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Uniunea Inter -naţională a bruta ri -lor, patiserilor şicofetarilor (UIBC)a desemenat câşti -gă torii anului2018.Astfel, JochenBaier, din Germa-nia, a fost votat
„Brutarul anului
2018”,  iar Salva-dor Pla Petit, dinSpania, a fost votat
„Cofetarul anului
2018”. Desemna-rea câştigătorilors-a făcut după juri-zarea  a şaptefinalişti din Ger-mania, Islanda,Spania, Suedia şiTaiwan. Au fostevaluate realizărileprofesionale alecandi daţilor, suc-cesele în com pe -tiţii, apariţiile în publicaţii, efortul şiimplicarea în marketing şi activităţi de i no -vare în comerţul cu produse de panificaţie,patiserie şi cofetărie. „A fost un rezultat foarte
strâns, deoarece toți candidații au avut
referințe şi rezultate excelente. Alegerea celor
mai buni dintre cei mai buni profesionişti nu
este o sarcină uşoară şi îi felicităm pe toți
candidații pentru munca minunată pe care o
fac în şi pentru sectorul de panificație şi cofe-
tărie-patiserie”, a declarat preşedintele UIBC,Antonio ARIAS. Cei doi laureaţi vor primi pre-miile în timpul Congresului UIBC 2018,  latârgul comercial IBA de la München. Ei vorcrea, cu această ocazie, o reţetă specială depâine şi un desert artistic pentru cina de gală,când va avea loc şi ceremonia de premiere.În anul 2019, cei doi câştigători  vor aveamisiunea de a promova profesiile de brutarşi patiser - cofetar, dar şi activitatea UIBC laevenimentele publice de pe tot globul.

eVeniMenTe eXTeRne
iBA, 15  -  20 septembrie 2018, München, germania.Important târg dedicat industriei din domeniu.
The Cake & Bake Show, 5 - 7 octombrie, Londra,

Marea Britanie. Eveniment pentru specialişti în pani-ficaţie, patiserie, cofetărie.
Baking & Chocolate Festival, 11 – 14 octombrie,Stockholm, Suedia. Târg internaţional pentru industriaalimentară şi a băuturilor.
SiAl, 21 - 25 octombrie, Paris, Franța.  Evenimentdedicat profesioniştilor din industria alimentară carecaută inspiraţie.
Tallinn Food Fest, 25 – 27 octombrie, Tallinn, esto-

nia. Târg dedicat industriei alimentare şi  HoReCa.
Food-Tech eurasia, 31 octombrie - 3 noiembrie, Is-tanbul, Turcia. Expoziţie pentru furnizori de tehnologiede procesare şi producători din industria alimentară.
The Chocolate Show, 31 octombrie – 4 noiembrieParis, Porte de Versailles Exhibition Center.  SalonulMondial al Ciocolatei.
Cake international, 2 – 4 noiembrie, Birmingham,

Marea Britanie. Expoziţie tip show pentru arta deco-rării torturilor.

Târgul de agricultură AgRoiAl par-
tener, 19  –  21 septembrie 2018, Slobozia.Expoziţie de echipamente şi produse pen-tru agricultură, zootehnie şi alimentaţie,ediţia a XXIII-a. Va avea loc pe Platforma Ex-poziţională, zona vest, Slobozia (lângă Kauf -land).

AgRAliM, 20  - 23 septembrie, lețcani,Iaşi. Târg agricol din regiunea Moldovei. Or-ganizat în Centrul Transagropolis, situat înzona Drumului European 583.
FoodSeRViCe & hoSPiTAliTY eXPo,20 - 22 octombrie, București. Echipamenteşi soluţii pentru operatorii din industria Ho-ReCa. Organizat la Romexpo Pavilion B1. 
indAgRA Food, 31 octombrie  –  4 no-iembrie, Bucureşti. Târg internaţional pen-tru industria alimentară, organizat deROMEXPO.
ingRedienTS ShoW, 11 – 12 oc-tombrie, Sibiu. Locul de întâlnire a proce-satorilor din industria alimentară cufurnizorii de ingrediente.

eVeniMenTe inTeRne

UIBC anunţă

Brutarul şi 
cofetarul 
anului 2018Recolta de grâu din acest an va fi maislabă decât cea de anul trecut - la sfârşitullunii august estimările arătau o dimi-nuare cu cel puţin 20% faţă de 2017 - darpe măsură ce se întârzie secerişul, dincauza apei acumulate pe câmp, pierderilevor creşte, susţine Laurenţiu Baciu, pre-şedintele Ligii Asociaţiilor ProducătorilorAgricoli din România (LAPAR).Potrivit şefului LAPAR, pentru cultu-rile agricole, anul 2018  a fost unul dintrecei mai capricioşi din ultimii câţiva zecide ani, pentru că au fost prezenţi absoluttoţi factorii pe care îi poate dezvolta na-tura: secetă, inundaţii, grindină, furtuni şiexces de umiditate. În plus, a apărut şipesta porcină africană (PPA) care arputea influenţa masiv exporturile de ce-reale, în special pe cele de grâu şi po-rumb, culturi care de fapt aduc cele maimari încasări în comerţul cu produseagroalimentare. Anul trecut, exporturilede grâu şi porumb ale României au atins1,73 miliarde de euro. 

„nu ştim până unde se vor
duce pierderile”Şeful LAPAR susţinea în luna augustcă recoltatul la grâu încă nu se terminase,

existând zone unde apa nu permitea in-trarea utilajelor în câmp. „Nu ştiu dacă de
la 1 iulie şi până în prezent, aproape de
sfârşitul lui august, cumulat pe fiecare oră,
am avut cinci zile bune pentru seceriş la
grâu. E greu recoltatul în asemenea con-
diții, se produc pagube destul de mari, şi
nu ştim până unde se vor duce pierderile,
pentru că procesul mai durează. Cu sigu-
ranță producția va fi mai slabă anul
acesta, fără niciun dubiu, cel puțin cu acele
procente pe care le-am anunțat deja, circa
20%", a declarat, pentru AGERPRES, pre-şedintele LAPAR.
Mai puțin grâu pentru
panificație

„Din punct de vedere al grâului pani-
ficabil, este greu de spus acum cât e pani-
ficabil şi cât este pentru furaj. Cert este că
față de anul trecut sau față de acum doi
ani procentul între cele două s-a rostogo-
lit şi astfel avem o cantitate mai mare de
grâu pentru furaj şi mai mică pentru pa-
nificație“, a declarat Laurenţiu Baciu. Înceea ce priveşte preţul grâului, repre-zentantul asociaţiei agricultorilor subli-niază că acesta nu se formează acum şi

este prematur de estimat cum va evolua.
„Probabil poate să fluctueze atunci când
nu se va găsi marfă suficientă sau nu va
fi de calitate foarte bună, atunci o să
joace mai tare prețurile. Rămâne să aş-
teptăm, să vedem ce urmează din punct
de vedere meteorologic, dar şi încheierea
campaniei de seceriş la grâu. Aşa cum vă
spuneam, încă mai sunt suprafețe mari şi
pe zi ce trece se diminuează producția la
hectar“.

Va fi grâul din acest an bun
pentru panificaţie?

Agenţia pentru FinanţareaInvestiţiilor Rurale (AFIR) anunţăcă s-a deschis sesiunea de depu-nere a cererilor de finanţare pe
submăsura 4.2, „Sprijin pentru
investiții în procesarea / marketin-
gul produselor agricole”.Companiile pot obţine fondurieuropene de maximum 2,5 mi-lioane de euro fiecare, pentru afa-ceri în procesarea produselor

agricole, cum ar fi cele de morărit,printr-o linie de finanţare în va-loare totală de 203 milioane euro.Perioada de depunere este: 03 au-gust 2018 – 31 ianuarie 2019.Fondurile nerambursabilesunt asigurate prin ProgramulNaţional de Dezvoltare Rurală2014 – 2020. Pentru dezvoltarea şi moder-nizarea capacităţilor de procesare

şi de comercializare sunt alocate81,2 milioane de euro, iar pentrucrearea de noi unităţi, 121,8 mi-lioane de euro.În cazul investiţiilor care con-duc la un lanţ alimentar integrat,finanţarea poate ajunge până la2.500.000 euro/ proiect.Cererile de finanţare se depunonline la adresa www.afir.infopână la 31.01.2019, ora 16.00. 

Produsele de morărit şi panificaţie, în
topul scumpirilor Crește producția de

unt şi lapte Anul acesta, Uniunea Europeană va avea o creş-tere a producţiei de lapte cu 2,2 milioane de tone şia celei de unt cu 70.000 de tone, arată Departamen-tul American pentru Agricultură, conform Mediafax.În cazul laptelui, producţia totală din UE va atinge155,6 milioane de tone, faţă de 153,4 milioane detone, înregistrate anul trecut. Această creştere a dusînsă la o scădere a preţurilor plătite fermierilor. Situaţia este identică şi la unt. Producţia de untva fi mai mare decât cea din 2017 cu aproximativ 70mii de tone - echivalentul unei creşteri de 2%.  Cutoate acestea, din cauza cererii mari, nu este previ-zionată o scădere a preţului la unt. La sfârşitul luniiiunie, o tonă de unt costa 7.100 de dolari.
Fonduri europene nerambursabile pentru morărit

Produsele de morărit şi pani-ficaţie, alături de ulei şi peşteproaspăt s-au scumpit anulacesta cel mai mult în cursul luniiiulie, reiese din datele InstitutuluiNaţional de Statistică (INS), pu-blicate în luna august. Deşi preţurile mărfurilor ali-mentare au scăzut în iulie faţă deluna anterioară cu 0,80%, s-auînregistrat oscilaţii pozitive de lalună la lună în cazul preţului pro-duselor de morărit şi panificaţie,unde produsele de franzelărie s-au scumpit cu 0,24%, pâinea cu0,19%, specialităţile de panifica-ţie cu 0,17%, iar făina cu 0,13%.
La polul opus, cu scăderi detarife, se situează cartofii, cu7,81%, alte legume şi fructeproaspete (-6,52%). Scăderi ne-semnificative de preţ s-au înre-gistrat la zahăr, ouă, miere.(AGERPRES)

Jochen BAIER

Salvador PLÀ PETIT



grâul SpeltaConsiderat grâu primor-dial şi panaceu, grâul Speltaeste unul dintre cele maiapreciate soiuri de grâu stră-vechi, cu o istorie de peste7000 de ani. Acesta are ungust deosebit, asemănătorcelui de nucă, şi aduce bene-ficii excepţionale organismu-lui. Grâul Spelta esterecomandat în alimentaţia dezi cu zi, fiind o alternativă să-nătoasă la grâul comun pen-tru persoane cu alergii,  bolicardiovasculare, diabet, ar-trită, migrene, ateroscleroză,colesterol ridicat sau tulbu-rări autoimune.Conţinutul ridicat de fibreşi glutenul scăzut îl fac multmai uşor de digerat faţă degrâul comun, fiind o soluţiepentru cei cu probleme diges-tive, inclusiv sindromul colo-nului iritabil. Totodată, fibrelefur  nizate de Spelta ajută şi lareducerea nivelului de coles-terol. Spelta are un indice gli-cemic mai mic faţă de grâulmodern prelucrat, este bogatîn fibre, vitamina E şi magne-ziu, ajutând la reducerea ris-cului de diabet zaharat de tip 2.Acest grâu antic are şi unconţinut ridicat de niacină,contribuind la prevenirea bo-lilor cardiovasculare. Spelta are un înveliş care îlprotejează de radiaţii, poluareşi dăunători, putând fi cultivatfără pesticide.

