
 

 
Campanie Fedima pentru promovarea 
alimentaŃiei sănătoase prin consumul de pâine 
 

Răspunzând la nevoia de comunicare cu consumatorii, Fedima România a invitat publicul larg la un 

dialog cu specialişti şi nutriţionişti. Pentru ca temele dezbătute să aibă un impact mediatic şi mai bun, 

evenimentul s-a desfăşurat sub tutela clubului „Ce se întâmplă, doctore?”.  

Fedima România este Asociaţia Română a Producătorilor şi Furnizorilor de Ingrediente pentru Industria 

Panificaţiei, Patiseriei şi Cofetăriei. 

 

Evenimentul desfăşurat joi, 8 mai la Bucureşti, a avut ca tematică „Pâinea - parte a unui regim alimentar 

sănătos”, iar printre invitaţi s-au aflat nutriţionişti, profesori, doctori şi medici specialişti. Beneficiile 

consumului de pâine au fost explicate de către Mihaela Bilic, nutriţionist, Diana Bîrzoi, director executiv 

Fedima România şi Rodica Segal, prof. dr. în biochimie şi nutriţie. 

Discuţiile s-au concentrat pe subiecte precum importanţa consumului de pâine, beneficiile cerealelor 

integrale si rolul fundamental al pâinii şi al cerealelor pentru un regim alimentar sănătos. Specialiştii au 

răspuns întrebărilor publicului referitoare la conţinutul caloric al diverselor sortimente de pâine, dar în 

acelaşi timp au primit lămuriri şi de la producători cu privire la siguranţa şi calitatea produselor 

disponibile pe piaţă.  

Mesajul: pentru un regim alimentar echilibrat, consumaţi pâine! 

Evenimentul la care au fost invitaţi numeroşi consumatori, oameni simpli, a urmărit informarea corectă 

a populaţiei în ceea ce priveşte consumul de pâine şi promovarea unui stil de viaţă sănătos, printr-o 

alimentaţie corectă. 

Ideea principală susţinută de fiecare invitat a fost rolul pâinii de aliment de bază, ce trebuie consumat 

zilnic. Specialiştii şi-au susţinut opiniile prin date concrete şi accesibile publicului larg. Li s-a explicat 

consumatorilor că pâinea este o excelentă sursă de carbohidraţi (50%), că are un conţinut scăzut de 

grăsimi (1-2%) şi că este bogată în proteine vegetale. Publicul a mai aflat că pâinea albă are 7,5% 

proteine vegetale şi pâinea neagră 8,4% şi că aceasta din urma constituie un aport mare de fibre, două 

felii de pâine cu cereale integrale oferind aproximativ 30% din necesarul zilnic de fibre. Totodată, pâinea 

a fost prezentată şi ca o sursă de vitamine, în special complexul de vitamine B, vitamina E şi minerale 

esenţiale (fosfor, magneziu, potasiu, zinc şi fier). 

 

 



 
 

Importanţa seminţelor şi a cerealelor integrale 

La evenimentul organizat de Fedima publicul a aflat şi cât de benefice sunt diferite ingrediente, seminţe 

sau cereale din conţinutul pâinii. Specialiştii în nutriţie recomandă cu precădere consumul de cereale 

integrale şi a produselor ce conţin cereale sau făină integrală. „Prin adaosul de cereale integrale şi 

seminţe, pâinea devine un aliment cu beneficii pentru sănătate, putând ajuta la funcţionarea optimă a 

sistemului digestiv şi la absorbţia lentă a glucozei, precum şi la ţinerea sub control a colesterolului.” 

Deşi pâinea obţinută din făină albă conduce încă în topul vânzărilor (ocupând circa 70% din piaţă), se 

observă un proces de reorientare a consumatorilor către specialităţi (cu secară, seminţe, cereale 

integrale sau cu făină integrală de grâu, graham, făină neagră etc.). „Se observă înlocuirea treptată din 

alimentaţie a pâinii albe cu pâine din făină de secară, făină neagră, pâine graham şi pâine cu făină 

integrală, care prezintă un conţinut mai bogat în fibre alimentare şi vitamine”, a mai explicat Diana 

Birzoi, reprezentantul Fedima, reamintind totodată faptul că pâinea şi cerealele sunt fundamentale 

pentru un regim alimentar sănătos, stând la baza piramidei alimentaţiei. 

 

Cum se adaptează producătorii la gusturile consumatorilor 

Nutriţia sănătoasă este o preocupare de bază a consumatorilor, dar şi o provocare majoră pentru 

industria alimentară, fiind unul dintre principalele motoare de inovare în acest domeniu. „În ultimul timp 

s-a observat o tendinţă de schimbare în decizia de cumpărare a consumatorilor, ca urmare a creşterii 

gradului de educare a acestora, dar şi a comunicării pe diverse canale a beneficiilor unei alimentaţii 

echilibrate, mai sănătoase”, a explicat Diana Bîrzoi, director executiv Fedima România. În acest context, 

producătorii din industria de panificaţie au investit masiv în ultimii ani în elaborarea unor soluţii sigure şi 

eficiente pentru obţinerea unor produse sănătoase, cu valoare nutriţională bună, dar fără a face rabat în 

privinţa gustului şi a calităţii. 

Producătorii şi furnizorii din domeniu au fost mereu atenţi la evoluţia pieţei, adaptându-şi permanent 

produsele la nevoile consumatorilor şi urmărind totodată caracterul nutritiv şi sănătos al produselor. În 

ultima perioadă diversificarea sortimentelor de pâine a fost tendinţa cheie la producători. Opţiunile de 

pâini benefice pentru organismul uman sunt multiple. Există pe piaţă game variate de specialităţi de 

pâine cu aport nutritiv mai mare faţă de pâinea albă simplă. 

În concluzie, pâinea este un aliment sănătos care nu trebuie să lipsească din dieta zilnică, fiecare 

consumator având posibilitatea să-şi aleagă sortimentul de pâine care să răspundă nevoilor lui de 

sănătate. 

Din asociaţia Fedima Romania fac parte: Expertarom, Ireks Pan România, Lesaffre România, Orkla Foods 

România, Puratos Prod şi Zeelandia România.  

 



 
 

Fedima este conectată la mari federatii naţionale ca Romalimenta şi colaboreaza cu asociatii ca: 

Rompan, Anamob, Asociaţia Specialistilor din Morarit si Panificatie, Institutul de Bioresurse Alimentar, 

precum şi cu autorităţile locale Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, Autoritatea 

Naţională Sanitar Veterinară pentru Siguranţa Alimentului, Ministerul Sănătăţii în ceea ce priveşte 

iniţiativele legislative şi nu numai. 

Pe anumite proiecte Fedima beneficiază de participare din partea Societăţii de Nutriţie din România, a 

Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi boli Metabolice şi a Institutului de Nutriţie Păulescu, acţiunea 

desfăşurată împreună cu revista Ce se Întâmplă Doctore fiind un exemplu în acest sens. De asemenea, 

Fedima are în programul său proiecte şi cu Academia Oamenilor de ştiinţă.  

La evenimentul acesta, Fedima Romaniaa avut o prezenţă deosebită din partea tuturor organizaţiilor mai 

sus menţionate, cărora le mulţumeste! 

Împreună cu Revista „Ce se întâmplă Doctore” – una dintre cele mai importante reviste din media 

românească, Fedima susţine un program educativ de masă: „Pâinea – parte a unui regim alimentar 

sănătos” – ce are ca scop a informa corect populaţia în ceea ce priveşte consumul de pâine şi 

promovarea un ui stil de viaţă sănătos printr-o alimentaţie corectă. 


