcat destinul“

Cei doi fraţi András în timp ce ferecau pietrele de moară

Pentru ferecarea
pietrelor de moară se

foloseşte şi astăzi 
aceeaşi tehnologie
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Directorul care n-a fost
alungat după 1989 În 1965, proaspătul absolvent de facul-tate András Ignác a fost repartizat în TârguMureş, la Mopan, în vremea aceea Întreprin-derea de Morărit şi Panificaţie, iar şase animai târziu, s-a întors acasă, în MiercureaCiuc. „Din ’71 până în ’74 am fost diriginte de
şantier şi m-am ocupat de construirea
staţiilor de îmbuteliat apă minerală pentru
fabricile de la Sâncrăieni şi Tuşnad. 

În ’74, directorul Fabricii de morărit-pa-
nificaţie din Harghita a fost schimbat şi, pen-
tru că eu aveam şi specialitatea morărit,
partidul nostru m-a pus pe mine director“,spune András Ignác. „Iar de atunci, tot direc-
tor am fost până la partidul celălalt, cel de
după 1990“, glumeşte el. În ultima parte a anului 1989, când„Ceauşescu nu murise încă, dar şi în anul ur-
mător, când portarii ştiau deja că directorii
trebuie daţi afară“, nici un angajat nu i-acerut directorului András Ignác să plece.Este de înţeles acum de ce, pentru că direc-torul şi-a făcut în mod corect datoria: a păs-trat ce-a fost bun, n-a dărâmat nimic doar dedragul schimbării, ba mai mult, a clădit,reuşind astfel să ţină firma pe linia de plu-tire, în haosul economic creat la trecerea dela planurile cincinale socialiste la fragilitateaînceputurilor economiei de piaţă. „În ’89, la
Revoluţie sau ce-o fi fost atunci, la noi în în-
treprindere, nici în timpul evenimentelor şi
nici după, nu s-a oprit producţia nicio clipă şi

cu toţii ne-am continuat activitatea. Nici eu
nu am fost pus în situaţia să fiu alungat din
întreprindere. Sigur că acest lucru, ca de alt-
fel tot ceea ce s-a făcut până în ’90, nu a fost
uitat şi nu a fost pus la pământ, iar asta a
contat, zic eu, foarte mult. Aşa cum era, nu
toată industria din România era un morman
de fier vechi, cum declara atunci Petre
Roman. Nu spun că puteam păstra 100% in-
dustrie românească, dar 25-30% trebuia să
rămână în picioare“, crede fostul director,care a demonstrat că, prin muncă şi respectpentru angajaţi, parteneri şi clienţi, societa-tea de morărit şi panificaţie pe care a con-dus-o era o afacere profitabilă.
Ultimul tren spre succesÎn ’95, mărturiseşte András Ignác, a prins,,ultimul vagon din ultimul tren“ şi a reuşitsă privatizeze societatea prin metoda MEBO.Acest tip de privatizare presupunea trecereaunei unităţi economice din proprietatea sta-tului în proprietatea salariaţilor. Preţulacţiunilor era stabilit de stat, iar acţiunileputeau fi cumpărate şi cu certificate sau cu-poane de proprietate, dar numai de cătreangajaţii unităţii respective. ,,Cea mai mare
satisfacţie a mea acum, după mai bine de 22
de ani, este că peste 1.000 de familii ale unor
angajaţi din vremea privatizării beneficiază
şi astăzi de rezultatele acestei întreprinderi,
ceea ce, cred eu, înseamnă foarte mult.
Aceasta este o realizare cu care foarte puţine
companii se pot mândri, cel puţin în judeţele
din regiune. Bunele relaţii cu angajaţii s-au

