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Ghidul restaurantelor [i cafenelelor din Bucure[ti. Editor Florin Barbu

De gustibus
Un magazin s`n`tos
dura) [i magazinului?
Nu [tiu s` v` dau am`nunte, dar de
la furnizorii no[tri români am aflat
c` nu e simplu s` ob]ii o certificare [i
c` poate dura [i peste doi ani. Exist`
organisme interna]ionale cu sediul
\n România care se ocup` cu astfel
de certific`ri. Noi ne-am certificat ca
magazin bio cu Ecoinspect nu pentru c` ar fi fost necesar ci pentru a
oferi clien]ilor no[tri o garan]ie \n
plus.

V-a]i s`turat de tot felul de
porc`rii? Florin Barbu a stat
de vorb` cu Ileana Muntean
[i Bogdana Ghinescu, proprietarele Pukka Food,
despre binefacerile alimentelor curate.

Unde mânc`m

Ce \nseamn` “Pukka”, cum se
pronun]` [i de ce un magazin cu
produse bio?
Pukka – se pronun]` “paca” – este
un cuvânt englezesc de origine indian` [i \nseamn` autentic, bun, de
prim` clas`. L-am ales pentru c`
sun` juc`u[ [i prietenos [i are exact
sensul pe care \l c`utam. Suntem
consumatoare de produse bio (pe
care, \nainte s` le comercializ`m, le
c`utam f`r` prea mult succes peste
tot) [i ne-am gândit c` nevoia noastr` este probabil [i nevoia altora [i sa dovedit c` am avut dreptate.

|leana Muntean [i Bogdana Ghinescu
duc`tori de produse ecologice române[ti. Despre num`rul lor a[
putea s` v` spun c` la standul românesc de la Nuremberg (unde se desf`[oar` anual cel mai mare târg de
produse ecologice din Europa) erau
anul trecut circa 15 participan]i.
Probabil c` mai exist` \nc` pe atâ]ia
mai mici, sau \nc` necunoscu]i…
oricum e un sector care abia acum
\ncepe s` \[i fac` sim]it` existen]a.

Ce sunt produsele bio? E, \nc`,
destul` confuzie \n România pe
aceast` tem`...
Definirea alimentelor [i produselor
alimentare bio implic` o adev`rat`
\nl`n]uire de “NU”-uri. Fructele, legumele, cerealele [i plantele ecologice provin din semin]e care nu au
fost modificate genetic, sunt crescute \ntr-un sol care nu con]ine reziduuri chimice [i nu sunt tratate cu
insecticide [i pesticide (metoda de
combatere a d`un`torilor este folosirea apei de var). Produsele din carne provin de la animale crescute \n
condi]ii cât mai apropiate de mediul
lor natural, \n aer liber, netratate cu
hormoni [i antibiotice [i sunt hr`nite ecologic. |n cazul alimentelor
procesate, nu se adaug` coloran]i,
E-uri sau al]i aditivi alimentari d`un`tori s`n`t`]ii [i nu se folosesc decât metode naturale de conservare
ca s`rarea, pasteurizarea, uscarea.

Care sunt pre]urile acestor produse? E diferen]` mare fa]` de
pre]urile lor din celelalte ]`ri
europene?
Mâncarea este \n general scump`
\n România, mai scump` decât \n
multe ]`ri europene. |n valoare
relativ`, pre]urile produselor ecologice române[ti respect`, \n mare,
aceea[i diferen]` de pre] de 50 -100%
fa]` de pre]urile produselor conven]ionale ca [i \n ]`rile la care
f`cea]i referin]`.

De unde achizi]iona]i toate
bun`t`]ile din magazin? Sunt
mul]i produc`tori \n România?
Dar procesatori?
Import`m mare parte direct din
Anglia [i Germania, iar din
România, de la al]i importatori sau
distribuitori sau de la cei câ]iva pro-

Ce produse nu ave]i [i de ce?
Care e situa]ia produselor din
carne?
Nu avem carne ecologic`. Nici
proasp`t`, nici preparate. Avem
doar carne [i semipreparate f`r`
inject`ri, adaosuri, aditivi, de stru],
oaie, capr`, pe care o aducem \n ge-
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neral la
comand`.
De[i \n
România exist` animale crescute ecologic (exist` lapte
[i ou` ecologice), nu exist` condi]ii
de sacrificare care s` \ntruneasc`
standardele ecologiei. De exemplu,
nu po]i sacrifica/procesa pe aceea[i
linie tehnologic` animale/carne
ecologic` [i conven]ional`. Cererea
[i produc]ia fiind \nc` mici nu
renteaz` s` rezervi o linie tehnologic` pentru acest scop.
Care este cel mai bine vândut
produs? Ave]i ceva \n exclusivitate?
La \nceput, am vândut foarte
bine porridge – lucru care ne-a surprins suficient de tare. Apoi, o
vreme, cel mai bine vândut produs
al nostru a fost quinoa, cereala pe
care am adus-o \n magazin la sugestia lui Florin C`linescu (care ne-a
vizitat la magazin). |ntre timp,
lumea pare c` s-a s`turat de quinoa
[i a trecut pe lactate. Oricum, \n principiu, vindem bine produse de baz`:
lactate, ou`, cereale, miere…
Care este procedura acord`rii
calit`]ii de produs bio [i cât
dureaz`? Este aplicabil` (proce-

E vreo diferen]` (sesizabil`)
\ntre gustul produselor bio [i al
celor obi[nuite?
Exist` [i e clar sesizabil` mai ales la
produsele proaspete: fructe,
legume, lactate etc. La celelalte,
diferen]a e de la caz la caz mai
mare sau mai mic`. |n afar` de
gust mai exist` o diferen]`
important` de sa]ietate: alimentele ecologice sunt mai
sa]ioase \n cantitate mai mic` fa]`
de cele conven]ionale.
Ce ne-a]i recomanda s`
cump`r`m, neap`rat, din magazinul dumneavoastr`?
V-a[ recomanda s` g`ti]i un fel de
mâncare care v` place cu ingrediente cump`rate de la Pukka Food [i
s` constata]i diferen]ele de care vorbeam mai devreme.
Ce nout`]i ne-a]i preg`tit pentru
acest an?
Vrem s` aducem somon organic,
dar \nc` mai test`m aceast` idee cu
clien]ii no[tri pentru c` pre]ul este
destul de ridicat. Avem o promisiune de mezeluri ecologice. De[i e
iarn` [i frig ne gândim deja la
\nghe]ata ecologic`… Nout`]ile vor
veni [i sub forma de informa]ii
despre s`n`tate [i ecologie, re]ete [i
degust`ri tematice. Luna februarie
va fi la Pukka Food luna
degust`rilor de delicatese italiene
a[a c` v` a[tept`m la o bruschetta
pomodori sau zuchini grigliate con
pizza crocantina…
George Vraca 7, tel: 021.311.63.53
www.pukkafood.ro, luni - vineri:
10.30 - 18.30, sâmb`t`: 10.30 -15.30.
undemancam@tim eoutbucuresti.ro
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