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Antonio PASSARELLI

Vicepreședinte ABR

Cu siguranță, astăzi, unul dintre cele mai 

importante mijloace de comunicare este 

Facebook și probabil că nu există un mod 

mai direct, mai simplu, mai la îndemână 

pentru oameni, de a critica sau lăuda… Mie 

mi se întâmplă să am aproape 10.000 de 

urmăritori și, uneori, când mă uit pe 

comentarii, simt o oarecare răutate, adeseori 

gratuită și nejustificată... 

Recent, citeam comentariile la o postare mai 

veche despre meniurile de evenimente și am 

văzut un comentariu făcut de o prietenă 

dragă, nu chiar pozitiv, despre activitatea 

mea unde-mi desfășor activitatea de chef 

executiv și consultant în managementul 

bucătăriei de 3 ani.

Dar să trecem de la teorie la practică… 

Prietena mea, persoană cultă și educată, cu 

multă experiență în domeniul nostru, mă 

acuza, după ce ne-a vizitat site-ul, că nu am 

fost inovator, că nu am propus meniuri noi și 

moderne, parcă așa s-a exprimat… 

Comentariul, din punctul meu de vedere, a 

fost făcut fără să se aibă în vedere o serie de 

aspecte practice ale meniurilor de 

evenimente și, de ce nu, gusturile clienților și 

disponibilitatea lor de a accepta ceva nou... 

Eu lucrez într-un local în care, în mod 

simultan, din aceeași bucătărie, pot fi servite 

9 evenimente, în total 1.750 de persoane 

(acesta a fost numărul maxim), servite 

teoretic în același timp. Prima problemă care 

apare este producția, care trebuie organizată 

ca în fabrică, și, aceasta fiind specialitatea 

mea, adică mă ocup exact de partea de cost 

control, nu trebuie să se depășească un food 

cost de producție de 21-22%, astfel încât să 

se poată țină sub control food cost-ul 

operațional care va fi de circa 28%, ce 

include masa personalului, degustările, 

protocoalele etc. În același timp, nu putem 

neglija calitatea produsului, care trebuie să 

fie la nivel maxim, nu contează dacă gătim o 

langustă sau un piept de pui, este important 

ca preparatul să fie perfect cu o materie 

primă de calitate optimă.

Un alt lucru important este reînnoirea 

tradiției; de exemplu, toți cer “ruladă de 

pui“ cu diferite compoziții, iar noi, în loc să 

le oferim doar ruladă, uscată și 

necomestibilă, preparăm unele rețete, toate 

coapte la temperatură joasă, ceea ce-i oferă 

puiului o suculență indescriptibilă. Vorbim 

de importanța producției în bucăți, pentru 

că atunci când ai 1.750 de farfurii de 

montat, trebuie să le pregătești dinainte, nu 

poți să montezi un aperitiv cu o oră înainte. 

Peștele, însă, îl coacem cu circa 20 de 

minute înainte de a fi servit, ceea ce ne 

permite să obținem rezultate excepționale 

și aprobarea invitaților noștri. 

Cum reușim să facem toate acestea? Simplu: 

experiența, organizarea, sincronizarea și 

logistica ne permit să obținem întotdeauna 

rezultate excelente. 

