
 
 

 
 

Titlul expertizei: Dezvoltarea de produse de panificație cu proprietăți 

nutriționale specifice 

  

 

Scurtă descriere:  

În ultimul deceniu, schimbările în 

dieta zilnică, consumul excesiv de 

alimente, precum și schimbările în 

stilul de viață al consumatorilor 

constituie factori de risc major în 

apariția bolilor cronice. Aceste 

aspecte determină o preocupare din 

ce în ce mai mare pentru efectuarea 

studiilor referitoare la alimente și nutritie și promovarea unei diete sănătoase și o nutriție bine 

echilibrată. Pentru dezvoltarea de produse cu proprietăți nutriționale specifice sunt luate în 

considerare următoarele mențiuni nutriționale: valoare energetică redusă, conținut redus de 

grăsimi și zaharuri, sursa de fibre.  

 

Personal care se poate implica:  

- Culețu Alina, Dr. ing., Cercetător științific grad II 

- Duță Denisa, Dr. ing. Cercetător științific grad I 

- personalul din Stația Experimentări Pilot Procesare Cereale și Făinuri  

 

Infrastructura necesară și existentă: 

- echipamente din cadrul Laboratrorului Chimia Alimentului pentru analiza fizico-

chimică a materiilor prime și a produselor finite: sistem Kjeldahl (determinare conținut de 

proteine), sistem Soxhlet (determinare conținut de grăsime), aparat pentru determinarea 

conținutului de fibre, cuptor de calcinare.  

- echipamente din cadrul Laboratorului Biochimie Coloidală pentru caracterizarea și 

analiza reologică a făinurilor (Mixolab, Farinograf, Extensograf, Alveograf, Amilograf, 

aparat pentru determinarea conținutului de gluten și a indicelui de deformare, aparat pentru 

determinarea indicelui de cădere). 

- echipamentele din stația experimentări pilot procesare cereale și făinuri (cuptor mică 

capacitate probe tehnologice Mondial Forni, malaxor spiral, divizor manual aluat, divizor-

rotunjitor semi-automat pentru chifle, mașina de modelat lung semifabricate, cuptor cu 

dospitor etc). 

 

 



 
 

 
 

Etape si activităţi necesare:  

Etapele și activitățile necesare se pot desfășura atât sub forma unor proiecte de cercetare sau 

sau servicii pentru dezvoltarea unor noi prototipuri de produse.    

 

Exemple de succes 

În cadrul Programului PN II: Inovare, Subprogram: Servicii suport pentru inovare – Cecuri de 

inovare, a fost derulat următorul proiect: 

- Premix pentru fabricarea unui chec cu proprietăţi nutriţionale specifice (contract nr. 151 

CI/14.09.2012). Beneficiar: Zeelandia 

 

Beneficii pentru industrie: 

Industria alimentară poate beneficia de această expertiză în vederea dezvoltării de noi 

produse alimentare cu proprietăți nutriționale specifice, răspunzând, astfel, anumitor 

cerințe/nevoi ale consumatorilor care devin din ce în ce mai interesați de aportul caloric 

obținut prin alimentație.  

  

   

 

 

 

     

 

 

 


