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Importanța sistemului în

restaurația pentru evenimenteAntonio PASSARELLI
Vicepreședinte ABR

Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut acum câțiva ani a fost să mă 

îndrept către consultanță privată în anumite locații care doresc să 

implementeze sistemele mele de producție și de cost control. Pentru 

mine, ca chef, cuvintele și poveștile contează mai puțin, mă interesează 

faptele și rezultatele, iar aspectele importante pentru mine sunt: 

GUSTUL mâncării, COSTUL, REPETABILITATEA (vorbim de evenimente 

cu peste 1000 de persoane), ASPECTUL și CONTROLUL PRODUCȚIEI. 

Din păcate, în domeniul nostru, cultura de specialitate continuă să 

fie opțională, iar INFORMAȚIA corectă continuă să fie accesată de 

foarte puțini. 

Îmi amintesc de o probă din timpul unui concurs televizat dedicat 

bucătăriei, în care participanții trebuiau să gătească, respectând un 

anumit cost al mâncării. La sfârșitul probei aproape nimeni nu reușise 

să respecte costul impus al mâncării pentru că lipsea sistemul de 

producție... Bucătăria este ca o fabrică. Inventivitatea, gustul, dragostea 

sunt acele lucruri care creează plus valoare, dar respectarea sistemului 

de producție este esențială!

Numărul de persoane pe care 

le gestionez direct sau indirect 

per sezon depășește 100.000 

(în 4 locații, în total 18 săli de 

evenimente), iar dacă nu am o 

grijă deosebită la fiecare euro 

cheltuit, în fiecare locație pot 

provoca pierderi de zeci de mii 

de euro (1 euro la 100.000 de 

persoane înseamnă 100.000 

euro) și de aici rezultă 

importanța sistemului, 

importanța de a lucra după o schemă tehnică, care nu înseamnă să faci 

farmacie ci să respecți reguli, mai ales atunci când folosim materie 

primă scumpă.

Un exemplu: diferența între a folosi 5 grame de busuioc proaspăt și 15 

grame de busuioc proaspăt se reflectă adânc în buzunar... Dacă într-o 

rețetă eu am 5 grame de busuioc iar costul final al mâncării este de 10 

lei, cu adaos de 400% rețeta va avea un preț 

de vânzare de 50 lei, cu un profit brut de 40 

de lei, dar, dacă eu, în loc să folosesc 5 grame 

folosesc 15 grame (nu pentru că le-aș pune 

pe toate în rețetă, ci pentru că o parte s-ar 

arunca pentru că a rămas neacoperită în 

frigider de exemplu), păi atunci costul rețetei 

devine 11,5 Ron, adică o diferență de 1,5 lei 

la costul produsului, iar în acest fel aș obține 

un profit brut nu de peste 40 de lei ci de 38,5 

Lei. Iar dacă produsul meu este o rețetă de 

bază care se găsește în majoritatea 

meniurilor de evenimente din locația mea 

(dau ca exemplu o locație cum este Știrbei 

din Buftea) vreau să spun că aș avea 

următoarea situație: 1,5 lei x 25.000 persoane 

= 37.500 lei, aproape 7.800 de euro pe sezon, 

pentru un singur produs... Iar produsele cu 

risc sunt multe: toate aromele proaspete, 

rucola, salatele mixte la pungă, uleiul 

extravirgin de măsline, șofranul, caviarul, 

parmezanul etc. Sunt o serie de produse pe 

care noi le folosim fără să ne dăm seama că 

ele înseamnă bani. Bani pe care la sfârșitul 

sezonului i-am putea avea în casă sau i-am 

putea pierde în farfurii sau la gunoi... 

Un sistem de producție începe cu alegerea 

materiilor prime (unde, de cele mai multe 

ori, este mai convenabil să cheltui cu 1 leu 

în plus pentru a obține o rentabilitate mai 

mare), cu regulile de depozitare, apoi se 

trece la preparare, regenerare, terminând 

cu servirea. 

Spre acest țel ar trebui să tindă și bucătarul 

de mâine, respectând întotdeauna evoluția 

naturală a bucătăriei, care va cere tot mai 

multe mâncăruri, tot mai sănătoase, tot 

mai integre (vorbesc de calități 

organoleptice), tot mai gustoase și, de ce 

nu, tot mai fanteziste.

De aceea trebuie utilizat un sistem, pentru a 

obține rezultate de calitate fără a risipi nimic! 

Acest lucru este cunoscut sub numele de 

economie circulară în bucătărie. De multe 

ori, noi nu ne dăm seama că mai mult nu 

înseamnă întotdeauna mai bun! Adică, 

dacă mărim cantitatea de rozmarin nu 

înseamnă că friptura noastră va ieși mai 

bună. Din contră, s-ar putea întâmpla 

invers. Foarte importantă în acest context 

este metoda de preparare și regenerare a 

cărnurilor. Dintr-un kg de carne crudă se 

obțin 0,850/0,900 kg de carne finită sau, prin 

preparare clasică, se obțin 0,600/0,500 kg, 

adică avem o pierdere de circa 150/200 

grame, care, dacă le transformăm în bani, 

“cântăresc” greu.

Respectarea unui sistem presupune a nu 

lăsa nimic la voia întâmplării. Dragostea, 

pasiunea pentru gastronomie sunt deosebit 

de importante, dar când se lucrează cu cifre 

foarte mari, bucătarul sau operatorul 

cuptorului trebuie să știe foarte bine care 

sunt parametrii de preparare și metodele de 

preparare indicate în sistemul de producție, 

la fel cum trebuie să știe cronologia 

preparării (de obicei, începând cu preparatele 

cu temperatura cea mai joasă și terminând cu 

cele cu temperatura cea mai ridicată, pentru 

a evita variațiile termice repetate, astfel încât 

cuptorul să nu necesite răcit și apoi reîncălzit, 

cu un consum ridicat de energie).

Din capacitatea de a gestiona și implementa 

astfel de sisteme se vede capacitatea 

bucătarului de astăzi care, repet, în afară de 

dragostea pentru bucătărie, fantezie, gust, 

trebuie să știe să administreze resursele... 

soluțiifood soluții food

stiri

Nordic Food începe colaborarea cu Meggle România, atât în Food 

Service, cât și în Traditional Trade.

 “HoReCa este o piață cu mult potențial, pe care nu ne-am concentrat suficient 

până acum. Ne bazăm pe expertiza comună pentru a dezvolta distribuția și în 

acest canal.” declară Mihai Meltei, Director General Meggle România. 

Meggle înseamnă 133 ani de tradiție a gustului și 8 unități de productie și 

cercetare dedicate inovațiilor, “cea mai bună calitate posibilă pentru a 

răspunde preferințelor consumatorilor noștri” - Joseph Anton Meggle I.

Portofoliul disponibil reunește toată gama deja consacrată, Creme Patisserie, 

Creme Cuisine, Alpenbutter și, nu în ultimul rând, laptele pentru cafea, unde 

Meggle este leader de categorie. 

2020 aduce un nou parteneriat în HoReCa

Bucătăria este ca o 

fabrică. Inventivitatea, 

gustul, dragostea sunt 

acele lucruri care 

creează plus valoare, 

dar respectarea 

sistemului de producție 

este esențială!
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