Este adevărat, și mie mi-ar plăcea să-i ofer 

clientului altceva, dar tot clientul vine și ne 

spune: mâncarea trebuie să fie inteligibilă! Și 

apoi este și normal să fie așa... Toți avem 

rude care vin din zone mai puțin 

“actualizate” și trebuie să ținem cont și de ei, 

exact așa cum spuneam mai devreme, 

important este să avem un produs bine 

preparat. Știți perfect la ce mă gândesc... Să 

faci pe farfurie un spectacol al gusturilor și 

aromelor cu un homar nu este deloc dificil, 

homarul face totul singur (desigur, este 

necesară puțină experiență pentru a ști cum 

să-l utilizezi, gătești și prezinți), dar este 

dificil să faci un spectacol cu o bucată de file 

de porc și o bucată de piept de pui și când 

mă refer la spectacol nu mă refer doar la 

plating, care întotdeauna este o problemă în 

localurile noastre, pentru că un plating 

complicat și elaborat înseamnă: farfurii de 

montaj aranjate sub becurile de menținere, 

înseamnă foarte mult personal dedicat liniei 

de montaj; de exemplu, pentru plating-ul pe 

care-l foloseam în 2018 îmi erau suficienți 1 

bucătar și 3 ajutoare pentru o linie de servire 

a peștelui sau a cărnii, dar, astăzi, în 2019, 

am nevoie de 1 bucătar și 6/7 ajutoare 

pentru același tip de linie, iar acest lucru, 

pentru o unitate în care se pot organiza 9 

evenimente simultan, înseamnă o diferență 

importantă de cost, pe care de multe ori 

clientul final nu o înțelege.

Adesea povestesc despre vizita mea în 

restaurantul lui Paul Bocuse din Collonges-

au-Mont-d'Or, lângă Lyon, unde am fost 

prima dată împreună cu câțiva colegi italieni 

de la Euro Toques în 2006, pentru a 

sărbători intrarea mea în asociație. Am 

mâncat divin iar farfuriile erau așa cum 

trebuiau să fie! Mâncarea avea gust, 

consistența și suculența potrivite, nu se 

făcuse nicio concesie nici la aspect și nici la 

gust... Farfuriile erau excepționale, dar erau 

farfurii cu mâncare, nu cu mii de culori care 

nu au nicio legătură cu produsul alimentar 

sau cu sute de floricele... 

Și de multe ori, după ce se gândesc bine, 

prietenii mei înțeleg că ceea ce este 

important în timpul unui eveniment de acest 

gen este nu să ai farfuria din fotografia de 

pe Facebook, ci să ai o mâncare bună (și 

când vorbesc despre mâncare bună, nu mă 

refer la cea făcută de mama acasă, pe cea a 

mamei o mâncăm acasă, la restaurant 

trebuie să mâncăm altceva), o servire bună și 

atmosfera potrivită. 

Mi se întâmplă frecvent să fac degustări și să 

mă întâlnesc cu clienții, care îmi prezintă 

fotografii luate de pe internet și care-mi 

spun că și-ar dori ca farfuriile lor să arate așa 

(în 90% din cazuri doamnele vin cu această 

cerere)... Și atunci, eu, cu mult calm, deși mă 

simt ca un vulcan în plină erupție, încep să le 

explic că farfuria de pe Facebook nu are 

nimic de-a face cu servirea reală. Pentru că 

fotografiile de pe Facebook sunt rezultatul 

unui timp de muncă foarte mare și nu se 

poate repeta același lucru pe linie normală 

de montaj. De exemplu: în sală avem 400 de 

invitați și atunci facem două linii pentru a-i 

servi mai repede, ceea ce înseamnă că 

fiecare linie trebuie să servească 200 de 

porții în maxim 20 de minute, adică la fiecare 

6 secunde trebuie să iasă câte o farfurie… 

Și eu văd în spațiul online fotografii foarte 

frumoase cu preparate, dar atât, adică nu-ți 

vine să le mănânci, să-ți înfigi furculița sau 

lingurița în ele și să le devorezi pentru gustul 

și aroma lor... 

Ceea ce încerc să fac astăzi este tocmai acest 

lucru. Probabil că, dacă în loc să organizez 

nouă evenimente simultan, aș avea de 

organizat unul sau maxim două, rezultatele 

ar fi, la nivel de plating și sortiment de 

meniu, puțin mai ridicate, dar prețul ar fi cu 

siguranță altul. Și apoi, ceea ce le spun 

mereu clienților mei, care apoi se transformă 

în prieteni, este: putem face tot ce doriți, dar 

totul are un preț… 

Și în acel moment mă întreb și îl întreb pe 

client ce preferă, o farfurie frumoasă și 

apetisantă, cu mâncare caldă, servită într-un 

timp decent, sau farfuria foarte frumoasă din 

fotografia de pe Facebook, cu mâncare rece, 

puțin apetisantă, dar foarte frumos de privit, 

servită într-un timp exagerat de mare? 



food  opinie 

N°95  42 | 43 www.horeca.ro

food  opinie 

www.horeca.ro

Meniul pentru nunți

și alte evenimente
Antonio PASSARELLI

Vicepreședinte ABR

Cu siguranță, astăzi, unul dintre cele mai 

importante mijloace de comunicare este 

Facebook și probabil că nu există un mod 

mai direct, mai simplu, mai la îndemână 

pentru oameni, de a critica sau lăuda… Mie 

mi se întâmplă să am aproape 10.000 de 

urmăritori și, uneori, când mă uit pe 

comentarii, simt o oarecare răutate, adeseori 

gratuită și nejustificată... 