păstrat, dovadă că din ’95 şi până în prezent
acţionarii au primit dividende an de an. Este
vorba despre acţionarii care deţin cel puţin
un pachet de 5.000 de acţiuni, din cele şapte
milioane cu valoare de câte un leu care repre-
zintă capitalul social al companiei Harmopan
SA”, explică actualul preşedinte al Consiliuluide Administraţie. Tot domnia sa  caracteri-zează cheia reuşitei printr-un dicton engle-zesc: nu e nevoie de mulţi oameniexcepţionali, ci de oameni silitori, care îşi factreaba bine. „Nici noi nu am făcut ceva
excepţional, ne-am făcut treaba aşa cum tre-
buia să fie făcută“.
Patrimoniul harmopanHarmopan SA deţine în prezent douăunităţi de producţie în Miercurea-Ciuc, undeeste şi sediul companiei, şi câte o unitate deproducţie în oraşele Odorheiu Secuiesc,Cristuru Secuiesc, Gheorgheni şi Topliţa. Încadrul platformei ce găzduieşte sediul admi-nistrativ funcţionează şi o secţie de napoli-tane, un depozit en-gros, un magazin dedesfacere non-stop şi un bistro. Companiaexploatează şi gestionează şi patru mori -două de grâu, una de porumb şi una de se-cară - capacitatea totală de depozitare a ce-realelor fiind de peste 5.000 tone, iarcapacitatea de măciniş de 220 tone pe zi. Oparte a produselor fabricate sub brandulHarmopan este pusă în vânzare prin cele 39de magazine proprii, de pe tot teritoriul ju-deţului Harghita, dar şi în oraşele Braşov,Sovata, Târgu-Mureş.

Harmopan şi-a câştigat re-numele de a fi păstrătoare detradiţii, în special de produsetradiţionale secuieşti. Dar înacelaşi timp, sub brandul Har-mopan apar produse din noiletendinţe ale pieţei depanificaţie. ,,De exemplu, pro-
ducem pâinea de casă
tradiţională, cu cartofi, de 2 kg
sau puţin peste. Cel mai mare
gramaj este acum de 2.200 g,
deşi pe vremuri era şi de 
3.000 g. În utimii 17 ani, nu am
mai făcut pâini cu gramaj mai
mare de 2.500 g. Momentan,
acest produs reprezintă cam
30% din producţia de pâine. În
rest, ne axăm pe diversificare,
pentru că acum se cere mult
mai mult şi pâinea din grâu cu
extracţie cât mai mare, şi pâi-
nea din făină integrală, făină
neagră sau cu tot felul de adao-
suri şi seminţe. Dacă nu oferi şi
aceste sortimente, faci cu greu
faţă, având în vedere că
unităţile mici, aproape toate,
fac pâine tradiţională, adică au
preluat foarte mult din sorti-
mentele noastre tra  di  ţionale“,explică András Ignác. Cerinţelepentru produse speciale auapărut de vreo zece ani, darcererea pentru produse noi,pentru specialităţi, s-a intensi-ficat în ultimii cinci ani. „Din
punct de vedere al valorii, nu al
cantităţii, cu aceste specialităţi
am ajuns cam la 40% din va-
loarea de producţie. Se vede
clar o schimbare a gustului şi a
cerinţei consumatorilor. Când
spun specialităţi mă refer la
cornuri, franzele, toate produ-
sele care au un gramaj sub 
200 g. Mă refer aici însă şi la
pâinea cu seminţe, pâinea nea -
gră cu adaos de diferite se-
minţe, chiar de cereale, chifle
etc. Pogăcelele, de pildă, sunt
specifice zonei noastre, chiar o
specialitate pe care nu o găseşti
deloc în alte părţi“, mai spuneAndrás Ignác. Un alt produsspecific, care se cere vara, darcare nu se face în cantităţimari, este pâinea coaptă pe foide varză, o pâine care provinedin vechile gospodăriiţărăneşti din Secuime. Pâineaasta are şi un gust mai aparte,pentru că, la coacere, foaia devarză se înglobează în coajă,apoi aroma ajunge în miezulpâinii, conferindu-i umiditateşi o aromă deosebită.

