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¥ntâlnirea anualå
– Bucure¿ti 2010 –
ea de-a 45-a întâlnire anualå INSCA (International Natural Sausage Casing
Association) organizatå în perioada 12-17 mai la Bucure¿ti, a reunit un numår impresionant de speciali¿ti în domeniul industriei membranelor naturale din întreaga lume.
Onoarea de a fi gazda celui mai important eveniment din domeniu le-a apar¡inut companiilor Marchand, Inorogul ¿i Darimex care s-au ocupat de organizarea ¿i desfå¿urarea acestei
întâlniri în cele mai mici detalii. Cei peste 400 de invita¡i prezen¡i au fost încânta¡i de
modul în care colegii lor din România au contribuit la promovarea membranelor naturale
¿i a rolului important pe care acestea îl îndeplinesc în industria mezelurilor.
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INSCA a fost înfiin¡atå în anul 1965 ¿i
de-a lungul timpului a reusit så strângå în jurul ei un
numår foarte mare de speciali¿ti atât din Europa,
Nordul ¿i Sudul Americii, Asia, Orientul Mijlociu,
Noua Zeelandå ¿i Australia, aståzi numårul de membri depå¿ind peste 150 de companii afiliate.
„¥n ultimele 12 luni comer¡ul de membrane naturale a trecut printr-o perioadå tumultoaså. Pre¡urile membranelor naturale de porc cât ¿i
pre¡urile membranelor naturale de vitå au råmas
stabile datoritå cererii scåzute din partea industriei
de mezeluri, înlocuind o parte din propriile nevoi cu
membrane artificiale. Pe de altå parte, pre¡urile la
membranele naturale de oaie au crescut datoritå
unui termen scurt de aprovizionare ¿i a scåderii
tåierilor în special în Australia ¿i chiar în Orientul
Mijlociu ¿i Asia“, ne-a mårturisit David Blanga,
Pre¿edintele INSCA. ¥n continuare, acesta ne-a precizat faptul cå „2009/ 2010 a fost o perioadå

înfloritoare pentru INSCA confirmatå de peste cei 15
noi membri care s-au înscris în asocia¡ie, în mare
parte proveni¡i din China dar ¿i din Europa, America
de Sud ¿i chiar Noua Zeelandå“.
Pe lângå promovarea membranelor naturale ¿i informarea permanentå a membrilor såi cu
noutå¡i ¿i statistici la zi despre evolu¡ia pie¡ei membranelor, INSCA acordå o mare importan¡å segmentului de cercetare ¿i dezvoltare prin ini¡ierea unor
proiecte de cercetare menite så sporeascå gradul de
con¿tientizare a clien¡ilor asupra siguran¡ei alimentare în consumul de membrane naturale.
¥n încheiere, David Blanga a ¡inut så mul¡umeascå companiilor MARCHAND, INOROGUL ¿i
DARIMEX pentru contribu¡ia majorå în organizarea
exemplarå a ¥ntâlnirii Anuale INSCA în Bucure¿ti, cât
¿i noilor membri care s-au bucurat de o primire cålduroaså în cadrul asocia¡iei.
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INSCA 45th Annual meeting, Bucharest 2010
The INSCA Annual Meeting was held this year in Bucharest,
called „Little Paris of the East Europe”. A typical meeting program for INSCA includes lots of time for members to conduct
private business meetings as well as attend seminars and workshops of interest. Indeed, the primary reason many people come
to INSCA conventions is to coordinate business deals with colleagues from around the world. Where else can you find yourself face-to-face with as many as 400 fellow professionals from
within the natural casings industry. INSCA, a unique global
organization, was established in 1965 and has continued to
grow and enhance the natural sausage casings industry through
scientific research and studies as well as business expansions and
market penetrations. INSCA does everything from monitor international trade issues and industry scientific research to providing
sausage recipes on its website. One of the most important functions of INSCA is to promote natural casings. Natural casings
are the sausage makers' best choice in the production of
sausages. There is no doubt that “Natural is better”.
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