
Depistarea şi combaterea falsurilor în industria alimentară

1. Ce reprezintă operaţia de falsificare : scop, factori.

Falsificarea alimentelor  este  o practică ce datează  încă din Roma antică,  fiind interzisă 

falsificarea vinurilor cu arome şi coloranţi.

Trecerea la economia de piaţă, intensificarea schimburilor comerciale (pe pieţele interne şi 

internaţionale), creşterea numărului de agenţi comerciali şi economici implicaţi în producerea şi 

comercializarea  produselor  alimentare,  legislaţia  deficitară  în  domeniu,   au  favorizat 

dezvoltarea manoperelor frauduloase.

Pe măsura evoluţiei  tehnologiilor  de producţie şi  a metodelor  de analiză,  au evoluat  şi 

practicile frauduloase şi au devenit tot mai greu de descoperit şi dovedit.

Problema  depistării  falsificărilor  este  considerată  mijlocul  principal  de  protecţie  a 

consumatorilor  astfel  încât  constatarea  unor  falsuri  duce,  de  regulă,  la  oprirea  imediată  a 

producţiei şi ridicarea licenţei de fabricaţie sau aplicarea unor amenzi civile, ajungându-se până 

la amendă penală sau închisoare.

Falsificarea  produselor  alimentare,  inclusiv a  băuturilor,  reprezintă  totalitatea  operaţiilor 

ilicite care au drept scop:

• substituirea totală sau parţială a unuia sau a mai multor componente ale materiei prime;

• adaosul  de  substanţe  naturale  sau  sintetice  care  determină  modificarea  compoziţiei 

chimice şi a însuşirilor senzoriale cu scopul înlocuirii unor componente valoroase cu 

unele mai ieftine, astfel obţinându-se beneficii nemeritate;

• adaosul  de  substanţe  naturale  sau  sintetice  în  vederea  mascării  unor  defecte  sau 

conferirii unor proprietăţi nejustificate privind compoziţia materiilor prime;

• utilizarea  unor  ingrediente  şi  aditivi  neadmişi  sau  în  doze  mai  mari  decât  cele 

recomandate;

• comercializarea unui produs de imitaţie (surogat) în locul produsului original;

• falsificarea completă a unui produs prin asocierea unor componenţi chimici care ar fi 

trebuit să fie naturali;

• recondiţionarea unor produse alimentare degradate cu scopul ascunderii defectelor care 

ar putea pune în evidenţă deficienţele.

Pe scurt, se poate spune că falsificarea constă într-o etichetare frauduloasă sau reprezintă 

contrafacerea produselor cu scopul de a vinde un produs ieftin drept unul scump cu obţinerea 

unor venituri necuvenite.

Factorii care induc sau favorizează falsificările :
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• facilităţi tehnice care permit executarea unui fals foarte greu de observat;

• posibilitatea unui câştig ilicit;

• lacune existente în documentaţia tehnologică de realizare a produsului;

• dificultăţi tehnice de punere in evidenţă sau de măsurare a falsului;

•  lipsa unui organ de control în unităţile de producţie.

Primii doi factori au rol determinant deoarece fără o tehnică a falsificării şi fără un profit 

necuvenit falsificarea nu prezintă interes pentru contravenient. Ceilalţi factori pot fi eliminaţi 

prin măsuri legislative adecvate.

2. Ce reprezintă autentificarea produselor alimentare – criterii, etape

Conceptul  de  autentic,  cu  sintagme  din  acelaşi   domeniu  semantic:  original,  veritabil, 

neîndoielnic etc., aplicat la produsele alimentare, atestă că acestea sunt de origine indubitabilă 

în  concordanţă  cu  standardele  şi  normele  în  vigoare  şi  cu  înscrisurile  de  pe  eticheta  de 

prezentare. 

Autenticitatea ca parte componenta a calităţi, trebuie să fie certă şi certificată, de aceea, 

fiecare produs trebuie să aibă o denumire însoţită de un set legal de caracteristici pentru a evita 

orice fel de confuzie pe piaţa de desfacere. În mod normal aspectele autenticităţii alimentare nu 

ridica  probleme de inocuitate.

Criteriile care definesc autenticitatea unui produs alimentar sunt numeroase şi variabile de 

la un produs la altul, cele mai importante  fiind:

• originea geografică;

• originea botanică sau specia (rasa) din care provine materia primă;

• tehnologia de procesare şi conservare;

• categoria,  funcţie  de  natura  materiei  prime  agricole:  convenţionale,  organice  sau 

rnodificate genetic (AMG, GMF ,,geneticaly modified foods');

• anul de fabricaţie.

Autentificarea şi/sau depistarea unor eventuale fraude presupune parcurgerea a trei  etape 

importante:  prelevarea  probelor,  investigarea  analitică  şi  prelucrarea  şi  interpretare  datelor 

obţinute.

Prelevarea probelor din alimente  procesate sau chiar din materia primă reprezintă una din 

verigile de bază pentru asigurarea veridicităţii rezultatelor.
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În acest scop se face un plan de eşantionare care detaliază modalităţile de prelevare a probelor, 

pentru  ca aceasta  să  fie suficient de reprezentative pentru produsul supus investigaţiilor de 

autentificare. Erorile de prelevare pot fi uneori mai mari decât cele analitice.

Investigarea analitică  -  Dacă  până acum câteva decenii  practicile  frauduloase erau 

destul de empirice şi se puteau descoperi cu tehnici analitice relativ simple, acestea au evoluat 

continuu,  devenind  tot  mai  greu,  iar  uneori  aproape  imposibil  de  identificat  ce  ajutorul 

metodelor clasice de investigare.