echilibru între
produsele
tradiționale şi
trendurile
pieței

Privind retrospectiv, din ’74, când a fostnumit director, şi până azi, când estepreşedintele Cosiliului de Administraţie, An-drás Ignác crede că transformările cele maiimportante prin care a trecut întreprinderea,dar şi provocările cele mai mari au survenitdupă anii ’90. Firma a păstrat tradiţiile, dara făcut şi o adevărată ,,revoluţie“ tehnologică,fără de care nu ar fi putut să rămână încompetiţia dură a economiei de piaţă. În economia socialistă de stat aproapetoate utilajele erau de producţie românească.„Singura fabrică de utilaje de panificaţie era
la Slatina, de unde adusesem cuptoarele tunel,
cu vatră fixă. Tuburile de încălzire cu aburi se
fabricau la Baia Mare. Pentru morărit se adu-

ceau utilaje în special de la Topliţa, dar existau
mai multe fabrici, iar maşinile de griş se fă-
ceau la Bucureşti. În anii ’80, se produceau
deja maşini de modelat  rotund şi lung, aşa-
numita ciupercă (maşina conică), dar şi
maşini de divizat. Problema cu aceste utilaje
era însă fiabilitatea lor scăzută, aveam multe
probleme cu întreţinerea lor. Pentru franzele,
mecanizarea se făcea mult mai uşor. Dar, în
judeţul nostru, se făcea pâine mare, de 2, 3 şi
chiar 4 kg, iar pentru asta mecanizarea
aproape că nu exista şi nu se găseau soluţii. Și
acum, pentru gramajele acestea mari, sunt
încă probleme. 

În anii aceia, în acele condiţii, noi tot încer-
cam să avansăm cu tehnologia şi să moderni-

zăm, dar am rămas la fel până în ’90. După
aceea, au apărut oportunităţile de import
şi, încet-încet, au venit tot felul de firme cu
diverse oferte. Sosise, în sfârşit, timpul în
care visele de retehnologizare puteau de-
veni realitate. De atunci, chiar s-a simţit
revoluţia tehnologică, prin trecerea de la
multă manufactură la industrializare şi la
o tehnologie avansată. Astfel, până în pre-
zent s-au făcut foarte multe modernizări şi
la mori, şi la panificaţie“, îşi aminteşte fos-tul director András Ignác. La ora actuală,Harmopan SA deţine cele mai avansatetehnologii de producţie în panificaţie şi mo-rărit din regiune.

„Revoluția“ tehnologică

Fraţii András astăzi, alături de tânărul morar Szilveszter Moara din Lueta este acţionată acum de un motor electric

Paginif_Layout 1  15-Feb-18  11:40 AM  Page 11



Cifre record la
SigePPrima impresie a fostcă toată lumea şi-a dat în-tâlnire anul acesta  laSIGEP: elevi şi studenţi,producători şi furnizori,specialişti din domeniu,masterchefi şi manageridin toată lumea, cu afacerimai mari sau mai mici îndomeniul cofetăriei, pati-seriei, gelateriei, brutărieisau cafenelelor. Succesulacestei ediţii se poate tra-duce în câteva cifre record.

l 1.250 de expozanţi,pe o suprafaţă de 129.000mp, în 16 pavilioane. 
l 209.135 de vizitatori:135.746 din Italia, iar cei-lalţi din alte 180 de ţări(77% din Europa, în spe-cial din Spania, Germania,Franţa, Grecia, Polonia;12%  din Asia, în specialJaponia, Corea, China şiIndia; 7% din America, înspecial Statele Unite, Ca-nada şi Brazilia; 3% dinAfrica, în special Maroc, Al-geria, Egipt şi 1% din Aus-tralia). 

l 1.016 evenimente or-ganizate şi  940 dejurnalişti acreditaţi. 
l Chiar şi aplicaţia mo-bilă dedicată SIGEP a fostun succes, cu peste 10.000de descărcări.