grâul KamutGrâul Kamut sau Khora-san este un strămoş al grâuluidur. Bobul acestuia este dedouă ori mai mare faţă de celal grâului obişnuit, având oaromă distinctă. Grâul Kamut conţine cu20-40% mai multe proteinedecât grâul modern şi un pro-cent mai mare de vitamine Bşi E, acizi graşi nesaturaţi,magneziu şi zinc. Acesta secaracterizează printr-un con -ţinut bogat în seleniu, careeste un puternic antioxidant,dar şi de lipide şi fibre diete-tice. Acest tip de grâu oferă or-ganismului mai multă ener-gie, fiind recomandatsportivilor şi persoanelor ac-tive, este uşor de digerat şimai bine tolerat de cei cu sen-sibilitate la gluten. Făina din Kamut nerafi-nată îşi păstrează toate calită-ţile nutritive.
grâul einkorn și
emmerGrâul Einkorn este un grâusălbatic, nehibridizat. Esteprima specie de grâu cultivatăde om acum mai bine de10.000 de ani. Soiul Emmer  este şi el ungrâu antic, mult mai bogat înnutrienţi comparativ cu grâulobişnuit, având un gust foarteplăcut.

Pâinea din soiuri de grâu
străvechi

interesul
faţă de
varietăţile
de grâu
străvechi
este în
creştereNumărul lansă-rilor de noi produsede panificaţie conţi-nând grâu Speltasau alte varietăţi degrâu străvechi s-atriplat în ultimiicinci ani. Făina din grâuSpelta este cea maipopulară, dar şi ceadin grâul Kamut şiEinkorn câştigă totmai mult teren.

Lansările de noi produse de panificaţie 
realizate din varietăţi ancestrale de grâu 
s-au triplat în ultimii cinci ani

Ca parte a tendinţei globale către o alimentaţie
sănătoasă, în ultimii ani se observă un interes cres-
cut pentru varietăţile vechi de grâu, cum ar fi Spelta,
Kamut (Khorasan), Emmer, Einkorn, dar şi alte „ce-
reale străvechi“, soiuri  care au rămas nemodificate
de mâna omului de-a lungul timpului. 
Percepute ca fiind mai „sănătoase“, acestea au tot
mai mare căutare, pentru gustul bun și calitățile 
nutritive cu care îmbogățesc pâinea, cu toate că au
performanţe de panificaţie diferite faţă de grâul
modern.

Aceste două soiuri sunt re-comandate în diete datorităcarbohidraţilor complecşi cueliberare lentă. Au un indiceglicemic redus, sunt uşor de di-gerat, substanţele lor nutritivefiind uşor absorbite de orga-nism. Beneficiază de nivelurimai mari de minerale, vita-mine, proteine, acizi graşiesenţiali, fosfor, potasiu, vita-mina B6, luteină şi betacaro-ten, nivel ridicat deantioxidanţi şi au risc alergenicredus. 
grâurile străvechi, 
o provocare pentru
brutariDin aceste soiuri de grâustrăvechi se produce, în modnormal, o pâine cu volum mairedus şi cu densitate ridicată,acest aspect constituind o pro-vocare pentru brutarii care îşidoresc pâini cu textură moale,elastică şi cu o structură aeratăa miezului, aşa cum solicită, deobicei, consumatorii.Alte provocări pentru bru-tari în cazul utilizării soiurilorvechi de grâu sunt şi: stabilita-tea redusă a aluaturilor; păs-trarea scurtă a produselor, cutendinţă de uscare rapidă.

Soluții pentru îmbunătățirea 
aluaturilor din grâu străvechiPentru inconvenientele în ca-drul procesului de panificaţie cugrâul străvechi şi pentru producă-torii care îşi doresc să le corecteze,există enzimele produse de Novo-zymes. Acestea sunt în măsură săcorecteze rezultatele finale, făcândposibilă producerea unor pâini as-pectuoase şi cu volum mai mare,chiar şi cu făină din grâuri stră-vechi.
o pâine mai moale și cu
prospețime mai
îndelungată Enzimele de prospeţime reali-zate de Novozymes permit obţi -nerea unui miez delicat,îm  bunătăţind moliciunea, ume-zeala şi prospeţimea pe durata de-pozitării.
Îmbunătățirea stabilităţii
aluatului şi a volumuluiEnzimele pentru condiţionareaaluatului măresc volumul pâinii şiasigură miezului o structură fină şi

mult mai uniformă. Acestea ajută lacorectarea volumului scăzut şi a den-sităţii ridicate, tipice pâinilor reali-zate cu făinuri din varietăţi vechi degrâu.
o mai bună prelucrare a
aluaturilorEnzimele pentru întărirea glute-nului îmbunătăţesc stabilitatea alua-tului, asigurând condiţii optimepentru o mai bună prelucrare a alua-turilor. Datorită acestora se poate ob-ţine şi o creştere în cuptor aproduselor, chiar şi în cazul făinurilorsărace în gluten sau al acelora carenu pot produce un aluat cu putereatipică făinurilor din grâurile mo-derne.
Privire de ansambluProdusele enzimatice Novozymessunt recomandate în cazul lucrului cuSpelta sau alte varietăţi de grâu vechi.Ele sunt disponibile în formă granu-lată standardizată. Este recomandatăadăugarea enzimelor de panificaţie înfuncţie de cantitatea totală de făinăutilizată în reţetă.

n Ing. doctorand Ana Maria Grigoriu SC gAMA SeRV 95’ SRl 
@ noVoZYMeS A/S



Pâinea românilor în timp şi spaţiu

Românul are un adevărat cultal pâinii, de care sunt legate cre -dinţe, tradiţii şi obiceiuri. Cu toatecă pâinea l-a însoţit la bine şi larău, iar omul de rând a trudit dingreu pentru o pâine, istoria aratăcă populaţia de pe teritoriul actualal României nu a mâncat pâine pesăturate până în urmă cu câtevadecenii. În 1989 consumul de pâine seridica la 130 de kilograme pe capde locuitor, nivel care nu a mai fostatins de atunci. În prezent, România este, po-trivit celor mai recente date aleEuro stat, cel mai mare consuma-tor european de pâine, cu 95 kg depâine/an/cap de locuitor, faţă de omedie a UE de 60 kg/an/cap de lo-cuitor.  În acelaşi timp, Româniaare cel mai mic preţ din UE, lapâine, mai exact la jumătate faţăde media comunităţii de 28 destate, potrivit datelor biroului eu-ropean de statistică, Eurostat.
Primele brutării
mecanizateÎn România se poate vorbi des-pre pro ducerea pâinii la scară in-dustrială abia de la sfârşitulsecolului XIX şi începutul secoluluiXX, aceasta realizându-se în cadrularmatei, în oraşe şi târguri, în ate-liere meşteşugăreşti, care au con-stituit primele unităţi de producţiede mare capacitate, numite „ma-nutanţe“, dotate cu utilaje la nive-lul tehnic al epocii respective.Imediat după Primul Război Mon-dial s-au constituit şi primele uni-tăţi industriale pentru producereapâinii. Acestea utilizau cuptoareîncălzite cu tuburi cu aburi, majo-ritatea tip Dampf, şi malaxoare, fă-cându-se astfel trecerea de lafrământarea manuală şi de la cup-torul de pământ, încălzit cu lemne,la primele utilaje moderne, menitesă mărească atât cantitatea, cât şicalitatea pâinii. Astfel, în Româniaanului 1935, funcţionau 36 debrutării mecanizate, cu un numărde 700 de salariaţi.

Crizele pâiniiLa începutul secolului trecut,grâul, principala cereală exportatăde România, era folosit în ţarădoar de orăşeni şi de românii cubunăstare. La scară ma re, grâul ia loculporumbului, după anii ’40. Cam totatunci apar şi primele crize gene-rale, şi ale pâinii în special, cauzatede secetă, dar mai ales de lipsuriledin anii de debut ai comunismului,1946-1947, de industrializarea şiurbanizarea for ţată, care mutăbrusc aproximativ 55% din popu-laţia României la oraş. În ’48, la na -ţionalizare, noul regim comunist aconfiscat fabricile şi a păstrat bru -tăriile cu două cuptoare, pe care şile-a trecut în proprietate. Pe celecu un singur cuptor le-a închis saudărâmat. În fiecare judeţ a fost în -fiinţată o Întreprindere de Morăritşi Panificaţie, în administrarea că-reia au intrat unităţile de pro -ducţie, fabrici de pâine, de pastefăinoase sau biscuiţi şi napolitane,brutării, magazine de desfacere şimori, şi ele naţio nalizate forţat.Organizarea a rămas neschimbatăpână în ‘91, când au început priva-tizările.
Ultimele cuptoare
colectiveO excepţie în vremea comu -niştilor a constituit-o sistemulmandatarilor, o formă hibridă deproprietate a unor servicii, din pe-rioada 1966-1971, care a permisexistenţa unor patiserii, carman-gerii, brutării sau restaurante pri-vate, cu servicii superioare celorde stat. O altă excepţie a fost cup-torul colectiv, care s-a păstrat pânăspre anii 1965 în oraşe din Tran-silvania. În vechile comu nităţitradiţionale, ca de pildă în ScheiiBraşovului, erau familii care aveauîn proprietate cuptoare de pâine şiunde membrii comu nităţii se du-ceau cu moldele (un fel de coveţiscobite în trunchiuri de lemn)pline cu aluat gata făcut acasă şicoceau pâine, dar şi cozonaci sau

plăcinte. La cuptoare se lucra cuprogramare, fiecare îşi ştia rândul,şi-l respecta. O pâine era ma re,cam de două-patru kilograme, iardupă ce era bătută ca să se spargăcoaja groasă şi neagră de la coptulîn vatră, se mai şi rădea cu o răză-toare specială, ca să fie „făţoasă“.Apoi, pâinile erau învelite în şter-gare albe şi se puneau la păstrareîn gospădării în „casa rece“, adicăîn camera din faţă, cea neîncălzită,în care se primeau musafirii.
Pâinea neagră,
intermediară sau albă
și franzela de 3,20 leiSortimentele de pâine şi fran-zelărie din magazinele de stat nuerau prea diverse în anii comunis-mului, cu o mică excepţie în anii„deschiderii“ din perioada ’70,când, pe lângă pâinea proaspătă,pe rafturi se găsea o gamă diversăşi apetisantă de ,,specialităţi“:brioşe, chifle, cornuri cu unt, cro-chete cu caşcaval, brânzoaice saubatoane cu cremă de vanilie. Apoirafturile s-au golit. Până la intro-ducerea cartelelor, pe rafturi gă-seai cam în toată ţara aceleaşisortimente: pâine neagră, inter-mediară şi albă. Pâinea neagrăcosta 2 lei, iar pâinea intermediară2,70. În Ardeal, mai puteai cum-păra şi pâinea albă cu cartofi, de 2kg, la 7,20 lei. 3,20 lei costa o fran-zelă albă sau, la Bucureşti şi în par-tea de sud a ţării, bagheta lungă.Cu 2 lei puteai lua 5 cornuri de 40de bani, care erau făcute cu lapte.25 de bani costa cornul simplu.Covrigii erau 15 bani, cei simpli,iar cei mai măricei, cu sare, 30 debani.