Acesta a impus găsirea unor tehnici analitice noi şi folosirea unei aparaturi performante, 

în concordanţă  cu progresele tehnologice şi cu practicile actuale de falsificare.

Pentru a corespunde exigenţelor actuale, investigarea analitică trebuie să fie în stare să 

deceleze prezenţa unor componente chiar şi sub forma de urme şi să evidenţieze unele diferenţe 

minore între produsele originale şi cele analoage sau falsificate.

Datorită  diversităţii  criteriilor  de  autentificare  şi  numărului  mare  de  produse, 

metodologie  de decelare  a  autenticităţii  şi  amplitudinii  manoperelor  frauduloase cuprinde o 

gamă de metode si tehnici de investigare generale sau specifice.

Important  este  ea  toţi  cei  implicaţi  în  evaluarea  autenticităţii  produselor  alimentare 

(producători, comercianţi, organele de control abilitate) să folosească aceleaşi metode analitice 

şi să aibă acces la aceeaşi bază de date.

Prelucrarea şi interpretarea datelor analitice

Autentificarea  produselor  alimentare  şi  depistarea  unor eventuale  fraude necesită  un 

spectru larg de investigaţii analitice, cu obţinerea unui volum considerabil de date ce trebuie 

analizate şi interpretate. 

Informaţiile bazelor de date trebuie să fie confidenţiale, ceea ce presupune un paradox, 

întrucât trebuie să fie disponibile pentru instituţiile, laboratoarele şi persoanele acreditate, dar 

inaccesibilă pentru potenţialii falsificatori (producători necinstiţi, laboratoare neacreditate).

Rezultatele  obţinute sunt interpretate cu metode statistice.  Metodele  statistice clasice 

folosite  până  nu  demult  nu  mai  sunt  capabile  să  prelucreze  eficient  şi  într-un  timp  util 

multitudinea de date, de aceea au fost create altele, mai performante, din ce în ce mai solicitate ( 

Expert system).

Metodologia de autentificare trebuie să evolueze rapid, să fie în concordanţă cu noile 

progrese tehnologice şi să se adapteze la tradiţiile pieţei pentru a reuşi să descopere fraudele din 

ce în ce mai sofisticate.
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3. Metode de identificare a falsificărilor 

Metodele de identificare a falsurilor pot fi: fizice, chimice, biologice şi biochimice.

De cele mai multe, ori se aplică metode combinate: fizico-chimice şi biologico-biochimice.

Metode fizico-chimice -  Sunt metodele cele mai mult utilizate, ele cuprinzând operaţii de 

cântărire,  purificare şi  separare,  urmate de analize chimice.  Dintre metodele  fizico-chimice, 

amintim:

 1. Metode optice (refractometrice/polarimetrice)

• fotometrie

• turbidimetrie

• spectrofotometrie precum şi

• unele tehnici bazate pe fluorescentă.

Cele mai complicate determinări în care aceste metode dau rezultate bune sunt:

• determinarea pesticidelor, detergenţilor, antibioticelor;

• determinarea substanţelor organoclorurate şi organofosforice;

• determinarea metalelor grele;

• determinarea coloranţilor.

2.  Metode     electrometrice     incluzând    măsurători  potenţiometrice,  polarografice, 

ampermetrice, conductometrice.

În ultimii am, determinarea reziduurilor medicamentoase, a toxinelor şi a pesticidelor sunt 

soluţionate prin trei metode cromatografice:

• faz-cromatografia:

• cromatografia în strat subţire;

• lichid cromatografia.

Aceste metode sunt foarte precise dar prezintă şi unele dezavantaje: nu pot fi aplicate pe 

teren,  ci  numai  în  laboratoare  mari  care-şi  pot  permite  cheltuieli  mari  pentru  investiţii  în 

aparatură, substanţe şi personal înalt calificat

Metode biologice şi biochimice - Acestea se bazează pe acţiunea unor substanţe injectate 

în animale (şoareci cobai) sau pe însămânţarea substanţelor pe un mediu în care exista, sisteme 

enzimatice.

Tehnici  imuno-chimice;  Acestea se bazează pe reacţia  de imuno-analiză observându-se 

reacţii între antigeni şi anticorpi.

Antigen - substanţă  de natură proteică ce se introduc în organism determinând sporirea 

anticorpilor.
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Anticorp = substanţă care se formează în organism pentru neutralizarea unei infecţii.

4. Metode de identificare a falsificării făinii

Făina este un produs obţinut în urma procesului de măcinare a cerealelor. Prin îndepărtarea 

celulozei,  care reprezintă  învelişul lor exterior şi  a embrionului,  care contribuie la alterarea 

făinii, se obţine făina.

După natura cerealelor, se disting mai multe specii de faină: făina de grâu, făina de porumb, 

făina de secară utilizate curent în alimentaţie şi, într-o măsură mai redusă făina de orz, ovăz, 

orez, mei utilizate la fabricarea pâinii cu cereale.

Metode de depistare a falsificărilor făinii

1 .Determinarea impurificării cu substanţe străine prezintă un interes deosebit în special 

în ceea ce priveşte secara cornută care are proprietăţi toxice dând boala denumită " ergotinism ". 

Substanţele minerale se identifică:

• calitativ  prin  introducere  într-o eprubetă  a  2-4 g faină,  peste  care  se  adaugă 30 ml 

cloroform şi 40-50 picături de apă şi se agită. După agitare impurităţile cad la fundul 

eprubetei, făina rămânând în suspensie.

• cantitativ se face tratând cenuşa făinii la cald cu HCl10%, urmată de filtrare, spălare 

filtru, încălzire până la roşu, răcire şi cântărire.

2.a. Determinarea impurificării cu făină de la seminţe străine. 