Românii revin la
SigePEvenimentul SIGEP afost şi în acest an o exce-lentă oportunitate pentruspecialişti şi pentru oame-nii de afaceri de a desco-

peri concepte şi soluţii teh-nologice noi. Pe de o parte,expozanţii au prezentat ul-timele realizări din toatăaria de referinţă:  materiiprime şi ingrediente, ma-şini, instalaţii şi tehnologii,ambalaje, amenajări spaţiişi design de produs, usten-sile de lucru şi servicii.  Pede altă parte, SIGEP 2018a oferit un calendar gene-ros  de concursuri, precumşi demonstraţii ale unormaeştri internaţionali derenume, totul la superlativ.  

SIGEP rămâne cel maiaşteptat eveniment înlumea  patiserilor, gelatie-rilor şi a ciocolatierilor, iaremulaţia pe care o creeazăfavorizează dezvoltareaafacerilor, indiferent de an-vergura lor.  Este o idee asimilată şide mulţi întreprinzătoriromâni care, după anii încare criza i-a ţinut în loc,şi-au făcut simţită din nouprezenţa la un astfel deeveniment internaţionalde top.

„Arta Albă” vă aduce noutăți de la SigeP 2018

l noutăți tehnice la SigeP l noutăți tehnice la SigeP l noutăți tehnice la SigeP l
MiniPAn 
continuă cursa cu linii
industriale mariMinipan, firma italiană cu importante liniimontate şi în România, a fost prezentă  anulacesta, cu maşini şi soluţii automatizate pentruprelucrarea aluaturilor moi. De remarcat aufost şi demonstraţiile din stand cu SYR ROTO,binecunoscuta maşină pentru produse fără glu-ten. Producătorul, cu sediul în apropierea cir-cuitului de la Imola, este într-o permanentăcursă, în ultimii ani preocupându-se să dez-volte linii industriale de mare capacitate pen-tru producţia de grisine, covrigi, biscuiţicrakers şi produse speciale de panificaţie. Chiar acum,  în halele de producţie Minipansunt în probe două linii care vor fi instalatepentru Grupul brazilian Bimbo, cel mai mareproducător la nivel mondial de produse depanificaţie. 

„De la bobul de cacao, la
tableta de ciocolată”DSC, un alt producător italian pe care l-am remarcat,a prezentat  un nou concept de linie integrată pentru pro-ducerea, prelucrarea şi ambalarea ciocolatei,   pe princi-piul „de la bobul de cacao, la tableta de ciocolată”. Este un alt mod de abordare în producerea ciocolateide calitate, care poate fi personalizată,  un avantaj  de luatîn seamă acum, când producţiile artizanale şi produselebio sunt la mare căutare.

Chiar dacăanul acesta, în ca-drul SIGEP nu s-adesfăşurat şi sec-ţiunea  A.B. Tech,dedicată pani -ficaţiei şi care seorganizează doardin trei în trei ani,producătorul spa-niol de maşinipentru divizareaşi modelarea a -lua tului, CIBER-PAN, a fostprezent. Odată cu no -utăţile aduse înfaţa publicului,com pania a a nun -ţat şi acţiunea sade rebranding. Astfel, numeleCIBERPAN, cu ca -re este prezent demai bine de 10 anişi pe piaţa din Ro-mânia, va fi, deacum, ColBAKe
CiBeRPAn.

Polin lansează cuptoarele 
cu încălzire cu uleiPolin este un brand binecunoscut, prezent la fie-care ediţie a Salonului de la Rimini cu standuri impre-sionante. Noutatea de anul acesta a fost cuptorul cu şase ca-mere de coacere, cu încălzire cu ulei. Cu acest nou cup-tor, Polin încearcă să intre pe o piaţă dominată acumde firma Kornfeil din Cehia, dar şi de austriecii de laMiwe şi de nemţii de la Werner.  Cuptorul Polin areînsă o problemă. Sistemul de încărcare şi descărcareproduse are preţuri mult peste un nivel acceptabil. Ladrept vorbind, aceeaşi problemă o au şi cei de la Miweşi Werner, aşa că singurul sistem competitiv, atât dinpunct de vedere al preţului, cât şi al fiabilităţii,  rămâneKornfeil.

