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bRonz pentRu
bucătaRii şi coFetaRii RoMâni la
oliMpiada iKa 2012,
eRFuRt
În perioada 6-9 octombrie 2012 a avut loc
la erfurt, în germania, cea mai amplă competiţie a bucătarilor şi cofetarilor,
desfășurată o dată la patru ani. ediţia cu numărul 23 a olimpiadei de gastronomie a
reunit 1.320 de concurenţi din întreaga
lume, care şi-au etalat talentul în 22 de bucătării servind în cele 4 zile de concurs
9.810 de meniuri proaspăt pregătite, în cele
1.800 de locuri ale restaurantelor dispuse
în 3 hale expoziţionale.

În clasamentul pe echipe, echipa naţională
de seniori a României s-a clasat pe locul 27
din 35 de naţiuni, echipa naţională de juniori pe locul 18 din 25 de echipe, iar
echipa regională a bucureștiului pe locul
36 din 46 de echipe regionale participante.
echipele ţării noastre s-au întors de la erfurt
cu patru medalii de bronz şi o diplomă. Seniorii s-au impus la categoriile bufet rece
artă culinară şi Restaurantul naţiunilor, în
timp ce juniorii au primit bronz la secţiunile
bucătărie caldă şi bufet rece artă culinară.
„După serii lungi de antrenamente, modiﬁcări
ale rețetelor și ale modului de prezentare a
preparatelor culinare și a dulciurilor, după ore
istovitoare de muncă pentru pregătirea tematicii, echipele noastre s-au mobilizat
exemplar pentru ca România să strălucească
și la această ediție a Olimpiadei”, a spus dr.
ing. gabriela berechet, managerul lotului
naţional al bucătarilor și cofetarilor.
pe naţiuni, câștigătoarea absolută a acestei
ediţii a fost Suedia.
Felicitări tuturor celor care au pus România
pe harta gastronomiei mondiale: Ștefan
bercea, ioan Florescu, cornelia ghişoi, carmela dragomir, Samuiel Rus, daniel buzea,
orlando zaharia, Silvian Scornea, dragoș
bercea, alexandru Vreme, iulian chivu,
george baciu, Viorica comărniceanu, daniel Stoenescu, Maria popa, Valentin Maftei,
eugen grosu, adriana ibrean.

induStRia aliMentaRă şi-a pRezentat
noutăţile În cadRul tâRgului aliMenta

Î

n perioada 31 octombrie - 4 noiembrie, s-a desfăşurat la bucureşti târgul internaţional pentru
industria alimentară – alimenta. evenimentul a expus soluţii pentru diverse ramuri ale industriei
alimentare, adresându-se afacerilor din domeniul lactatelor, al cărnii sau al produselor tradiţionale. concomitent cu alimenta s-au desfăşurat şi expoziţiile all pack şi expo drink & Wine, evenimente dedicate industriei ambalajelor şi respectiv a băuturilor. printre cele 200 de standuri care au
expus la cele trei expoziţii reunite am fost prezenţi şi noi, cu revista brutarul.
deşi oferta dedicată sectorului de paniﬁcaţie şi cofetărie a fost mult mai săracă în comparaţie cu
anii anteriori, în domeniul nostru de interes am notat prezenţa unui grup de producători din cadrul Rompan, precum şi câteva oferte de utilaje şi materii prime dedicate sectorului de proﬁl. Mai
cuprinzătoare a fost oferta de vinuri şi băuturi alcoolice, de soluţii pentru industria cărnii şi a lactatelor şi de echipamente şi consumabile destinate industriei
tipograﬁce şi a ambalajelor. de
asemenea, vizitatorii au avut ocazia de a degusta şi a achiziţiona o
gamă largă de produse tradiţionale. la standul revistei brutarul de
la târgul alimenta am avut ocazia
de a întâlni câţiva dintre cititorii ﬁdeli, de a le asculta problemele şi
sugestiile. În acelaşi timp, revista
noastră a câştigat o serie de noi
abonaţi, constând în persoane
dornice de a demara afaceri în domeniu.

RealizăRi, pRoiecte şi gânduRi bune
de la anaMob
cu toţii așteptăm nerăbdători crăciunul, pentru cadouri, pentru bradul împodobit, pentru mirosul
de cozonac, de brad, pentru colindători, familie, prieteni. este vremea sărbătorilor de iarnă dar, în
egală măsură, este momentul bilanţului pentru anul curent și al planificării pentru anul viitor. nu
eforturile (care niciodata nu sunt mici) sau încercările se cuantifică atunci cand vorbești despre
performanţă, ci obiectivele pe care ni le-am propus într-un moment similar acum un an și pe care
le-am realizat.
anaMob se mândrește că a reușit să devină un lider în diseminarea
informaţiilor de piaţă către membrii săi, oferind sprijin constant acestora și încercând să rezolve dificultăţile cu care se confruntă sectorul
nostru economic.
de asemenea, prin proiectul “promovarea accesului angajaţilor din industria de morărit, panificaţie, patiserie, cofetărie la programe de Fpc
inovatoare, moderne, de calitate europeană”, derulat prin programului
operaţional Sectorial dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013,
cofinanţat din Fondul Social european, până la sfârșitul anului 2012 se
vor fi încheiat 18 programe de calificare prin care 251 absolvenţi vor fi
obţinut diplome de calificare profesională. am reușit să avem un real succes prin acţiunile întreprinse în acest an, deși am fi putut fi mai incisivi, mai prezenţi, mai eficienţi. este spiritul cu care încheiem acest an și îl începem pe următorul, mândri de ce am realizat dar totodată determinaţi în
atingerea obiectivelor, în interesul membrilor anaMob.
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