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Una dintre problemele  frecvent în-
tâlnite în domeniul cofetăriei este por-
ţionarea, motiv pentru care
specialiştii  caută în permanenţă mo-
dalităţi de lucru cât mai simple şi ra-
pide, cât mai puţin costisitoare şi care,

totodată, să poată conferi un aspect
final atrăgător deserturilor care sunt
supuse acestei operaţiuni. Se pune tot
mai des întrebarea ce soluţii există
pentru rezolvarea acestui aspect, fără
costuri suplimentare de producţie şi

fără a necesita investiţii foarte mari.
Desigur, soluţiile cele mai perfor-
mante de porţionare sunt cele auto-
matizate, care asigură productivităţi
mari, dar care presupun şi investiţii
pe măsura tehnologiilor utilizate.  
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Urgentarea unor modificări pen-tru armonizarea legislației cunecesitățile și realitățile din piața in-dustriei alimentare, în special în sec-torul morărit și panificație, deficitulde forță de muncă și prețul pâinii,care nu mai acoperă costurile deproducție tot mai ridicate, au fost su-biecte de larg interes discutate la ul-tima Adunare Generală a membrilorPatronatului Român din Industria deMorărit, Panificație și Produse (ROM-PAN). Membrii patronatului au dez-bătut și necesitatea unor programeguvernamentale specifice pentrusprijinirea sectorului și încurajareaexportului de produse procesate,înființarea unui laborator complex,care să acopere toată gama de ana-lize, dar au discutat și despre elabo-rarea unor strategii care să impună odisciplină constructivă pentru dimi-nuarea evaziunii fiscale și a concu -renței neloiale din domeniu.Combaterea cu argumente științificea unor false campanii care deni-grează în final produsele depanificație, în special pâinea, a fost unalt subiect important care a comple-tat agenda Adunării Generale a mem-brilor ROMPAN, de la sfârșitul luniifebruarie, adunare care l-a reconfir-mat în funcția de președinte alAsociației Patronale pe Aurel Po-pescu.

avem nevoie de legi
buneAurel Popescu le-a amintit mem-brilor ROMPAN că Ministerul Agri-culturii și-a ținut promisiunea făcutăanul trecut la Adunarea Asociației Pa-tronale și a înființat un Departamental Industriei Alimentare. „Din păcate,
în 2017 nu am atins toate țintele pro-
puse. Nu am reușit să facem nimic cu
modificarea la Legea 150/2016, pen-
tru modificarea și completarea Legii
nr. 321/2009 privind comercializarea
produselor alimentare. Proiectul se
află în Comisia pentru Agricultură a
Camerei Deputaților”, spune AurelPopescu. Președintele ROMPAN mai

amintește că nu s-a reușit decâtparțial modificarea Ordonanței deUrgență a Guvernului nr. 12/2006pentru stabilirea unor măsuri de re-glementare a pieței pe filiera cereale-lor și a produselor procesate dincereale. „Ordonanța este depășită și
trebuie neapărat adusă la zi”. O altăproblemă este Legea 217/2016 pri-vind diminuarea risipei alimentare, amai punctat președintele ROMPAN.
Restricţii anulate 
pentru „Cornul din
școli”Anul trecut, prin hotărâre de gu-vern, pentru programul școlar „Cor-
nul și Laptele”, la cererea MinisteruluiSănătății se prevedea că batonul, bis-cuitul sau cornul să fie preparateobligatoriu din făină integrală, fărăadaos de zahăr sau îndulcitori, fărăgrăsimi sau alți aditivi alimentari.Aceste restricții au dat mari bătăi decap producătorilor din industria depanificație. „Cum să faci un biscuit din
făină integrală, fără zahăr și fără gră-
simi? Am intervenit la Ministerul Agri-
culturii și am avut discuții foarte
serioase la Ministerul Sănătății. Am
propus Ministerului Sănătății să folo-
sim făină de grâu, fără alte mențiuni”,a explicat Aurel Popescu. Așa că vaapărea o nouă reglementare și fiecarejudeț va hotărî care este făina cu carese va lucra. În ceea ce privește îndul-citorul și grăsimile, s-a hotărât să fieadmise cantitățile prevăzute de Ordi-nul Ministerului Sănătății pentru pro-dusele destinate copiilor. „În
argumentele noastre am demonstrat
că, din punct de vedere medical, pen-
tru copii nici nu este recomandată
făina integrală”, a amintit Popescu.Deocamdată, proiectul este în lucrula MADR. „Sperăm să apară până la
sfârșitul lunii iunie 2018 și să se țină
cont de propunerile noastre” a decla-rat ulterior reprezentantul ROMPAN.
Consumul de pâine - 
82 kg/cap de locuitorPreședintele Aurel Popescu aanunțat că ROMPAN a realizat un stu-diu de piață privind consumul depâine și de produse de panificație pepiața românească, cel mai amplu dinultimii 10 ani.  După ce va fi  finalizat,pe marginea acestui studiu va fi orga-nizată o amplă dezbatere. Primele re-zultate relevate de studiu arată că înRomânia consumul de pâine a scăzutla 82 kg/cap de locuitor și că româniinu aleg pâinea în funcție de calitatesau producător, ci de preț. ,,Studiul va
aduce date reale despre consum, con-
sumatori și tendințele pe care trebuie
să le urmăm“.

eVeniMenTe eXTeRne
Riga Food, 5 - 8 septembrie2018, Riga, Letonia. Eveniment in-ternațional dedicat industriei ali-mentare.
WorldFood istanbul, 5 - 8 sep-tembrie 2018, istanbul, Turcia.Expoziție internațională de produsealimentare și tehnologii de proce-sare. Prezintă cele mai noi tehnolo-gii, produse și servicii expuse de500 de producători.
Sweets & Bakery ukraine, 11 -13 septembrie 2018, Kiev, Ucraina.Expoziție pentru industria panifica-ției, patiseriei și cofetăriei. Prezintăechipamente și tehnologii, materiiprime, ingrediente, produse finite.
iBa, 15 - 20 septembrie 2018,

Munchen, Germania. Unul dintrecele mai importante târguri dedi-cate industriei panificației, patise-riei, cofetăriei. 
natexpo, 23 - 24 septembrie2018, lyon, Franța. Târg de prezen-tare pentru produse ecologice, ali-mente organice, sănătoase.

BanaT aGRaliM, 8 - 10 iunie2018, Timișoara. Expoziție pentruagricultură, zootehnie, industria ali-mentară, soluții de ambalare, dotăriși amenajări de spații comerciale. S-a desfășurat în CampusulUSAMVBT din Timișoara.
aGROMaliM, 13 - 16 septem-brie 2018, arad. Târg internaționalde agricultură, industrie alimentarăși ambalaje, organizat de ExpoArad, Calea Aurel Vlaicu nr. 300.
Târgul de agricultură aGRO-

ial partener, 19 – 21 septembrie2018, Slobozia. Expoziție de echi-pamente și produse pentru agricul-tură, zootehnie și alimentație, edițiaa XXIII-a. Va avea loc pe PlatformaExpozițională, zona vest – munici-piul Slobozia (lângă Kaufland).
aGRaliM, 20 - 23 septembrie,

lețcani, Iași. Cel mai mare târgagricol din regiunea Moldovei. Or-ganizat în Centrul Transagropolis,situat la Drumul European 583.

eVeniMenTe inTeRne

Proiecte în industria de
Morărit și Panificație

Noul regulament al Comisiei Europene sta-bilește valori de referință ale acrilamidei pentrumai multe categorii de produse care vor afectasectorul de panificație și snacksuri. Regulamen-tul CE 2017/2158, din 20 noiembrie 2017, a in-trat în vigoare începând cu 11 aprilie 2018.Acrilamida este o substanță cu suspectat poten-țial cancerigen, care se formează natural în pro-dusele alimentare, ca rezultat al reacției Maillardla temperaturi mai înalte de 120°C și umiditateredusă. În acest regulament sunt stabilite valoride referință pentru categorii de produse care in-clud cartofi prăjiți, chipsuri din cartofi și alte pro-duse realizate din aluat de cartofi, pâine, cerealepentru mic dejun, alte produse de panificațieprecum fursecuri, biscuiți, batoane cu cereale,cafea și înlocuitori de cafea și alimente pentrucopii. Asparaginaza (Acrylaway BG de la Novozy-mes) este capabilă să reducă nivelul acrilamideideoarece ea convertește asparagina la acid as-partic înainte de încălzire și de reacția Maillard.Astfel se evită formarea acrilamidei. Asparagi-naza este specifică asparaginei și nu afecteazăniciun alt aminoacid. Reducerea acrilamidei nuinfluențează percepția consumatorului asupratexturii, aromei și mirosului, nici prețul, nici eti-chetarea, nici siguranța chimică sau microbiană,
nici calitatea nutrițională sau alți factori. Noilereglementări UE constituie o provocare pentruproducătorii din industria alimentară.

nIng. doctorand Ana Maria Grigoriu 

Reducerea acrilamidei, 
o provocare pentru 
industria alimentară

Sibiul a găzduit în 25 mai lu-crările celui de-al XXVII-leaSimpozion anual al AsociațieiSpecialiștilor din Morărit șiPanificație, în cadrul evenimen-tului internațional CongresulCEFood. Tema simpozionului dinacest an a fost „Rolul
fermentației în fabricarea pro-
duselor tra di ționale românești”.Una dintre  prezentările care s-au bucurat de un mare interesa fost lucrarea  „Fer mentația –
metodă de conservare și de
îmbunătățire a calității nutrițio -
nale a produselor de
panificație”, a conf. dr. NastasiaBelc, director general INCDBA –IBA București, singurul centrude cercetare în domeniul ali-mentației din țară. Specialistula vorbit despre metode inova-tive de conservare și impor-tanța  tehnologiei alimentareprotective pentru menținereaîndelungată a nivelului de nu-

trienți existent în materiileprime. Un alt subiect de interes,dintre cele prezentate la simpo-zion, a fost  „Rolul drojdiilor în
industria fermentativă”, o lu-crare prezentată de  prof. univ.Adriana Dabija, în  timp ce șeflucrări dr. ing. Mihai Ognean, dela Facultatea de Științe Agricole,Industria Alimentară șiProtecția Mediului din Sibiu, asupus atenției rezultatul uneicercetări legate de aluaturileacide.  Lucrarea „Factori care
afectează proprietățile aluaturi-
lor acide” este rezultatul unuistudiu experimental. De pildă,spune Mihai Ognean, o analizăsenzorială a mai multor tipuride compoziții în funcție de ra-portul apă-făină a dus la conclu-zia că aluaturile mai consistenteau un miros ușor acetic, în timpce un miros mai plăcut s-a ob-servat în cazul raportului 1/2

făină-apă. Prin modificareacondițiilor de lucru se obținaluaturi acide cu caracteristicidiverse. Aluaturile acide maifluide au acidifiere mai bună, unraport acid lactic / acid aceticmai bun,  o mai bună capacitatede formare a gazelor, sunt maiușor de prelucrat, dar necesităvolume mai mari. O altă conclu-zie a studiului, spune autorul,
„arată că, pentru a iniția un ast-
fel de aluat acid, sunt necesare
cel puțin două săptămâni de îm-
prospătări, pentru a obține acea
populație stabilă de microorga-
nisme”. Mihai Ognean subli-niază că utilizarea aluaturiloracide nu este o soluție ușoară,necesită investiții și efort, daraceste aluaturi tradiționale sunto oportunitate pentruobținerea unor produse unice,care se vor distinge  prin gust,aromă, textură și valoarenutrițională. 

