
 
 

 
 

 

Titlul expertizei: Analiza acrilamidei din paine, biscuiti si alte produse 

similare 

  

Scurtă descriere:  

Acrilamida este un compus chimic care se formează în cadrul proceselor tehnologice de 

obţinere a produselor de panificaţie, ca rezultat al unei reacţii chimice dintre o serie de 

aminoacizi specifici (asparagină, care este prezentǎ în fǎinǎ) şi zaharuri reducǎtoare (glucoză, 

fructoză), atunci când produsul este supus la temperaturi mai mari de 1200C.   

 

Personal care se poate implica:  

Personalul Laboratorului de Cromatografie: dr. ing. Negoita Mioara, dr. ing. Mihai Laura, 

Drd. ing. Adascalului Alina, Drd. ing. Giuseppe Spadaro, tehnician Dincă Mariana. 

  

Infrastructură necesară și existentă: 

- Echipamente specifice de laborator pentru pregătirea probei pentru analiza acrilamidei, prin 

cromatografie de gaze cuplata cu spectrometrie de masa  

 

   
 

- Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masa cu triplu cuadrupol  

 



 
 

 
 

 
Metoda este autorizată și acreditată (Autorizație sanitară veterinară și pentru siguranța 

alimentelor Nr. 58 din 14.12.2015) și acreditată RENAR (Certificat de acreditare nr. LI 

1049/16.06.2016). 

 

Etape și activităţi necesare:  

Etapele și activitățile necesare se pot desfășura sub formă de: 

- studii experimentale privind influența unor factori (materie primă, rețetă de fabricație, 

proces tehnologic etc.) asupra formării acrilamidei din pâine, biscuiți și alte produse similare 

și modalități de reducere a acestui contaminant. 

- proiecte de cercetare;  

- prestări servicii și consultanță.    

 

Beneficii pentru industrie/consumatori: 

Introducerea în practica de laborator a unei metode performante, de determinare a AA din 

produsele de panificație, contribuie la evaluarea prezenței acesteia în alimentele de pe piața 

din România și atrage atenția asupra riscului de consum al produselor care conțin AA. 

Stabilirea influenței unor factori asupra nivelului de AA din produsele de panificație, prezintă 

importanță, pe de o parte, pentru consumatori, în a selecta, în consumul de zi cu zi, produse 

care au un nivel de AA cât mai redus, iar pe de altă parte, pentru agenții economici din 

domeniu, în a cunoaște factorii care conduc la formarea unui nivel de concentrație mai mare 

de AA, în produse ca, pâine, biscuiți și alte produse similare, și în a stabili modalitățile 

optime de reducere a acestui contaminant de proces. 