Recent, citeam comentariile la o postare mai 

veche despre meniurile de evenimente și am 

văzut un comentariu făcut de o prietenă 

dragă, nu chiar pozitiv, despre activitatea 

mea unde-mi desfășor activitatea de chef 

executiv și consultant în managementul 

bucătăriei de 3 ani.

Dar să trecem de la teorie la practică… 

Prietena mea, persoană cultă și educată, cu 

multă experiență în domeniul nostru, mă 

acuza, după ce ne-a vizitat site-ul, că nu am 

fost inovator, că nu am propus meniuri noi și 

moderne, parcă așa s-a exprimat… 

Comentariul, din punctul meu de vedere, a 

fost făcut fără să se aibă în vedere o serie de 

aspecte practice ale meniurilor de 

evenimente și, de ce nu, gusturile clienților și 

disponibilitatea lor de a accepta ceva nou... 

Eu lucrez într-un local în care, în mod 

simultan, din aceeași bucătărie, pot fi servite 

9 evenimente, în total 1.750 de persoane 

(acesta a fost numărul maxim), servite 

teoretic în același timp. Prima problemă care 

apare este producția, care trebuie organizată 

ca în fabrică, și, aceasta fiind specialitatea 

mea, adică mă ocup exact de partea de cost 

control, nu trebuie să se depășească un food 

cost de producție de 21-22%, astfel încât să 

se poată țină sub control food cost-ul 

operațional care va fi de circa 28%, ce 

include masa personalului, degustările, 

protocoalele etc. În același timp, nu putem 

neglija calitatea produsului, care trebuie să 

fie la nivel maxim, nu contează dacă gătim o 

langustă sau un piept de pui, este important 

ca preparatul să fie perfect cu o materie 

primă de calitate optimă.

Un alt lucru important este reînnoirea 

tradiției; de exemplu, toți cer “ruladă de 

pui“ cu diferite compoziții, iar noi, în loc să 

le oferim doar ruladă, uscată și 

necomestibilă, preparăm unele rețete, toate 

coapte la temperatură joasă, ceea ce-i oferă 

puiului o suculență indescriptibilă. Vorbim 

de importanța producției în bucăți, pentru 

că atunci când ai 1.750 de farfurii de 

montat, trebuie să le pregătești dinainte, nu 

poți să montezi un aperitiv cu o oră înainte. 

Peștele, însă, îl coacem cu circa 20 de 

minute înainte de a fi servit, ceea ce ne 

permite să obținem rezultate excepționale 

și aprobarea invitaților noștri. 

Cum reușim să facem toate acestea? Simplu: 

experiența, organizarea, sincronizarea și 

logistica ne permit să obținem întotdeauna 

rezultate excelente. 