La Simpozionul Asociaţiei Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie

Rolul fermentației în fabricarea 
produselor tradiționale românești
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Apărut și renumit pe piața din SUA, preluat apoiși în Regatul Unit, Candy Bar-ul sau Bufetul cu Bom-boane și Dulciuri, destinat inițial cu precădere copii-lor, a condus treptat la crearea unui nou concept,acela de Sweet Table. Noul concept, Sweet Table sau Bufetul cu Dulciuri,și-a continuat ascensiunea în tot mai multe țări euro-pene, devenind în prezent un trend utilizat în în-treaga lume la evenimente organizate cu cele maidiverse ocazii.În urmă cu câțiva ani, noul trend a pătruns și pepiața noastră, fiind preluat sub denumirea de CandyBar și nelipsit, astăzi, din cererea consumatorilor șidin ofertele producătorilor de dulciuri. S-a demonstrat deja că acest nou concept este o
„stratagemă” simpatică și atractivă pentru consuma-tori.Interesul pentru Bufetul cu Dulciuri este conferit,pe de o parte, de diversitatea produselor și a mixuluide gusturi și arome, de estetica produselor, prin de-coruri tematice din ce în ce mai originale, și, pe de altăparte, de întrepătrunderea armonioasă a deserturilorcu diverse elemente de decor. Odată cu apariția conceptului de Candy Bar, aufost create și inventate cele mai diverse modalități deexpunere a produselor, în care se regăsesc de la tăvițe,vase, bomboniere, cutiuțe, expozitoare, suporturi…până la o mare varietate de obiecte tematice decora-tive. Acestea trebuie să aibă un design deosebit, în toncu tematica aleasă și stilul abordat, fiind menite săpună în valoare produsele expuse.
Tort versus Candy BarTortul și Bufetul cu Dulciuri reprezintă, astăzi,unul dintre aspectele cele mai importante în organi-zarea unui eveniment, indiferent de natura acestuia. Căile modei culinare sunt, astăzi, infinite și cunosco dezvoltare continuă. Tendințele decorării  torturilorși deserturilor sunt și ele în continuă evoluție,menținându-se în pas cu moda.Au fost și sunt create în continuare nenumăratetipuri de torturi și deserturi pentru evenimente, custiluri dintre cele mai diverse, pornind de laexigențele beneficiarilor sau ținând cont de solicită-rile firmelor organizatoare. Fiecare an aduce noitendințe în crearea și decorarea torturilor și desertu-rilor, îmbunătățiri estetice novatoare și combinațiiîndrăznețe de arome, continuând tendințele anuluiprecedent.Fie că este vorba de alegerea unui  Tort pentru uneveniment, fie a unui Candy Bar, în faza de producțietrebuie să existe mâinile de artist ale unui cake de -signer. Cu atât mai mult în cazul Candy Bar-ului, undeeste importantă nu doar decorarea în ton cu tematica

aleasă, ci și combinarea deserturilor cu elementelede suport și cadrul decorativ, în vederea creării unuitot unitar impecabil.Deși Tortul rămâne pe primul loc, Candy Bar-ul
„se bate” intens pentru încântarea participanților laevenimente importante, acesta devenind în ultimiiani contracandidatul numărul unu când vine vorbadespre alegerea desertului, iar pentru copii el estedeja favoritul. 
Candy Bar-ul, motivul pentru care
există pauze în dietăCandy Bar-ul, acel loc irezistibil, care atrage toateprivirile, atât la începutul, cât și pe parcursul eveni-mentului, devine parte a decorului, respectând di-verse stiluri sau tematici decorative. Este locul în careschimbi două vorbe cu un alt invitat, între un maca-ron și o minibrioșă. Pe lângă atracția sau elementul care aduce plus-valoare unui eveniment, acesta reprezintă și o afacereprofitabilă pentru cei ce îl realizează. Din acest motiv,organizatorii de evenimente și producătorii de dul-curi nu pot să nu ia în calcul existența în ofertele lora produselor destinate unui Candy Bar.Realizat în culori vii sau pastelate, respectând di-verse tematici decorative, Bufetul cu Dulciuri poateconține o gamă foarte variată de produse dulci: Tor-turi, Mini sau Microtortulețe, Brioșe sau Minibrioșe,Cupcakes, Deserturi la pahar, Macarons, Trufe sauPraline, Prăjituri de dimensiuni mici, Miniprăjiturelesau Bomboane pe băț (CakePops sau LolliPops), Push

Up Pops, Fursecuri, Marshmallow... șilista poate fi completată.
Cum se planifică un
Sweet TableÎn primul rând se pornește de latematica și stilul evenimentului, am-bele fiind alese, de obicei, de benefi-ciari sau de organizatorii deevenimente. Urmează a fi stabilită compo -nența Bufetului, respectiv tipologiaproduselor ce se dorește a fi prezen-tate și, în cele din urmă, cantitățileproduselor expuse, funcție de numă-rul invitaților.Când vorbim despre tematică,înțelegem reprezentarea, transpune-rea mesajului evenimentului prin: ti-puri și modalități de decorare aproduselor, obiecte și elemente dedecor pentru completarea designuluiși paleta de culori ce trebuie bine sta-bilită încă de la început. Tematica unui Candy Bar estealeasă în funcție de tipul evenimen-tului, de tendințele actuale, de perso-nalitatea și dorința fiecărui beneficiar. Când vorbim despre stil și aici in-tervin multe variante și posibilități dealegere: Stilul Shabby Chic, Vintage,Glamour, Cottage (stil ce îmbină cla-sicul cu tradiționalul), Fashion, Clasic,Baroc, Art Deco, Artă contemporanăsau Avangardistă etc.

De la Candy Bar la Sweet Table

Candy Bar-ul poate satisfacemare parte din gusturile consu-matorilor, prin diversitatea pro-duselor prezentate. Astfel, suntnenumărate tipuri de produse șimenționăm doar câteva dintrecele care se regăsesc frecvent încadrul Bufeturilor Dulci!
Macarons - rafinatul desertfranțuzesc este nelipsit din cadrulunui Candy Bar. Varietatea de cu-lori și arome oferită de aceste de-licii mignon face ca ele să fiepreferate în majoritatea cazurilor.
Deserturi la pahar - produsece se mențin în tendințele actuale.Aceste tipuri de desert, „con-struite” (de obicei) în pahare deunică folosință, au fost introduseîn urmă cu câțiva ani și în oferteleproducătorilor din țara noastră,popularitatea acestora crescândîn mod constant. Atracția pentruacestea constă în ușurința la de-gustare, dar și în posibilitățileproducătorilor de a crea, rapid,deserturi deosebite, atât dinpunct de vedere al aspectului, câtși al combinațiilor de gusturi șitexturi. Din acest motiv, în maga-zinul Cofetarul Isteț, secțiunea Pa-hare și Accesorii Candy Bar, dar șiîn ofertele altor distribuitori pu -te ți găsi o vastă gamă de paharede unică folosință și idei pentrurealizarea acestor deserturi.
Brioșe sau Cupcakes - toatălumea iubește aceste produse,dar foarte adesea, la noi, se faceconfuzie între cele două tipuri dedeserturi. Care este diferențaîntre Brioșe și Cupcakes? 

Brioșele sunt cunoscute, înSUA și Marea Britanie, sub denu-mirea de Muffins. Acestea nu tre-buie însă confundate nici cuBrioche-le din Franța și nici cuCupcakes. Brioșele (denumirea cea maides întâlnită la noi pentru Muf-fins) sunt minideserturi pentrucare se utilizează aceleași tipuride ingrediente ca pentrupandișpan, chec sau alte blaturipufoase. În cazul Brioșelor sepoate folosi o varietate de ingre-diente, iar tehnica de lucru presu-pune mixarea părților lichide șiapoi încorporarea celor solide.
Brioche-le franțuzești suntproduse de panificație sau patise-rie.
Cupcakes, considerate șiminitortulețe, sunt decorate utili-zând cremă din unt sau frișcă,conținând cel mai adesea și adao-suri de mici decoruri. Acestea auîn compoziție doar patru ingre-diente: ouă, unt, zahăr și făină. 
CakePops și lolliPops – Mi-niprăjiturile și Bomboanele pebăț constituie atracția celor mici,iar pentru adulți reprezintă o în-toarcere în perioada copilăriei.CakePops, datorită gramajuluimic, au avantajul că pot fi consu-mate foarte ușor în cadrul eveni-mentelor, chiar în pauzele dintrefelurile de bază ale meniului culi-nar.
Push up Pops - Matrițelepentru Push Up Pops sunt utili-zate în prezent pentru obținereade produse de cofetărie, semi-freddo, sorbetto sau înghețată și,mai nou, chiar Aperitive pentru

Bufeturile sărate. Este ușor deînțeles succesul acestor produsedacă ne gândim că aceeașimatriță, utilizată la construireaproduselor, devine, la final, și unelegant mod de prezentare a pro-duselor finite, în vitrine sau în Bu-feturi.Atractive și elegante, indife-rent de conținut, acestea aduc unplus de culoare și fascinație vitri-nelor de expunere, iar în cadrulunui bufet asigură amuzamentulși deliciul celor mici, dar și celormari. 
Marshmallow - Aceste pro-duse, în culori pastelate și cu as-pect pufos, sunt captivantepentru copii.  Cele patru sortimente prezen-tate mai sus - CakePops, Lolli-Pops, Marshmallow și Push UpPops - sunt considerate produsece dau culoare și un plus de atrac-tivitate unui Bufet Dulce. Nu în ul-timul rând, datorită aspectului lor,di   men    siunilor reduse și po si bi -lităților de expunere în diversevase, boluri sau suporturi, suntconsiderate produse ce conferăvolum sau bogăție unui CandyBar. 
Minitortulețe, Monoporții,

Mignon - Din perspectiva produ-cătorului de dulciuri trebuie să negândim și la productivitate. Astfel,în prezent, cu ajutorul tehnicilorde lucru moderne și ustensilelorde lucru specializate, realizareaproduselor de tip monoporții saumignon, coapte sau congelate, adevenit o modalitate ușoară și ra-pidă, chiar și atunci când vorbimde cantități mari.