o jumătate de pâine
pe zi, pe cartelăPentru a da o justificare social-economică raţionalizării pâinii,Ceauşescu a dat vina pe locuitoriidin mediul rural, care ar fi mers înnumăr mare la oraş pentru a cum-păra cantităţi mari de pâine cucare apoi şi-ar fi hrănit porcii dingospodărie.  Sub acest pretext, în-cepând cu 1982, au apărut carte-lele de pâine pentru orăşeni.Acestea aveau culori diferite, de laoraş la oraş, dar peste tot, fiecarepersoană cu domiciliul în mediulurban avea dreptul doar la o jumă-tate de pâine pe zi. Fără cartelă nuprimea nimeni pâine. Aceastaavea 30-31 de rubrici, câte zileavea luna, şi în fiecare zi vânzătoa-rea bifa raţia. În unele judeţe se eli-berau pentru o lună, în altelepentru trei luni. În decembrie ’89,cartelele au mai fost meţinute încădouă zile după fuga lui NicolaeCeauşescu. 
lovitura pâinii
turceşti din anii ’90Ultimele două decenii au pro-dus un reviriment major pe piaţapâinii: pe lângă numeroase for-mule tradiţionale, s-au afirmatmasiv unele sortimente „de im-port“. Cel mai mare impact l-a avutpâinea turcească (foarte aerată şivoluminoasă) şi lipiile ară beşti,care au influenţat comportamen-tul de consum şi piaţa pâiniitradiţionale. „Prin 1995 a început
să apară pâinea turcească. Băgau
drojdie multă în ea şi mulți aditivi.
Turcii au venit cu aditivii. Piața pâi-
nii româneşti a scăzut atunci la ju-
mătate şi, cu timpul, românii au
fost nevoiți să bage şi ei aditivi. Și 
s-au băgat aşa, după ureche, fără
să se facă nişte studii, ceva“, de-clara, pentru ziarul Adevărul, IlieGheorghe, acţionarul principal alfabricii „Spicul“. 

Odată cu aditivii, franzela tur-cească a adus şi multă evaziunefiscală pe piaţa românească depâine. „Al doilea efect distructiv
pentru noi a fost faptul că aceste fa-
brici mici de pâine, apărute atunci,
au început să evazioneze. Pe piața
pâinii era evaziune fiscală de 80-
90%. Evaziunea se face prin ne-
plata TVA-ului şi prin plata la negru
a angajaților“, mai explica IlieGheor ghe. Fabrica „Spicul”, cu o is-torie de aproape 170 de ani, furni-zorul de pâine al Casei Regale aRomâniei, a fost cumpărată în2016 de Vel Pitar.
evaziunea fiscală
mușcă iar din pâinea
noastră

,,Dacă trebuie să facem o refe-
rire la evoluția pieței produselor de
panificație din 1990 până în pre-
zent trebuie să luăm în calcul mai
mulți factori, şi anume: faptul că în
primii ani după Revoluție dotarea
tehnică şi numărul de unități de
panificație de capacitate mică erau
destul de reduse; pâinea avea şi alte
destinații, cum de altfel se proceda
şi înainte de 1990; evaziunea fis-
cală, care ne face să avem o apre-
ciere mai puțin bună cu privire la
consumul de pâine. La nivel
național, consumul de pâine a tre-
cut de la 136 kg /om/an, în 1990,
la sub 100 kg /om/an, în anul 2000,
şi la sub 86 kg /om/an în prezent.
În perioada 2008 - 2013, în dome-
niul panificației s-a înregistrat cea
mai mare  evaziune fiscală, ajun-
gând la un moment dat şi la 60%.
Urmare a măsurilor propuse de
Rompan şi aplicate de către Gu-
vern, de reducere a fiscalității – a
TVA – evaziunea fiscală a scăzut în
2014 la circa 35%, iar în momentul
de față se înregistrează din nou
tendințe de creş tere a evaziunii fis-
cale“, susține Aurel Popescu,
președintele RoMPAn.

l În România se poate vorbi despre produ -
cerea la scară industrială a pâinii abia de la
sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX
l În 1989 consumul anual de pâine se ridica
la 130 de kilograme pe cap de locuitor, nivel
care, de atunci, nu a mai fost atins în statisti-
cile oficiale
l Campioni la consumul de pâine în România
sunt oltenii, cu 1,731 kilograme mai mult
decât media lunară națională, care a fost anul
trecut de 8,2 kilograme pe cap de locuitor

Modern versus tradiționalParadoxal, cu cât obiceiurile alimentare ale ro-mânilor devin mai cosmopolite şi mai rafinate,consumatorul se orientează tot mai mult spretradiţional în alegerea pâinii. „În ziua de astăzi, mo-
dern înseamnă tradițional. Piața de panificație va
evolua în direcția consumului orientat spre natural,
sănătos şi spre siguranță  alimentară. Brandurile şi
producătorii vor deveni  criteriul de bază în alegerile
consumatorilor, clasica franzelă nebrenduită pier-
zând din ce în ce mai mulți clienți.  Modern înseamnă
timp, comoditate şi nevoia unui produs sigur şi de
încredere, aspecte care încep să îşi pună amprenta
pe obiceiurile de consum. Din acest punct de vedere,
pâinea feliată şi ambalată, dar cu termen scurt de
valabilitate este tot mai cerută de către consuma-

tori“, susţine reprezentantul firmei Pambac Bacău.
„Tradiționalul este preferat de majoritatea
populației, dar, din păcate, aceste unități se con-
fruntă în ultima perioadă cu o mare problemă: cea
referitoare la lipsa forței de muncă şi în special a
celei calificate, deoarece în special tineretul nu mai
doreşte să se angajeze în munci manuale. Și atunci,
încet-încet, industria va fi cea care va aproviziona în
cote mai mari  piața, deoarece atât mecanizarea, cât
şi automatizarea pot să fie aplicate în aceste între-
prinderi industriale. Este necesar să luăm în calcul
şi faptul că tradiționalismul va pierde ceva din tere-
nul câştigat şi datorită apariției produselor conge-
late, care vor fi utilizate şi în brutăriile mici“, credereprezentantul ROMPAN.

Sursă foto: site Româncuța

Sursă foto: site Harmopan



„Acum 60 de ani am mâncat pâine făcută de bu-
nica. Folosea pentru fermentație spuma adunată la
suprafața buților umplute cu prune pentru țuică …
Pâinea era făcută în țest şi-mi aduc aminte că era
foarte bună  - nu mai ştiu dacă era bună de la
spumă, de la țest sau pentru că mâncam mai rar.
Apoi îmi aduc aminte când venea căruța cu pâine -
pâine nea gră – foarte gustoasă, cu un miros specific,
pe care încă nu l-am uitat. Această imagine o păs-
trez încă vie în amintire... probabil şi pentru că pâi-
nea la vremea aceea era pe cartelă, iar noi nu o
aveam... Ne lipeam de câte-o coajă de pâine doar
dacă ajutam la descărcat. 

Îmi mai aduc aminte, deşi au trecut  50 de ani,
de brutăriile particulare din Sibiu, care primeau
făina de la oameni şi le dădeau înapoi pâine. Era
considerat un produs de lux. Apoi, acum vreo 45-50
de ani, pâinea de bază era cea semialbă, de 4 kg,
ajungea uşor şi în Țara Loviştei unde trăiam eu, pen-
tru că erau foarte mulți navetişti – iar cu o pâine te
descurcai o săptămână … bună din toate punctele
de vedere. Prin urmare, de vreo 60 de ani, cu mici
întreruperi, mănânc pâine cam din aceeaşi zonă şi

aproape de aceeaşi calitate - pâine bună şi foarte
bună!

Secretul ? Chiar dacă se face industrial, în cea
mai mare parte, pâinea se face tot cu fermentație
lungă , bi sau trifazic, şi tot pâine de gramaj mare!

Făina folosită este una de bună calitate, „îngri-
jită”! Consumatorii ştiu să aprecieze calitatea şi plă-
tesc un preț corect (la Sibiu pâinea costă între 4 şi 6
lei kg, față de alte zone unde pâinea costă între 1,5
lei şi 3 lei kg). Și nu consumatorii sunt de vină. Ei
cumpără ce găsesc în piață: câteodată ieftină, altă-
dată de slabă calitate. De cele mai multe ori însă,
ieftină şi de slabă calitate. Dacă brutarii ar fi produs
doar pâine bună, consumatorii doar pe aceea ar fi
cumpărat-o. Statistic, 75-80% din populația țării
consumă pâine, într-o lună, echivalentul unui pa-
chet de țigări. Doar în concepția unora există psi-
hoza că pâinea trebuie să fie ieftină. Am organizat
la Sibiu trei simpozioane în care am vorbit de
tradiții, de calitatea pâinii,de valoarea ei! ... dar o
parte dintre colegi au „trădat“, iar acum încă multă
pâine se duce la gunoi... păcat, mare păcat !”