CiBeRPAn-ColBAKe

A 39-a ediție a  Salonului Internațional de
Înghețată, Panificație, Patiserie, Cofetărie și
Cafea - SIGEP 2018 - desfășurată în perioada
20 - 24 ianuarie, la Rimini, în Italia, 
a pola rizat interesul a numeroşi profesioniști
de pe cinci continente, a atras peste 200 de
mii de vizitatori și sute de jurnaliști. 
A fost acolo și o echipă a redacției „Arta Albă”,
pentru a vă aduce informații și noutăți.
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Cuptoarele MillenniAl  de
la TeCnoeKA - Airflowlogic, 
humilogic şi DrylogicTECNOEKA,  producător de cuptoare pentru patiserie, cofetărieşi gastronomie,  a prezentat noua generaţie de cuptoare, Gama MILLENNIAL. Millennial este o linie de cuptoare electrice cu convecţie, cu sis-tem de vapori, care îmbină estetica şi funcţionalitatea, având un de sign minimalist şi elegant. Airflowlogic, Humilogic şiDrylogic sunt cele trei noi tehno-logii brevetate ale cuptoarelorMillennial, ce asigură un controldeplin în gestionarea umidităţii şio coacere perfectă.Millennial se remarcă şi prinsistemul de spălare, integrat, cu oeconomie de 30% în consumul deapă.O altă calitate a acestor cup-toare este capacitatea de a fi co -nectate la reţeaua Wi-Fi pentruîncărcarea şi gestionarea unui re-ţetar ce poate acoperi până la 500de reţete programabile.Şi, atenţie! Millennial „vor-beşte” peste 40 de limbi, un semnclar al grijii pentru detaliu. Firma a organizat în stand şiun cooking show, unde cuptoa-rele puse la treabă şi-au demon -strat calităţile.

Producătorul italian DE DANIELI a expus o nouămaşină de fiert cu bain-marie,cu o capacitate de 15 litri,  sin-gura care lipsea din gamă.  Avantajul acestei maşinieste în primul rând preţul, carenu depăşeşte 5.000 de euro.Echipamentul se remarcă prinflexibilitate, atunci când se pre-pară cantităţi mai mici, dar şiprin faptul că poate realiza ogamă  variată de produse, de lacreme de patiserie - cofetărie,la dulceţuri şi jeleuri,  sosuri,chiar şi preparate din legumesau alte produse care necesităfierbere. Simplu de utilizat, cuun consum energetic foarte redus, maşina este utilă în orice labo-rator de patiserie, cofetărie, gelaterie sau gastronomie.

Puglia Inox vine în fiecarean la Salonul de la Rimini cuproduse noi, care oglindesc potenţa financiară, de inovaţieşi capacitatea de producţie alecompaniei. Fabrica de peste 12.000 mp pe care o deţine dlGiovanni Montanaro produceabsolut totul, mai puţin agre-gatele frigorifice şi acceso-riile. Există un control altuturor operaţiunilor deproducţie, iar acest lucru sevede în linia finală a produ-selor. Am admirat şi în standulde la  SIGEP 2018 vitrine şirafturi de expunere, mesede lucru, diverse corpuri dininox, precum şi noua liniepentru gastronomie, SMALLGASTRO & FOOD, care per-mite crearea unor suprafeţede lucru modulare. Producătorul a ştiut sătransforme în punct de forţăchiar şi un dezavantaj. Si-tuată în sudul Italiei, fabricatrebuia să-şi asume  costu-rile de transport ale produ-selor finite.  Tocmai acestneajuns a dus la dezvoltareaconceptului de produse mo-dulare. 

inovație în tehnologia
oVo-TeCh

gemm în top
10 europeanCompania GEMM, producă-tor de echipamente pentru răci-rea şi congelarea produseloralimentare, a prezentat o tehno-logie în pas cu inovaţiile din do-meniu.Pentru că şi impactul asupramediului înconjurător este unaspect important, nu putemtrece cu vederea eforturile pro-ducătorului de echipamente fri-gorifice GEMM, care, la noilemodele, a reuşit înlocuirea gazu-lui R 404 cu R452A. Acest lucruse traduce prin reducereaaproape la zero a potenţialuluide distrugere a ozonului. Ca o recunoaştere a eforturi-lor sale pentru inovaţie şi redu-cerea emisiilor gazelor cu efectde seră, GEMM a fost inclus, cunoua sa gamă de echipamenteXT, în top 10 european, de către bine cunoscutul evaluator topten.eu.