Diversitatea, unul dintre punctele forte 

În concluzie
Conceptul de Sweet Table
sau Candy Bar-ul poate fi re -
dus la următoarele aspecte: 
- Crearea zonelor de expu-
nere și servire a dulciurilor,
în multiple variante, din ce
în ce mai sofisticate și origi-
nale, a devenit în prezent un
detaliu de mare importanță
în cadrul evenimentelor, iar
modul în care acestea se pre-
zintă trebuie să fie întot-
deauna ireproșabil;
- Tipologia produselor pre-
tabile unui Candy Bar este
extrem de diversificată as-
tăzi, grație metodelor de
lucru actuale din cofetării;
- Conferă posibilitatea con-
sumatorilor de a se bucura
de un mix de arome și tex-
turi, pe toată durata eveni-
mentului;
- Este important ca toate
produsele din cadrul unui
Bufet Dulce să fie de dimen-
siuni reduse și nu excesiv de
dulci, astfel încât acestea să
nu creeze senzația de
sațietate după consumul
unui sortiment. 
Candy Bar-ul are rolul de a
conferi plusvaloare unui eve-
niment, de a potența tema
aleasă, de a crea bucurie și
interacțiune. Din acest
motiv, cea mai bună promo-
vare pentru producătorii de
dulciuri este însăși reclama
făcută în mod direct de con-
sumatorii finali, care, cu
siguranță, vor dori să afle
cine a fost furnizorul de dul-
ciuri al evenimentului. Așa
încât nu strică să vă
adăugați „semnătura pe lu-
crare”, adăugând etichete
inscripționate cu descrierea
produselor, un scurt mesaj și
marca firmei producătoare.  
Vă dorim: La cât mai
multe Candy Bar-uri, 
pentru un sezon plin cu
dulci succese!

nGabriela Poteraş,
Coordonator 
- Brand Cofetarul Isteţ

Pagini_Layout 1  11-Jun-18  9:29 AM  Page 3



„O soluţie civilizată şi eficientă”

ambalajul - cartea de vizită a produsului

Regula celor 3 PUn ambalaj pentru produselede panificație trebuie să respecteregula celor 3 P: Protecție, Păs-
trare, Promovare. Pe de-o parte,ambalajul produselor de pani fi -cație îndeplinește un rolfuncțional, acela de a proteja pro-dusul atât în magazin, cât și în pe-rioada consumului la cumpărător.Pe de altă parte, acesta are un rolimportant ca vehicul infor ma -țional, conținând detalii despre in-grediente, modul de folosire,de po zitare, aportul nutritiv saupreț. Deloc de neglijat sunt și fac-torii estetici, esențiali pentru acapta atenția cumpărătorilor, pen-tru a evidenția brandul și a faceprodusul ușor de găsit la raft.
ambalajul este cheia

„Piața ambalajelor din Româ-
nia se aliniază trendurilor euro-
pene, pentru că acestea sunt
stan  dardele și normalitatea de ca -
re trebuie să ne apropiem”, subli-niază Andrei Bradea, country salesmanager al companiei Tiger So -
meș impex Sa, din Dej, unul din-tre cei mai mari producători dinRomânia și Europa de Est de am-balaje imprimate, din hârtie înno-bilată cu polietilenă, destinateindustriei alimentare. Tiger Someșare certificarea BRC, un standard

global care confirmă siguranța șicalitatea produselor comerciali-zate. ,,Este important ca ambalajul
să fie fabricat în situații clare de
igienă și să avem acreditările nece-
sare în UE, nu numai pe cele cerute
în România”, a mai precizat repre-zentantul Tiger Someș.Pentru că ambalajul reprezin -tă o interfață, fiecare com  panietinde să-și prezinte cât mai bineprodusul și să poată atrage clien-tul, explică, în acest context, un altlider al pieței de ambalaje din Ro-mânia, firma Barleta din Bacău.
„Producem la standarde de calitate
ISO 9001, folosind utilaje de ultimă
generație și suntem printre puținii
producători de ambalaje care au
implementat sistemul FSSC, o
condiție obligatorie a Uniu nii Euro-
pene, care garantează si guranța în
ceea ce privește am balajele din
hârtie folosite în industria alimen-
tară”, explică Florin Dimofte, ma-nager marketing Barleta. 

,,Modul de prezentare al unui
produs, ambalajul în care este ofe-
rit pieței este cel care face o marfă
mai mult sau mai puțin vandabilă.
Și asta pentru că, în fața unor pro-
duse asemănătoare din punct de
vedere calitativ, intervine subiecti-
vismul, iar atunci când suntem puși
să alegem, cu certitudine vom alege
ceea ce ne încântă privirea. Așa
cum se spune că buturuga mi că

răstoarnă carul mare, tot așa un
ambalaj bine realizat poate să
crească spectaculos cifra afacerilor
unui producător“, spune FlorinGhiță, director vânzări la Bn COM,localitatea Dascălu, județul Ilfov,un producător important, aflat pepiața ambalajelor din 1992.Ambalajul este cheia pentrucomercializarea cu succes a unuiprodus – acesta trebuie să îi deaunicitate, să rețină privirea, să sa-tisfacă nevoile grupului țintă. ,,De -
signul ambalajului și modul de
prezentare sunt esențiale pe o piață
tot mai concurențială. De aceea,
personalizarea este mai mult decât
necesară. O grafică interesantă, o
formă deo sebită a ambalajului, un
mesaj original, toate acestea pot da
unicitate unui produs și pot facilita
alegerea acestuia la raft“, explicăNicolae Cojanu, director general
POliCROM Brașov, o firmă careactivează pe piața furnizorilor deam balaje din 2008 și pune la dis-poziția clienților săi o gamă întrea -gă de produse cum ar fi: am  balajeflexibile, pungi sau folii în rolă,personalizate sau simple, mo nosau multi-strat, din BOPP și CAST,pungi și sacoșe din hârtie.

hârtie sau plastic?Ambalajele au un rol impor-tant în protejarea calității produ-selor, fiind în primul rând obarieră impotriva acțiunii factori-lor externi, cât și în prom ovarealor și informarea con sumatorilor.Dar ce alegem? Hârtie sauplastic? Alegerea este dictată de carac-teristicile produsului pe care îlambalăm, de durata de viață esti-mată și de destinația lui. Ambalajul din plastic este uti-lizat cu precădere pentru ambala-rea produselor de panificație șipatiserie cu termen de valabilitatemai lung, a produselor cu desfa-cere prin lanțuri de magazine, ne-cesitând linii automate sausemiautomate de ambalare. În categoria ambalajelor dinmaterial plastic, cele mai utilizateîn panificație sunt polipropilenaacrilică CAST sau CPP (cast poly-propylene), transparentă, albă saumetalizată, cu grad bun de elasti-citate și polipropilenă-BOPP (bia-xially oriented polypropylene),transparentă, albă, perlată saumetalizată, un material stabil latipar, translucid, care conferă

volum ambalajului. Polipropilenapoate fi simplă sau înnobilată cupolietilenă, hârtie sau aluminiu. Mai puțin utilizate sunt pun-gile din PE (Poly ethylene), deoa-rece sunt opace și nu pun înevidență produsul. Ambalajele din hârtie se folo-sesc de obicei  în magazinele dedesfacere ale micilor brutării-pa-tiserii, dar în prezent, având în ve-dere atenția acordată calitățiimediului, producătorii caută solu-ții pentru a extinde utilizarea lor șipentru sectorul industrial. Pungile din hârtie sunt indis-pensabile în sectorul depanificație, patiserie și cofetărie,fiind cea mai bună soluție de am-balare pentru produsele proaspătscoase din cuptor. Acestea trebuiesă fie realizate din materiale de ca-litate superioară, care să cores-pundă standardelor în domeniu.Astfel, atât hârtia, cât și cernelurilefolosite pentru imprimare au ne-voie de avizare sanitară.De asemenea, au căutare șiambalajele din hârtie înnobilatăcu polietilenă sau polipropilenă,care asigură o barieră mai bunăîmpotriva grăsimilor sau a umidi-tății.

Supranumit şi „vânzătorul tăcut”, ambalajul reprezintă un sis-
tem cu funcţii complexe, destinat să asigure protecţia
temporară a produselor, dar, datorită abilităţii sale de a
influenţa consumatorii la punctul de vânzare, ambalajul este,
de asemenea, şi o componentă cheie a mixului de marketing.
Alegerea unui ambalaj de calitate, produs în condiţii de
siguranţă sanitară, este o formă de respect atât pentru pro-
dusul pe care-l vinde un producător din domeniu, cât şi pentru
consumatorul final. 
Cu o dezvoltare dinamică şi spectaculoasă în ultimii ani, indus-
tria ambalajelor se află acum în faţa unei mari provocări, care
ar putea impune schimbări radicale în domeniu. Este vorba de-
spre prima strategie la nivel european privind materialele plas-
tice, prin care se doreşte ca, până în 2030, toate ambalajele
folosite pe teritoriul european să fie reciclabile.

Dacă ne referim la materia primă utili-zată la nivel european pentru ambalajele ali- mentare, hârtia și cartonul se află pe primulloc, cu o cotă de piață de 33%. Plasticul seaflă pe locul al doilea, la mică distanță, cu ocotă de   aproape 30%.Pe piață  există o mare varietate de formeși tipuri de ambalaje din hârtie, pungile fiindprodusul cel mai des folosit în sectorul depanificație. Acestea pot fi executate din hâr-tie cu diverse grosimi, ce variază în funcțiede domeniul în care se utilizează, în dublusau triplu strat, cu aspect kraft natur, kraftalbit sau colorat.În funcție de formă, mărime și utilizare,piața oferă de la colțare, la pungi în V sau cubaza pătrată, simple sau cu fereastră trans-parentă. Fereastra transparentă poate fi dinpolipropilenă neperforată sau microperfo-rată, cea din urmă permițând evacuareaumezelii, ambele evidențiind totodată pro-dusul și păstrând aspectul și calitățile aces-tuia. 
„Consumatorii sunt din ce în ce mai

sofisticați și apreciază tot mai mult calitatea.

Or, un produs de calitate se păstrează în   -
tr-un ambalaj de calitate, iar cele mai apre-
ciate sunt ambalajele realizate într-un mod
sustenabil, ușor reciclabile, precum pungile
de hârtie”, explică reprezentantul PolicromBrașov.

„Ambalajul din hârtie este un mod civili-
zat și eficient de a ambala diferite produse
alimentare sau nealimentare și un excelent
suport pentru a promova produsele. Hârtia
este ideală pentru ambalat, datorită flexibi-
lității și abilității de a se plia perfect pe pro-
duse și, de asemenea, este biodegradabilă și
poate fi reciclată. Nevoia de ambalaj specific
comerțului alimentar, în primul rând, a fost
o oportunitate de afaceri pentru Barleta,
care în prezent livrează majoritatea
producției de pungi industriei de panificație”,subliniază reprezentantul firmei din Bacău,care amintește că Barleta produce și hârtierezistentă la grăsimi, o hârtie pergaminată,albită sau brună, cu grade diferite de per-meabilitate.

hârtia
înnobilată cu
polietilenă și
polipropilenăHârtia înnobilată cu polietilenă șipolipropilenă, unul dintre pro-dusele oferite de  Tiger SomeșDej, este o hârtie în compozițiacăreia se aplică, prin extrudare, ofolie de polietilenă sau polipro -pilenă,  cu scopul de a crea obarieră împotriva grăsimilor, aumidităţii sau chiar termică, pro-tejând astfel atât produsul, cât şiaspectul ambalajului.Un alt avantaj al acestui tip deambalaj este reciclabilitatea. Celedouă straturi, cel de hârtie şi celdin material plastic, după uti-lizare se pot separa şi reciclaconform caracteristicilor mate -rialului respectiv.

„Strategia europeană privind
materialele plastice, care impune
ca până în 2030 toate ambalajele
folosite pe acest teritoriu să fie re-
ciclabile, va afecta serios piața am-
balajelor din România, de la
producătorul de polipropilenă,
până la utilizatorul final”, spuneAni Ciu, director de producție laFimplast Impex. „Pe mașinile de
preformare pe care le avem acum,
putem forma și tipări atât amba-

laje din material plastic, cât și am-
balaje din hârtie. Cerere pentru
ambalaje din hârtie există și pro-
babil va crește tot mai mult. Când
firma noastră a achiziționat uti-
lajele, aveam în vedere diversifica-
rea producției. Acum nu avem
proiecte definite de a trece de la
plastic la hârtie, dar tehnologia
are această capacitate, iar în vii-
tor acționariatul va decide ce
strategie va adopta”.

„Noua directivă europeană,
care vorbește despre obligația de a
folosi până în  2030 doar ambalaje
reciclabile sau biodegradabile,
cred că va impune schimbări de
strategii și  firmelor din România.
Astfel, va crește necesarul de am-
balaje din hârtie și implicit valoa-
rea investițiilor, iar aceasta va
asigura – sperăm, succesul firmei
Barleta. Fără investiții noi, de ul-
timă generație, nu ne putem bate
cu marii producători de ambalaje”,a declarat reprezentantul Barleta.