În primul rând, la noi, pâineaeste un aliment ieftin şi accesibil.Costă mult mai puţin decât car-nea, peştele sau lactatele. Costămai puţin chiar decât multe soiuride fructe şi legume. În al doilea rând, modelul cul-tural autohton caracterizează pâi-nea ca fiind un aliment „săţios“. În al treilea rând, conformobiceiurilor alimentare vechi aleromânului, pâinea poate fi alătu-rată oricăror feluri de mâncare,inclusiv cartofilor, orezului saupastelor făinoase. 
oltenii, campioni la
consumul de pâine în
RomâniaPâinea şi produsele de fran-zelărie sunt alimentele de bază înregiunea Sud-Vest Oltenia, aces-tea înregistrând, în 2017, cel maimare consum la nivel naţional, cu1,731 kilograme mai mult decâtconsumul mediu lunar, de 8,2 ki-lograme, la nivel naţional, aratăcifrele Direcţiei Regionale de Sta-tistică Dolj. Şi în 2016, locuitoriidin regiunea Sud-Vest Oltenia auconsumat, în medie, pe lună, în -tr-o gospodărie, 9,68 kg de pâineşi produse de franzelărie, maimult decât media pe ţară, care afost de 8,26 kg de pâine pe lună,pe gospodărie.
o familie din
Moldova pune pe
masă două pâini 
pe ziChiar dacă nu este pe primulloc în statistici, zona Moldoveieste şi ea una dintre cele maimari consumatoare de pâine dinţară. „Pâinea este prezentă la
toate mesele principale ale zilei.
Se consumă în medie 2
pâini/zi/familie (3 membri). În
Bacău, Pambac este producătorul
tradițional de pâine, iar gustul
pâinii de Pambac este prezent în
memoria multor generații de bă-
căuani. Produsul tradițional şi la
îndemâna oricui este franzela
albă. În timp am dezvoltat şi alte
varietăți de franzelă – neagră, in-
tegrală, care uşor-uşor au ocupat
o parte din piață, oferind un gust
diferit şi sațietate“, spune Mirela
Totu, Marketing Manager Pam-
bac Bacău.

În sudul și estul țării 
e preferată franzela
albăStudiile asupra comportamen-tului de consum al românilor aratăcă interesul pentru pâine continuăsă fie o dominantă. Acestea relevăcă în circa 6 din 7 gospodării seconsumă pâine albă, în ciuda cam-paniilor care vorbesc despre „efec-tele negative“ ale consumului depâine albă pentru sănătate. „În
baza unui studiu recent privind
profilul consumatorului de produse
făinoase la nivel de România a
reieşit că românii sunt mari consu-
matori de pâine albă. În partea de
sud şi de est a țării este preferată
franzela cu gramaje cuprinse între
0,300- 0,600 kg, iar în partea cen-
trală şi de vest pâinea rotundă cu
gramaje de peste 0,600 kg/bucata.
În mediul urban consumul de ase-
menea produse este de circa 50%,
iar în mediul rural de circa 70%.
Consumul de pâine din făină nea -
gră, integrală şi graham a înregis-
trat creşteri în ultimii 5 ani, fiind
preferată în special în mediul
urban de femei (o treime dintre
femei consumă asemenea produse
din faină închisă la culoare)“, pre-
cizează reprezentantul RoM-
PAn.

În centrul şi vestul
ţării se caută pâinea
feliatăConsumul mare de pâine albăeste mai frecvent în rândul bărba-ţilor, al persoanelor cu vârstepeste 45 ani. Tinerii optează înmare măsură pentru pâinea dinfăină de secară sau multicereale.Cei care consumă pâine albă au şio legătură emoţională cu acestprodus, fiind o tradiţie locală.Moale, pufoasă, ieftină, cu aspectîmbietor, este preferată la cumpă-rare din obişnuinţă. Pâinea neagră,integrală şi graham sunt recoman-date de medici şi în diete. Popula-ţia acestei zone obişnuieşte săconsume frecvent pâine feliată. Alte sortimente de pâine totmai des întâlnite în ultimii 10 anisunt specialităţile, atât cele clasice(pâine împletită, graham, secară),cât şi cele care oferă o tentă de au-tenticitate şi natural, amintind degustul „de la ţară“. Acestea dinurmă sunt pâinile cu maiele natu-

rale, care, pe lângă beneficii degust şi savoare, sunt mai nutritiveşi se menţin proaspete mai multtimp, conform studiului ROMPAN.
Ce s-a schimbat în 
10 ani?În urmă cu 10 ani, conformunui studiu de piaţă prezentat totde Rompan, franzela de 280-300de grame era mai căutată în zonaConstanţa-Piteşti, pâinea de 500de grame era consumată în zoneleTeleorman, Dolj, Olt, Vâlcea, iarpâinea de 500-600 de grame erapreferată de consumatorii dinzona Moldovei. Franzela de peste800 de grame şi până la patru ki-lograme era consumată în Ardealşi Banat.
Segmentarea 
consumatorului se
face în funcție de ve -
nituri şi de educaţie

„Segmentarea consumatorului
se face în funcție de venituri şi de
educație. Astfel, familiile cu venituri
mici şi medii, cu nivel de educație
mediu sunt consumatori preponde-
rent de franzelă. Persoanele infor-
mate, cu venituri medii spre mari,
cu orientare spre alimentație sănă-
toasă şi diversificată,  sunt consu-
matoare de pâine cu maia – gama
Plămădită, pâine neagră sau inte-
grală. Persoanele cu venituri medii
spre mari,  tradiționaliste, consumă
alternativ franzelă şi specialități.

Tinerii sunt orientați spre gustul
tra dițional al pâinii cu maia, dar şi
spre gusturi exotice sau diferite –
pâine cu măsline, cu semințe etc.“
explică reprezentantul Pambac.

Consumatorii știu
exact ce fel de pâine
vor

„Consumatorii ştiu exact ce fel
de pâine vor să cumpere şi, în foarte
multe cazuri, recomandările nu îi
pot deturna de la alegere. Consu-
matorii doresc ca pâinea să fie
proaspătă, făcută în aceeaşi zi, as-
pectul produsului jucând un rol im-
portant în alegere. Pentru
produsele ambalate contează
conținutul de aditivi alimentari şi
tipul de făină folosit. În ultimul
timp,  se înregistrează o creştere a
solicitării de pâine realizată din
făină închisă la culoare şi o creştere
a cererii de pâine feliată, deoarece
este ambalată şi igienică, uşor de
prăjit la micul dejun şi se consumă
mai puțină pâine, felia fiind mai
subțire”, susține Aurel Popescu,
președintele RoMPAn.

gusturile s-au 
diversificat

„Dacă în anii 90, aproximativ
95% din consum era reprezentat
de franzela albă, astăzi preferințele
şi gusturile consumatorilor s-au di-
versificat. Franzela reprezintă
acum aproximativ 70% din con-
sum. Orientarea unei mari catego-
rii de consumatori, în special a celor
interesați de alimentație sănătoasă
şi diversificată, este spre produse
cât mai naturale, cu gusturi speci-
fice, tradiționale (fie româneşti, fie
din specificul altor popoare).
Tendința de a încerca şi alt ceva face
diferența între consumatorul ac-
tual şi cel de acum 30 de ani. În spe-
cial cei tineri, care nu mai au
nostalgia gustului copilăriei, se
plictisesc uşor şi sunt tentați să în-
cerce gusturi, arome, rețete noi.
Astfel, sortimentația de specialități
a crescut foarte mult, atât pentru
pâinea albă, cât şi pentru cea nea -
gră sau integrală. În permanență
venim spre clienți cu sortimente şi
combinații noi, pentru a-i sur-
prinde“, spune reprezentantul
Pambac Bacău.

Ce pâine mănâncă românii?

Pâinea bună nu e ieftină!

Franzela rămâne pâinea cea mai
vândută în România

nMircea Ureche, director BOROMIR



Pandișpan
Ingrediente:450 g - ouă540 g - zahăr 20 g - miere400 g - făină200 g - amidon din porumb2 g - praf de copt350 g - gălbenuş de ou1/2 - păstaie de vanilie (sau 2 g  vanilie) 
Preparare:Uniţi ouăle cu zahărul şi mierea; spumaţi compoziţiacu mixerul, la viteză medie.Uniţi gălbenuşul cu miezul păstăii de vanilie şi adău-gaţi-l, în mod progresiv, continuând să mixaţi.Încorporaţi făina, amidonul şi praful de copt, dateprin sită. Aluatul astfel obţinut turnaţi-l în rame inox pentruformarea a:- 2 blaturi cu Ø 14 şi h 3 cm, în rame inox cu h 5 cm; - 1 blat, în ramă de 27 x 20 x h 5 cm.Introduceţi în cuptor şi coaceţi la 180°C, cca 20 mi-nute. Răciţi.După răcire, tăiaţi blatul din rama dreptunghiularăîn cubuleţe mici.
Crema Chantilly
1. Preparați o cremă fiartă, de patiserie

Ingrediente:400 g - lapte100 g - frişcă1/4 - lămâie - coaja rasă200 g - zahăr1/2 - păstaie de vanilie (sau 2 g  vanilie) 35 g - amidon din porumb sau orez0,5 g - sare200 g - gălbenuş de ou
Preparare:Uniţi laptele, frişca, coaja rasă de lămâie, o micăparte din cantitatea de zahăr şi vanilia; aduceţi compo-ziţia în punctul de fierbere.Uniţi amidonul, sarea, restul cantităţii de zahăr şigălbenuşul de ou; omogenizaţi.Adăugaţi prima compoziţie, fierbinte, peste  aceastaşi omogenizaţi; aduceţi-o apoi din nou la punctul de fier-bere, amestecând în mod continuu.Răciţi rapid crema, în shock freezer, cu folie alimen-tară aplicată pe suprafaţa produsului.Conservaţi, după răcire, la 4°C.
2. Finalizați Crema Chantilly
Ingrediente:900 g - cremă fiartă de patiserie800 g - frişcă bătută
Opțional sau pentru variantele de torturi moderne se pot
folosi: 6 foi de gelatină+30 g apă
Preparare:După răcirea cremei de patiserie, adăugaţi frişcabine bătută şi încorporaţi-o, treptat, în cremă, ameste-când uşor.  Se va obţine o cremă uşoară, dar cu gust consistent.

În cazul utilizării gelatinei: când crema fiartă de pa-
tiserie este la temperatura de 28°C, se adaugă gelatina,
hidratată în cantitatea de apă.Păstraţi în frigider până la utilizare.
Sirop de portocală și piersică 
Ingrediente:200 g - apă 50 g - zahăr75 g - sirop de glucoză80 g - piure de piersică25 g - lichior de portocale 

Tortul este format din următoarele componente:
- Pandișpan
- Sirop de portocală și piersică
- Cremă Chantilly
- Cubulețe de ananas

Se obțin 2 torturi cu Ø 14 

Reţetă oferită de Pastry Chef Riccardo Magni. 
O variantă revizuită față de rețeta clasică. 

Tort Mimosa cu Ananas
Tortul Mimosa are origini

destul de recente. Se spune că re-
țeta a fost creată în anii 1950 de
Adelmo Renzi, un bucătar ce de-
ținea un restaurant în centrul
oraşului Rieti din Italia.

Desertul său a devenit de no-
torietate abia în 1962, când bu-
cătarul Renzi, participând la un
concurs de cofetărie, în San-
remo, a prezentat Tortul Mi-
mosa, cu intenția de a omagia
acest oraş al florilor, ocazie cu
care a câştigat competiția.

Deşi destul de recentă, rețeta
originală utilizată de Renzi nu a
fost găsită până în prezent.

Conform altor surse, rețeta
ar fi fost creată în anii 1950, la
Roma. 

Numele tortului este conferit
de aspectul său final, inspirația
fiind chiar florile de Mimosa, de
culoare galbenă. 

