
 
 

 
 

 

Titlul expertizei: Produse alimentare destinate diabeticilor  

 

 

Scurtă descriere:  

Realizarea de produse alimentare destinate diabeticilor (compoturi, gemuri, nectaruri, biscuiţi, 

cornuri cu gem), utilizând îndulcitori naturali sau artificiali.  

 

Produsele „Biscuiţi pentru diabetici” şi „Corn cu gem pentru diabetici” au fost testate clinic, 

în cadrul Secţiei de Diabet a Spitalului Clinic de Urgență „Maria Sklodowska Curie”, pe un 

lot de 40 de copii, din care 38 de copii cu vârste cuprinse între 3 – 17 ani cu diabet zaharat tip 

I (insulino-dependent) şi 2 copii cu vârste de 14 și, respectiv, 17 ani cu diabet zaharat tip II 

(insulino-independent). 

 

Concluziile studiului clinic au fost următoarele: 

 Produsele corespund din punct de vedere organoleptic, fiind consumate cu plăcere de 

către persoanele participante la studiu 

 Produsele nu determină efecte nedorite (nici digestive, nici din punct de vedere al 

echilibrului glicemic) 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Următoarele produse sunt brevetate: 

 Brevet de invenție nr. 128185/30.09.2015 - Corn cu gem pentru diabetici  

 Brevet de invenție nr. 128188/30.09.2015 - Nectar pentru diabetici  

 Brevet de invenție nr. 128187/30.12.2015 – Biscuiţi pentru diabetici  

Personal care se poate implica:  

Personalul Laboratorului Nutriţie Umană şi al Staţiei Experimentări Pilot Procesare Legume-

Fructe: dr. ing. Catană Luminiţa, dr. ing. Catană Monica, ing. Lazăr Alexandra-Monica, Lazăr 

Anda-Graţiela, tehnician Dincă Mariana. 

Personal din cadrul Staţiei Pilot Procesare Cereale şi Făinuri: ing. Cucu Şerban Eugen, ing. 

Voinea Elena, tehnician Leţa Mărioara, tehnician Mirea Elena Corina, Şerban Marinela, 

Pantilimon Florea 

  

Infrastructură necesară și existentă: 

- Echipamente specifice procesării legumelor şi fructelor  

- Echipamente specifice procesării cerealelor şi făinurilor 

 

Etape și activităţi necesare:  

Etapele și activitățile necesare se pot desfășura sub formă de:  

- studii de cercetare (date de literatură, rezultate experimentale și concluzii);  

- proiecte de cercetare; 

- prestări servicii și consultanță.    

 

Beneficii pentru industrie: 

Industria alimentară poate beneficia de această expertiză în vederea realizării unor produse 

destinate dietoterapiei şi prevenţiei diabetului zaharat, prin valorificarea superioară a 

materiilor prime indigene. 

 

 

 

     



 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 