Pungi şi folii
biodegradabileÎn România, conform strate-giei UE privind materialele plas-tice, începând cu 1 iulie 2018, seinterzice introducerea pe piață apungilor de transport din plasticsubțire și foarte subțire (sub 50de microni), cu mâner, urmândca acestea să dispară total și dinmagazine din prima zi a anuluiviitor. „Noi suntem pregătiți și

producem deja pungi biodegrada-
bile, folosind materiale care se de-
gradează după 6 luni și au
capacitatea de a deveni compost
pentru îngrășământ. Putem pro-
duce și folie biodegradabilă. De
asemenea, putem tipări pungile
folosind cerneluri pe bază de apă,
coloranți și celelalte componente,
toate bio“, spune reprezentantul
Plasrom Production SRl,  dinBuftea, producător și preforma-tor de ambalaje din materialplastic.

Pregătiți pentru reciclare?
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ambalarea în atmosferă
controlatăAmbalarea în at mosferăcontrolată presupune înlocui-rea aerului din ambalaj cu unamestec de gaze care creeazăun microclimat ce mărește con-siderabil durata de viață a pro-dusului. Procesul necesită utilizareaunor ambalaje cu proprietățispeciale, care acționează ca obarieră împotriva schimbuluide gaze cu exteriorul. Prin această metodă, pro -dusele își pot păstra caracteris-ticile organoleptice, putându-serenunța la aditivi, conservanțisau chiar la anumite operațiidin cadrul procesului de pro-ducție. Acest tip de ambalare pre-vine oxidarea produsului, ceeace ajută la extinderea termenu-lui de valabilitate, procedeu cepoate fi folosit pentru o gamăîntreagă de produse, inclusivproduse de panificație. Deexemplu, termenul de valabili-tate al produselor de patiseriese poate prelungi considerabilatunci când ambalarea se faceîn atmosferă modificată, conți-nând valori de 45 sau peste45% CO2. Astfel, în cazul produ-selor fără conservant, pentruchec, de pildă, durata de viață

crește de la 13 la 30 de zile, iarpentru blat de tort de la 10 la 20de zile, având un conținut de70% CO2 în atmosfera gazoasă.
„Smart packing”Cel mai nou curent în dome-niul ambalării este conceptul«smart pack ing» - ambalaje cucomponente electronice impri-mate, transparente, flexibile șiextrem de subțiri, care, prinscanare, pot furniza informațiiesențiale pentru sănătateapopulației, ori ambalaje care se-sizează orice mo dificare de ph aalimentului și care își schimbăculoarea, avertizând că produ-sul nu mai poate fi consumat.
ClipbandClipband-ul este o soluțieelegantă și eficientă pentru în-chiderea ambalajelor prefor-mate, cu ajutorul mașinilor declipsat manuale sau automate.

În România, clip band-ul se uti-lizează preponderent în amba-larea produselor de panificațiepatiserie, dar și pentru alte pro-duse cum ar fi praline, ceai,cafea, semințe, fructe, legume.În schimb, în alte țări clipband-ul este larg folosit pentru închi-derea unor produse extrem dediverse. Clipband-ul este con-fecționat dintr-o bandă din po-lipropilenă cu lățime de 8 mmprevăzută pe laterale cu douăinserții din fir metalic cu diame-trul de 0,6 sau 0,7 mm. Se poateproduce într-o paletă extinsă deculori, iar astfel produsele sepot personaliza în funcție de cu-loarea dorită. Mai mult de atât,clipband-ul permite și inscrip -ționarea datei și a lotului asigu-rând o mai bună trasabilitate aprodusului final. Un alt avantaj al utilizăriiacestei soluții de închidere aambalajului constă în posibilita-tea de reutilizare a clipsuluidupă deschiderea inițială, păs-trând astfel ambalajul închis petoată durata consumului. Re-zistă până la 10 închideri/des-chideri. 
nova Pan este unic producă-tor de clipband pe piața româ-nească și al șaselea din Europa.

Uniunea Europeană pune un accent tot mai pronunţat pe si-
guranţa alimentară, pe protecţia consumatorului şi pe confortul
acestuia. Ambalajele inteligente  prezintă avantaje pentru toate
entităţile din lanţul alimentar: procesatorii au un element de si-
guranţă în plus pentru produsele lor, comercianţii pot păstra
produsele pe raft o perioadă mai mare de timp, fără ca acestea
să îşi piardă proprietăţile, iar consumatorii sunt siguri că vor
cumpăra un produs cu o calitate corespunzătoare. 

Industria ambalajelor agroalimentare este principalul
debuşeu pentru plasticul produs la nivel global. 

Aproape 65% din cantitatea globală de plastic fabricat are ca
destinaţie industria ambalajelor, în timp ce în Uniunea Euro-
peană plasticul produs este dedicat în proporţie de 40% amba-
lajelor. Ambalajul flexibil este folosit în cea mai mare proporţie,
de aproximativ 85%, pentru industria alimentară, 

ambalaje inteligente

Ambalajul flexibil reprezintă o soluție deambalare profesională și modernă, carepoate prelungi perioada de valabilitate aprodusului și ajută la eficientizarea întregiiactivități de pro ducție și livrare, începânddin momentul ambalării, continuând cu în-treg lanțul logistic de stocare și livrare, pânăla expunerea la raft, toate fără ca integrita-tea produsului să fie pusă în pericol.Pe piață există producători de folii flexi-bile alimen tare și diverși pro  cesatori de am-balaje. Am cules maimulte informații de laproducătorii de amba-laje flexibile, activi pepiața românească, pen-tru a veni în spriji-nul celor interesațiîn alegerea pro-priului ambalaj.  
„În ultimii ani s-a

trecut de la ambala-
rea produselor de
panificație în mate-
riale confecționate din po-
lietilenă de înaltă densitate (HDPE) la folia
BOPP. 

Folia BOPP, o polipropilenă biorientată,
datorită ca lităților sale superioare, are o uti-
lizare din ce în ce mai mare pe această piață.
Este o folie multi strat, cu grad de tran s -
parență foarte mare și un grad redus de
alungire. Cerințele producătorilor sunt ca
folia să nu fie toxică și să nu fie casantă”, ex-plică dr. ec. Alexandra Maria Fira, directorcomercial al MOViPlaST Craiova, prefor-mator de ambalaje din BOPP. 

„Folia și pungile pentru ambalarea pro-
duselor de pani ficație - patiserie sunt prefor-
mate în funcție de cererea clientului și de
caracteristicile utilajelor pe care le are în do-
tare. Dacă producătorul are mașini auto-
mate de ambalare a produselor, atunci va
solicita pungi special destinate acestor uti-
laje. Materialul cel mai cerut este, în general,
CAST-ul. Acesta conferă o durată de păstrare
a produsului mai mare, este o folie lucioasă

din material maleabil, cu rezistență mare la
rupere și transparență ridicată. 

Folia BOPP este utilizată de obicei în role,
fiind destinată mașinilor de ambalat, care
formează pungile. Foliile BOPP laminate sunt
preferate, pentru că au calitatea de a pre-
lungi viața produsului ambalat”, spunereprezentantul companiei Fimplast
impex, Ani Ciu, director de producție. Compania furnizează pungi saurole, simple sau multistrat pentru ambala-torii de produse de pa nifi cație, le prefor-mează la dimensiunile cerute de client și leimprimă în funcție dedorința clientului.

„Piața ambalajelor
pentru sectorul de
panifica ție a evoluat,

influ ențată de intere-
sul tot mai accen-

tuat pentru
p r o d u s e l e

ambalate, care
a determinat ne-

cesitatea dotării
companiilor producătoare

cu linii de ambalare automate sau
semiautomate și astfel a crescut implicit ce-
rerea pentru pungi și folii”, mai explică repre-zentantul Fimplast Impex.

„În ultimii ani au apărut utilaje pentru
ambalare automată, care permit utilizarea
foliilor laminate cu barieră de oxigen, barieră
de lumină, viteză mare de alunecare și pro-
tejarea printului. De asemenea, au apărut
utilaje pentru ambalarea semi automată a
pâinii, cu o viteză mare de ambalare și eti-
chetare, care utilizează folia CAST perfo-
rată/microperforată, recomandată în
pe rioada caldă a anului. Folia film este soli-
citată și utilizată atât de micii, cât și de marii
producători care dețin utilaje flow pack, iar
cele mai importante cerințe în alegerea unui
furnizor sunt calitatea ambalajelor, printul,
timpul de execuție și seriozitatea”, explicăPaula Toma, area sales manager la DMF Po-
liplast, din Focșani Vrancea. Firma este pro-ducătoare de ambalaje flexibile, cu o

experiență de peste unsfert de veac în domeniu. Reprezentantul firmei preci-zează că, pentru industriapanificației, DMF Poliplast poate producefolii laminate cu și fără barieră, destinateambalării automate a pâinii, produselor depanificație și de patiserie, pungi pentru am-balare semi automată și manuală destinatepâinii, imprimate cu până la opt culori.
,,Producția de ambalaje este o afacere

foarte  complexă, pentru fiecare produs am-
balat sunt diferite materiale pentru care un
producător poate opta. Ambalajele cu
proprietăți complexe sunt mai scumpe. Noi
facem ambalajele în funcție de cerințele clien-
tului. Stabilim împreună cu acesta materia-
lul, caracteristicile, designul, dar și cât e
dispus să investească, în funcție de termenul
de ga ranție al produsului, de cât de mult vrea
să prelungească viața produsului, ce grad de
protecție dorește. Unii vor ambalaje simple și
ieftine. Sunt și clienți cu cerințe speciale. Marii
producători doresc, în general, calitate și
performanță”, subliniază reprezentantul 
Bn COM. Pe piața producătorilor de ambalaje, uti-lajele sunt cam aceleași, dar diferăperformanțele lor. Pe de altă parte, tehnolo-gia avansează în industria de pa nificație, iarambalajele trebuie să țină pasul. „Pentru noi,
este im portant să investim mereu în mașini
mai performante. Și acum avem mașini
foarte performante. Chiar luna trecută am
cumpărat un utilaj care confecționează

pungi pentru amabalarea pâinii în
mod automat”, mai spune re-prezentantul BN COM.Firma BalcanicBOPP Tulcea,parte a grupului

Balcanic PRODFocșani, este singurulproducător au toh tonde polipropilenă-BOPP.
„Noi producem folia și suntem

furnizori pentru marii ambalatori
din România, care se ocupă de acest sector.

Forma o dau clienții noștri, care produc
pungi, folii imprimate și alte ambalaje. Teh-
nologia în industria de panificație evoluează
în fiecare an, dar folia, în principiu, rămâne
cu aceleași proprietăți. Materiile prime vir-
gine sunt în așa fel concepute, încât folia să
poată lua contact cu alimentele, să fie purtă-
toare de bariere și să nu aibă în compoziție
aditivi sau cerneluri care să poată lua contact
cu alimentele. În ultimii ani, pe segmentul
BOPP nu au apărut reglementări sau cerințe
noi. Dar, de obicei, când apare ceva, adapta-
rea sau schimbarea intră în sarcina produ-
cătorilor de materie primă. Ei modifică rețeta
ca să fie adaptabilă la produse alimentare”, amai precizat Ana Maria Băețelu, director co-mercial la Balcanic Prod. O problemă ar fi însă și pentru furnizo-rul de folie, având în vedere că, până în2030, toate ambalajele folosite pe teritoriulUE vor trebui să fie reciclabile sau biodegra-dabile, conform strategiei adoptate de Co-misia Europeană. „Deocamdată, cerințele
sunt la nivel de proiect. Va fi greu pentru noi.
Observăm evoluția pieței de ambalaje și e
greu de crezut că într-un timp atât de scurt
se vor întâmpla schimbări atât de radicale,
să fie totul trecut pe biodegradabil. Acum,
sunt niște reglementări noi, deo camdată în
legătură cu grosimea foliei, și ne vom adapta.
Nu pot să fac o evaluare la ceea se va întâm-
pla în viitor. Cu siguranță ne vom adapta și
vom fi în pas cu vremurile”.

ambalajul flexibil - 85% destinat industriei alimentare
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Formată din:
- Pahare pentru desert
- Jeleu Prosecco (transparent)
- Cremă de zmeură
- Spumă de ciocolată albă
- Crumble de migdale (Aluat fraged)

Reţetă oferită de Pastry Chef Riccardo Magni

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

www.artaalba.ro

Jeleu Prosecco 
Ingrediente:125 g - Prosecco (vin spumant)75 g - zahăr 10 g - gelatină50 g - apă100 g - apă250 g - Prosecco125 g - zmeură 
Preparare:Uniți prima cantitate de Prosecco cu zahărul și încăl-ziți până la 40°C; adăugați 100 g apă și continuați să în-călziți, puțin câte puțin, până ce zahărul se topește.Adăugați gelatina hidratată și topită în cantitatea deapă și omogenizați amestecul. Răciți până la temp. ambientului și adăugați a douacantitate de Prosecco. Utilizați.

