
Stații pilot

w  Stație pilot procesare cereale și făinuri

w  Stație pilot procesare carne

w  Stație pilot procesare legume și fructe

Alte departamente de

cercetare/servicii

w  Cercetări interdisciplinare

w  Departament Dezvoltare Resurse Umane

w  Serviciul Național al Plantelor Aromatice și

      Medicinale și Produse ale Stupului

Laboratoare

w  Nutriție

w  Chimia alimentului

w  Biochimie coloidală

w  Ambalaje de uz alimentar și tehnologii

      de ambalare

w  Microbiologie-Elisa

w   Biologie moleculară

w  Rezonanță magnetică nucleară

w  Analize senzoriale

w  Cromatografie

Valorificarea expertizei în cercetarea

agroalimentară prin transfer de cunoştințe către

mediul privat în vederea obținerii de produse

alimentare sigure şi optimizate nutrițional

IBA București este un institut de cercetare în domeniul alimentar, implicat în găsirea de soluții pentru problemele actuale cu care 

se confruntă acest sector. Activitatea IBA București se concentrează în patru direcții de cercetare, după cum urmează:

1. Siguranță alimentară: Conservarea alimentelor, contaminanți alimentari, 

ambalarea alimentelor și ambalaje de uz alimentar

2. Nutriție: influența dietei în sănătate și intoleranțe alimentare (boala 

celiacă și fenilcetonuria), alimente funcționale

3. (Bio)tehnologii alimentare

4. Științele consumatorului
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EXPERTAL



IBA București
IBA București desfășoară pe parcursul a 60 luni (începând cu septembrie 2016) proiectul EXPERTAL. Prin acest proiect se urmărește valorificarea expertizei IBA 

București în domeniul agroalimentar prin transferul de cunoștințe către mediul economic privat. În acest sens se vor organiza evenimente tematice/întaliniri, 

unde întreprinderile din sectorul alimentar vor fi încurajate să solicite asistență pentru unele din problemele pe care le întâmpină sau pentru dezvoltarea de 

soluții inovative in vederea obținerii de produse/tehnologii alimentare noi.

Servicii de cercetare-dezvoltare-inovare de tehnologii/produse alimentare

Utilizarea îndulcitorului Stevia rebaudiana  pentru realizarea de nectaruri, 

compoturi din fructe/legume, produse concentrate din fructe, produse de 

patiserie și sosuri condimentate tip ketchup

Obținerea de produse alimentare îmbogățite în fibre alimentare, săruri minerale 

(Ca, Mg, K, Cu etc) și grăsimi nesaturate (Omega 3)

Obținerea de produse alimentare cu potențial funcțional, care pot fi consumate 

zilnic, pe scară largă, așa cum este cazul produselor de panificație, prin 

adăugarea unor ingrediente funcționale

Înlocuirea unor componente din alimente cu alte componente naturale benefice 

sănătății umane (ex. utilizarea inulinei)

Dezvoltarea de produse de panificație cu potențial funcțional prin valorificarea 

unor subproduse și deșeuri din industria alimentară

R ăeformularea produselor alimentare prin diminuarea conținutului în zah r, 

grăsimi saturate și sare

Valorificarea deșeurilor și subproduselor rezultate în industria berii prin 

obținerea de suplimente îmbogățite în compuși bioactivi

Studii și cercetări privind proprietățile tehnologice ale materiilor prime

Efectul unor aditivi asupra proprietăților de gelifiere și proprietăților termice ale 

amidonului

Stabilirea comportamentului reologic al aluatului utilizând echipamentele 

reologice: sistem Mixolab, Farinograf, Alveograf, Amilograf și Extensograf

Cercetări privind influența procesului de măcinare asupra cantității de amidon 

deteriorat

Evaluarea parametrilor de calitate la diferite cereale (grâu, grâu dur, orz, ovăz, 

secară, sorg, etc)

Alte studii şi cercetări

Cercetări privind retrogradarea amidonului ca efect/cauză al fenomenului de 

învechire al pâinii

Studiu de caz privind potențiali bioindicatori care pot fi utilizați pentru 

siguranța produselor alimentare

Studii experimentale privind influența unor factori (materie primă, rețetă de 

fabricație, proces tehnologic etc.) asupra formării acrilamidei din pâine, biscuiți 

și alte produse similare și modalități de reducere a acestui contaminant

Teste fizico-chimice pentru alimente

Determinarea valorii nutriționale

Detecția și cuantificarea profilului de aminoacizi din produsele alimentare

Determinarea conținutului de minerale din produsele alimentare

Amprentarea și detectarea compușilor majori bioactivi ai uleiurilor volatile din 

plante precum și determinarea profilului lipidic al acestora prin utilizarea 

spectroscopiei RMN

Determinarea conținutului în patulină al sucului de mere (convențional și 

ecologic)

Determinarea conținutului în acrilamidă din pâine, biscuiți și alte produse 

similare, prin GC/MS/MS

Detecția metalelor grele din alimente

Identificarea microbiotei din produse agricole și alimentare

Identificarea alergenilor alimentari

Determinarea bacteriilor coliforme și Escherichia coli beta-glucuronidază 

pozitive

Controlul microbiologic al aerului din spațiile de lucru și depozitare

Controlul microbiologic al conservelor alimentare în recipiente închise ermetic

Controlul bacteriologic al suprafețelor de lucru, utilaje, echipament de 

protecție

Analiza microbiologică a testelor de sanitație prelevate de pe mâini

Analiza microbiologică a ambalajelor pentru produse alimentare

Analize de laborator

Evaluarea unor migranți specifici din ambalajele alimentare (formaldehidă, 

bisfenol A) prin metode spectrofotometrice

Cerințe de testare a conformității ambalajelor și materialelor care intră în 

contact cu alimentele

Testarea conformității ambalajelor cu Legea 249/2015

Evaluarea senzorială a ambalajelor alimentare

Analize senzoriale și studii privind comportamentul consumatorilor

Evaluarea senzorială a produselor alimentare (produse de panificație, sucuri, 

gemuri etc.)

Studii privind preferința consumatorilor pentru anumite produse

Analiza texturii produselor alimentare (utilizând aparatul Texture Analyser)

Amprentarea compoziției volatile a produselor alimentare (utilizând aparatul 

Prometheus)

Autenticitate materii prime/produse finite

Determinarea autenticității speciei Triticum aestivum

Determinarea speciei de carne din produsele alimentare

Studiul efectelor unor biopreparate de sinteză sau semisinteză și a unor extracte 

vegetale asupra organismului uman

Evaluarea proprietăților de barieră ale filmelor flexibile destinate ambalării 

produselor alimentare

Ambalarea antimicrobiană a produselor alimentare

Testarea proprietăților fizico-mecanice ale materialelor de ambalare

Stabilirea termenului de valabilitate pentru produsele alimentare ambalate

Alte servicii

Implementarea sistemului HACCP în unități din industria conservelor

Implementarea sistemului HACCP în unități din industria panificației

Asistență și consultanță în domeniul de expertiză – alimentar și al suplimentelor 

alimentare

Etichetare


