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HoReCa, o lume care se schimbă…

pentru moment...
Antonio PASSARELLI

Vicepreședinte ABR

Cine crede că mâncatul la restaurant seamănă 

cu mâncatul acasă se înșeală. Seamănă puțin 

cu ceea ce se întâmplă cu școala în ziua de 

azi... De atâția ani îi acuzăm pe tineri că 

folosesc încontinuu tableta și telefonul, iar 

astăzi promovăm necesitatea acestora, uitând 

că raportul social, pe care mulți cercetători l-au 

promovat în ultimele decenii, este complet 

lăsat deoparte. La școală se învață cum se 

conviețuiește cu alți oameni, iar același lucru 

este valabil și în cazul restaurantului; vorbim 

aici de educație socială. 

stăzi, să vorbești despre sectorul 

HoReCa este ca și cum ai vorbi 

despre un muribund care nu 

reușește să-și revină. În prezent, nu există 

tratament și medicament pentru această 

boală, iar operațiunea desfășurată de presă la 

nivel global descurajează consumul și ieșirile la 

restaurant, iar aici vorbim despre restaurante 

în general, indiferent că sunt din cadrul 

hotelurilor sau unități de sine stătătoare. Iar 

dacă vorbim despre petreceri, evenimente, 

situația este mai mult decât neagră... 

Dincolo de ceea ce vor să ne facă să credem 

unele canale media, fără socializare nu 

există școală, așa cum nu există restaurant 

sau bar! 

Este important să ne amintim care este rolul 

unui restaurant; nu vorbim despre un loc al 

cărui unic scop este de a hrăni oamenii… 

Bucătăria înseamnă cultură, întâlnir e, 

socializare, așa cum bine spunea un prieten 

bucătar, iar discuțiile care însoțesc un vin 

bun, privitul în ochi, fac parte din experiență. 

Reorganizarea propriei activități, bazându-se 

exclusiv pe activitatea de livrare, este 

nebunie curată; dincolo de faptul că 

anumite farfurii, de la friptura făcută 

exemplar și până la farfuria de paste, 

necesită să fie servite calde sau proaspăt 

“scoase din cuptor”, livrarea înseamnă să 

potolești foamea sau o dorință de moment. 

Dar adevărata problemă este câtă cerere 

trebuie să existe ca să motiveze reconversia 

din restaurant în platformă de livrări? 

Realitatea este că, așa cum ne-am obișnuit cu 

atâtea alte boli, trebuie să ne obișnuim și cu 

virusul, să nu ne speriem. Virusul are intenții 

serioase să trăiască cu noi mult timp, și, de 

aceea, consider că deschiderea 

restaurantelor, cu măsurile de precauție 

corespunzătoare, este singura posibilitate 

de supraviețuire, cel puțin până când vom 

putea reveni la o situație cât de cât normală. 

La o normalitate lipsită de interdicții, de 

distanțare socială și de mască.

  Utilizarea măștii în bucătărie4

Astăzi, pentru a redeschide restaurantele, 

există reguli care trebuie aplicate, eu unul nu 

sunt de acord cu unele dintre ele și vin și cu 

argumentările necesare. 

Din păcate, este greu să garantezi igiena cu 

mănușile de unică folosință, pentru că dacă ai 

mănuși nu te speli pe mâini frecvent, așa cum 

ai face în mod normal, iar acest lucru l-am 

observat în mai multe bucătării, unde 

bucătarii continuă să gătească cu mănușile 

trecând de la o operațiune la alta, fără să aibă 

grijă să le schimbe sau să le arunce; mănușile 

de unică folosință se numesc de unică de 

folosință tocmai pentru a le schimba și arunca 

după fiecare operațiune și pentru a spăla 

mâinile foarte bine. 