Specia cu flori galbene este
cea mai cultivată în bazinul me-
diteranean, aceste flori fiind un
simbol dedicat sărbătorii femeii.

Datorită acestei strânse le-
gături create cu aceste flori, dar
şi pentru că ele înfloresc în pri-
mele zile ale lunii martie, Tortul
Mimosa a devenit şi el un simbol
al sărbătorii femeii, fiind foarte
utilizat cu ocazia zilelor de 8
Martie.

(pentru varianta nonalcoolică: zeama de la o portocalăsau siropul din conserva de ananas)
Preparare:Aduceţi apa în punctul de fierbere; adăugaţi zahărulşi siropul de glucoză; amestecaţi pentru topirea zahăru-lui. Adăugaţi piureul de fructe şi cantitatea de lichior deportocale.Utilizaţi siropul obţinut la însiroparea discurilor dinpandişpan.
Preparare finală 
Montaţi tortul astfel:1. Tăiaţi un blat rotund în două discuri;2. Disc din pandişpan, însiropat; 3. Un strat de Cremă Chantilly, cubuleţe mici de ana-nas, un nou strat de cremă;4. Disc din pandişpan, însiropat; 

5. Apăsaţi uşor şi uniform pe suprafaţă pentru fixa-rea straturilor şi pentru formarea unei cupole; introdu-ceţi în shock freezer pentru stabilizare;6. Aplicaţi, cu o spatulă, un strat de Cremă Chantillype toată suprafaţa tortului;

7. Poziţionaţi pe toată suprafaţa tortului, în mod uni-form, cubuleţele din pandişpan, apăsând uşor cu pal-mele pentru fixarea acestora în stratul de cremă;  8. Stropiţi cu sirop pe toată suprafaţa;9. Aplicaţi un strat fin de colorant galben lămâi (co-lorant spray sau colorant lichid aplicat cu aerograful);presăraţi suprafaţa cu zahăr pudră. Colorantul galben este opţional. Acesta poate fi adău-gat şi în compoziţia pandişpanului, înainte de coacere,pentru obţinerea unei nuanţe mai intense de galben. Co-lorantul poate fi înlocuit cu pudră de curcumină.

10. Conservaţi în frigider la temperatura de 4°C.Tortul poate fi conservat în frigider:-  1 - 2 zile, în cazul utilizării ananasului proaspăt;-  3 - 4 zile, în cazul utilizării cubuleţelor de ananasdin conservă.Pentru un efect special, Tortul Mimosa cu ananaspoate fi decorat cu câţiva ciorchini de coacăze roşii, cuviolete sau alte tipuri de flori sau petale de flori comes-tibile. În cazul utilizării florilor sau petalelor comestibile,ungeţi uşor suprafaţa acestora cu albuş de ou şi presă-raţi zahăr tos.  
Mai multe detalii şi imagini din cadrul 

procesului de preparare găsiţi pe site-ul
www.artaalba.ro.



Produs format din 3 straturi:
1. Cremă ciocolată cu lapte și alune de pădure
2. Cremă ciocolată albă și alune de pădure
3. Cremă ciocolată cu lapte și alune de pădure

Reţetă oferită de Pastry Chef Riccardo Magni

Preparare strat 1 

Cremă Ciocolată cu lapte şi Alune de
pădure 
Ingrediente:220 g - Ciocolată cu lapte 35%160 g - Pastă concentrată aromatizantă de alune depădure (fără conţinut de zahăr şi stabilizatori)
Preparare:Temperaţi ciocolata cu lapte la 26 - 27°C şi uniţi-o cupasta concentrată de alune de pădure; omogenizaţicompoziţia.Turnaţi compoziţia în interiorul ramelor specialepentru acest produs, formând un prim strat uniform, cuînălţimea de 5 mm. Lăsaţi să cristalizeze, în frigider sau spaţiu fără umi-ditate, cu temperatură pozitivă. 

Preparare strat 2 

Cremă Ciocolată albă și Alune de
pădure
Ingrediente:250 g - Ciocolată albă 130 g - Pastă concentrată aromatizantă de alune depădure (fără conţinut de zahăr şi stabilizatori)
Preparare:Temperaţi ciocolata albă la 26°C şi uniţi-o cu pastaconcentrată de alune de pădure; omogenizaţicompoziţia.Turnaţi compoziţia în interiorul ramelor specialepentru acest produs, formând al doilea strat uniform, cuînălţimea de 5 mm. Lăsaţi să cristalizeze, în frigider sau spaţiu fără umi-ditate, cu temperatură pozitivă. 

Preparare strat 3 

Cremă Ciocolată cu lapte și Alune de
pădure 
Ingrediente:220 g - Ciocolată cu lapte 35%160 g - Pastă concentrată aromatizantă de alune depădure (fără conţinut de zahăr şi stabilizatori)

Preparare:Temperaţi ciocolata cu lapte la 26 - 27°C şi uniţi-ocu pasta concentrată de alune de pădure; omogenizaţicompoziţia.Turnaţi compoziţia în interiorul ramelor specialepentru acest produs, formând al treilea strat uniform,cu înălţimea de 5 mm. Lăsăţi să cristalizeze, în frigider sau spaţiu fără umi-ditate, cu temperatură pozitivă. 

Porționare produsDupă cristalizarea finală a produsului, format în ra-mele speciale sau în dispozitivul cu rame speciale deformare, porţionaţi-l în bucăţi mici de 2,2 x 2,2 cm, uti-lizând un dispozitiv Chitara sau un cuţit.Reţeta este calculată pentru a fi utilizată cu 3 ramede formare cu dimensiuni interne 24 x 24 cm şi înălţimeramă de 5 mm. Înălţimea produsului obţinut va fi de 15mm.Conservaţi produsul la temperaturi pozitive: 12-14°C.Pentru rezultate optime este de preferat să utilizaţidulapuri frigorifice pentru ciocolaterie, cu temperaturipozitive şi umiditate controlată.

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

www.artaalba.ro

Produsul Cremino a fost inventat
în a doua jumătate a secolului XIX,
mai precis în 1858, de ciocolatierii
Ferdinando Baratti şi asociatul său
Edoardo Milano, care deschideau
împreună, la Torino, o cofetărie în
care vindeau şi diverse tipuri de li-
chioruri, sub numele de „Baratti &

Milano”. Cu toate acestea, primele
documente oficiale referitoare la
acest tip de produs datează abia din
1934.

Cremino este un produs din cio-
colată de formă cubică, realizat, în
general, în trei straturi. Straturile ex-
terne de obicei sunt realizate din cio-

colată gianduia, în timp ce pentru
stratul din mijloc există o mare liber-
tate de alegere: cremă de ciocolată şi
cafea, de ciocolată albă şi lămâie,
alune de pădure sau fistic..., în pre-
zent existând o mare varietate de
gusturi şi arome, produse de multe
companii din Italia, dar nu numai.

Cremino Clasic cu Alune de Pădure



Piaţa produselor de cofetărie şi patiserie 

inovaţie, diversitate şi ingrediente naturale
Milenialii, tinerii cu vârsta cuprinsăîntre 15 şi 34 de ani, sunt cei care impunnoile tendinţe culinare şi determinăschimbarea chiar şi în segmentul produ-selor de cofetărie-patiserie. Trei atributesunt remarcabile ca factori-cheie înobişnuinţele de consum ale acesteigeneraţii:
1. FReShneSSUn important factor de influenţă asu-pra deciziei de cumpărare a milenialiloreste "FRESHNESS" (prospeţime). Ter-menul se referă nu doar la momentulpregătirii produselor, ci şi la aspecte pre-cum producţia locală, trasabilitatea şigradul minim de prelucrare.
2. VARieTATe Și ARoMe eXoTiCeGeneraţia tânără este dornică să ex-perimenteze arome noi şi interesante -atât exotice, cât şi din cofetăria etnică - leplace să amestece stiluri alimentare şiarome gustative dulce / acru / picant. 
3. CoModiTATe Și ConFoRTConsumatorii mileniali decid ce vorsă mănânce pe moment. Acesta esteunul dintre motivele pentru care catego-ria de produse „ready-to-eat” (gata pen-tru consum) este atât de populară înrândul acestui grup ţintă şi o oportuni-tate pentru sectorul cofetărie-patiserie.

Alţi factori care determină 
dinamica pieţei

l Minimania - gama de produse
de dimensiuni mici, care a devenit
mai populară ca oricând. Consumatorii sunt atraşi de promi-siunea satisfacerii poftei fără a avea sen-timentul vinovăţiei. Mini-prăjiturile,mini-croissantele, mini-tartele sunt pro-duse savuroase, dulci, mult râvnite şicare au un conţinut mai mic de zahăr şigrăsimi datorită dimensiunii reduse. Maimult de atât, produsele de mici dimen-siuni sunt uşor de consumat şi de cătrepersoanele cu un stil de viaţă agitat.

„Monoporțiile finger, de exemplu, can-
titativ reprezintă jumătate dintr-o porție
normală, iar forma lor alungită permite
consumul pe loc sau în picioare, fiind un
preparat ce se înscrie în zona ‘to go’ ”, su-gerează Stéphane Glacier, unul dintre ceimai reputaţi chefi patiseri francezi.

l Autenticitatea – valoarea adău-
gată etichetei „curate”Pe măsură ce cultura produsului să-nătos creşte, consumatorii devininteresaţi de ingredientele folosite lapreparare, dar şi de provenienţa aces-tora. Spunând povestea adevărată dinspatele brandului - reţeta sau ingredien-tul principal - se creează transparenţă încomunicare, dar şi o afinitate aparte faţăde produsul oferit.

Milenialii influenţează 
comportamentul de consum

Cireaşa de pe tort
lPiaţa globală a umpluturilor şi toppingurilor se preconizează să ajungăla valoarea de 12,33 miliarde USD până în 2022, cu un ritm mediu anual decreştere de 5,63% în perioada 2016 - 2022.În 2016, Europa a deţinut cea mai mare cotă de piaţă, principalii jucătorifiind ţări precum Germania, UK, Franţa şi Italia. În ţările dezvoltate s-a manifestat mai mult interes pentru umpluturi şitoppinguri cu aromă de fructe, dar în perioada următoare se preconizeazăo creştere a cererii pentru creme cu aromă de nucă.
l Frişca, unul dintre ingredientele de bază utilizate în cofetărie, este deaşteptat să atingă o valoare globală avânzărilor de 3,32 miliarde USD pânăîn 2023 şi un ritm mediu anual de creş-tere (CAGR) de 4,2% în perioada 2018- 2023. Creşterea este mult acceleratăcomparativ cu ultimii 5 ani, când spo-rul mediu anual a fost de numai 1,7%. Europa a consumat în 2017 apro-ximativ 304 milioane kg de frişcă. Ger-mania este cel mai mare consumatorde frişcă, cu un volum masiv de 128milioane kg în 2017, urmată de SUA. Cutoate acestea, valoarea vânzărilor ascăzut cu 2,6% în ultimii cinci ani înGermania, ca urmare a reorientăriiconsumatorilor spre produse fără lac-toză, frişcă organică şi smântână cuconţinut redus de grăsimi.

