Proiect: Tol4Food
Proiect Nr.: 2011-1-RO1-LEO05-15317
Contract Nr.: LLP-LDV/TOI/2011/RO/012
WP2: Determinanți care influențează alegerea de către consumatori a produselor
alimentare tradiționale
Parametrii cheie în consumul de produse alimentare tradiționale
Metodologie de organizare a focus grupurilor în Portugalia, Spania și Romania
Informarea participanților
Focus Grupurile (FG) / grupurile de discuții sunt o tehnica de intervievare care este realizată în
mod normal cu 6-12 participanți și un moderator care orientează discuția către un anumit
subiect. Participanții sunt atent selectați pentru a avea caracteristici similare.
Întrebările sunt adresate de moderator și obiectivul este de a colecta percepțiile, opiniile,
convingerile și atitudinile față de un produs, serviciu, concept, publicitate, idee sau ambalaj. Prin
urmare, nu există răspunsuri corecte sau greșite, ci este important ca fiecare element să își
exprimă parerea în mod deschis și liber.
În cazul specific al acestui studiu, scopul este de a aduna informații cu privire la percepțiile și
atitudinile consumatorilor de alimente tradiționale.
Durata așteptată: 30-40 minute
Număr de participanți: 4-8 persoane
Înregistrare audio confidențială.
Definirea produselor tradiționale:
Alimentele tradiționale au fost definite de către consumatorii europeni ca produse alimentare
care sunt binecunoscute, care pot fi consumate deseori și care au fost deja consumate de
către bunicii noștri. Un produs alimentar tradițional este un produs consumat frecvent sau
asociat unor sărbători specifice, transmis din generație în generație, fabricat într-un mod
specific în funcție de moștenirea gastronomică, prelucrat natural și diferențiat și cunoscut
datorită proprietăților sale senzoriale și asociat cu o anumită zonă locală, regiune sau țară.

Chestionar
1. Când auziți cuvântul ,,tradițional”, la ce vă duce gândul ?

2. Când vă gândiți la alimente tradiționale, care sunt ideile care vă vin în minte în primul rând?
Pe care dintre aceste alimente tradiționale le consumați de obicei?
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3. Care sunt principalele motive, motivele care vă determină să consumați alimentele
tradiționale în loc de altele ? Ce le diferențiază pe acestea de alte alimente ? Ce
caracteristici au aceste alimente tradiționale și care sunt importante pentru dvs.?

4. Când consumați aceste produse? De ce? (tradiții, obiceiuri moștenite, sărbatori, de obicei...)

5. Unde consumați produse tradiționale? (acasă, restaurant, evenimente speciale ...)

6. De unde cumpărați produse tradiționale de obicei? (magazine mari, piețe locale, piețe ....)

7. Cunoașteți produse tradiționale din diferite regiuni? Cumpărați produsele în funcție de acest
factor? (certificate, indicație geografică protejată, de origine protejată....)
8. Cum evaluați relația calitate-preț a produselor tradiționale?

9. Considerați produsele tradiționale sănătoase ? mai mult sau mai puțin decât altele? Sunt
aceste produse mai naturale?

10. Sunt produsele tradiționale mai aromate decât alte produse alimentare ?
Caracterizarea participanților la studiu
Identificare:
Nume ___________________________________Data: _____ / _____ / ____
1. Indicați, vă rog, modul de aprovizionare și cât de des consumați produse tradiționale?
1.1 Forma de aprovizionare

1.2 Consum

Supermarket

Zilnic

Magazine specializate (magazine de
produse naturale, magazine cu
produse tradiționale ...)

Cel puțin în fiecare zi

Magazine
apropiate
(în
benzinăriilor, de cartier, ...)

De 3-4 ori pe săptămână

cadrul

Altele:

De 2 ori pe săptămână
O dată pe săptămână
De 2-3 ori pe lună
O dată pe lună
De 7-11 ori în ultimul an
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De 3-6 ori în ultimul an
1-2 ori în ultimul an

2. Care este vârsta persoanelor din casa dvs. cu care locuiți?
Relație

Vârstă

3. Starea civilă:
- Singur (a)
- Căsătorit (a)
- Divorțat(a)
- Văduv (a)
4. Care este profesia dvs.?
_______________________________________________________________
5. Vă rog să răspundeți în numele persoanei care aduce principalul venit în casă:
5.1 Ce vârstă aveați când ați terminat școala?
_______________________________________________________________
Care este nivelul de educație obținut?
_______________________________________________________________
5.2 Ce profesie aveți?
_______________________________________________________________
6. Care este țara de reședință ?
_______________________________________________________________
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Semnătură:

În România, au fost organizate 7 focus-grupuri cu aproximativ 70 de studenți
de la 2 facultăți. 65% din elevi au precizat ca achizitioneaza produse traditionale
din supermarket, 24% de la magazinele specifice și 11% de la alte magazine. Ei
consuma alimente tradiționale de 2 ori pe săptămână (43%), 7% zi de zi, 14% o
dată pe săptămână, 14% de 2-3 ori pe săptămână și 14% o dată pe lună.
Participanții au explicat că atunci când aud cuvântul ˮ tradiționalˮ se gândesc la:
ceva gustos, sanatos, de sărbătoare, produse în familie și la produse facute de
bunici. De obicei, fac legatura intre alimentele tradiționale si alimente gustoase
facute in casa bunicilor ca cârnați, mamaliga, carne de porc în grăsime.
Atunci când se gândesc la alimente tradiționale, următoarele idei le vin în minte:
- în primul rând: produse lactate ("Brânză de burduf " este o brânză frământată
preparată din lapte de oaie și tradițional umpluta într-un stomac de oaie, care
are un gust puternic și textura moale , "brânză topita " este o brânză topită și un
nume generic pentru produs industrial brânză topită, "branza în Coșuleț" – este
fabricata din lapte de oaie, brânză frământată cu un gust puternic și textura
semi - moale, în burduf de scoarta de copac, brad, foarte ușor afumata, "Cas "
- este o brânză semi - moale proaspătă albă, nesărata sau ușor sărată, pastrata
în saramură, care este consumata proaspăta, "Cașcaval" - este o branza semi tare făcuta din lapte de oaie sau de vacă, la produsul tradițional " telemea " - din
lapte de vacă sau telemea de oaie din lapte de oaie, similara cu feta, "Urda" preparata prin fierberea zerului scurs de la laptele de vacă sau lapte de oaie
până la proteinele rămase care precipită și pot fi colectate), cârnați, clătite,
"drob" - făcut din organe de miel tocate învelite într-o membrana și prăjit ca o
friptură, o mâncare tradițională de Paști , "sarmale" - sarmale cu carne, ouă
roșii și "Pasca" de Paște, “toba'' – din carne de porc, șuncă, mamaliga, pește,
plăcintă de dovleac, murături, mezeluri, pastramă, caltabosi'' (cârnați cu ficat),
,,muschi tiganesc ", “ceafa afumata", covrigi, prajituri si genuri.
Principalele motive care au condus pe consumatorii tineri de a consuma
alimente tradiționale în loc de altele sunt: parerea proprie că acestea sunt mai
sanatoase decat altele si bio-, fara aditivi, produse foarte gustoase, reale și
autentice și cu o anumită aromă.
De obicei, ei consuma produse alimentare tradiționale în timpul festivităților
speciale din familie, atunci când au oaspeți din străinătate, la nunți.
Tinerii participanți la focus-grupuri au spus că consuma alimente tradiționale
oriunde și oricând, la domiciliu, la restaurante, la nunti, excursii, la bunici, în
sate, în domenii specifice satelor ".
Participanții știu unele alimente tradiționale din România, precum cârnații de
Plescoi, găluște cu prune, carnati ("caltabos"), plăcintă dobrogeana, unele
brânzeturi specifice si tuica.
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Ei consideră că raportul calitate-pret al produselor alimentare tradiționale este
satisfăcătoar, dar aceste tipuri de produse sunt mai scumpe.
De obicei, ei consideră aceste produse sănătoase, mai naturale, deoarece
acestea sunt preparate la domiciliu, bazate pe rețete vechi. Unele dintre ei au
menționat că procesul de fumare pentru produsele din carne nu este sănătos.
Toți participanții au fost de acord că alimentele tradiționale au mai mult gust
decât alte alimente si ca au un farmec aparte.
CONCLUZII:
Produse alimentare tradiționale sunt foarte apreciate de consumatoriI care au
participat la aceste focus grupuri. Elevii cu specializare în domeniul științei
alimentelor și cu cunoștințe în controlul calității produselor alimentare. prefera
aceste produse pentru aroma lor și pentru aspectele sanatoase. Unele alimente
tradiționale sunt consumate doar la ocazii speciale, din motive economice, dar
altele, cum ar fi mâncărurile tradiționale sunt de multe ori preparate acasa
(sarmale, mititei, carnati, mamaliga).

D5. Consumers’survey in Romania

Page 5