• dacă făina este pură suspensia este incoloră sau gal ben-pai;

• dacă faina conţine neghină, suspensia este galben-portocaliu;

• dacă făina conţine secară, suspensia este roşu-aprins;

• dacă faina conţine măzăriche, suspensia este roşu-roz;

2.b.Determinarea  impurificării  cu  făină  de  la  seminţe  străine  prin  metoda 

microscopică constă în analiza formei granulelor de amidon.

Amidonul de grâu, secară şi orz se caracterizează prin aceea că se prezintă sub formă de 

discuri mai mari sau mai mici.

Granulele  amidonului  de  grâu  se  prezintă  sub  formă  de  lentile  sau  discuri  rotunde. 

Granulele mari  cu diametrul de 30-40 micrometri,  se prezintă sub formă de pături  fine 

concentrice, suprapuse cu nucleul sub formă de punct, rareori sub formă de stea. Granulele 

mici cu diametrul de 2-10 micrometri, au formă rotundă sau poliedrică.
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Amidonul de secară  se diferenţiază de cel  de grâu prin aceea  că nucleul  granulelor  se 

prezintă sub formă triunghiulară,  cruce sau stea,  şi prin diametrul granulelor mari de 40-50 

micrometri.

Amidonul de orz se deosebeşte de cel de grâu şi secară prin diametrul granulelor de 16-21 

micrometri.

Amidonul de porumb se deosebeşte de cel de grâu, întrucât are forme caracteristice iar 

nucleul granulelor se prezintă sub formă de spărturi neregulate, granulele fiind mici şi rotunde.

3. Identificarea nisipului

a. Determinarea calitativă se face pe cale uscată, în acest scop se ia o porţiune din cenuşa 

făinii şi se calcinează pe cărbune când se obţine un reziduu greu fuzibil, la care se adaugă o 

picătură de azotat de cobalt şi se continuă calcinarea când, în prezenţa nisipului, se obţine o 

masă albastră caracteristică.

b.  Determinarea cantitativă se face prin tratarea cenuşii făinii la cald cu HC1 10%, se 

filtrează, se spală, se încălzeşte la roşu, după care se răceşte şi se cântăreşte.

4. Identificarea alaunului adăugat în scopul mascării alterării, se face cu o soluţie de 1% 

hematoxilină în alcool de 50°; 

- faina curată dă o culoare identică cu cea a cărnii;

- făina cu alaun dă o culoare albastră-violet.

Determinarea cantitativă se face prin dozarea aluminiului cu hematoxilină cu care se 

formează un complex colorat în albastru.

5. Identificarea sulfatului de zinc, adăugat tot în scopul mascării alterării, se realizează 

în lichidul obţinut prin dezagregarea  pe cale umedă a făinii,  prin reacţie cu ferocianură de 

potasiu când se formează un precipitat alb de ferocianură de zinc şi potasiu.

Determinarea cantitativă a zincului se face sub formă de ditizonat de zinc de culoare roşie.

6. Identificarea sulfatului  de cupru,  adăugat tot  în acelaşi  scop, se face în soluţia 

mineralizată  de  la  determinarea  zincului,  prin  reacţie  cu  piridină  care  se  adaugă  până  la 

obţinerea unei coloraţii albastre, după care se adaugă câteva picături de sulfocianură alcalină 

când se obţine un precipitat verde de mazăre.

Determinarea  cantitativă  se  face calorimetric,  sub formă de ditiocarbamat  cupric de 

culoare galbenă.

Aria falsificărilor făinurilor s-a extins în prezent prin utilizarea de substanţe interzise sau 

acceptate, dar adăugate în doze mai mari foloseşte în diferite scopuri ca:

• accelerarea  maturizării  şi/sau  înălbirii  făinii:  clorul  molecular,  dioxidul  de  clor, 

peroxidul de acetonă, azodicarbamida, persulfaţii;
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• ameliorarea calităţii fainii şi pâinii: enzime exogene, agenţi de oxidare, emulgatori;

•  creşterea conservabilităţii: acidul propionic şi propionaţii, acidul ascorbic şi sorbaţii.

5. Identificarea falsificării mierii pe cale enzimatică

Mierea de albine este un produs alimentar complex susceptibil  de a fi  falsificat.  Pentru 

decelarea fraudelor sunt promovate o multitudine de procedee şi tehnici analitice clasice sau 

moderne.

Mierea de albine conţine o gamă largă de enzime. Prezenţa acestor enzime constituie în 

acelaşi timp şi o garanţie a naturaleţii mierii.

Pentru a cuantifica activitatea enzimatică totală se utilizează ca indicator amilaza întrucât 

are cea mai mare stabilitate termică.

Determinarea activităţii enzimei, desemnată ca indicator enzimatic global, se realizează prin 

determinarea indicelui enzimatic (diastazic). Acest indice se defineşte ca fiind „numărul de ml 

dintr-o soluţie 1% de amidon care a fost transformat în dextrine în timp de o oră, la temperatura 

de 45°C, în prezenţa activatorului enzimatic specific (ionul Cl - din clorura de sodiu) şi la pH 

optim, de către amilaza conţinută într-un gram de miere".

Valoarea minimă acceptată este de 10,9 ml, exceptând mierea de salcâm, la care se admite 

un minimum de 6,5 ml şi cea de mană, care nu trebuie să fie mai mică de 13,9 ml.