Piaţa prăjiturilor şi atorturilor se estimează căva atinge valoarea de 75miliarde USD până în 2023,la nivel global (Mordor In-telligence).Cupcakes este produsulcare deţine cea mai marecotă de piaţă în Europa, da-torită popularităţii sale,mai ales în rândul copiilor,în timp ce  în America deNord topul este dominat detorturile decorate, caredeţin peste 25% din piaţacontinentală a prăjiturilor.Raportat la modul deformare al desertului, eu-ropenii au apreciat cel maimult, anul trecut, prăjitu-rile cu foi,  datorită posibi-lităţilor de inovaţie pe carele conferă. Ciocolata este ingre-dientul preferat şi contri-buie într-o mare măsură lagenerarea de venituri, dar

interesul pentru desertu-rile cu aromă de fructe semanifestă tot mai frecvent.Din punct de vedere alcanalelor de distribuţie,cele mai de succes s-au do-vedit magazinele de tipulcofetărie - brutărie pozi ţio -nate în incinta super     mar -ke turilor, care au obţinutcele mai mari volume devânzări. În opinia markete-rilor, viitorul aparţine şi înacest domeniu magazine-lor online, a căror dinamicăa valorii comenzilor are ceamai accentuată creş tere înperioada prognozată. Tor-turile şi prăjiturile perso-nalizabile vor avea oevoluţie spectaculoasă,dată fiind cererea marepentru organizarea de ce-remonii şi evenimente.Preocuparea publiculuiprivind sănătatea şi preve-nirea obezităţii, constrân-
Piaţa globală de produse de patiserieva atinge o valoare de 38 miliarde USD în2023 (Mordor Intelligence).Segmentul produselor dulci dominăpiaţa mondială a patiseriei.Valoric, piaţa patiseriei ambalate, detip industrial, deţine cea mai ridicată cotăde piaţă, dar vânzările sectorului artiza-nal vor avea cea mai rapidă creştere, pre-

conizându-se că vor atinge un volum de20 miliarde USD până în 2021.Urbanizarea şi cererea venită de la con-sumatorii mileniali sunt factori externi cedetermină dinamica acestei pieţe.  Oportunităţile interne de dezvoltaresunt date de lansările de produse noi, deoferirea produselor proaspăt coapte şi devânzările online.
2,63 miliarde de lei au cheltuit românii,în 2017, pentru produse de cofetărie şi pa-tiserie. În perioada 2012-2017, piaţa a înre-gistrat un ritm mediu anual de creştere de2,79%. Cea mai puternică performanţă s-aatins în 2015, când ritmul anual de creşterea fost de 2,97%, iar cea mai slabă în 2013,când sporul anual s-a limitat la 2,64%.Piaţa din România este mai puţin dez-voltată comparativ cu cele ale ţărilor centralşi vest-europene, astfel că există unpotenţial cert de creştere. Cum era de aşteptat, obiceiurile de con-sum ale românilor se modifică potrivittendinţelor mondiale:

- deserturile uşoare, cu ingrediente decalitate, naturale, au început să câştigeteren; - dacă în urmă cu câţiva ani prăjiturile cuciocolată erau în topul preferinţelor, astăzise poate observa o cerere mai mare pentrumousse-ul aerat sau prăjiturile cu fructe;- produsele mici, dar rafinate, cum suntmacarons, monoporţii etc., sunt tot maiapreciate; - în general, piaţa este dominată de pro-duse între 100 şi 200 de grame. Cererile pentru deserturile fără zahărsau cu un conţinut redus de zahăr şi grăsimisunt tot mai frecvente. De asemenea, se ob-

servă orientarea către deserturitradiţionale, reinterpretate sau cu ingre-diente moderne.Inovaţia devine unul dintre factorii cheieîn dezvoltarea pieţei autohtone.Sezonalitatea este o caracteristică a ce-rerii românilor, care poate fi exploatată deproducători. În ultimii trei ani, vârful consu-mului s-a înregistrat în trimestrul IV, cândvaloarea vânzărilor de produse din cioco-lată s-a dublat comparativ cu celelalte tri-mestre, iar consumul de produse dulci depatiserie şi panificaţie a fost cu 5% maimare, conform datelor publicate de Institu-tul Naţional de Statistică.

Piața globală a prăjiturilor şi
patiseriei a fost evaluată la
111,18 miliarde USD, cu un
volum fizic de 14,6 miliarde kg în
2017, preconizându-se înregis-
trarea unui ritm mediu anual de
creştere (CAGR) de 4,3% în pe-

rioada 2018-2023, potrivit ana-
lizelor Research & Markets.

Cifrele arată că Europa do-
mină piața produselor de cofetă-
rie-patiserie, urmată de America
de Nord şi Asia. Se estimează că
europenii vor cheltui aproxima-

tiv 42 de miliarde USD în 2021
pentru consumul acestor pro-
duse, continuând să influențeze
tendințele la nivel global. Gene-
rarea de noi canale de distribuție
va impulsiona în continuare
creşterea pieței din Europa, unde

țări precum Germania, Franța,
UK dețin cea mai mare cotă de
piață pe acest segment.  

Analizele relevă însă că zona
Asia-Pacific va înregistra cel mai
rapid ritm anual de creştere în
perioada de prognoză.

Piaţa românească - potențial cert de dezvoltare

Segmentul patiseriei mizează pe artizanal 

În cofetărie, europenii stabilesc tendinţele

gerile impuse de reglementările careţin de modul de etichetare a produ-selor, precum şi creşterea număruluipersoanelor care prepară prăjituri
acasă reprezintă o ameninţare laadresa dezvoltării în continuare apieţei globale a prăjiturilor şi torturi-lor.

Sursă: Gira, 2016

distribuția în funcție de tipuri de 
produse de patiserie, în europa

Sursă: Gira, 2016

Consumul de frișcă 
la nivel global



Întoarcerea la ingredientele 
naturale În ultima perioadă a devenit tot mai evidentă orien-tarea producătorilor de pâine către realizarea unor pro-duse în conţinutul cărora ponderea ingredientelornaturale să fie cât mai mare. Astfel, tot mai mulţi produ-cători au început să acorde atenţie şi să promoveze con-ceptul de „etichetă curată” pentru a câştiga noi clienţi. La rândul lor, cumpărătorii rezonează tot mai multcu produsele cât mai naturale, ferindu-se din ce în cemai mult de produsele ale căror ingrediente sintetizateprin simbolul „E …” sunt uneori atât de numeroase încâtîncap cu greu pe etichete. Sigur că, din punctul de vedere al producătorului,este infinit mai simplu să utilizezi premixuri care îţi ga-rantează succesul şi îţi simplifică munca, însă este clarcă nivelul de informare al cumpărătorilor a crescut şiodată cu el şi exigenţele acestora. Cel mai important aspect din acest punct de vedereeste faptul că producătorii importanţi au început să pri-vească această provocare ca pe o oportunitate, creândproduse personalizate, pe de o parte pentru a veni în în-tâmpinarea cerinţelor clienţilor, iar, pe de altă parte,pentru a se diferenţia de cele ale concurenţei. Brutariireuşesc astfel să atribuie produselor o notă de particu-laritate, percepute ca fiind mai sănătoase, conţinând unnumăr redus de elemente sintetice.
Tehnologie italiană pentru 
producerea drojdiei naturaleItalia este recunoscută ca o ţară în care industria depanificaţie - patiserie se remarcă prin marea varietatede produse, multe dintre acestea fiind realizate cu in-grediente cât mai naturale şi a căror savoare este încân-tătoare. Dintr-o lungă serie de secrete, care determinăobţinerea unor produse deosebite în panificaţia italiană,dar nu numai, mă voi opri asupra fermentului naturalfolosit în multe brutării din lume. În urmă cu ceva timp mi-a atras atenţia un echipa-ment produs de firma SITEP, o mașină automată pen-
tru maturarea drojdiei naturale. Studiind mai îndeaproape caracteristicile acesteimaşini, am intrat într-o lume nouă, propusă de acestproducător, aceea a drojdiilor naturale realizate prinmetode simple şi excluzând utilizarea oricăror tipuri deaditivi. Astfel, SITEP ne propune o maşină care porneşte dela fermenţi naturali cum ar fi: miere, iaurt, fructe fer-mentate, care, după o perioadă de incubaţie, dau naşteredrojdiei naturale sau maielei. 

Sigur că metoda de lucru solicită o perioadă de timp,necesară maturării fermentului şi, totodată, o grijă con-stantă din partea brutarului pentru menţinerea în viaţăa coloniei de drojdii formate, însă rezultatul este unulcare merită luat în calcul, drojdia naturală punându-şiputernic amprenta asupra gustului, aromei şi caracte-risticilor nutritive ale produsului finit.Câteva dintre avantajele utilizării acestei metode delucru, sunt:- calitatea superioară a produsului finit, prinîmbunătăţirea valorilor nutriţionale datorate acţiunii în-delungate a drojdiei naturale, prin reducerea efectelor

intoleranţei la consum şi o mai bună rezistenţă la for-marea mucegaiurilor şi altor tipuri de bacterii;- optimizarea și automatizarea fazelor de lucru
în procesul de producție.
Tehnologie poloneză pentru 
înlocuirea aditivilor alimentari Într-o altă parte a Europei, în Polonia, regăsim o me-todă simplă, dar ingenioasă şi cu rezultate remarcabileîn privinţa calităţii produsului finit. Un important pro-ducător polonez de echipamente, MECH MASZ, a lansat,pornind de la tradiţia de panificaţie  din această ţară, omaşină pentru realizarea unui compus natural, cunoscutsub numele de Brickstick sau „făină fiartă”. Produsul ob-ţinut cu această maşină se adaugă în aluaturile de pâine,în vederea îmbunătăţirii calităţii acesteia, fără a mai finecesară utilizarea aditivilor alimentari.

Utilizându-se această maşină, MULTI COOKER, seprocedează astfel:- se adaugă făină şi apă în proporţie de 1:2 (la 10 kgfăină, 20 l apă rece);- se programează temperatura de lucru la 90°C; - se setează durata ciclului de lucru la 90 min;- se porneşte maşina, utilizând ustensila de ameste-care în cruce;

- se lucrează iniţial cu viteza a doua, timp de douăminute, până când amestecul devine neted şi omogen;

- se trece la viteza I, de lucru a maşinii, pentru timpulrămas până la încheierea procesului, întreg procesul du-rând de 90 minute.Produsul rezultat, Brickstick sau „făină fiartă”, are oculoare mai închisă şi o consistenţă păstoasă. Acesta tre-buie lăsat la răcit înainte de utilizarea în aluaturile pen-tru pâine. 