Cremă de zmeură
Ingrediente:300 g - pulpă de zmeură90 g - zahăr90 g - gălbenuș de ou110 g - ouă întregi110 g - unt4 g - gelatină20 g - apă
Preparare:Amestecați într-un vas: pulpa de zmeură, zahărul,gălbenușul de ou și ouăle întregi, puneți pe foc și aducețila punctul de fierbere.Răciți rapid compoziția, în shock freezer, până latemp. de 60°C.Adăugați, peste compoziția fiartă, untul și gelatina,hidratată deja în cantitatea de apă. Emulsionați compo-ziția cu un mixer manual cu imersie.Răciți în frigider și utilizați. 

Mousse (Spumă) de ciocolată albă 
Ingrediente:145 g - lapte 200 g - ciocolată albă 5,5 g - gelatină26 g - apă220 g - frișcă bătută
Preparare:Aduceți laptele în punctul de fierbere și adăugați-lpeste ciocolata albă; omogenizați compoziția. Adăugați gelatina, hidratată anterior în cantitatea deapă; emulsionați cu mixerul vertical cu imersie.Răciți rapid, în shock freezer, până la temperatura de28 - 29°C.Uniți compoziția cu frișca semibătută, pentru obți-nerea unei spume (mousse). Utilizați, în pahare.

Crumble de migdale (aluat fraged)
Ingrediente:75 g - unt0,5 g - sare75 g - făină (pentru biscuiți) 75 g - zahăr 75 g - făină de migdale
Preparare:Uniți și mixați (parțial) cu paleta, la viteză medie,toate ingredientele, până ce în cuva mixerului s-a formato compoziție granulară. Întindeți pe tavă și formați, cu mâna, granule cât maiomogene ca mărime. Răciți rapid, în shock freezer, pentru stabilizarea gra-nulelor formate.

Coaceți la 150 - 160°C, timp de 10 – 12 minute. Ră-ciți. 

Preparare finală și prezentare Introduceți în păhărele de desert câte 1-2 bucățizmeură (funcție de dimensiunea paharelor utilizate); Dozați și turnați peste zmeura din pahare un stratdin Jeleul Prosecco; răciți rapid în shock freezer;Dozați și turnați un nou strat din crema de zmeură;răciți rapid în shock freezer;Dozați și turnați un alt strat din Mousse de ciocolatăalbă; răciți rapid în shock freezer.Completați desertul la pahar adăugând un ultimstrat format din Granule / Crumble de migdale.Decorați desertul cu: zmeură și fulgi de aur sau ar-gint alimentar; zmeură și decor din ciocolată albă... Conservați în frigider, la temperatura de 4°C.

Desert la pahar

Prosecco cu zmeură şi ciocolată   
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Una dintre soluțiile accesi-bile constă în utilizarea dispozi-tivelor de porționare tip Chitara,o variantă simplă și economică.Astfel, se poate înlocuiporționarea realizată prin clasi-cul cuțit cu aceste dispozitive,denumite și Chitara, a căror vi-teză de tăiere este dată de vitezade lucru a operatorului. Avanta-jele constau în: timpi de lucrureduși, mai puțini operatoriimplicați, faptul că, printr-ounică acționare a dispozitivului,se obțin o multitudine de porțiiegale, la dimensiunile dorite, șisiguranța că, întotdeauna, pro-dusele vor avea aceleași dimen-siuni și forme perfecte. Aceste dispozitive au fost su-pranumite și Chitara sau Lira, înunele cazuri, datorită faptului cătăierea se realizează prin inter-mediul unor fire din inox, simi-lare corzilor chitarelor sau altorinstrumente muzicale cu corzi,iar sunetul emis la plimbareadegetelor pe aceste „corzi”, darși în momentul porționării pro-duselor, este unul melodios, carete duce cu gândul la sunetulunor astfel de instrumente mu-zicale.Pentru că produsele ce nece-sită porționare sunt atât de dife-rite ca textură, compoziție șiconsistență, există diverse va-riante ale acestor dispozitive tipChitara. Fiind proiectate și reali-zate pentru porționarea uneimari diversități de produse, dela cele moi sau cremoase, pânăla cele mai consistente sau chiarcongelate, modelul trebuie alesfuncție de tipologia produselorși nivelul de productivitate. 
Chitara - Dispozitiv
de porționare pe
verticalăDe ce porționare pe verti-cală? Pentru că porționarea cuacest dispozitiv se realizeazăprin deplasarea grilei de tăierede sus în jos, firele acesteiaacționând în același sens la por-ționarea produsului. Dispozitivul este proiectatpentru productivități mici, pu-tând fi utilizat atât în laboratoa-rele de cofetărie, ciocolaterie,cât și în restaurante. Datorită di-mensiunilor reduse, aceste dis-pozitive pot fi păstrate în spațiimici și utilizate doar atunci cândaceste operații sunt necesare. 

Chitarele cu tăiere pe verti-cală se pretează la porționareaproduselor moi sau cremoase,având totuși o consistență maimare, neputând fi utilizate însăla porționarea produselor con-gelate, a plăcilor din ciocolată, aproduselor dure în general.Acest tip de Chitară poatelucra cu una sau două grile detăiere. Pentru variantele cu ogrilă, operatorul, după o primăporționare, trebuie să roteascăprodusul la 90 de grade și săefectueze apoi o a doua por -ționare. Pentru variantele cudouă grile, produsul se po -ziționează pe bazamentul dispo-zitivului după care se acționeazăsuccesiv cele două grile, iar pro-dusul este porționat fără a mai finecesară rotirea acestuia.Pentru a obține produse dediverse dimensiuni, există grilespecifice de porționare, avândspații diferite între firele de tă-iere. Astfel, se poate opta pentrumodelul fără grile în dotare,acestea putând fi comandate se-parat, funcție de dimensiuniledorite, sau pentru modelul cu 1,2, 3 sau chiar 4 grile standarddin dotare.

Chitara - Dispozitiv
de porționare pe
orizontalăDe ce porționare pe orizon-tală? Pentru că porționarea cuacest dispozitiv se realizeazăprin acționarea manuală a unuivolant care împinge planul delucru al mașinii, iar produsulpoziționat pe acesta trece pringrila de tăiere. Astfel, tăierea serealizează prin mișcarea planu-lui pe orizontală, firele grileiacționând în același sens la por-ționarea produsului. Acest tip de Chitară este pro-iectat pentru lucrul cu o singurăgrilă de tăiere și se preteazăpentru productivități medii-mari. Fiind destinate acestorcapacități, există, pe lângă chita-rele acționate mecanic, și celesemiautomate, cu acționareelectrică. Acestea din urmă auavantajul că viteza de tăiere esteconstantă și reglabilă și nu de-pind de viteza operatorului. Deasemenea, se câștigă timp pen-tru că, pe durata tăierii, operato-rul poate pregăti următoareaîncărcare de produs.Chitara cu tăiere pe orizontalăutilizează grile de tăiere cu fire

scurte, acestea având o rezistențămecanică mai mare. Datorită uti-lizării acestui tip de grile, gama deproduse ce pot fi porționate estemult mai mare față de chitaraverticală.Acestea pot porționa: produsemoi sau cremoase, dar cu o con-sistență mare, ganaj, ciocolată decasă și alte produse cremoase dinciocolată, mousse-uri, produsesemifreddo sau congelate, jeleuriși marțipan, produse ce conținnuci, migdale sau alte tipuri defructe uscate… Un alt avantaj față de Chitaraverticală este suprafața mai marede tăiere, permițând porționareaproduselor cu dimensiuni de60x60cm sau chiar 97x50cm.Și în acest caz, grilele deporționare au dimensiuni diferiteîntre firele de tăiere, iar acesteasunt alese de operatori, în funcțiede forma produselor finite. La ambele tipuri de Chitară,înlocuirea grilelor de tăiere serealizează rapid și simplu, în doar15 secunde. În concluzie, odată identifi-cată gama produselor care se pre-tează lucrului cu acestedispozitive, porționarea cu celedouă tipuri de Chitară se reali-zează în mod perfect, rapid și

simplu, reducând totodată timpiide lucru și personalul necesaracestor operații. În ciuda faptului că sunt multmai atractive din punct de vedereal investiției (având prețuri cu-prinse între 400 și 2.700 euro)față de mașinile automate demare productivitate, totuși, aces-tea nu constituie o soluție pentruporționarea oricărui tip de pro-dus.
Mașină de porționat
cu ultrasunete Pentru operatorii care dorescsă obțină cu adevărat rezultateextraordinare și să porționezecantități mari de produse, fără aavea grija consistenței sau textu-rii acestora, recomandarea noas-tră se îndreaptă spre mașinile cuultrasunete. Folosind o lamă ce realizeazăpână la 35.000 de vibrații pe se-cundă, tăierea este extrem deprecisă, numărul mare de vibrațiireducând la minimum contactulcu produsul. Având avantajul că pot tăiaatât drept, cât și sub diverse un-ghiuri (aspect foarte util mai alesla torturi sau prăjituri de formărotundă) mașinile cu ultrasuneteimpresionează și prin viteză, fiindcapabile să facă o tăiere la fiecare1.5 secunde. De asemenea, aces-tea sunt dotate cu stații decurățare a lamei de tăiere, asigu-rând o igienă de înalt nivel între-gului proces.Merită de asemenea men -ționat că, datorită extraordinareitehnologii folosite, forța de apă-sare necesară tăierii se reduce cucirca 90%, în comparație cu pro-cesul clasic, iar sistemul cu ultra-sunete poate tăia perfect bucățilede ciocolată, fistic sau alune pecare le întâlnește în prăjitură. Toate avantajele menționate,împreună cu faptul că, prinaceastă modalitate de porționare,pierderile sunt reduse la mini-mum, fac din această mașină oalegere excelentă, investiția fiindînsă pe măsură, bugetul necesarachiziției depășind 70.000 euro.

nMihai Todor,
Director vânzări 
- Brand Cofetarul Isteţ

nMarius Costea,
Director vânzări Nova Pan - 
Divizia echipamente şi 
linii industriale 

Porţionarea produselor de cofetărie
Una dintre cele mai frecvente întrebări din dome-

niul cofetăriei este: „Cum pot să cresc productivita-
tea cu personalul pe care îl am în acest moment?” 

Soluţiile pentru rezolvarea acestei teme sunt
multiple! În cele ce urmează, ne vom referi doar la
una dintre soluţiile practice din domeniu şi anume
la modalităţile de porţionare a produselor finite.