Diminuarea activităţii enzimatice şi chiar dispariţia ei este cauzată de inactivarea termică 

(prin tratament termic agresiv), păstrarea la temperaturi ridicate, falsificarea prin substituirea cu 

diferiţi înlocuitori sau de procese fermentative. Tratamentul termic efectuat în scopul lichefierii 

sau pentru stabilizarea microbiologică nu este recomandat (chiar dacă se apelează la metode 

moderne  cum este  HTST  engl.  high  temperature  short  time)  deoarece  afectează  însuşirile 

senzoriale, nutriţionale şi în general naturaleţea mierii. O consecinţă directă a încălzirii mierii 

de albine este inhibarea totală sau parţială a activităţii enzimatice.

Calitativ, capacitatea  enzimatică  se determină  printr-o reacţie  de culoare a amidonului, 

folosind ca indicator soluţia Lugol (soluţie de iod în iodură de potasiu).

Dacă culoarea lichidului este diferită  de a soluţiei  de miere,  adică variază de la galben 

verzui spre brun, atunci tot amidonul a fost hidrolizat datorită prezenţei în miere a amilazelor. 

Apariţia  unei  culori  albastre,  mai  mult  sau  mai  puţin  intensă,  relevă  lipsa  sau  inactivarea 

amilazelor. Dacă culoarea variază între roşu şi roşu-brun, până la brun, înseamnă că a avut loc o 

puternică diminuare a activităţii enzimatice a amilazelor, care transformă amidonul în dextrine.
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6. Identificarea falsificării mierii prin procese fizico-chimice : fals prin adaos de apă; 

fals cu sirop de zahăr, fals cu sirop de zahăr invertit; cu dextrine; fals cu melasă; 

cu miere de albine hrănite cu sirop de zahăr; falsificări diverse.

Falsificarea prin adaos de apă

Este o falsificare folosită de multă vreme şi uşor de aplicat,  ce se realizează prin adaos 

direct de apă sau de produse cu umiditate ridicată.

Mierea de albine are un conţinut de apă variabil, de la 13% până la 23%, standardul român 

acceptând o umiditate de maximum 20%.

Diluarea  cu  apă  cauzează  modificări  ale  însuşirilor  senzoriale,  ale  compoziţiei  chimice 

diminuând valoarea nutritivă şi o predispoziţie la procese fermentative nedorite, de aceea în 

prezent este mai puţin aplicată.

Se consideră că atunci când mierea are un conţinut de apă sub 17% procesele fermentative 

nu au loc, între 17-20% aceste procese sunt dependente de microbiota mierii de albine, iar dacă 

este mai mare 20% apare riscul dezvoltării drojdiilor osmofile.

În această situaţie, după câteva zile mierea capătă un aspect de dospit (datorită degajării C02 

în timpul fermentaţiei alcoolice), la suprafaţa mierii apare un strat abundent de spumă, gustul 

este puternic modificat cu nuanţă alcoolică etc.

Frauda poate fi mascată (limitat procesul fermentativ) dacă se recurge la o a doua fraudă 

prin adaos de substanţe conservante.

Decelarea acestei fraude este facilă şi, în afara aprecierii însuşirilor senzoriale (consistenţă 

fluidă  subţire  cu  aspect  apos,  culoare  mai  deschisă,  aromă  slabă),  se  realizează  prin 

determinarea umidităţii gravimetric, refractometric sau densimetric.

Falsificarea cu sirop de zahăr (zaharoză)

Siropul de zahăr se foloseşte fie în scopul substituirii totale a mierii, dar cel mai adesea 

numai în anumite proporţii. Pentru a imita cât mai bine mierea, mai ales în ceea ce priveşte 

însuşirile senzoriale (consistenţă, culoare, aromă), siropul de zahar se întrebuinţează în amestec 

şi cu alte componente sau produse.

Deşi uneori imită destul de bine mierea de albine, falsificarea se descoperă relativ simplu 

prin analiză senzorială, fizico-chimică şi microscopică.
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Din punct de vedere senzorial, mierea falsificată cu sirop de zahăr are o consistenţă apoasă, 

gust mai puţin dulce, culoare deschisă, iar aroma specifică lipseşte. Densitatea mierii şi indicele 

de refracţie al acesteia sunt dependente de conţinutul de apă al mierii.

Analiza fizico-chimică va evidenţia un procent mai mare de zaharoză (de la 10% până la 

100%, în funcţie de gradul de substituire), un conţinut mai redus de zahăr invertit şi mai mare 

de apă etc.

În funcţie de gradul de substituire cu zaharoză, valoarea indicelui amilazic (diastazic) este 

cu mult sub limitele normale, fiind cu atât mai scăzut cu cât nivelul de substituire este mai 

ridicat.

Examenul  microscopic oferă  de asemenea  dovezi  preţioase pentru decelarea  falsificării, 

întrucât granulele de polen lipsesc sau au o densitate foarte mică.

Aceste evaluări permit identificarea cu uşurinţă a fraudei, deosebirea faţă de falsificarea cu 

zahăr invertit, constând în absenţa sau prezenţa în cantităţi normale a hidroximetilfurfuralului.

Falsificarea cu sirop de zahăr invertit pe cale chimică

Zahărul invertit  pe cale chimică constituie un agent  de falsificare mult  utilizat,  întrucât 

raportul dintre glucoză şi fructoză este apropiat de cel  din mierea naturală,  iar produsul îşi 

păstrează fluiditatea chiar la concentraţii mari.

Identificarea fraudei se realizează mai întâi prin analiza senzorială, în care caz produsul se 

va caracteriza printr-o culoare care variază de la portocaliu la brun-roşcat, în funcţie de gradul 

de invertire a zahărului şi procentul de substituire, aroma specifică lipseşte sau este foarte slabă, 

iar gustul poate avea nuanţe de caramel.