Este adevărat, și mie mi-ar plăcea să-i ofer 

clientului altceva, dar tot clientul vine și ne 

spune: mâncarea trebuie să fie inteligibilă! Și 

apoi este și normal să fie așa... Toți avem 

rude care vin din zone mai puțin 

“actualizate” și trebuie să ținem cont și de ei, 

exact așa cum spuneam mai devreme, 

important este să avem un produs bine 

preparat. Știți perfect la ce mă gândesc... Să 

faci pe farfurie un spectacol al gusturilor și 

aromelor cu un homar nu este deloc dificil, 

homarul face totul singur (desigur, este 

necesară puțină experiență pentru a ști cum 

să-l utilizezi, gătești și prezinți), dar este 

dificil să faci un spectacol cu o bucată de file 

de porc și o bucată de piept de pui și când 

mă refer la spectacol nu mă refer doar la 

plating, care întotdeauna este o problemă în 

localurile noastre, pentru că un plating 

complicat și elaborat înseamnă: farfurii de 

montaj aranjate sub becurile de menținere, 

înseamnă foarte mult personal dedicat liniei 

de montaj; de exemplu, pentru plating-ul pe 

care-l foloseam în 2018 îmi erau suficienți 1 

bucătar și 3 ajutoare pentru o linie de servire 

a peștelui sau a cărnii, dar, astăzi, în 2019, 

am nevoie de 1 bucătar și 6/7 ajutoare 

pentru același tip de linie, iar acest lucru, 

pentru o unitate în care se pot organiza 9 

evenimente simultan, înseamnă o diferență 

importantă de cost, pe care de multe ori 

clientul final nu o înțelege.

Adesea povestesc despre vizita mea în 

restaurantul lui Paul Bocuse din Collonges-

au-Mont-d'Or, lângă Lyon, unde am fost 

prima dată împreună cu câțiva colegi italieni 

de la Euro Toques în 2006, pentru a 

sărbători intrarea mea în asociație. Am 

mâncat divin iar farfuriile erau așa cum 

trebuiau să fie! Mâncarea avea gust, 

consistența și suculența potrivite, nu se 

făcuse nicio concesie nici la aspect și nici la 

gust... Farfuriile erau excepționale, dar erau 

farfurii cu mâncare, nu cu mii de culori care 

nu au nicio legătură cu produsul alimentar 

sau cu sute de floricele... 

Și de multe ori, după ce se gândesc bine, 

prietenii mei înțeleg că ceea ce este 

important în timpul unui eveniment de acest 

gen este nu să ai farfuria din fotografia de 

pe Facebook, ci să ai o mâncare bună (și 

când vorbesc despre mâncare bună, nu mă 

refer la cea făcută de mama acasă, pe cea a 

mamei o mâncăm acasă, la restaurant 

trebuie să mâncăm altceva), o servire bună și 

atmosfera potrivită. 

Mi se întâmplă frecvent să fac degustări și să 

mă întâlnesc cu clienții, care îmi prezintă 

fotografii luate de pe internet și care-mi 

spun că și-ar dori ca farfuriile lor să arate așa 

(în 90% din cazuri doamnele vin cu această 

cerere)... Și atunci, eu, cu mult calm, deși mă 

simt ca un vulcan în plină erupție, încep să le 

explic că farfuria de pe Facebook nu are 

nimic de-a face cu servirea reală. Pentru că 

fotografiile de pe Facebook sunt rezultatul 

unui timp de muncă foarte mare și nu se 

poate repeta același lucru pe linie normală 

de montaj. De exemplu: în sală avem 400 de 

invitați și atunci facem două linii pentru a-i 

servi mai repede, ceea ce înseamnă că 

fiecare linie trebuie să servească 200 de 

porții în maxim 20 de minute, adică la fiecare 

6 secunde trebuie să iasă câte o farfurie… 

Și eu văd în spațiul online fotografii foarte 

frumoase cu preparate, dar atât, adică nu-ți 

vine să le mănânci, să-ți înfigi furculița sau 

lingurița în ele și să le devorezi pentru gustul 

și aroma lor... 

Ceea ce încerc să fac astăzi este tocmai acest 

lucru. Probabil că, dacă în loc să organizez 

nouă evenimente simultan, aș avea de 

organizat unul sau maxim două, rezultatele 

ar fi, la nivel de plating și sortiment de 

meniu, puțin mai ridicate, dar prețul ar fi cu 

siguranță altul. Și apoi, ceea ce le spun 

mereu clienților mei, care apoi se transformă 

în prieteni, este: putem face tot ce doriți, dar 

totul are un preț… 

Și în acel moment mă întreb și îl întreb pe 

client ce preferă, o farfurie frumoasă și 

apetisantă, cu mâncare caldă, servită într-un 

timp decent, sau farfuria foarte frumoasă din 

fotografia de pe Facebook, cu mâncare rece, 

puțin apetisantă, dar foarte frumos de privit, 

servită într-un timp exagerat de mare? 