Deoarece gama produselor de cofetărie cuprinde
o sortimentaţie foarte variată, o frecventă problemă

o constituie porţionarea acestora. Din acest motiv,
sunt căutate modalităţi de lucru cât mai simple şi
rapide, cât mai puţin costisitoare şi care, totodată,
să poată conferi un aspect final deosebit deserturi-
lor ce necesită porţionare.

Pe de o parte, porţionarea manuală solicită alo-
carea unui număr mai mare de persoane, dar şi
timpi de lucru majori. Pe de altă parte, sunt destul
de multe astfel de produse ce necesită operaţia de

porţionare. În aceste condiţii se pune tot mai des în-
trebarea ce soluţii există pentru rezolvarea acestui
aspect, fără costuri suplimentare de producţie şi
fără a necesita investiţii foarte mari. Desigur, solu-
ţiile cele mai performante de porţionare sunt cele
automatizate, care asigură productivităţi mari, dar
care presupun şi investiţii pe măsura tehnologiilor
utilizate.  

Fără îndoială, maşinile
de tăiat cu ultrasunete 
reprezintă vârful tehnolo-
giei actuale. Reuşesc să
taie cu maximă acurateţe
produse moi, cremoase, 
lipicioase sau multistrat. 

Dispozitiv de porţionare pe verticală Dispozitiv de porţionare pe orizontală
Maşinile cu ultrasunete taie produsul drept sau

în diverse unghiuri, direct din tavă, 
pe placă sau pe banda de transport 
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Produsele de panificație - patiserie congelate

Răspuns prompt la cererea consumatorului

Congelarea este o metodă simplăde păstrare a prospețimii produselorde panificație - patiserie pentru du-rate mai lungi de timp fără a afectagustul, textura și aspectul bunurilorcoapte. Multiplele beneficii ale panifica-ției și patiseriei congelate vor stimulapiața acestui segment în următoriiani:- confortul oferit atât pentruconsumatorul cu un stil de viață agi-tat, aflat în căutarea unei gustări ra-pide de tip on-the-go, dar și pentrurestaurante cu servire rapidă, maga-zine mici sau  supermarketuri carepot oferi oricând produse proaspeteși variate, ușor de preparat și servit;

- prelungirea termenului de va-
labilitate comparativ cu produsulproaspăt a cărui atractivitate începesă scadă chiar la câteva ore după ce afost scos din cuptor; - interesul crescut pentru  gus-
turi noi sau mai rafinate - dezvolta-rea tehnologică a deschis caleainovației în materie de echipamente,venind cu soluții performante de con-gelare, dar și cu noi tehnologii de pre-parare, în scopul de a obține aromeinedite;- prețurile accesibile;

- o mai bună gestionare a sto-
curilor, rezolvarea îngrădirilor datede sezonalitate și evitarea risipei dealimente. 

Campaniile de informare a popu-lației privind beneficiile congelării caformă de conservare a alimentelorsubliniază în primul rând faptul căacestea își păstrează gustul și calită-țile nutriționale, având totodată și im-pact pozitiv asupra mediului.Dar reglementările stricte, lipsafacilităților de congelare, canalele dedistribuție deficitare în zonele ruraleși semiurbane, infrastructura detransport inadecvată în regiunile slabdezvoltate, înclinația spre produseleproaspăt coapte, cu mai puțini aditiviși amelioratori, pot încetini ritmulalert de creștere a pieței congelatelorîn panificație. Croissantul este liderul!
Prăjiturile congelate - ritm de
creştere acceleratRapoartele de specialitate prognozează că piața patise-riei congelate se va dezvolta într-un ritm mediu anual depână la 6% în perioada 2016-2024. Segmentul foietaje re-prezintă aproximativ 60% din valoarea pieței patiseriei con-gelate, iar conform Persistence Market Research segmentulva domina în continuare sectorul său de piață. Se estimeazăcă subsegmentul de croissante simple sau umplute va înre-gistra cea mai rapidă creștere dintre produsele din foietaj,datorită amplificării cererii de croissante congelate pepiețele noi și consumului mai dinamic în regiuniletradiționale. Platformele online vor reprezenta un canal devânzare și distribuție viabil pentru acest tip de produse. Prăjiturile congelate au o cotă de piață redusă, dar voravea cel mai rapid ritm de creștere, de 8,9%, în intervalulprognozat, favorizate de avantajele conservării prin conge-lare cum ar fi utilizarea cu mai multă ușurință a aromelorexotice sau dezvoltarea unor noi tehnici de preparare.Consumul de prăjituri și produse de patiserie congelateîn regiunile dezvoltate se datorează, în mare parte, caracte-risticilor lor de confort și atenției acordate produselor sănă-toase și a celor de tip on-the-go (de consumat în mers) dinacest segment.Produsele de panificație congelate au cota cea mai marede piață și vor crește în continuare în popularitate datorităușurinței în pregătire și calităților asemănătoare produselortradiționale, se remarcă în  studiul Mordor Intelligence.

Europa va continua să dominepiața produselor de panificațiecongelate, cu o cotă de piață de36%, și se estimează că va atinge10 miliarde USD până în 2022, cuun ritm mediu anual de creșterede 8,1% în perioada 2016 - 2022,preconizează Market Data Fore-cast. În același timp, segmentul pa-tiseriei congelate de pe piața euro-peană va atinge o cotă de 62,3%din volumul pieței globale de profilpână în 2024, estimează Persis-tence Market Research. Ţări pre-cum Germania, Marea Britanie,Franța sau Italia sunt printre celemai importante state producă-toare de astfel de produse.Poziția de lider este datoratăpe de o parte inovațiilor tehnolo-gice, care au determinat dezvolta-rea și profitabilitatea sec   torului,iar pe de altă parte ponderii ridi-cate a populației cu venituri maridin regiune, care a impulsionat ce-rerea de produse de panificație -patiserie congelate din gama pre-mium.Produsele de panificație - pati-serie pentru micul dejun repre-zintă un segment dominant înindustria europeană. Oamenii aleggustările rapide pentru masa dedimineață, ceea ce a favorizat cere-rea pentru aceste tipuri de pro-duse. De asemenea, dezvoltareaturismului, a sectoarelor cateringși fast-food  oferă premisele uneicreșteri pro   mi țătoare în regiune,în perioada viitoare.

Disponibilitatea produselorcongelate fără gluten va contribuiși ea la creșterea pieței, mai ales înțările dezvoltate.Piața europeană este susținutăde cererea însemnată pentru pro-dusele „congelate gata de copt”,care în 2015 reprezentau 70% dinpiață, precum și, într-o măsură maimică, de cererea pentru produselecoapte „decongelate și servite“ șipentru cele „congelate nedospite”.America de Nord se află pepoziția a doua în topul consumuluide produse de panificație conge-late, cu o pondere în creștere, da-torită cererii pentru produsecongelate parțial coapte, specificăMarket Insights Reports.Regiunea Asia-Pacific va înre-gistra o dinamică accentuată, cu unritm mediu anual de 8,6% în pe-rioada 2018-2023, datorită creș -terii economice a țărilor din acestspațiu geografic și ca urmare ainfluenței culturii occidentale asu-pra populației locale.

Piața globală a produselor de panificație congelate a fost evaluată la 16 miliarde USD
în 2017, se așteaptă să atingă 24 miliarde USD până în 2022 și un ritm mediu anual de
creștere (CAGR) de 8 % în perioada 2018-2023 

Restaurantele şi lanţurile de cafenele au înflorit
datorită panificaţiei congelate Întotdeauna proaspete și gata de consum, produsele de panificație -patiserie congelate au răspuns cererii crescânde pentru produse de tipon-the-go sau oricând la îndemâna consumatorului.La nivel mondial, segmentul catering&industrial va fi canalul de dis-tribuție cu cea mai rapidă creștere. Situația este influențată de dezvoltareaturismului și de numărul tot mai mare de branduri de produse depanificație. Sectorul fast-food este un canal de distribuție în plină evoluție.A atins un volum de 350 mii tone în 2016 și va înregistra o majorare no-tabilă până în 2024, odată cu sporirea veniturilor populației și îmbunătă-țirea nivelului de trai în țările cu un ritm alert de dezvoltare. În segmentulsupermarketuri/hipermarketuri valoarea pieței globale este estimată la9 miliarde USD în anul 2024, datorită diversității de sortimente șiprețurilor scăzute.

Potențial pe segmentul 
patiseriei premiumÎn România, piața și consumul de ali-mente congelate sunt dintre cele mai re-duse din Europa, deținând aproximativ5% din piața pâinii. „Anul trecut am im-
portat aproape 100 de mii de tone de pro-
duse de patiserie congelate, în valoare de
200 de milioane de euro, în timp ce consu-
mul de pâine este de 1.800 de mii de tone
anual”, apreciază Aurel Popescu,președintele Asociației ROMPAN.Tendința ultimilor ani pe piața internăa panificației și patiseriei congelate a fostconversia de la produsele tradiționale dinaluat de patiserie către produsele conge-late gata de coacere, păstrând trendul glo-bal privind consumul de confort și celpentru produse de tip on-the-go.

„Piața de retail a produselor de patise-
rie congelate crește constant în fiecare an.
Potențialul segmentului este mai mare în
zona de patiserie premium, unde consuma-
torul își dorește varietate și calitate”, com-pletează președintele ROMPAN.

europa domină piața

evoluția pieței globale a produselor de panificație
- patiserie congelate (valoric, în miliarde USD)

Distribuția pieței în funcție de tipurile de 
produse, la nivel global

Magazine de proximitate
Hypermarket & Supermarket
Brutării artizanale

Catering & Industrial
Fast-Food

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

evoluția pieței europene în funcție de canalul de distribuție
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Creşterea capacităţilor de
producţie a atras după sine
necesitatea de a lărgi pie ţele de
distribuţie, însă, în acelaşi timp,
a apărut şi provocarea de a găsi
noi soluţii de protejare a
bunurilor pentru ca acestea să
reziste cât mai bine transportu-
lui, dar şi o perioadă cât mai
îndelungată de timp. Astfel, s-a
dezvoltat ex ponenţial activi-
tatea de ambalare, de la materi-
ale tot mai sofisticate şi
atrăgătoare până la tehnici care
includ dozarea de agenţi de con-
servare în timpul ambalării, iar
producătorii au început să
înţeleagă din ce în ce mai bine
că, pe lângă rolul de protector,
ambalajul poate transmite şi un
mesaj cumpărătorului final şi-l
poate influenţa în alegerea pro-
duselor pe care doreşte să le
achi ziţio neze.