Validarea acestor aprecieri se face prin analiza chimică, când se va constata un conţinut mai 

mare de zaharoză (10-20%), întrucât întotdeauna invertirea nu este dusă până la capăt, deoarece 

necesită  un  tratament  intensiv  (durată  lungă,  cantitate  mai  mare  de  acizi),  cu  consecinţe 

nefavorabile asupra parametrilor senzoriali.

Uneori se înregistrează modificare a pH-ului şi a conţinutului de sodiu, care poate să ajungă 

la 40-50 mg/100 g faţă de valorile normale de aproximativ 1-3 mg/100 g.

Criteriul de bază pentru identificarea acestei fraude este conţinutul de hidroximetilfurfural. 

Hidroximetilfurfuralul  este  o  aldehidă  ciclică  formată  prin  deshidratarea  fructozei  şi  într-o 

măsură mai mică a glucozei în mediu acid şi la cald .

Fructoză are o capacitate de transformare în hidroximetilfurfural de 15-20 mai mare decât 

glucoza, de acea mierea de albine cu un conţinut mai ridicat în fructoză va fi mai bogată în acest 

compus.
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Conţinutul de hidroximetilfurfural este un indicator al prospeţimii (alături de umiditate), al 

procedeelor  de condiţionare (tratament  termic  ş.a.)  şi  al  duratei  şi  modului  de păstrare.  În 

primele  luni  de  la  extragerea  din  faguri  conţinutul  de  hidroximetilfurfural  este  de  0,1-0,2 

mg/100 g, iar după 1-2 ani de păstrare în condiţii normale ajunge la 1,0-1,5 mg/100g.

Mierea de albine naturală nu are sau conţine cantităţi foarte mici de hidroximetilfurfural 

(HMF), standardul în vigoare limitând acest indicator la maximum 1,0 mg/100 g, iar la cea 

ambalată în borcane la 4,0 mg/100 g.

De aceea, se consideră că o miere de albine de foarte bună calitate conţine maximum 1,5 

mg/100 g hidroximetilfurfural, cea de calitate acceptabilă maximum 4,0 mg/100 g, iar cea care a 

suferit  un  tratament  termic  (pentru  fluidificarea  mierii  cristalizate),  conţine  maximum 100 

mg/100 g.

Mierea de albine la care conţinutul de hidroximetilfurfural depăşeşte valoarea de 10 mg/100 

g (se ajunge uneori  la 50-100 mg/100 g) este suspectată  de falsificare prin adaos de zahăr 

invertit, deoarece prin invertirea zaharozei la cald şi în prezenţa acizilor organici se formează 

cantităţi însemnate de hidroximetilfurfural.

În prezent, în UE se apreciază că valoarea de 4,0 mg/100 g este o barieră prea restrictivă, 

mai ales pentru produsele din zona subtropicală şi se consideră că un conţinut de până la 8,0 

mg/100 g este acceptabil pentru această categorie de produse.

Pentru identificarea hidroximetilfurfuralului se poate apela la metode calitative (reacţia Fiehe) 

sau cantitative (metoda Winkler) .

Reacţia Fiehe se bazează pe faptul că hidroximetilfurfuralul formează cu rezorcina, în 

mediu  de  acid  clorhidric,  un  complex  colorat  în  roşu,  a  cărui  intensitate  a  culorii  este 

proporţională cu cantitatea compusului respectiv. Când reacţia Fiehe este pozitivă, mierea este 

considerată  suspectă  şi  se  execută  în  continuare  testul  de  confirmare  prin  determinarea 

conţinutului de hidroximetilfurfural, cu ajutorul metodei Winkler.

Metoda Winkler are ca principiu reacţia care o dă hidroximetilfurfuralul cu acidul barbituric în 

prezenţa  p-toluidinei  când  formează  un  complex  colorat  în  roşu  a  cărui  intensitate  este 

proporţională cu conţinutul de hidroximetilfurfural. Metoda prezintă avantajul că se lucrează pe 

soluţia de miere ca atare,  fără a fi necesară extracţia selectivă a hidroximetilfurfuralului,  de 

asemenea ea permite evaluarea cantitativă prin măsurarea spectrofotometrică, ce se bazează pe 

raportul dintre concentraţie şi culoare, conform legii .

In prezent conţinutul de HMF se investighează cu metode moderne cum sunt metodele 

cromatografice,  spectrometria de masă etc.
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Examenul microscopic va completa ansamblul de examinări, spectrul polinic prezentând 

aceleaşi caracteristici ca şi în cazul falsificării cu sirop de zahăr.

Falsificarea cu dextrine

În vederea corectării consistenţei, mierea se falsifică prin adaos de dextrine. Dextrina 

este un produs cu o consistenţă vâscoasă, de culoare brun-roşcat şi gust dulceag, apropiindu-se 

ca aspect de mierea de mană. Se obţine industrial prin degradare termică acidă sau pe cale 

enzimatică a amidonului.

Din  punct  de  vedere  organoleptic,  în  cazul  falsificării  cu  dextrine  se  evidenţiază  o 

culoare mai închisă, absenţa sau o aromă specifică mierii de albine mai slabă ş.a., iar din punct 

de vedere fizico-chimic se constată un conţinut de zahăr invertit mai mic şi o cantitate peste 

limita maximă admisă de zaharoză. Indicele amilazic înregistrează valori scăzute, iar spectrul 

polinic va evidenţia lipsa granulelor de polen.

Pentru decelarea acestei falsificări se determină conţinutul de dextrine după metoda care are ca 

principiu  separarea  dextrinei  din  proba  de  analizat,  prin  precipitare  cu  alcool  şi  filtrare 

ulterioară, transformarea ei în zahăr reducător prin hidroliză acidă intensă, dozarea zahărului 

rezultat şi exprimarea rezultatelor în echivalent dextrină.

