
 
 

 
 

Titlul expertizei: Crearea de produse alimentare cu potențial funcțional care pot 

fi consumate zilnic  

  

 

Scurtă descriere:  

Alimentele funcționale se găsesc practic în toate 

categoriile de produse alimentare, cu toate acestea nu 

sunt produse în mod omogen pe toate segmentele de 

piață. Dezvoltarea comerțului și a acestor produse este 

destul de complexă, costisitoare și riscantă pentru că 

acestea trebuie să răspundă la cerințe speciale. 

Experienţa personalului în dezvoltarea de produse 

alimentare cu potențial funcțional şi infrastructura de 

ultimă generaţie de care dispune IBA permite 

desfășurarea unor proiecte complexe cu privire la 

dezvoltarea de produse alimentare funcționale care pot 

fi consumate zilnic, pe scară largă, așa cum este cazul 

produselor de panificație prin adăugarea unor 

ingrediente funcționale. 

 Pot fi create produse alimentare îmbogăţite în fibre 

alimentare,  minerale (Ca, Mg, K, Cu etc), grasimi 

nesaturate (omega 3), aminoacizi etc.  

 

Până în prezent, cele mai multe cercetări 

în domeniul alimentelor funcţionale s-au 

concentrat pe compoziția nutritivă a produsului 

alimentar și în mai mică măsură cu privire la 

efectele adăugării unui compus bioactiv asupra 

texturii și calitatăţii produsului. Demonstrarea 

succesului și eficienţa încorporării de 

componenţi bioactivi în matrici alimentare 

selectate este importantă pentru comercializarea 

unor noi componente bioactive și ingrediente 

alimentare funcţionale. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Personalul care se poate implica în realizarea activităților: 

 dr.ing. Livia Apostol, dr. ing. Gabriel Mustățea, dr. ing. Valentin Ionescu, chimist Mihaela 

Multescu, ing. Șerban Eugen Cucu, tehnician Alexandra Dițoiu, tehnician Magdalena 

Cristescu.  

 

 Infrastructura necesară și existentă: 

- sistem de determinarea fibrelor totale, solubile și 

insolubile;  

- echipament de determinarea celulozei 

- spectrofotometru de absorbție atomică cu cuptor de 

grafit (GF-AAS);  

 -spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv 

(ICP-MS).  

- spectrofotometru de absorbție atomică de înaltă 

rezoluţie cu sursă continuă pentru ambele tehnici 

(flacără şi cuptor de grafit);  

- analizor de aminoacizi; 

- instalație de determinarea grăsimilor; 

- aparat de rezonanţa magnetică nucleară (RMN) 

- stație pilot de panificație. 

 

 

 

 

 

Etape si activităţi necesare:  

Etapele și activitățile necesare se pot desfășura atât sub formă de proiecte de cercetare 

complexe, cât și sub formă de prestări servicii. 

 

Beneficii pentru industrie: 

 

 

Industria alimentară poate beneficia de expertiză 

în vederea dezvoltării de noi produse alimentare 

sigure, care să răspundă la cerințe speciale și care 

să crească încrederea consumatorilor în produsele 

alimentare cu beneficii pentru sănătate.  

 



 
 

 
 

 

 

 

Până în prezent, cele mai multe cercetări în domeniul 

alimentelor funcţionale s-au concentrat pe compoziția nutritivă 

a produsului alimentar și în mai mică măsură cu privire la 

efectele adăugării unui compus bioactiv asupra texturii și 

calitatăţii produsului. Demonstrarea succesului și eficienţa 

încorporării de componenţi bioactivi în matrici alimentare 

selectate este importantă pentru comercializarea unor noi 

componente bioactive și ingrediente alimentare funcţionale. 

 

 

 

 

     

 

 

 