Modalități de ambalareÎn cele ce urmează vom face o scurtătrecere în revistă a tipurilor de ambalareși a echipamentelor folosite cel mai des pepiața produselor de panificație, patiserieși cofetărie. 
l Vom începe cu cea mai simplă me-todă, folosită în special în panificație: am-balarea în pungi preformate. Aceastaconstă în folosirea pungilor de diverse di-mensiuni în care se introduce în specialpâinea feliată. Este o metodă facilă, care nupresupune un echipament special, cuexcepția unui suport care este montat deobicei pe mașina de feliat și care ajută lasusținerea produsului în vederea introdu-cerii acestuia în pungă. Deși este o metodăcu o productivitate scăzută și cu un volumînsemnat de muncă manuală, dacă închi-derea ambalajului este făcută cu clipband,pe care pot fi marcate lotul și data expiră-rii, produsul final are un aspect elegant șiavantajul că ambalajul se poate deschideși închide de mai multe ori.
l O altă metodă este cea a termo -contracției, care presupune folosirea uneimașini care poate să realizeze atât lipireafoliei, cât și ter mo contragerea acesteia,ambalajul mulându-se pe forma produsu-lui. Metoda este folosită atât pentru pâine,cât și pentru produse de patiserie și cofe-tărie, pentru acestea din urmă folosin   du-seo tavă suport din carton sau plastic ali-mentar. Acest mod de lucru are avantajulunui cost scăzut, însă productivitatea nueste foarte ridicată. De asemenea, de obi-cei operațiunea de ambalare este dublatăde cea de aplicare de etichete întrucât foliafolosită nu poate fi deja imprimată, deoa-

rece în timpul procesului de termocontra-gere ima ginile ar suferi deformări.
l Următoarea metodă întâlnită estecea de tip flow pack și este folosită în spe-cial pentru capacitățile de producție mariși foarte mari, putându-se depăși 90 deambalări pe minut. Metoda este potrivităîn special pentru produsele decofetărie/patiserie, dar este folosită cusucces și pentru pâinea la tavă, care, dato-rită formei regulate, poate fi ambalată șicu viteze mari.  Aceas  tă metodă oferăavan tajul po si bi lității imprimării auto-mate pe am  balaj a datei de producție sauexpirare împreună cu lotul din care faceparte produsul. Spre deosebire de meto-dele anterioare, sistemul flow pack oferăavantajul unei sigilări superioare și poateasigura și pul ve rizarea de alcool sau gazcu rol de inhibitor pentru microorganismedăunătoare, conferind produsului o vala-bilitate ce poate ajunge până la câteva luni.De asemenea,  ma șinilor tip flow pack li sepot adapta diverse sisteme de alimentareastfel încât in ter venția operatorilor umanisă fie redusă la minimum. Deși este indis-cutabil o rezolvare ca re impune investireaunui buget mai mare, mașina flow packeste o soluție. 
l Rămânând în domeniul producțieiindustriale, merită să ne oprim asupra in -sta lațiilor combinate, care pot realiza atâtcântărirea și dozarea, cât și ambalareaproduselor. Dis ponibile în mai multe va-riante și folosind unul sau mai multe ca-pete dozatoare adaptate în funcție de tipulde produs, aceste instalații pot fi utilizatecu succes în cazul snacksurilor, al produ-selor de patiserie, dar și al covrigilor sauchiar al chiflelor. Un mare avantaj al aces-tui sistem este flexibilitatea, întrucât dupăpartea de doza re se poate alege o so lu țiede ambalare în funcție de dorința clientu-

lui: de la clasicul ambalaj tip „pernuță“până la cel STABILO. De asemenea,instalațiile de acest tip sunt prevăzute cudiverse opțiuni de amortizare, pentru evi-tarea ruperii sau spargerii produselor fra-gile, realizând dozarea și ambalarea unorcantități importante de produse, cu pier-deri nesemnificative.  
ambalajul ca o carte 
de vizităAmbalajul este de multe ori privit caun element necesar, care trebuie să pro-tejeze produsul, dar care nu trebuie să în-carce prea mult costul acestuia. Chiardacă în ultimii ani lucrurile s-au maischimbat, există mulți producători careîncă aleg să utilizeze soluții ieftine. Pelângă faptul că au inconvenientul că nupot proteja într-un mod optim produ-sele, și capătă după primele atingeri unaspect de „învechit“, nici acoperireagrafică a acestora nu poate fi una re-marcabilă, lăsând produsului un as-pect auster, care de multe ori

influențează negativ părerea consumato-rului sau chiar îl determină să nu aleagăprodusul. În condițiile în care lupta dinpiață devine din ce în ce mai strânsă, con-sider că ambalajul merită o atenție de-osebită, iar calitatea materialelor folositesă permită produsului să își păstreze untimp cât mai îndelungat aspectul de„proaspăt“. De asemenea, alegerea culo-rilor și a graficii trebuie să fie de naturăsă evidențieze produsul față de cele aleconcurenței și să reamintească consuma-torului calitatea din interior de fiecaredată când acesta îl vede la raft. În conclu-zie, vechea zicală „Ambalajul vindemarfa“ este mai actuală ca oricând!

ambalajul ca utilitate

nMarius Costea,
Director vânzări Nova Pan - 
Divizia echipamente şi linii industriale 

Ambalare cu
termocontracţie

Ambalare tip
flow pack

Cântărire,
dozare şi 
ambalare
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țestul, cel mai vechi cuptor 
pentru pâine

Câmpia Olteniei, cu terenurile
sale foarte fertile, a favorizat din
cele mai vechi timpuri cultivarea
cerealelor. Numeroasele vestigii
arheologice, mărturii scri se, dar și
mulțimea credințelor și obiceiuri-
lor, reminiscențe ale unor vechi ri-
turi agrare, dovedesc faptul că, de
milenii, agricultura a fost una din-
tre ocu  pațiile de bază ale locuito-
rilor acestor meleaguri, lucru
valabil pentru întregul spațiu car-
pato-danubian.

Încă din secolul al V-lea 
î.Hr., istoricul grec Xenofon vor -
bește despre „pâini mari dospite“
ce se preparau pe aceste melea-
guri, iar Plinius cel Bătrân (sec. I
d.Hr.) menționează exis tența în

Tracia a mai multor specii de grâu
și remarcă „pâinea foarte bună la
gust“ (din mei), în timp ce pe Co-
lumna lui Traian sunt reprezen-
tate scene în care legionarii
romani seceră pe ogoa rele culti-
vate de daci.

Câmpia Olteniei,  
grânar istoric

În perioada stăpânirii romane,
agricultura, ocupația de bază a lo-
cuitorilor, a cunoscut o dezvoltare
mai amplă. Dat fiind faptul că ex-
ploatarea economică a Daciei se
baza tot mai mult pe exploatarea
pământului, Câmpia Olteniei de
astăzi reprezenta o însemnată
parte din grânarul Daciei. În
Câmpia Olteniei, viața economică
a fost dominată de agricultură și
în următoarele secole. În secolul
al V–lea, Priscus Panites (unul
dintre solii trimiși de împăratul
bizantin Theodosius al II-lea la
curtea lui Attila) consemnează în
notele sale privind locuitorii sa-
telor de pe teritoriul de azi al Ro-
mâniei că, la ospăț, „au pus pe
mese pâine“.

Numeroasele unelte legate de
cultivarea cerealelor, gropile de
provizii, ca și vestigiile unor in-
stalații pentru copt pâinea desco-

perite cu prilejul săpăturilor ar-
heologice pe tot cuprinsul aces -
tui teritoriu dovedesc că cereale
precum meiul, grâul și secara au
jucat un rol important în ali-
mentația populației.

De la turte 
nedospite, la pâine 

La început, din cereale măci-
nate cu ajutorul râșniței se pre-
parau turte nedospite care se
coceau în „spuza“ încinsă a ve-
trei. Vatra era lucrată dintr-un
strat de pietriș de râu acoperit cu
o lipitură de lut groasă, din pă-
mânt bătut, din cărămizi fixate
într-un strat de nisip.

Cu timpul, s-a ajuns la con-
struirea unor instalații speciale
pentru coptul pâinii. Pe parcurs,
ca urmare a dezvoltării agricul-
turii și a extinderii suprafețelor
cultivate cu grâu, s-au dezvoltat
și perfecționat noi sisteme menite
să îmbunătățească modul de pre-

parare a cerealelor și respectiv
alimentația. Cele mai vechi sis-
teme pentru copt pâinea, folosite
până astăzi de locuitorii județu-
lui Olt, sunt țestul și cuptorul pe
vatră. Faptul că aceste instalații,
care s-au folosit concomitent,
sunt legate de vatra liberă cu
horn demonstrează o dată în plus
vechimea lor.

Ţestul este unul 
dintre cele mai vechi
sisteme de coacere 
a pâinii

Ţestul este unul dintre cele mai
vechi sisteme de coacere a pâinii
din România, folosit mai ales în
zona rurală din sudul  țării. Denu-
mirea de țest vine din cuvântul
latin „testum“ care înseamnă vas de
lut, capac de argilă. Cel mai vechi
țest a fost descoperit pe teritoriul
județului Olt – comuna Fărcașele –
dispozitiv care datează din secolul
al X–lea. A fost găsit în anul 2002,

l Ţestul este unul
dintre cele mai
vechi sisteme din
România pentru
coacerea pâinii,
folosit mai ales în
zona rurală din
sudul ţării 
l Tehnica de
confecţionare a
ţestului este
similară cu cea a
ceramicii primi-
tive: se modelează
cu mâna şi se lasă
să se usuce la soare 

În legătură cu întregul
şir de credinţe şi
superstiţii trebuie să
punem şi mărturiile
multora că ţesturile
făcute în această zi a
Ropotinului „sunt un
leac, adică în timpul se-
cetos se aruncă un ţest
în fântână şi începe să
plouă, sau o femeie
gravidă fură un ţest de
la un vecin şi-l duce 
în tr-un lan de grâu ori
de porumb şi ploaia e
gata“.
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în timpul săpăturilor arheologice
organizate la Fărcașu de Jos, cam
la 50 m de cimitir, într-o locuință
semiîngropată (sec. X–XI). Alt țest
descoperit în același an datează
aproximativ din secolul al XVI–lea,
și a fost găsit tot la Fărcașu de Jos,
în punctul „La cimitir“ tot într-o lo-
cuință semi îngropată (sec. XV–XVI).

Față de cuptorul de dimensiuni
mari, țestul prezintă avantajul că
se încălzește mai repede, „cu sur-
cele, bălării, coceni de porumb și
bețe de floarea soarelui“ și că, pe
lângă pâine dospită, azi mă, turtă,
se coc sub el și alte mân căruri
(ghiveci, cartofi, car ne).

Doar femeile făceau
ţesturi

Tehnica de confecționare a țes-
tului este similară cu cea a cerami-
cii primitive: se modelează cu
mâna și se lasă să se usuce la
soare. În comunele Fărcașele și
Milcov se confecționează și în pre -
zent țesturi din pământ, acest
lucru fiind un apanaj  al femeilor.
Faptul că doar femeile fac țesturi
credem că este urmarea unor im-
plicații de natură magico–reli-
gioasă, care au persistat în
de  cursul timpului. Materialul din
care se confecționează țestul în sa-
tele județului Olt este lutul (pă-
mântul galben) amestecat cu
balegă de cal și uneori cu câlți.
Acest arhaic cuptor mobil făcut
din lut, după o anumită tehnică, se
confecționa la începutul secolului
trecut într-o atmosferă plină de
credințe magice. Erau anumite
zile, imediat după Paște, când gru-
puri de femei se adunau la un loc
și, urmând un minuțios sistem de

practici, călcau și modelau țesturi
de pământ.

Magia Ropotinului
ţine răul departe de
ţest

Acum nimeni nu mai crede în
anumite practici, pe care locuitorii
satelor de la începutul secolului
trecut le săvârșeau cu ri  gu rozitate.
Atmosfera magică ce învăluia altă-
dată cu misterul ei facerea
țesturilor s-a spulberat sub neiertă-
torul suflu modern. Bătrânii își
amintesc însă că țesturile se făceau
la sărbătoarea Ropotinului. În ma-
joritatea satelor, sărbătoarea Ro -
po tinului se ținea în a treia marți
după Paște. Sunt și sate în care
aceste sărbători se țineau trei
marți, trei joi și trei sâmbete după
Paște, ori numai joile după Paște. În
credințele poporului, aceste zile
erau adevărate sărbători care,
„dacă sunt serbate, atunci nu bate
piatra sau gheața, adică grindina,
pometurile și semănăturile“.

Se mai spune că „Ropotinii se
țin ca să îngreuneze sarcina diavo-
lului prin pământul ce-l în -
trebuințează la facerea țestelor“. De
aceea, această zi mai era numită în
popor „Ziua ucigașului“.

Cum se făceau
ţesturile?