Falsificarea cu melasă

Melasa, produs secundar la fabricarea zahărului, imită destul de bine mierea, de aceea 

este uneori utilizată ca agent de falsificare.

Melasa se prezintă ca o masă fluidă, vâscoasă, de culoare brună şi gust dulce, a cărei 

compoziţie chimică se evidenţiază prin: 

• conţinut ridicat de zaharoză (cca. 30%)

• zahăr invertit (cca. 13,5%)

• dextrine (cca. 7,5%)

• substanţe proteice (cca. 9,5%)

• cenuşă (cca. 8,0%)

Identificarea melasei se face printr-o atentă analiză senzorială şi se certifică prin examen 

fizico-chimic după metodele cunoscute, când se vor constata abateri însemnate de la parametrii 

normali şi anume: conţinut mai redus de zahăr invertit (sub 60%) şi mai mare de substanţe 

minerale (peste 1%), substanţe proteice (peste 0,5%) ş.a.

Falsificarea cu mierea de la albinele hrănite cu sirop de zahăr
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Deşi mierea de albine rezultată în urma hrănirii intensive a albinelor cu sirop de zahăr este 

un produs elaborat de albine, prin metabolismului acestora de bioconversie a unei cantităţi mari 

de  zaharoză,  mierea  astfel  obţinută  se  deosebeşte  atât  prin  însuşiri  senzoriale  cât  şi  prin 

compoziţia chimică şi biochimică.

Astfel,  culoarea este mult mai deschisă, gustul mai puţin dulce,  lipseşte aroma specifică 

florală,  cristalizează timpuriu,  are un conţinut mai mare de zaharoză şi  mai redus de zahăr 

invertit, iar indicele amilazic are valori mult mai scăzute decât cele normale.

Decelarea fraudei se realizează prin determinarea principalilor parametri fizico-chimici şi 

prin examen microscopic, care va demonstra absenţa granulelor de polen, sau o densitate foarte 

mică, şi o combinaţie polinică nespecifică.

Falsificări diverse

Mierea  de  albine  poate  fi  supusă  şi  la  alte  tipuri  de  falsificări.  Astfel,  pentru  mărirea 

consistenţei se foloseşte amidon sau diverşi hidrocoloizi, pentru corectarea gustului şi aromei 

sunt  utilizaţi  diverşi  îndulcitori  sintetici  (zaharină,  ciclamaţi,  aspartam  etc.),  aromatizanţi 

naturali sau sintetici etc.

Falsificarea culorii se poate realiza cu caramel, culori de anilină ş.a., iar pentru a se mări 

durata de păstrare se apelează la diverşi conservanţi cum sunt: acidul salicilic, boric, benzoic şi 

sărurile lor.

Identificarea lor se realizează prin procedee specifice,  utilizate  şi  în cazul altor produse 

alimentare.

Făina  de  cereale  şi  amidonul modifică  atât  însuşirile  senzoriale  (aspect  opalescent, 

consistenţă vâscoasă), caracteristicile fizico-chimice (conţinut mic de zahăr invertit ş.a.) precum 

şi pe cele biochimice (valori mai mici ale indicelui amilazic). Falsificarea se identifică prin 

reacţia cu soluţia Lugol: Prezenţa amidonului este atestată de apariţia culorii albastru.

Gelatina, cleiul de oase şi albuşul de ou se adaugă în scopul modificării consistenţei, însă 

nu corectează corespunzător şi conţinutul de apă, fapt care face ca mierea să fie vulnerabilă 

declanşării proceselor fermentative. Falsificarea se decelează senzorial mierea având un aspect 

slab opalescent, consisten ă filantă la temperatura camerei şi gelatinoasă la temperaturi scăzute,ț  

gust uşor fad.

Culorile de anilină se decelează prin colorarea în roşu sau galben a firului de lână albă, 

culoarea este persistentă chiar după spălare cu apă fierbinte şi soluţie amoniacală.

Reziduurile  de  antibiotice  şi  substanţele  antiseptice.  Întrucât  albinele  sunt  supuse 

permanent  agresiunii  pentru  boli  din  partea  unor  microorganisme  şi  a  virusurilor,  pentru 
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păstrarea  igienei  şi  profilaxia  unor  boli  se  folosesc  compuşi  de  uz  veterinar  îndeosebi 

antibiotice.

În  UE  este  permisă  utilizarea  tetraciclinei,  streptomicinei,  cloramfenicolului,  acidului 

formic, acidului lactic ş.a.,  însă sunt impuse limite maximale admise în miere. Identificarea 

calitativă  a  antibioticelor  remanente  se  realizează  cu  testul  Charm II,  care  se  bazează  pe 

numărarea  scintilaţiilor  (impulsuri  pe minut),  a izotopilor  radioactivi  ataşaţi  moleculelor  de 

reziduuri de antibiotice.

7. Falsificarea ciocolatei

a . Examenul microscopic al ciocolatei

Prin citire se poate constata prezenţa substanţelor străine: amidon de cartofi, făină de 

certeale şi de castane (conţin amidon în proporţie de 36-41 %).

b. Falsificarea ciocolatei prin adaos de amidon-Dozarea se face într-o probă de unde 

s-a extras zahărul cu alcool de 40° la cald. Prin încălzire la presiunea de 3 atm. şi invertire a 

amidonului  acesta  este  transformat  în zahăr  reducător  care  este  dozat  prin  metode chimice 

cunoscute, dar se tine seama la calcul că amidonul din boabele de cacao reprezintă 17%.

c . Falsificarea ciocolatei prin adaos de substanţe grase

In afara determinării conţinutului total de substanţe grase prin metoda Soxhlet trebuie 

cercetată  şi  prezenţa  unor  grăsimi  străine,  foarte  des  fiind  utilizate  grăsimile  vegetale 

solidificate. Dozarea grăsimii ( a untului de cacaco ) prin extracţie cu eter cu aparatul Soxhlet 

timp de 10-12 ore după care extractul eteric este uscat la 100°C şi cântărit.

