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personalizate,
direct la ușă livrate

Meniurile
l Lipsa de timp a 
românilor i-a determinat 
pe o serie de antreprenori 
să parieze pe livrări de 
meniuri la domiciliu 
l Atuul multor companii 
este parteneriatul 
cu producători locali 
de alimente, având 
în vedere că tot mai 
mulți români se uită 
la trasabilitatea 
produselor.
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ALEXANDRA MATEI

Meniurile personalizate, 
care conțin trei mese 
pe zi și diverse gustări 

reprezintă un nou trend care s-a 
creat în rândul consumatorilor 
români. Cum se adaptează bu-
sinessurile din HoReCa și între-
prinderile cu activitate în zona 
de catering la acest nou curent și 
de ce ajung oamenii să comande 
meniuri complete în loc să gă-
tească acasă?

„Dacă am sta să socotim cu 
adevărat cât costă să te duci la 
supermarket sau la piață să cum-
peri ingredientele sau cât timp ne 
ia să curățăm, să tăiem, să fier-
bem și cât de mult aruncăm după, 
vom vedea că ajungem tot aco-
lo în ceea ce privește consumul. 
Mentalitatea noastră încă este 
aceea că e mai bine să mâncăm 
acasă dacă vrem să economisim. 
Însă, în momentul de față te cos-
tă mai puțin să comanzi mâncare 
decât să o gătești acasă”, spun 
Bogdan Rusu și Theodor Guțu, 
fondatori ai FitFresh.

FitFresh folosește materia 
primă pentru preparate de la oa-
menii din comunitatea de unde a 
pornit, mai exact din satul Valea 
Dragului, județul Giurgiu. Fon-
datorii au creat o serie de me-
niuri zilnice complete dedicate 
atât celor care vor să se mențină, 
cât și celor care pur și simplu nu 
au timp să gătească, însă își do-
resc preparate proaspete. Aces-
tea sunt gândite sub formă de 
abonamente, cel mai popular în 
rândul clienților fiind cel pe 20 de 
zile și sunt împărțite în trei ca-
tegorii, în funcție de numărul de 
calorii.

„Am gândit împreună cu nu-
triționiști aceste abonamente 
care dau rezultate bune la slăbit, 
cu până la cinci kilograme în mi-
nus în trei săptămâni. Însă, nu 
sunt meniuri gândite exclusiv 
pentru cei care vor să piardă în 
greutate. Avem mai multe feluri 
de meniuri diferențiate prin nu-
mărul de calorii necesare – 1.200, 
1.500 sau 1.800 de calorii -, me-

niuri vegane sau de post, dar și 
meniuri pentru copii sau meniuri 
clasice cu trei mese principale și 
două gustări”, a spus pentru ZF 
Bogdan Rusu, director operațio-
nal al FitFresh.

Dacă înainte ideea de meniu 
zilnic era întâlnită doar la une-
le restaurante sau întreprinderi 
cu activitate în zona de catering, 
acum aceasta devine o norma-
litate și tot mai mulți oameni 
ajung să nu mai gătească acasă 
și să opteze pentru meniuri zil-
nice, care sunt livrate la ușa lor 
exact în ziua în care urmează să 
fie consumate.

Meniurile de 1.800 de calorii, 
completează Theodor Guțu, ce-
lălalt fondator al FitFresh, sunt 
împărțite în trei mese principale 
(mic dejun, prânz și cină) și un 
desert. La meniul de 1.500 de ca-
lorii se renunță doar la desert, iar 
la 1.200 de calorii se înlocuiește 
garnitura din prânz cu o salată, 
precizează el.

Meniurile pentru copii, expli-
că ei, acoperă necesarul celor trei 
mese principale, plus o gustare. 
Meniurile standard, care includ 
trei mese pe zi, pot conține, spre 
exemplu, o omletă la cuptor la 
micul dejun, mușchi de porc la 
cuptor cu mămăligă cu trufe și o 
salată la prânz, iar la cină frigă-
rui de curcan cu legume la cuptor. 
„Un astfel de meniu costă 84 de 
lei, iar într-o zi ajungem să li-
vrăm peste 100 de meniuri în Bu-
curești și Ilfov”, afirmă Theodor 
Guțu.

Fondatorii FitFresh își propun 
să intre din ce în ce mai mult și 
în zona de B2B cu acest serviciu. 
În prezent, meniurile sunt co-
mandate de persoane fizice atât 
la birou, cât și acasă, iar cei care 
comandă mai mult sunt bărba-
ții. Bogdan Rusu și Theodor Guțu 
sunt de părere că acest trend va 
lua amploare din ce în ce mai 
mult. În acest sens, principalul 
aspect care trebuie să se schim-
be, cred ei, este mentalitatea oa-
menilor.

Pe același model funcționea-
ză și ABCdarul Alimentației, un 

proiect pornit de bucătarul Alex 
Rada la Râmnicu Vâlcea prin care 
sunt asigruate meniuri complete 
și echilibrate pentru o zi întrea-
gă. El a început să pună pe hâr-
tie această idee încă din 2019, 
atunci când a observat că există 
mai multe lipsuri în piață și în 
alimentația pe care o au locuitorii 
din Râmnicu Vâlcea. 

„Am implementat acest con-
cept la începutul lui 2021. Eu sunt 
bucătar consultant, am făcut 
meniul pentru opt restaurante 
din județul Vâlcea și cunosc des-
tul de bine piața și profilul clien-
tului. Văzând anumite lipsuri în 
piață, am decis să facem un con-
cept cu mâncare sănătoasă, cal-
culată caloric și nutritiv. Gătim 
în fiecare zi altceva. Noi gândim 
meniurile pe o lună de zile, iar ele 
sunt pregătite fie în seara de di-
naintea livrării, fie în dimineața 
respectivă”, a explicat Alex Rada, 
fondatorul proiectului ABCdarul 
Alimentației.

Meniurile sunt structurate pe 
mai multe categorii: meniuri A, 
B, C – optime, meniuri vegetari-
ene și vegane, potrivite pentru cei 
care țin post. Acestea sunt for-
mate din trei mese cu câte două 
gustări, iar rețetele sunt sezonie-
re, întrucât activitatea este influ-
ențată de disponibilitatea anu-
mitor produse, dar și de prețuri. 
Ingredientele sunt luate de la 
producătorii locali, precizează el.

Meniurile 
complete, care 
asigură cele trei 
mese principale 
ale zilei și 
câteva gustări, 
conturează, 
așadar, un trend 
prezent la nivel 
național, iar 
tot mai mulți 
consumatori încep 
să îl urmeze și să 
renunțe la gătitul 
acasă  în favoarea 
comenzilor de 
mâncare gătită.
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