Cum se făceau țesturile? Simpla
muncă de a călca, de a frământa
pământul cu picioarele și apoi de 
a-l așeza pe o moviliță – formă era
și ea învăluită într-o atmosferă de-
osebită, de acte magice a căror
semnificație s-a pierdut în decursul
timpului.

Astăzi, fără să se mai cunoască
această semnificație, este intere-
sant de remarcat că, în virtutea
tradiției, țestul se lucrează exclusiv
de femei, adunate în colective de 3
– 5 persoane, lutul amestecat cu
balegă de cal și câlți se frământă
cu picioarele de nouă ori și uneori
în timpul frământatului se spun
anumite versuri. Lutul astfel pre-
gătit se împarte în „guguloaie“ și
se modelează cu mâna pe un mu-
șuroi de paie și frunze, în forma
unui clopot așezat cu gura în jos.
La partea superioară se practică
două orificii, prin care se introduce
„fierul țestului“, cu ajutorul căruia
se agață de lanțul coșului, când se
pregătește pentru copt.

Pe la începutul secolului XX, un
informator din județul Olt –
Ciomăgești – spunea: „...Cârduri de
femei și fete merg la câmp unde
pasc caii, să adune balegă, apoi vin
acasă, joacă pământul cu picioa-
rele, amestecă cu balega, fac mu-
șuroaie de pământ ca să dea
forma țestului, se lasă la soare 2 –
3 zile, se pun apoi la păstrare,
după ce s-au spoit bine“.

Munca era precedată
de  festinuri între
femei

Ţesturile se făceau în grupuri
de femei, fiindcă munca era destul
de dificilă. Dar nu trebuie neglijat
nici faptul că o asemenea muncă
era precedată de festinuri între
femei, iar actele magice nu lipseau
nici ele, fie că se stropea sau se
spoia țestul cu vin, fie că, în timpul
cât lucrau, cei care treceau pe
drum nu aveau voie să dea binețe.

Nu lipsită de semnificație este
și credința că, frământând pă-

mântul, femeile calcă pe însuși dia-
volul. În această zi „femeile calcă
țeste, pentru ca diavolul să fie căl-
cat în picioare și dogorit de foc ca
și țestele“.

O altă credință plină de umor,
dar și de semnificații, este aceea că
femeile aveau dreptul o singură zi
pe an să-și bată bărbații și, nepu-
tându-i bate, făceau țesturi.

Lumea geto–dacică din Car -
pați va fi acceptat această „zi a
ucigașului“ cu întregu-i cortegiu
de credințe păgâne, care învăluie,
cum am văzut, și facerea țestului.

Un cuptoraş care a 
alinat viaţa grea

Că acest mobil cuptoraș a în -
soțit pe om în greaua-i existență
încă de la începuturi, este de nedis-
cutat. Pledează pentru acest fapt
nu numai sistemul rudimentar de
coacere, dar și mulțimea de
credințe „deșarte“ și practici ma-
gice de care au ținut seama. Dacă
ne întrebăm, astăzi, ce sem -
nificație au avut toate cele expuse
pentru colectivitățile umane din
vremurile îndepărtate, și chiar
pentru multe de mai târziu, răs-
punsul vine tot din mărturiile po-
porului și întreaga lui viață.
Neputincios, predominat de for țele
vitrege ale naturii, pe de altă parte
obsedat de nenumărate întrebări
cărora nu le putea da dezlegare
decât în chip pueril,  și-a creat o
lume a lui. Cum era și firesc, lumea
aceasta era de natură magică.

Aşa cum rezultă din
etimologia cuvântu-
lui şi din faptul că şi
grecii îl foloseau
pentru coptul pâinii,
ţestul a avut o arie
de răspândire foarte
întinsă, care
cuprinde Illyria,
Bosnia, Muntenegru,
Bulgaria, Albania,
partea sud-vestică a
Câmpiei Panonice,
România, fiind
cunoscut până în
Caucaz. Utilizarea
ţestului corespunde,
în România, cu zona
de folosire a vetrei cu
hotă suspendată
(„corlată“), una din-
tre cele mai arhaice
forme, ceea ce
dovedeşte o dată mai
mult vechimea lui pe
acest teritoriu.

Magie și credință în tradiția țesturilor
Cele trei zile de marți, trei joi

și trei sâmbete după Paște, săr-
bătorile Ropotinului, erau ținute
ca sărbători doar de femei și era
permis să se facă numai țesturi.

Împotriva acestor sărbători,
ca unele ce încurcau credința
creștină prin caracterul lor
păgân, s-a ridicat biserica. Mi-
tropolitul Filaret al Râmnicului
la 1845 spunea: „Iaca mai de ru-
șine ori de păcat la creștini iaște
sărbătoarea dracului. Ci dar se
cuvine foarte mult la tot bunul
creștin și temătoriu de Dumne-
zeu să nu mai prăznuiască într-
acea zi acea spurcată
sărbătoare, și babele să se pără-
sească de țesturile ce fac în ziua
aceea, adică în pofida dracului,

cum zic iale“. Istoricii nu cred că
intervenția Mitropolitului Fila-
ret să fi avut vreo influență, de
vreme ce până târziu, în pragul
veacului XX, sunt atâtea mărtu-
rii că sărbătoarea Ropotinului
se ținea cu sfințenie de către
femei, zi în care se făceau
țesturi, tocmai ca să potolească
duhurile rele, să nu le strice se-
mănăturile și să nu pocească pe
cineva.

În trecut, aceste sărbători
aveau o dublă funcție: pe lângă
cea de copt turtele de mălai și de
azimă, și o funcție magică.
Credința era generală, „se fă-
ceau țeste să le sorocească pe
spinarea lui Ucigă-l Crucea (sau
Ucigă-l Toaca), ca să-l oprească

să mai poată sminti pe oameni“,
de aceea „în aceste țeste nu este
bine să coci pâine de pomană“.

În alte sate însă exista
credința că „după ce fac țestele,
femeile pot lucra restul zilei,
pentru că au așezat țestul pe
capul dracului și deci l-au făcut
neputincios, adică nu mai poate
să facă nici un rău“. În strânsă
legătură cu toate acestea, în tre-
cut, femeile din satele județului
Olt, după ce țesturile erau gata,
făceau deasupra lor o cruce.

Este fără îndoială tot un act
magic ca, prin semnul creștin al
bisericii, lumea să fie ferită de
duhurile rele, închise sub clopo-
tul de lut al țestului.

Sursa articolului: Claudia Balaş-muzeograf:
http://www.folcloroltenesc.ro/testul-in-oltenia
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Muzeul din Cetatea OradeaÎn România, singurul, sau poate doar cel maicunoscut muzeu al pâinii, se află în Cetatea Ora-dea, într-o clădire ce a adăpostit o brutărie
funcțională timp de 305 ani.  Spațiul muzeal do-rește să redea, cât mai fidel, istoria pâinii, de labobul de grâu, până la coacerea aluatului încuptoarele străvechi. În spațiul în care a fostamenajat Muzeul Pâinii a funcționat mai binede 300 de ani brutăria cetății. Clădirea a fost ri-dicată după cucerirea fortăreței de către aus-trieci, în 1692, din ordinul generalului Corbelli,cu destinația de brutărie, fiind dotată cu șasecuptoare. Apoi, pe vremea comuniștilor,construcția a fost modernizată: cuptoarele autrecut de pe combustibil lemnos pe injectoarede motorină. Brutăria de la acea vreme aveadouă cuptoare, unul cu trei vetre și unul cudouă vetre, iar în spate se afla atelierul de fră-mântat. În 1997, brutăria a fost închisă. În 2016, în clădirea reabilitată odată cu în-treaga cetate,  a fost deschis Muzeul Pâinii în ca-drul căruia este redată istoria acestui aliment.

Pâinea, în muzee (1)
În toată lumea există, potrivit unor surse, 13 muzee dedicate pâinii. Prezentăm în
acest număr cel mai cunoscut muzeu al pâinii din România, dar şi cel mai nou și

modern muzeu care poate fi vizitat în Austria, în apropierea orașului Linz.

Muzeul Paneum, austriaMuzeul Paneum a fost conceput cu scopulde a ne introduce în fascinanta poveste a pâinii– încă de la începuturi și până în prezent.Expoziția prezintă cultura producerii pâiniipe parcursul a mii de ani. Exponatele au fost co-lectate în decursul a 30 de ani. Pe aproape1.000 de metri pătrați de spațiu expoziționalpot fi văzute 1.200 de exponate. Colecția cu-prinde artefacte egiptene, totemuri peruane șiporțelanuri de Meissen, vase chinezești pentrugrâne, lăzi și însemne ale breslelor, picturi și miide cărți, în total, 9.000 de ani de istorie. Fiecareobiect din colecție reprezintă pasiunea pentrupâine și demonstrează că aceasta înseamnă,mai presus de toate, cultură. De la începutul lunii octombrie 2017, Pa-neum este găzduit într-o clădire nouă, cu o ar-hitectură avangardistă, în Asten, în apropiereaorașului Linz. Creat ca o călătorie arhitecturală

în lumea pâinii, Paneum reprezintă ocombinație de unghiuri și curbe, lumină și în-tuneric, tradiție și inovație. Construcția din oțela exteriorului contrastează cu structura dinlemn din interior, iar liniile curbe permit vizi-tatorului să circule în toate zonele muzeului.

l Cu o sută de ani în urmă,americanul Otto Frederick Roh-wedder,  a brevetat  prima mașinăautomată pentru feliat pâinea.Problemele legate de menținereaprospețimii unei astfel de pâini l-au descurajat să înceapăproducția la scară largă. După maibine de zece ani a reluat concep-tul, și în 1928 a proiectat o linie deproducție care a feliat pâinea șiapoi a împachetat-o   în așa fel încâtsă își mențină prospețimea.

l Francezii făceau bastoanelungi de pâine încă de la mijloculsecolului al XVIII-lea, dar baghetaa devenit un simbol al bucătărieifranceze abia în secolul al XX-lea.O lege adoptată în 1920 le interzi-cea lucrătorilor să înceapă muncaînainte de ora 4 dimineața, ceea ceîi împiedica pe brutarii francezi săaibă dimineața devreme pâineproaspătă pentru clienții lor. Înaceste condiții, ei au inventat o ba-ghetă ce permitea o coacere ra-pidă și, curând, aceasta a devenitparte din viața de zi cu zi a france-zilor.
lCatedrala Saint Paul, cea maimare biserică din Londra, a fostreconstruită, așa cum o știm azi, în

urma unei catastrofe provocate deun cuptor de pâine. Marele Incen-diu din Londra anului 1666 a iz-bucnit la brutăria lui ThomasFarriner (sau Farynor) de pe Pud-ding Lane. Focul a pustiit centrulmedieval al Londrei și s-a estimatcă a distrus, pe lângă vechea bise-rică St. Paul, 13.200 de case în carelocuiau 70.000 de oameni, 87 debiserici și mare parte din clădirileautorităților orășenești. Londra afost reconstruită apoi pe acelașiplan al străzilor ca și înainte deMarele Incendiu.
l Pâinea de graham a fost in-ventată de pastorul american Syl-vester Graham,  un pionier îndomeniul nutriției, care a încercatacum aproape 200 de ani să-i în-vețe pe oameni să mănânce maisănătos și care a creat pentru ei opâine cum nu se mai văzuse pânăatunci. În 1829, Sylvester Grahaminventa Dieta Graham, bazată  înspecial pe consumul de fructe, le-gume și alimente bogate în fibre șiexcludea carnea. Pornind de laprincipiile acestei diete, SylvesterGraham a inventat și pâinea Gra-ham, o pâine obținută din făină in-tegrală măcinată grosier (cuspărtură de tărâțe) și fără aditivichimici. 
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