Grăsimea astfel obţinută este analizată pentru descoperirea grăsimilor străine cu care 

eventual ar fi substituit untul de cacao. Se determină in acest scop punctul de topire , indicele de 

refracţie, indicele de saponificare şi indicele de iod.

Prezenţa  grăsimii  vegetale  solidificate  din  amestecul  respectiv  se  stabileşte  prin 

determinarea indicelui de iod (in extractul alcoolic de 90° al grăsimii) care nu trebuie să fie mai 

mic de 40 , iar indicele de saponificare mai mare de 190.

d. Falsificarea ciocolatei prin adaos de dextrine, gume sau gelatină.

Prezenţa  dextrinelor  şi  gumelor  se  realizează  prin  extracţia  lor  cu  apă  din  proba 

degresată. Se filtrează şi se tratează cu alcool etilic in proporţie de 1:4. Apariţia unei tulbureli 

atestă prezenţa dextrinei şi gumei în produs.

Gelatina este decelată în extractul apos la fierbere si defecată cu acetat de plumb. Dacă 

filtratul tratat cu câteva picături de acid picric formează un precipitat galben amorf, inseamnă că 

gelatina este prezentă.
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e. Dozarea teobrominei şi cafeinei

Proba degresată în prealabil cu eter de petrol se extrage cu cloroform folosind aparatul 

Soxhlet. Conţinutul din balonul de extracţie se evaporă, se usucă şi se cântăreşte când se obţine 

suma teobromină + cafeina.

Reziduul  de mai  sus  se extrage  cu tetraclorură  de carbon în  care  se dizolvă  numai 

cafeina.  Se evaporă tetraclorură  de carbon,  se usucă,  se cântăreşte  şi  prin diferenţă  rezultă 

teobromină.

8. Ce reprezintă operaţia de şaptalizare a vinului ? – când este permisă?

Adaosul de zaharoză în must înainte de fermentare are ca scop creşterea concentraţiei 

alcoolice a vinului  -  această  operaţie  poartă  denumirea  de  şaptalizare şi  este  practicată  în 

anumiţi ani când strugurii nu au acumulat cantitate suficientă de zahăr şi este reglementată prin 

lege această practică.

La noi în ţară în anii nefavorabili cu acordul organelor titulare se permite adaosul unei 

cantităţi de maximum 35 g/l zahăr care să determine creşterea tăriei alcoolice cu maximum 2% 

alcool .Vinurile astfel preparate neputând purta denumirea de origine.

9.  Ce  compus  se  determină  la  vinurile  dulci  falsificate  prin  adaos  de  must 

concentrat, zahăr invertit?

Falsificarea vinurilor este o practică bine cunoscută  încă din antichitate,când, pentru 

„ameliorarea” însuşirilor senzoriale, se foloseau îndulcitori (must fiert, miere de albine,  ş.a.), 

substanţe aromatizante, substanţe colorante, apă dulce.

La vinurile dulci falsificate se determină cantitatea de zahăr din must sau vin.

In cele mai multe cazuri falsificările nu prejudiază inocuitatea vinului dar îi denaturează 

însuşirile ,îi afectează imaginea şi încrederea consumatorilor în naturaleţea produsului.

Adaosul de zaharoză în must înainte de fermentare are ca scop creşterea concentraţiei 

alcoolice  a  vinului  -  această  operaţie  poartă  denumirea  de  şaptalizare şi  este  practicată  în 

anumiţi ani când strugurii nu au acumulat cantitate suficientă de zahăr şi este reglementată prin 

lege această practică.

Adaosul de zaharoză în vinuri

Legal vinurile seci pot fi îndulcite prin adaos de partener cu rest de zahăr ,care poate fi: 

must de struguri ,must tăiat ,must concentrat ,vin parţial fermentat bogat în zaharuri.
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In  mod  ilicit  se  folosesc  îndulcitori  naturali  (zaharoză  ,glucoză)  sau  sintetici  ca 

zaharina , dulcina, aspartam, ciclamaţii.

Când tehnologia  de obţinere  a  unor  vinuri  speciale  de desert  include şi  adaosul  de 

îndulcitori naturali operaţia este considerată licită,în celelalte cazuri fiind considerată fraudă.

10.  Ce  reprezintă  nomogramele  folosite  la  depistarea  falsificării  vinurilor?  – 

exemple.

Nomogramele reprezintă grafică în plan, folosind linii sau puncte cotate, a unei relaţii 

dintre două sau mai multe mărimi variabile, cu ajutorul căreia se pot determina rapid valorile 

unei  mărimi  în  funcţie  de  valorile  cunoscute  ale  celorlalte  mărimi  care  intră  în  relaţia 

considerată.

Exemple:

• gradul de alcoolizare funcţie de suma (cenuşă % şi alcalinitatea cenuşii %);

• gradul de alcoolizare funcţie de suma grame alcool efectiv + aciditatea fixă %;

• corelaţia dintre glicerol şi concentraţia alcoolică;

• nomograme pentru calculul cantităţii de alcool adăugat;

11. Falsificarea berii

Berea este  una dintre băuturile alcoolice mai puţin expusa manoperelor frauduloase. 

Desi in prezent aria falsificării berii s-a restrâns, in continuare se vor prezenta câteva dintre cele 

mai folosite mai mult in trecut. 

