
 
 

 
 

Titlul expertizei: Dezvoltarea de produse de panificatie fara gluten 

 

 

Scurtă descriere:  

Experienţa şi infrastructura de ultimă generaţie de care dispune institutul permite studiul 

dezvoltarii unor tehnologii de obtinere a unor produse alimentare sanatoase, care sa raspunda 

cerintelor consumatorilor. 

IBA Bucuresti dispune de statii pilot dotate complet pentru fabricarea produselor de 

panificatie in sistem semiautomat.  

 

Personal care se poate implica:  

dr. ing. Denisa Duta, dr. ing. Alina Culetu, ing. Serban Cucu, tehnicini si laboranti implicati 

direct in activitatea de testare in statia pilot.  

  

Infrastructura necesară și existentă: 

 moara cu ciocanele  

 moara Buhler 

 cernator faina 

 malaxoare pentru framantare aluat (diferite capacitati) 

 masina de laminat aluat 

 masina de dozat aluat 

 cuptoare (cuptor pe vatra, cuptor rotativ, cuptoare de pizza) 

 

Etape si activităţi necesare:  

Etapele și activitățile necesare se pot desfășura atât sub forma de studii de cercetare (date din 

literatură, rezultate experimentale și concluzii), sub formă de proiecte de cercetare sau sub 

formă de prestări servicii și consultanță.    

 

Beneficii pentru industrie: 

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

produse alimentare, care sa raspunda cerintelor si preferintelor consumatorilor.  

  

Exemple de succes: 

Titlul proiectului: Siguranța și tolerabilitatea produselor din ovăz, îmbogațite în calciu și fier, 

în alimentația fără gluten (2012-2016) 

Programul: Parteneriate în domenii prioritare PCCA Tip 2 

Acronim: SafeOatDiet 

Nr. contract: 111/2012 



 
 

 
 

Parteneri implicaţi:  

Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA 

Bucuresti              

Partener P1: Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului ,,Alessandrescu-

Rusescu” Bucuresti 

Partener P2: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala 

(IBNA) Balotesti 

Partener P3: S.C. Pharmacorp Innovation S.R.L 

Partener P4: S.C. FARINSAN SA 

Scopul principal al proiectului de cercetare: intelegerea rolului nutritiei in sustinerea 

sanatatii si prevenirea bolilor.  

Obiectivele propuse ale proiectului: 

 Obținea de produse de panificație pe bază de ovăz îmbogățite în calciu și fier, 

folosind surse organice (biomase de drojdii imbogatite in calciu si fier); 

 Evaluarea dimensiunii subgrupului de populatie vulnerabila care ar beneficia de 

dieta fără gluten; 

 Evaluarea sigurantei si tolerabilitatii produselor din ovăz în tratamentul 

intolerantei la gluten; 

 Diseminarea rezultatelor și transferul de cunoștințe către industrie. 

Produse obtinute: Fursecuri din ovaz fara gluten 

 



 
 

 
 

- Paine cu adaos de faina de ovaz 

 Painea din faina alba de grau 550 + 30% faina ovaz (P1) a 

avut un volum apropiat de cel al painii albe, o porozitate 

usor mai mica, elasticitate mai mica, 84 fata de 95 la 

painea din faina alba, o aciditate usor mai mare, 1,4 fata de 

1,0 la painea alba, continut de grasime aproape dublu, 

continut cenusa si fibre totale usor mai mare. 

 

 

 

 

- Paine cu adaos de tarata de ovaz 

Procedeul tehnologic de obtinere a painii cu adaos de 40% tarata de ovaz a fost modificat prin 

aplicarea  unui procedeu indirect, cu 

obtinere de bas si apoi de aluat. 

Mai multe teste de coacere au fost 

efectuate pentru a gasi varianta optima 

de obtinere a unui produs de 

panificatie cu adaos de faina de ovaz 

si, respectiv de tarate de ovaz, cu 

caracteristici apreciate de ocnsumatori.  

Astfel, s-au obtinut urmatoarele 

variante: 

- produs de panificatie cu 30% faina de ovaz, obtinut printr-un procedeu direct, dar cu 

adaos de ingrediente de imbunatatire a calitatii (gluten, enzime); 

- produs de panificatie cu 40% tarate d eovaz, obtinut printr-un procedeu indirect (bas) 

si adaos de ingrediente de imbunatatire a calitatii: gluten, margarina. 

Partenerul agent economic in proiect a desfasurat activitati de cercetare pentru 

realizarea unor produse de patiserie si panificatie care sa constituie surse de fibre provenite 

din ovaz. Rezultatele cercetarii au fost implementate la nivelul unor tehnologii de obtinere a 

unor produse de patiserie cu faina integrala de ovaz cu aplicabilitate industriala (cerere de 

brevet de inventie inregistrata la OSIM cu nr. A/00739 din 19.10.2016) si a unei tehnologii 

care poate fi aplicata la nivelul unei game largi de produse de panificatie precum: baghete, 

chifle, paine toast, in diferite variante de gramaje sau cu diverse adaosuri (cerere de brevet de 

inventie inregistrata la OSIM cu nr. A/00740 din 19.10.2016). 

http://safeoatdiet.bioresurse.ro/ 
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