De exemplu, peștele trebuie curățat și 

pregătit întotdeauna cu mănuși de unică 

folosință care apoi se aruncă, tocmai ca să nu 

contamineze alte alimente. În calitate de 

oaspete, de client al unor terase, am observat 

în schimb că ospătarii, după ce au atins banii 

încasați de la client, continuă să servească cu 

aceleași mănuși… Și atunci mă întreb la ce 

servește această regulă? Nu este mai bine să 

obligi ospătarul să se spele frecvent pe mâini 

și să se dezinfecteze cu substanțe speciale 

după fiecare operațiune?

Dacă două mese sunt puse una lângă alta 

(sunt cuvintele unui faimos virusolog italian) 

și clienții stau spate în spate, înseamnă, deci, 

că nu au contact respirator cu clientul de la 

masa alăturată; să ne amintim că saliva este 

“transportatorul virusului“, distanța de 

siguranță sau distanțarea socială ar trebui să 

înceapă de la clientul așezat cu fața la masa 

următoare; în schimb, în lateral, mi se pare 

corect să existe o distanță de minim 1,50 

metri între mese.

Imediat ce a izbucnit pandemia, câțiva dintre 

colegii mei, mult mai prezenți în mediul 

online decât mine, se fotografiau în bucătărie, 

din dorința de like-uri sau din nevoia de a 

rămâne vizibili, îmbrăcați ca personalul 

medical anti-covid, cu costum, vizieră și 

mască. 

  Distanțarea meselor4

  Igienizarea periodică a 4

meselor și a scaunelor

  Utilizarea mănușilor de unică 4

folosință

După fiecare servire, este corect ca masa și 

scaunele să fie igienizate. 

Într-o bucătărie serioasă, unde temperatura 

ambiantă atinge ușor 50 de grade iar 

umiditatea te ucide, este practic imposibil să 

porți masca și astfel de echipamente mai 

mult de 20 de minute. Masca este inutilă și, în 

loc să protejeze, supune personalul din 

bucătărie unor riscuri suplimentare. 

  Meniurile 4

Astăzi, există aplicații care ajută la descărcarea 

imediată pe telefon a meniului restaurantului 

pentru a evita contactul fizic cu meniul. 

Adevărul este că, cu un minim de bun simț, 

putem să reîncepem să lucrăm în sectorul 

nostru, atât de blamat și adus la faliment în 

acest moment, pentru că nu este și nici nu va 

fi cauza infectării dacă respectăm câteva 

reguli fundamentale și de bun simț. 

În România, restaurantele par să fie cauza 

tuturor problemelor… Dar acest lucru nu 

este valabil în nicio altă parte a Europei 

unde, chiar dacă timid, sectorul HoReCa a 

reînceput să lucreze (sunt deschise toate 

unitățile din majoritatea statelor 

europene, cu excepția discotecilor și se 

poate înțelege de ce), dar aici, în România, 

s-a făcut exact contrariul... Cluburile, în 

care distanțarea socială este aproape 

imposibilă, au fost redeschise, dar, în 

schimb, restaurantele din hoteluri, unde 

este mult mai simplu să se păstreze 

distanțarea socială, la micul dejun sau la 

prânz, rămân închise. În străinătate au fost 

deja alocate toate ajutoarele financiare 

pentru Horeca... În România? 

Situația este critică și nu ne ajută cu nimic 

ideile sau strategiile noi dacă nu ni se 

permite să lucrăm.

Sectorul nostru este, așa cum spuneam mai 

devreme, un sector care are nevoie de 

socializare, de contact uman, iar dacă putem 

să fim curajoși și să ne reorganizăm afacerea, 

aceasta este pur și simplu o soluție de 

moment, o soluție de supraviețuire, cu multe 

necunoscute.

Este momentul să reîncepem munca, îmi pare 

extrem de rău când îi aud pe mulți dintre 

colegii mei că au rămas pe stradă, fără loc de 

muncă și cu un venit minim pe lună și că nu 

reușesc să meargă mai departe. 

Mă scuzați, dar de această dată nu sunt 

optimist, sper să mă întorc cât mai curând la 

o viață normală... 

analizăfood analiză food
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