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INTRODUCERE
Alimente şi Alimentaţie
Producţia de alimente

Producţia de alimente la o anumită etapă si intr-o anumită arie geografică
este influenţată de o multitudine de factori, printre care amintim:
• Creşterea demografică;
• Disponibilitatea materiilor prime, auxiliare, ambalaje;
• Cerinţele pieţei, având in vedere puterea reală de cumpărare şi
preferinţele consumatorilor;
• Gradul de urbanizare ragional/naţional;
• Gradul de implicare al ştiinţei alimentare şi in special a nutriţiei in
elaborarea de alimente noi cât şi în determinarea opţiunilor
consumatorilor către anumite tipuri de alimente (educaţia nutriţională a
consumatorilor).
In contextul in care există tendinţa generală evidentă către globalizare
(mondializare) manifestată mai în toate domeniile (producţia primară,
industrializare, comerţ, social, cultural), din păcate exista incă decalaje
serioase in ceea ce priveşte nivelul de trai al oamenilor din ţările cu
economie dezvoltată şi cele cu economie slab dezvoltată sau in curs de
dezvoltare, nu numai din punct de vedere al cantităţii de alimente consumate
dar mai ales sub aspectul calităţii lor. Pe de alta parte, in ţările dezvoltate din
punct de vedere economic, al ştiinţei alimentare şi nutriţiei umane,
paradoxal, s-a manifestat cel puţin până in prezent, o "industrializare a

alimentelor" in sensul că s-au oferit consumatorilor alimente cu aspect
senzorial deosebit dar cu o valoare nutriţionala neechilibrată din punct de
vedere al conţinutului si calităţii nutrienţtilor (proteine, lipide, hidraţi de
carbon), dar mai ales in ceea ce priveşte conţinutul de substanţe biologic
active (minerale, vitamine, pigmenţi).
în această direcţie sunt de evidenţiat producerea de alimente cu o
concentraţie mare energetică consumată de segmente ale populaţiei care nu
fac eforturi fizice deosebite, ceea ce conduce la supraponderabilitate şi chiar
la obezitate cu consecinţele ce decurg de aici. In altă ordine de idei,
tehnologiile aplicate au condus (şi conduc incă) la pierderi sensibile de
calitate nutriţionala mai ales in cazul "asa - ziselor produse alimentare
rafinate" (pâine din faină albă, ulei cu limpiditate ridicată şi cu luciu, zahăr
cât mai alb, orez cât mai polisat,etc).
Trebuie de asemenea să remarcăm şi faptul că tratamentele aplicate
materiilor prime, in special cele termice au fost relativ brutale contribuind, in
special, la pierderi insemnate de vitamine.
în prezent, cel puţin în domeniul prelucrării există câteva tendinţe care să
contribuie la o mai bună păstrare a calităţii senzoriale si nutriţionale a
produselor alimentare.
• O tendinţă ce se manifestă in ceea ce priveşte structura industriei
alimentare, în sensul că industria alimentară trebuie să fie cât mai
apropiată de agricultură pentru a cunoaşte cât mai exact originea
produsului, pe de o parte, iar pe de altă parte să fie cât mai apropiată de
partenerii de distribuţie şi respectiv de consumatori.
• O tendinţă de divizare a industriei alimentare intr-o ramură pentru
transformarea primară a materiilor prime (producţia de zahăr, amidon,
ulei, malţ) apropiată de agricultură şi de pieţele internaţionale de materii
prime, ramură care va oferi consumatorilor produse de bază şi ingrediente
pentru industria alimentară; a doua ramura a industriei alimentare va fi
apropiată de distribuitori şi de consumatori şi va produce alimente mai
elaborate (exemplul: Cereale + carne; lapte + fructe ). Această divizare va
conduce la ruperea lanţului tradiţional alimentar de la producător la
consumator, mai ales in contextul că se oferă industriei alimentare noi
ingrediente alimentare, inclusiv o multitudine de aditivi.
• O tendinţă de inlocuire a procedeelor clasice de tratare termică cu
procedee noi, atermice, inclusiv cu noi procedee termice mai blânde.