l noutăți tehnice la SigeP l noutăți tehnice la SigeP l noutăți tehnice la SigeP l

o nouă maşină de fiert cu sistem bain-marie,  la
un preț atractiv

Puglia inox dezvoltă conceptul
modular

Producătorul polo-nez OVO-TECH rămânecon  centrat pe echipa-mente şi tehnologii despart şi separat ouă.  La SIGEP 2018, OVO-TECH a atras atenţia cu oinovaţie tehnologică. Un echipament despart ouă şi separat albu-şul de gălbenuş, care nunecesită spălarea şi dezin-fectarea ouălor în prealabil,pentru că exteriorul cojii nuintră în contact direct cuconţinutul. Capacitatea de prelucrarea echipamentului este de1.600 de ouă pe oră. 
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Standul producătorului devitrine CIAM a oferit de departecele mai inovatoare  soluţii deexpunere a produselor. Am admirat designul vitri-nelor de cofetărie - gelaterierealizate în colaborare curenumiţi  arhitecţi din Italia. Producătorul a prezentat înpremieră conceptul „ICE -DESIGN”, care reinventează

practic regulile de expunere aproduselor.  Realizată dintr-unmaterial inovativ, Pure AcrylicStone, de culoare albă, vitrinadevine o zonă de prezentareima culată, modulară, care per-mite expunerea combinată avaschetelor de îngheţată, a re-zervoarelor îngropate, a înghe-taţei pe băţ sau altor tipuri deproduse de gelaterie.

CIAM a prezentat şi conceptul„GELATOLIVE”, un exerciţiu destil, prin integrarea în bancul deconservare a unui element dinproducţia tradiţională aîngheţatei, amestecătorul verticalcu răcire, de la Cattabriga.  Nouta-tea constă şi în aducerea la acelaşinivel  a capacelor rezervoarelorcilindrice de păstrare a îngheţateicu planul de lucru al bancului. 

gelateria şi-a luat revanşa 

Tehnologia FRigoMAT, în pas
cu tendinţele din domeniuÎn standul Frigomat, producător de maşinipentru gelaterie şi cofetărie, am putut vedea lalucru şcoala de cofetărie şi gelaterie din cadrul acestei companii, precum şisoluţiile tehnice oferite.Tot aici, maşinile din gama GX au produs îngheţată artizanală, cu un nou con-cept, acela de a oferi spre vânzare o îngheţată permanent proaspătă şi preparatăsub ochiul critic şi atent al clientului.

„Activitatea noastră are la bază fabricarea maşinilor pentru producerea şi con-
servarea îngheţatei artizanale, unul dintre cele mai importante alimente din
tradiţia italiană, dar şi a produselor de cofetărie, care, în prezent, sunt pe cale să
cucerească şi să ocupe unul dintre principalele locuri pe podiumul preferinţelor
consumatorilor din întreaga lume. Această tendinţă este datorată şi intrării în
operă a multor tinere talente din sectorul cofetăriei-gelateriei. Ne-am dorit să-i
aducem alături de noi, aici, la SIGEP, pe câţiva dintre aceştia, pentru a-şi exprima
creativitatea şi abilităţile care să-i inspire pe alţi profesionişti participanţi la
această expoziţie", a relatat Emanuela Cipelletti, responsabilul de marketing alcompaniei. 

Cei care au dominat scena SIGEP-ului au fost gelatierii! O
categorie de operatori care au ieșit din laboratoarele dedicate
exclusiv producerii înghețatei pentru a se confrunta cu alte
zone ale sectorului cum ar fi cofetăria, restaurantele și cafe-
nelele. 

Gelatierii se orientează în prezent tot mai mult către
tradiție și calitate, observându-se noi tendințe de preparare
și prezentare.

