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Evaluarea nivelului de acrilamidă din pâine, biscuiți și alte produse 
similare și stabilirea unor măsuri de reducere a acestuia

Generalități: 

Acrilamida (AA) este un contaminant 
chimic de proces, care se formează atunci 
când produsele alimentare sunt supuse 
proceselor tehnologice de prăjire, coace
re, la temperaturi mai mari de 1200C, 
fiind rezultatul reacțiilor chimice dintre o 
serie de aminoacizi specifici și compuși cu 
grupări carbonil. 

Această reacţie, cunoscută sub denu
mirea de reacție Maillard, conferă pro
duselor alimentare, pe de o parte, 
culoare și aromă corespunzătoare, iar, pe 
de altă parte, conduce la formarea aces
tui compus nedorit, AA. 

Încă din 1994, Agenţia Internaţională 
pentru Cercetarea Cancerului a clasificat 
AA ca „un potențial carcinogen la oameni” 
(grupa 2A), iar în 2001, Comitetul Ştiinţific 
pentru Toxicitate, Ecotoxicitate şi Mediu a 
demonstrat riscurile asupra sănătății și 
proprietăţile toxice ale AA, neurotoxici
tate, genotoxicitate, carcinogenitate şi 
toxicitate reproductivă.
 
În aprilie 2002, oamenii de ştiinţă de la 
Administraţia Naţională a Alimentelor din 
Suedia, împreună cu cei de la Universi
tatea din Stockholm au provocat temeri 
la nivel naţional, descoperind că, oamenii 
consumă AA, prin intermediul unor 
alimente comune, precum pâinea, 
biscuiţii, chips-urile, cafeaua etc., la nive
luri mult mai mari, decât doza admisă în 
apa de băut (SNFA, 2002). etare, precum 
şi riscul potenţial al AA din alimente, 
asupra sănătăţii oamenilor.privește 
efectele sale cancerigene (EFSA, 2015). 
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Prezentare generală:

Având în vedere riscul potențial pe care-l          
reprezintă acest contaminant pentru sănătatea 
oamenilor, în cadrul Institutului Național de Cerce-
tare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 
IBA București a fost dezvoltată, validată și         
acreditată o metoda de determinare a acrilamidei 
din pâine, biscuiți și alte produse similare, prin 
cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de 
masă în tandem (GC-MS/MS).

Parametru Regulament CE 2158/2017 Metodă IBA 
Limita de detecție (LOD) 3/10 LOQ 1,23 µg/kg 
Limita de cuantificare 
(LOQ) 

Pentru nivelul de referință ≤ 125 μg/kg: ≤ două 
cincimi din nivelul de referință (dar să nu fie 
sub 20 μg/kg)     
Pentru nivelul de referință ≥ 125 μg/kg: ≤ 50 
μg/kg    

3,7 µg/kg 

Domeniul de lucru  3,7 – 2200 
µg/kg 

Bias-ul metodei  1,68% 
Recuperare 75 – 110% 96,57 – 104,63 

 

Caracterstici de performanță ai metodei

Metodă este autorizată ANSVSA - Autorizație nr. 58/15.01.2018 
(autorizare inițială în 2015).

Metodă este acreditată RENAR - Certificat de acreditare nr. LI 
1210/Anexa nr. 1/25.02.2019 (acreditare inițială în 2016). 

Metoda prezintă sensibilitate, precizie și este adecvată pentru 
determinarea AA din produsele pe bază de cereale, îndeplinind 
criteriile Regulamentului (UE) 2017/2158 al Comisiei privind 
parametri de performanță ai metodei.
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Astfel, pentru protecția consumatorilor și reducerea nivelului de AA în produsele alimentare, 
IBA are expertiză cu privire la:

Evaluarea nivelului de AA din produsele pe bază de cereale (pâine, biscuiți și alte produse 
similare), în conformitate cu Regulamentul UE 2158/2017 

Variația nivelului de AA din pâine, 
înainte (albastru) și după (maro) 
aplicarea Regulamentului 

Variația nivelului de AA din 
biscuiți, înainte (albastru) și 
după (maro) aplicarea             

Regulamentului 2158

Studii experimentale privind stabilirea unor măsuri de diminuare a nivelului de AA din 
pâine, biscuiți și alte produse similare.

Variația nivelului de AA pentru "Pâine la tavă",  la 
2350C, timp de 40, 50, 60 min

Variația nivelului de AA pentru Biscuiți obținuţi la 
2200C, 2300C, 2400C, timp de 20 min
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Material realizat în cadrul proiectului                
EXPERTAL - 

Valorificarea expertizei în cercetarea agro-             
alimentară prin transfer de cunoștințe către 
mediul privat în vederea obținerii de produse 

alimentare sigure și optimizate nutrițional.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul

Operațional Competitivitate 2014-2020

Variația nivelului de AA pentru sortimentele 
de pâine obținute cu adaosul unor ingredi-
ente naturale 

Variația nivelului de AA pentru sortimentele de 
pâine obținute prin procedeul direct (PD) și 
procedeul indirect (PI) 


