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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
a indústria alimentària
ha fet un salt important
per oferir productes de
bona qualitat adaptats a
les necessitats de la vida moderna.
Mantenir la nostra dieta
mediterrània, tradicional i saludable i fer-la compatible amb
les condicions laborals i familiars és un dels reptes de la
nostra societat. En aquest sentit, nombroses empreses del
sector alimentari de Catalunya
posen a l’abast del consumidor
productes anomenats de quarta
o cinquena gamma, és a dir, que
necessiten menys temps d’elaboració a casa perquè la indústria s’ha ocupat de fer-ho, i
el consumidor cada cop més
està adquirint aquest tipus de
producte. D’acord amb les dades de consum d’aquests últims mesos, la previsió d’increment de compra de plats
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Treballar, menjar bé
i no perdre els nervis
Susanna Barquín

preparats per al 2003 és d’un
10,58% respecte a l’any 2002. A
aquests increments hauríem
d’afegir-hi els corresponents a
les patates congelades (6,6%),
fruites i hortalisses transformades (0,51%) i brous (2.01%).
Es podria afirmar que les
solucions aportades per la indústria agroalimentària en
l’estalvi de temps de preparació dels àpats està tenint una
bona acollida. Preparar un plat
de verdura en menys de deu
minuts requereix només atan-

sar-se a la part de congelats o
refrigerats de qualsevol botiga
o supermercat per adquirir alguna de les moltes ofertes de
plats preparats. El mateix està
passant amb la pasta, l’arròs o
les patates. I si pelar fruita no
ha estat mai per a nosaltres
una vocació, sinó una molèstia, també la indústria s’ocupa
de fer-nos més feliços oferint-nos safates de fruita ja
llesta per consumir. Una amanida per acompanyar l’àpat?
Cap problema, la indústria se

n’ha preocupat, també, i trobarem els ingredients acuradament tallats i separats perquè els barregem al nostre
gust. Segurament, els canelons
de la iaia tenien un gust més
especial, i l’arròs estava per
llepar-se’n els dits. Probablement hem renunciat als sabors, a les aromes de casa.
Tanmateix, segur que aquesta
indústria que ens estalvia
temps també evita que ens posem nerviosos i puguem dedicar totes aquelles hores que
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hauríem de passar a la cuina
per sopar com manen els cànons de la dieta saludable
ocupant-nos de la nostra família.
Els plats preparats estan cada cop més guanyant quota de
mercat, potser perquè un dels
béns més importants de la
nostra societat és el temps. La
tecnologia que s’empra en l’elaboració d’aquest tipus de
producte i la qualitat de les
matèries primeres que utilitza
la indústria fan que siguin una
bona manera de mantenir una
dieta equilibrada i sana en tots
els sentits: també sense perdre
els nervis. Fins a arribar a oferir unes propostes de plats que
es cuinen ràpidament, que
mantenen els nutrients i que, a
més, són apetitosos, la indústria alimentària ha invertit
molt en recerca i tecnologia,
conscient que el consumidor
és qui marca les pautes del
menjar. Les empreses catalanes, punteres en aquest tipus
d’oferta, són conscients que el
seu client, el consumidor, és
molt exigent: a més d’estalvi
de temps demana qualitat.
La preocupació generalitzada i creixent per la seguretat
alimentària i per l’entorn ha
donat lloc a la implantació de
mesures de control per part de
la indústria alimentària i també de les administracions. Això
es tradueix en una oferta alimentària que cerca cada cop
més la confiança del consumidor, sigui mitjançant una
marca consolidada, sigui a
través dels diferents distintius
que singularitzen les produccions.
Temps, tecnologia i seguretat alimentària, a més del producte, és el que compra el
consumidor. I si el 2002 el valor del total de plats preparats
adquirits era de 94,26 milions
d’euros, enguany les previsions són de 103,22 milions
d’euros, perquè ens en fem
una idea, uns 17.175 milions
de les pessetes d’abans.
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Hisenda tanca avui el termini
de la campanya de la renda
corresponent a l’exercici fiscal
del 2002, tant per a la presentació de declaracions que resultin a ingressar com a tornar. Els contribuents que van
optar per ingressar fraccionat
l’import de la seva declaració
tindran fins al 5 de novembre
que ve per abonar el segon
pagament. Hisenda preveu rebre 14,6 milions de declaracions i pronostica que tres de
cada quatre declaracions resultaran a tornar. El ministre
d’Hisenda, Cristóbal Montoro,
va dir ahir que l’Agència Tributària ha efectuat la meitat
de les devolucions del 2002.