Printre aceste noi tendințe se numără și: prepararea
înghețatei chiar în localurile unde este oferită spre vânzare,
așadar direct în fața clienților, o deschidere spre a demonstra,
pe de o parte, procesul „curat” de producție și, pe de altă parte,
o calitate superioară a produsului.

În cadrul expoziției am putut aprecia diverse tipuri de vi-
trine de prezentare a înghețatei, cu design modern, consta-
tând totodată și prezența variantelor de inspirație
tradițională, și anume bancurile de conservare și servire cu
rezervoare cilindrice îngropate în bancul de lucru, așa-numi-
tele „pozetti” sau „carapine”.

Vitrinele CiAM reinventează regulile 

Preparare cu mașina de fiert creme, Cuocicrema Chef 12, a cremelor de patiserie 
pentru umplerea produselor de cofetărie și a glazurilor lucioase (tip oglindă)
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Ustensilele şi Accesoriile - multe noutăți şi demonstrații la SigeP

Concursuri la SigeP

Paola Rossoni, director departamentMarketing al companiei PAVoni Italia:
„Pentru noi SIGEP este o expoziţie de

referinţă. Aici ne întâlnim atât cu partene-

rii noştri, cât şi cu profesioniştii din dome-
niu, cu a căror colaborare dezvoltăm şi 
inovăm în permanenţă noi game de pro-
duse."

Ca în fiecare an, și compania
MARTELLATO, furnizor al unei
vaste game de ustensile și accesorii
pentru brutării, cofetării, ciocola-

terii, gelaterii și HORECA, a prezen-
tat noi produse și soluții nova-
toare, în conformitate cu tendințele
din domeniu.  

SIGEP  a oferit un program complex  de concursuri. Secţiunea s-a situat din nou la unnivel foarte înalt, atât din punct de vedere al organizării, al gradului de pregătire aconcurenţilor, cât şi al produselor realizate şi prezentate în cadrul acestor competiţii. Am remarcat: „The Ultimate Chococake Award”, promovat de Puratos Italia;  Cupa Mon-dială a Gelateriei; Campionatul Italian de Cofetărie – Juniori; Campionatul Italian de Cofe-tărie – Seniori. Un alt concurs care a suscitat un mare interes a fost „Pastry Queen 2018”.Toate aceste evenimente au fost apreciate ca având o organizare impecabilă. 

Câştigătoarea trofeului „Pastry Queen 2018” a fost franţuzoaica Anabelle Lucantonio. Pe locul 2 s-a plasat Laura Lachowecki din SUA, iar pe locul 3 QueenSandra Ornelas din Mexic. Tema concursului, care a durat două zile, a fost Astro-logia. Tema trebuia transpusă prin decoruri artistice din pastă de zahăr şi pastilaj,în armonie cu toate produsele solicitate: tartă modernă monoporţie, desert lapahar pe bază de îngheţată şi cafea, desert la farfurie monoporţie cu ciocolată, mignon în formă de inel bijuterie.Lucrări în zahăr de la Campionatul Italian de Cofetărie – Seniori

În standul LESEPIDADO, culoarea și tehnologia modernă a pictării și im-
primării produselor prin diverse tehnici, realizate de mașini, au fost la ele
acasă. Producătorul a expus o gamă diversificată de imprimante alimen-
tare. Acestea imprimă pe foi alimentare, pe diverse materii prime, dar și di-
rect pe produse.