Pornind de la reţeta clasică a unui aluat, seînlocuieşte maximum 10% din cantitatea de făină cu„făină fiartă”, astfel:- la 100 kg de făină, utilizate pentru preparareaunui  aluat - se înlocuieşte maximum 10% din aceastăcantitate cu 30 kg „făină fiartă” (obţinută după reţetade mai sus, respectiv din 10 kg făină şi 20 l apă). Pro-centul de „făină fiartă” adăugat în aluaturi depinde deconţinutul de gluten al făinii utilizate.În procesul pregătirii aluatului se va ţine cont deaportul de apă adus de „făina fiartă”, care va fi adunatla cantitatea de apă adăugată, astfel încât să se ajungăla hidratarea finală dorită. Aluatul se prepară în modclasic, în malaxor, utilizându-se tipurile de drojdii do-rite. Compusul Brickstick sau „făină fiartă”, conferăelasticitate aluaturilor, având capacitatea de a crea re-ţele glutenice chiar şi în cazul făinurilor cu un conţinutfoarte redus de gluten, cum ar fi făina de secară.Acest mod de lucru constituie un alt exemplu princare brutarii din Polonia reuşesc să obţină o pâine mainaturală, de bună calitate şi fără adaos de aditivi chi-mici. 
RoMÂniA și rețetele maielelor
păstrate peste generațiiChiar dacă reţetele brutarilor noştri nu sunt foartesofisticate, fiind adesea realizate cu mijloacele simpleavute la îndemână, avem şi noi producători pasionaţi,care obţin maiele sau drojdii naturale ce contribuie larealizarea unor produse unice, pline de gust şi sa-voare. Reţetele acestora merită păstrate şiperfecţionate, ele făcând parte din „zestrea noastră de
tradiții” pe care industria de panificaţie trebuie să facătot posibilul pentru a o pune cât mai bine în valoare. Astfel de metode de lucru şi tehnologii permitdiferenţierea producătorilor, fiecare putându-şi găsişi securiza locul pe o piaţă eterogenă, formată dinclienţi ce caută încă produse care să-i mulţumească.

Secretul unei pâini de calitate
l Brickstick sau „făină fiartă” pentru înlocuirea aditivilor alimentari 
l Producerea drojdiei naturale

nMarius Costea,
Director vânzări echipamente şi linii industriale 
Nova Pan



Monedă de schimb mai valo-
roasă decât aurul, cea mai dorită
şi hulită ispită între plăcerile cu-
linare, pretext de războaie poli-
tice şi economice, dar şi motiv de
cuceriri istorice, deliciul de pe
masa regilor, dar şi savuroasa
răsplată a omului de rând, zahă-
rul a cunoscut, în lunga şi fasci-
nanta sa istorie, gloria şi
decăderea, asemenea imperiilor
pe care le-a clădit. Anual, în lume
se produc aproximativ 185 de mi-
lioane de tone de zahăr. Această
cantitate, raportată la cei peste
şapte miliarde de locuitori ai pla-
netei, arată că revin în jur de 25
de kilograme fiecărui pămân-
tean. Dincolo de statisticile valo-
rilor me dii, realitatea vorbeşte de
țări în care  consumul de zahăr
depăşeşte 60 de kg pe cap de lo-
cuitor. Cea mai mare parte a
acestor cantități le regăsim în
produsele alimentare, cu precă-
dere în sectorul deserturilor. De
la primele „căpățâni“ şi până la
sofisticatele dulciuri de pe raftu-
rile marketurilor şi din vitrinele
cofetăriilor, zahărul a străbătut
un drum lung, de peste 2000 de
ani.

Totul a început cu
trestia-de-zahăr

Se crede că trestia-de-zahăr a
fost folosită de om pentru întâia
oară în Polinezia, de unde s-a
răspândit în China şi India. La în-
ceput, oamenii mestecau trestie-
de-zahăr în forma sa crudă,
pentru a-i extrage dulceața. Cu
două milenii înainte de Hristos,

indienii sunt primii care extrag
un sirop ce, prin răcire, formează
cristale foarte dulci, denumite
„sarkara“, adică „boabe“. Erau
considerate produs de lux. Forma
de „căpățână de zahăr“, monedă
folosită până târziu pentru
schimburi sau plăți, se datorează
perşilor. Procedeul de obținere
consta în fierberea sucului de
tres tie-de-zahăr şi îndepărtarea
spumei până la obținerea unui
sirop foarte consistent, care, prin
răcire, cristaliza. Înainte de a se
răci, siropul se turna într-un cor-
net din frunze de palmier. Forma

 conică a ,,căpățânii“ a fost inven-
tată pentru simplificarea amba-
lării, în vederea transportului şi
comercializării. 

„Ciudata“ miere
făcută fără albine

În anul 510 î.H, în cursul ex -
pedițiilor regelui persan Darius,
sol dații au fost mirați că o plantă
„dă miere fără ajutorul albine-
lor“. „Ciudățenia“ a ajuns în
atenția în vățatului Pliniu cel Bă-
trân,care îi atribuie puteri
v i n d e c ă -

toare. Minunea  a fost redescope-
rită de soldații lui Alexandru Ma-
cedon, în anul 327 î.H.
Macedonenii au fost cei care au
răspândit cultivarea ei în Persia
şi au introdus zahărul în zona
mediteraneană. Secretul trestiei-
de-zahăr a fost păstrat cu sfin -
țenie, iar produsul a fost exportat
cu profituri imense. Câteva secole
mai târziu, după ce invadează

Asia, arabii
aduc tres -

t i a - d e -
zahăr în
E g i p t ,
Palestina,
S i r i a ,
Africa de

N o r d ,
Cipru,

Spania. În Europa, planta conti-
nuă să rămână un produs exotic.

„Sarea indiană“
ajunge în Europa
după anul 1300  

În anul 95 î.H., într-un docu-
ment numit „Periplus Maris Ery -
th raei“ (sau „Ghidul Mării Roşii“),
un negustor a cărui identitate 
s-a pierdut în timp a consemnat
că „…era obişnuit exportul unui
fel de miere din trestie, numit sa-
char“. Se crede că aceasta este
prima mențiune scrisă despre
trestia-de-zahăr ca marfă desti-
nată comerțului. În Europa,
,,sarea indiană“ sau „noul condi-
ment“ cum mai era denumit za-
hărul vremii ajunge în jurul
anului 1320, adus de cruciați.
Fiind considerat un produs de
lux, avea un preț foarte mare,
deşi era livrat sub forma unor
cristale de culoare brun închis,
pline de impurități, cu gustul şi
mirosul alterate de călătoriile în-
delungate şi de igiena precară.

de unde
vine 
cuvântul
„zahăr“
Cuvântul  zahăr îşi are ori -
ginea în termenul sanscrit
sukura, de unde în limba
arabă a devenit sukhar.
De numirea a fost
răspândită în Europa mai
întâi de spanioli, care l-au
preluat de la arabi („azú-
car” în spaniolă şi „açúcar”
în portugheză). 
În italiană a devenit „zuc-
chero”, iar în franceza
veche „zuchre” şi apoi ac-
tualul „sucre”. Anglia a im-
portat denumirea din
franceză, pe care a trans-
format-o în ,,sugar”. Ter-
menul românesc este
împrumutat, se pare, din
greaca nouă (zahari).

Zahărul, istoria aurului
dulce

o aventură amoroasă 
şi sclavii zahărului
În august 1492, Cristofor Columb s-a oprit în Gomera, în Insulele
Canare, pentru a se aproviziona cu apă şi vin. Intenţiona să
rămână doar patru zile, dar petrece acolo mai bine de o lună.
Motivul? O aventură amoroasă cu guvernatoarea insulelor, Bea -
triz de Bobadilla y Ossorio, celebră şi datorită relaţiei ei cu regele
Ferdinand al II-lea de Aragon. Nobila doamnă îi dăruieşte navi-
gatorului şi câteva răsaduri de trestie-de-zahăr, care avea să
devină o plantă industrială de primă importanţă în Lumea Nouă.
Ca şi culturile de tutun, bumbac sau cafea, trestia dulce este
legată de comerţul cu sclavi. Peste trei sferturi dintre sclavii aduşi
din Africa lucrau pe plantaţiile de trestie-de-zahăr.



Zahărul alb se vindea în 
farmacii 

În Veneția, unde s-au construit unele dintre
primele rafinării pentru „sarea indiană“, zahă-
rul era vândut doar în farmacii, în can tități ex-
trem de mici. „Sakkar“-ul ajunsese şi pe mesele
regilor occidentali. Reprezenta o  delicatesă şi
era păstrat în zaharnițe închise cu cheia.
Prima înregistrare scrisă a zahărului, ca ele-
ment de inventar, a avut loc în Anglia, în 1099.
Dovadă că era un ,,ingredient exclusivist“ este
că, scriu documentele istorice, în 1226, regele
Henry al III-lea a avut dificultăți să găsească
trei pfunzi de zahăr pentru un banchet. Pentru
că se găsea greu, era şi foarte sump. În 1259,
scrie „The Book of Spices“ de Frederic Rosen-
garten, zahărul era disponibil la prețul de 16,5
pence un pfund.  

Rafinării în Europa și sclavi
în America de Sud

Europenii înțeleg repede că zahărul dă
dependență. Se impunea deci prelucrarea
unor cantități mult mai mari. Pe la 1400, tres -
tia-de-zahăr a început să fie plantată în insu-
lele Madeira, Canare şi St. Thomas, ceea ce a
dus la o creştere a ofertei pe piața europeană.
Pe la 1410, doar în Palermo - Sicilia existau
deja 30 de rafinării de zahăr.  Castelul Kolossi,
din Cipru, construit pe la 1454 de Jacques de
Milly, a devenit un centru al producției de za -
hăr. La Kouklia existau două ra finării de

zahăr, iar la Episkopi încă una. Producția era
foarte răspândită în Cipru şi Sicilia, conside-
rate a fi cele mai bune surse de zahăr.

„Aurul alb“
Zahărul a câştigat enorm în popularitate

şi a devenit egal ca valoare cu aurul. Mai mult,
pentru o vreme devine „valuta forte“ a econo-
miei şi politicii europene. Cine controla
comerțul cu zahăr deținea puterea. În războiul
de 7 ani (1756-1763), Franța a preferat să
piardă Canada în favoarea englezilor, decât să
renunțe la propriile colonii „de zahăr” din
Marea Caraibelor. La sfârşitul secolului al
XVIII-lea, Franța era în top în rafinarea zahă-
rului din Antile, pe care-l exporta către
Olanda, Germania şi Scandinavia. Pe la 1750,
doar în insulele britanice funcționau peste 120
de rafinării de zahăr, care produceau circa
30.000 tone pe an. Zahărul încă era un produs
de lux, iar profiturile erau atât de mari, încât
era numit „aurul alb”. În Anglia, taxele înca-
sate pe zahăr au atins în 1781 un total de
326.000 lire, iar în 1815 s-au obținut
3.000.000 de lire, cifre uriaşe pentru acele tim-
puri, conform www.reteteleluiradu.ro/pe-ur-
mele-zaharului.

