
 
 

 
 

Titlul expertizei: Evaluarea senzorială a produselor alimentare (produse de 

panificaţie, sucuri, gemuri etc.) 

 

  

 

Scurtă descriere:  

Experienţa şi infrastructura de ultimă 

generaţie de care dispune laboratorul permite 

elaborarea unor studii de cercetare complexe 

cu privire la evaluarea senzoriala a 

produselor alimentare (produse de 

panificatie, sucuri, gemuri etc.), pornind de 

la atributele senzoriale semnificative (aspect 

exterior, gust, miros, aspect interior) şi 

ajungând până la atribute ca: textura, 

culoare, amprentare a compozitie volatile. 

Laboratorul indeplineste cerinţele mentionate in SR EN ISO 8589:2010 Analiza senzoriala. 

Directii generale pentru proiectarea camerelor de testare, cuprinzând zona de testare (sase 

cabine de testare), zona de preparare şi un birou, astfel incat evaluările senzoriale sa se 

desfasoare în condiţii constante, controlate, cu minimum de distragere a atenţiei, pentru 

reducerea efectelor pe care factorii psihologici şi condiţiile fizice le pot avea asupra 

discernământului uman. 

Activitatea laboratorului de Analize senzoriale este orientata in urmatoarele directii: 

 Dezvoltarea de metodologii de analiza senzoriale pentru produsele alimentare si 

evaluarea preferintelor consumatorilor; 

 Studiul interactiunii dintre gust-textura-aroma 

 Coleralarea analizei senzoriale (efectuate cu panel de evaluatori) cu masuratorile 

instrumentale 

 Dezvoltarea de tehnologii inovative pentru obtinerea de noi alimente sanatoare, cu 

caracteristici senzoriale placute 

 Studii legate de modificarile senzoriel ale produselor alimentare pe durata 

termenului de valabilitate 

 Analiza texturii produselor alimentare (utilizand aparatul Texture Analyser) 

 Amprentarea compozitiei volatile a produselor alimentare (utilizand aparatul 

Prometheus) 

 

 

 



 
 

 
 

Personal care se poate implica:  

Personalul Laboratorului: șef laborator: dr. ing. Denisa Duta, dr. ing. Alina Culetu.  

  

Infrastructura necesară și existentă: 

 

 Sistem multisenzor –α Prometheus (2008) 

 Eye Question, Logic8 (2012) 

 Analizor de textura, Instron (2012) 

 Spectrofotometru Konica Minolta CM5 (2016) 

 6 Cabine de testare 

  

 

 

 

 

 

 

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. De asemenea își pot testa produsele 

pe care le fabrica din punct de vedere al atributelor 

senzoriale si al preferintei, pentru a-si evalua pozitia 

pe piata. 

  

 