Sculptură în ciocolată – 
lucrare premiată la Concursul 

„World Chocolate Masters”
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Un aluat special, creat pentru a fifolosit pe Staţia Spaţială In -ternaţională (SSI), va fi testat în tr-omisiune din 2018. În cazul misiuni-lor lungi, nu este eficient caastronauţii să aducă toată mâncareadeodată. De aceea, se fac eforturi in-tense pentru a putea produce mân-care în spaţiu, folosind bacteriipentru a crea zaharuri, printre al-tele.Sebastian Marcu, fondator alcompaniei Bake In Space, vrea să leofere astronauţilor posibilitatea dea-şi face propria pâine. Primii şi ul-timii astronauţi care s-au bucurat depâine în spaţiu au fost astronauţiidin misiunea Gemini 3, din 1965.Aceştia au avut ascuns un sandviş cupâine, iar când l-au mâncat, firimi-turile s-au împrăştiat în toată na-veta, din cauza microgravitaţiei.Marcu are o soluţie, lucrând la ocombinaţie de aluat şi proces de

coacere care să creeze pâinea fără fi-rimituri. Cea mai dificilă parte estegăsirea texturii potrivite, deoarece opâine tare nu produce firimituri, darnici nu poate fi mâncată.Designul cuptorului poate ajutala asta. Acesta este limitat ca puterela doar 250 de Waţi şi temperaturaexterioară nu poate trece de 45 degrade Celsius. Astfel, e nevoie de uncuptor cu convecţie, de dimensiunireduse, care să reţină căldura bine,scrie newscientist.com.Bake In Space va testa mai multemetode de coacere a pâinii la bordulSSI în cadrul misiunii Horizon, dinaprilie 2018. Echipa are de gând săcontroleze procesul de coacere cuajutorul unui feed video din cuptor,astfel încât astronauţii să fie siguri căpâinea se coace cum trebuie. De ase-menea, dacă experimentul reuşeşte,echipa plănuieşte să aducă o partedin aluat înapoi pe Pământ.

În  2018 se va coace
pâine în spațiul cosmic

Sebastian Marcu, germanul de origine română care a
avut ideea revoluţionară de a coace pâine în spaţiul cosmic 

Serviciul Observator al Italian ExhibitionGroup, organizatorul SIGEP, studiind tendinţele mondiale ale businessului din sectorul artiza-nal al dulciurilor, relevă că între zonele cele maiinteresate astăzi, la nivel mondial, în deschide-rea de gelaterii artizanale, pe primul loc se aflăCoasta de Est a Statelor Unite, în special Floridaşi Miami, state cu un maxim interes pentruîngheţată artizanală made in Italy.

SUA - eldoradoul înghețatei 
artizanale italiene

Gelato – îngheţata artizanală made in Italycucereşte tot mai mult gustul consumatoruluidin SUA. Comportamentul de consum de aici seapropie, cu paşi tot mai mari, de „ice cream”,fiind tot mai solicitate calitatea şi prospeţimeaproduselor. Dar desertul prin excelenţă rece nueste, desigur, necunoscut celor din State. Însăceea ce anglofonii numesc „ice cream”, şi ai căruicei mai înfocaţi consumatori sunt chiar ameri-canii, nu are nimic în comun cu „gelato”(îngheţata proaspătă, artizanală). Iar acum ame-ricanii încep din ce în ce mai mult să o descoperecu plăcere. Un întreg continent descoperă gustulplăcut şi unicitatea îngheţatei artizanale Gelatomade in Italy. Din întreaga piaţă mondială de îngheţată ar-tizanală, estimată la peste 100.000 de gelaterii

în toată lumea, cu o valoare facturată anual depeste 15 miliarde de euro, cu o creştere mediede 4%, Statele Unite reprezintă zona cu cel maimare interes şi potenţial de creştere.Numărul de gelaterii artizanale din SUA aajuns abia la 1.000, având însă foarte mariposibilităţi de creştere în prezent. De la vânzăride 410 milioane de dolari în 2009 se estimeazăo creştere de până la 430 milioane în 2017, iarpentru  2020 la 473 milioane de dolari.Dacă vanilia şi ciocolata erau gusturile celemai în vogă până în prezent în SUA, acum întopul preferinţelor sunt: ciocolata cu mentă,fructele tropicale şi mixul dulce-sărat, cum ar ficaramelul sărat, o tendinţă care, plecând din ge-laterie, a influenţat şi multe produse ale secto-rului de cofetărie.

Dacă un italian a descoperit America, 
acum America este cea care descoperă italia

Paginif_Layout 1  15-Feb-18  11:40 AM  Page 16