Zahărul învinge mierea
În lista de rețete din „Le Menagier de

Paris”, în 1393, zahărul era menționat de 72
de ori în diferite forme, în timp ce, pentru com-

parație, mierea era listată doar de 24 de ori.
În secolele al XIII-lea şi al XIV-lea, în Europa,
zahărul începe să devină disponibil relativ
uşor în țări ca Anglia, Franța, Spania şi Italia,
sub formă de pudră şi blocuri, fiind folosit la
gătit şi în scop medical pe scară mai largă
decât mierea.

Sfecla de zahăr, alternativa
care cucerește Europa

În timp ce zahărul devine evident „o putere”
economică, în Euro pa se fac cercetări pentru des   -
 co perirea unei alternative la tres  tia-de-zahăr.
Francezul Olivier de Serres descoperă potențialul
sfeclei de zahăr, iar în 1747, chimistul german Si-
gismund Marggraf observă că din sucul sfeclei se
pot produce prețioasele granule dulci şi pune la
punct un laborios procedeu de  ex tracție. Un elev
al acestuia, Franz Karl Achard, duce mai departe
cercetarea. În 1799, el obține primele 300 kg de
zahăr cristalizat. Tot Achard, în 1802, pune în
funcțiune, în Silezia, prima fabrică de zahăr din
sfeclă. La 30 de ani distanță apărea prima fabrică
de zahăr şi în România, la Gârbou, în județul
Sălaj. Pe la 1880, în Europa continentală sfecla
înlocuise deja trestia, ca sursă principală de
zahăr. Consumul anual în acei ani ajunsese la 120
de milioane de tone, urmat de  o creştere cu o rată
de două milioane de tone anual. La nivel mondial,
în prezent, producția de zahăr a lumii se reali-
zează în proporție de 59 % din trestie şi 41 % din
sfeclă.

Cafeaua dulce, 
preferata lui Voltaire
După asediul Vienei din 1683, obiceiul de a bea cafea devine
o modă în Occident. Vienezii au învățat de la turci că, în mod
natural, cafeaua ar trebui să fie dulce „Cafeaua trebuie să fie
neagră ca nopțile, fierbinte ca infernul şi dulce ca
dragostea”, spunea poetul Voltaire, pe-atunci oaspetele lui
Frederick al II-lea. În vremea lui Ludovic al XV-lea, doamnele
adorau dulciurile, cafeaua dulce şi ciocolata lor de
dimineață, o băutură care devenise o modă la câteva decenii
după cafea şi era absolut de neconsumat fără zahăr. În acea
epocă, femeilor nu li se „impunea” să fie subțiri, iar
corpolența datorată consumului considerabil de zahăr era
în ton cu ținutele lor din acele vremuri.  În secolul al XVIII-
lea, zahărul a devenit cea mai populară dintre delicatese.

Există puţine mărturii  scrise despre primeledulciuri preparate cu zahăr. În primul rând pen-tru că,  fiind foarte scump la început, zahărul afost folosit destul de târziu în preparate culi-nare, iar asta mai întâi la curţile regale. În al doi-lea rând, în acele vremuri, reţetele setransmiteau pe cale orală de la maeştri la uce-nici, astfel că nu există mărturii scrise.  Conclu-ziile cercetărilor istorice nu sunt unitare: uniispun că primele dulciuri preparate cu zahăr arfi nişte biscuiţi serviţi la curtea reginei ElisabetaI (1533-1603). Acest desert se făcea  din patruouă,  două linguri de apă de trandafiri, o livră(450 g) de zahăr şi o livră de făină.  Alte mărturii

susţin că prăjiturelele macarons, preparate cuzahăr, făină de mig dale şi ou, ar fi fost primeledulciuri cunoscute încă din secolul al VIII-lea şipreparate într-o mănăs tire de călugăriţe dinVene ţia. Cert este că au fost aduse în Franţa în1533, de către Caterina de Medici, pentru a fiservite la nun ta sa cu Ducele de Orleans, înco-ronat rege al Franţei în 1547. Con form altor do-cumente istorice, cea mai veche reţetă de,,dulce“ cu zahăr este tortul Linzer, numit aşadupă ora şul Linz din Austria. Este cu si gu ranţăcea mai veche reţetă ti  pă rită din lume, în mate-rie de dul ciuri cu zahăr. Reţeta datează din 1653şi a fost descoperită de Waltraud Faisner, direc-torul Up per Austrian Landesmuseum şi au torulcărţii „Cum să faci Tort Linzer“. Faisner a găsitreţeta, cu 13 ani înainte de a fi tipărită, în Codex35/31, în arhiva Mănăstirii Admont. Iată ingre-dientele consemnate: 200 g nuci pisate, 200 gzahăr pudră, 400 g făină, 300 g unt, bucăţele denucă, 1 vârf cuţit bicarbonat, 2 ouă şi un borcancu gem.

grecii se
tratau cu
,,apă de
zahăr“
Scriitorul grec Dioscorides
denumeşte noul produs
Saccharum , inspirat din
termenul sanscrit
„sharkara“ care înseamnă
nisip. Între anii 40 – 90
d.Hr. Dioscorides, care era
medic şi botanist, indică
faptul că „mierea solidă
numită zahăr seamănă cu
sarea la consistență şi prin
faptul că e crocantă“.
Numai că are gust dulce. El
recomanda apa de zahăr
pentru a trata sau purifica
rinichii, stomacul, in-
testinele şi vezica urinară.
Din documentele istorice
reiese, de altfel, că atât
grecii, cât şi romanii  au
folosit la acea vreme
zahărul mai mult în scop
terapeutic.

Cele mai vechi reţete de ,,dulce“ cu zahăr

Imagine din
dicţionarul
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De
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Muzeul acoperă 6.000 de ani de istorie a pâinii. Sunt ex-puse utilajele folosite la prepararea pâinii, începând cu Epocade Piatră şi până în zilele noastre. Este un muzeu unic, primulde acest gen din lume, care oferă o perspectivă fascinantă asu-pra unui aliment cu un rol central în civilizaţia umană, dar şio explicaţie a modului în care producţia şi semnificaţiile so-ciale şi culturale ale pâinii s-au schimbat de-a lungul secolelor.Muzeul a fost înfiinţat în 1955, dar prima expoziţie perma-nentă datează din 1960. A fost primul şi vreme de mulţi anisingurul muzeu de acest gen din lume.  Cuprinzând peste18.000 de exponate, dintre care 700 fac parte din expoziţiapermanentă, colecţiile muzeului din Ulm acoperă peste 30 detipuri diferite de obiecte aflate în legătură cu pâinea şi careredau importanţa acestui aliment pentru omenire. Muzeulprezintă modul în care metodele de fabricare a produselor depanificaţie s-au schimbat de-a lungul veacurilor şi ilustreazăistoria socială şi culturală a pâinii. Pâinea însăşi nu face partedin colecţie, credinţa fermă a fondatorilor muzeului fiind  căpâinea nu este un artefact muzeal, ci o mâncare ce trebuieproaspăt coaptă în fiecare zi. O bibliotecă de specialitate com-pusă din 6.000 de cărţi şi scrieri de arhivă completeazăcolecţia.

În muzee (2)

Primul muzeu al
pâinii din lume
În toată lumea există, potrivit unor surse, 
13 muzee dedicate pâinii. Prezentăm în acest
număr Muzeul Culturii Pâinii din Ulm (Germania)

Fragmente carbonizate dintr-opâine coaptă acum 14.500 de aniîntr-un cuptor din piatră au fost gă-site într-un sit preistoric din nord-estul Iordaniei. Descoperirea leoferă cercetătorilor o ipoteză sur-prinzătoare: oamenii făceau pâine,un important reper în istoria hra-nei, cu mii de ani înainte de a seapuca de agricultură, concluzio-nează arheologii.
Făcută din cereale
sălbaticeDescoperirea dată publicităţiide curând demonstrează că popu-laţia de vânători din Mediterana deEst deţinea tehnica fabricării pâiniimult mai devreme decât se crezusepână acum, cu 4.000 de ani înaintede a se dezvolta obiceiul cultivăriiplantelor. Pâinea descoperită, celmai probabil coaptă fără drojdie şiasemănătoare unei lipii, era reali-zată din cereale sălbatice precumorzul, alacul (specie de grâu cultivatdin timpuri preistorice, n.red) sauovăzul, precum şi din tuberculi dela un strămoş al papirusului de apă,care erau măcinate şi transformateîn făină. Această tehnică a coaceriipâinii a fost dezvoltată de culturaNatufi, caracterizată printr-un stilde trai mai degrabă sedentar decâtnomad, şi a fost descoperită la sitularheologic din Deşertul Negru, înnord-estul Iordaniei. „Descoperirea
pâinii la un sit de o asemenea ve-
chime este un lucru excepțional“, aspus Amaia Arranz-Otaegui de laUniversitatea din Copenhaga, cer-cetător postdoctoral în arheobota-nică şi autoarea principală acercetării publicate în revista Pro-ceedings of the National Academy

of Sciences. Arranz-Otaegui spunecă, până acum, originile pâinii aufost asociate cu primele societăţicare se ocupau de agricultură şi cul-tivau cereale şi legume.
Pâinea,  o motivaţie
pentru a face
agriculturăCea mai veche descoperire an-terioară a existenţei pâinii are9.100 de ani şi a fost realizată la unsit din Turcia. „Acum trebuie să eva-
luăm dacă există o relație între fa-
bricarea pâinii şi originile
agriculturii. Este posibil ca pâinea să
fi reprezentat o motivație pentru a
cultiva şi a face agricultură, dacă
aceasta a devenit un aliment dorit şi
căutat“, spune Arranz-Otaegui. Do-vezile găsite în sit confirmă ipotezaconform căreia cultura Natufi aveao dietă bazată pe carne şi plante.Căminele rotunde, la nivelul solului,

confecţionate din piatră de bazalt şimăsurând circa un metru în diame-tru, erau plasate în mijlocul colibe-lor. Arranz-Otaegui spune căcercetătorii încearcă acum să re-creeze cea mai veche pâine şi aureuşit să obţină făină din tuberculiifolosiţi în reţeta preistorică.
Coaptă pe piatrăCercetarea a pornit de la 24 derămăşiţe calcinate dintr-un fel delipie făcută acum 14.400 de ani.Probabil că acea pâine coaptăarăta ca o lipie şi avea gust în genulpâinii multicereale din zilele noas-tre, spun cercetătorii. Studiulrămăşiţelor a scos la iveală urmede măcinare, cernere şi frămân-tare. Făina  era făcută din grâuşi/sau secară sălbatică la care seadăugau rădăcini zdrobite ale altorplante. Se adăuga apă pentru aface aluatul care era copt pe pietrepuse la foc.

Cea mai veche pâine datează
de acum 14.500 de ani