Falsificarea prin diluare. Întrucât berea are un conţinut redus in alcool (cu excepţia 

unor  beri  speciale),  falsificarea  prin  diluare  cu  apa  sau  cu  alte  lichide,  pentru  mărimea 

volumului, este foarte rar utilizata si uşor de depistat, prin determinarea concentraţiei alcoolice, 

a extractului real si a altor parametrii.

O cale  indirecta  de  diminuare  a  conţinutului  de alcool  etilic  este  diluarea  mustului 

primitiv, sau folosirea unuia ca un extract mai mic decât cel corespunzător sortimentului.

Falsificarea prin adaos de substanţe îndulcitoare
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Berea se poate falsifica prin adăugarea unor substanţe îndulcitoare naturale, dar mai ales 

sintetice,  singular  sau  in  combinaţie,  asa  cum  sunt:  la  ha  rina  si  dulcina,  sau  mai  nou 

aspartamul, ciclamatii etc.

Prezenta dulcinei se pune in evidenta prin metoda Rugger care se bazează pe apariţia 

unor coloraţii violete pa care o da dulcina cu AgNO3 n/10.

Uneori berea se îndulceşte simultan cu zaharina si dulcina, întrucât puterea îndulcitoare 

a  amestecului  este  mai  mare  decât  puterea  de  îndulcire  a  componentelor  luate  separat. 

Identificarea  lor se efectuează  prin metoda Wuorinen si  consta in absorbţia lor  cu ajutorul 

cărbunelui  activ,  recuprarea  cu  alcool  94%  si  evidenţierea  lor  in  reziduul  rămas  dupa 

îndepărtarea alcoolului etilic.

Glicirizina este o substanţa dulce extrasa din lemn, ce se adaugă uneori berii cu scopul 

aromatizarii.  Prezenta  ei  pune  in  evidenta  cu  ajutorul  unei  soluţii  de  amoniac,  care  da  o 

coloraţie brun-inchisa cu glicirizina extrasa din bere. 

Falsificarea culorii berii.

Culoarea berii se poate modifica prin adaos de malt culoare sau caramel. Depistarea 

acestei fraude dupa metoda lui Griesmayer si Aubry consta in saturarea berii cu (NH)2SO4  si 

amestecarea cu un volum egal de alcool etilic 96%.

In prezenta caramelului, stratul superior de alcool se colorează, iar in prezenta maltului 

culoarea se colorează stratul saturat cu sulfat de amoniu.

In sfârşit,  menţionam si posibilitatea colorării  cu anilină, in care caz identificarea se 

realizează prin fierberea unei bucati  de lana alba degresata,  timp de 30 de minute in berea 

acidulata cu acid acetic.  Daca dupa spălare lana ramane colorata,  înseamnă ca berea a fost 

falsificată prin adaos cu coloranţi de anilină.

Falsificarea prin adaos de antiseptici si neutralizanti. Pentru mărirea conservabilitatii 

berii  se procedează  in mod fraudulos la adaosul unor antiseptici.  Dinte aceştia  menţionam: 

S04,acidul boric, acidul salicilic etc

SO2 liber si combinat prezent se pune in evidenta dupa metoda lui Stone si Laschirer, 

care se bazează pe coloraţia purpurie pe care o da rozanilina cu S02. SO2-ul combinat se pune in 

libertate prin tratarea berii cu clorura mercurica in mediu alcalin. Menţiunea ei in anumite limite 

se  realizează  in  fraudulos  prin  adaosul  unor  substanţe  neutralizante  cum sunt:  carbonatii, 

bicarbonatii si hidroxidul de sodium. Aceasta frauda, din ce in ce mai rar întâlnită, se poate 

decela prin determinarea conţinutului de sodiu si a altor parametrii, folosind metode clasice sau 

moderne.
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12. Identificarea falsificării produselor din fructe conservate cu ajutorul zahărului

Produsele din fructe conservate cu ajutorul zahărului se grupează in doua categorii:

Produse gelificate din  care  fac parte  :  gemurile,  marmeladele,  jeleurile  etc  a căror 

consistenta se datorează formarii unui gel de pectina-zahar-acid. Gemurile se pot prepara dintr-

o singura specie  de fructe  ,  când gemul  respectiv  poarta  denumirea  fructului,  sau dintr-un 

amestec de fructe, când se numesc asortate.

 Produse negelificate reprezentate de dulceţuri, magiun, siropuri ş.a. obţinute fara adaos 

de pectina. Dulceţurile se obţin dintr-o singura specie de fructe si  se prepara prin fierberea 

fructelor in sirop de zahăr, când au loc procese de difuziune si osmoza.

Depistarea falsului identificarea raportului fructe/zaharuri

In  scopul  obţinerii  unor  beneficii  ilicite,  unii  producători  nu  respecta  consumurile 

specifice privind proporţia materiilor prime din produse , încercând sa reducă conţinutul de 

fructe.

O relaţie simpla pentru a afla conţinutul de fructe dintr-un produs este următoarea: Fruct 

in produs % = A % in produs / A % in fruct in care: A- reprezintă conţinutul fructului intr-un 

compus insolubil ( de exemplu unul sau mai multe elemente minerale).

Deşi formula este uşor de aplicat, nu da rezultate viabile in cazul produselor obţinute din mai 

multe specii de fructe.

Determinarea unor parametru compoziţionali

• substanţa uscata

• substanţa uscata insolubila in apa

• conţinutul si profilul zaharurilor

• substanţele pectice

Acestea oferă date certe privind ponderea fructelor dintr-un produs.

Corelarea  indicilor  chimici  cu  cei  reologici  măreşte  gradul  de  precizie  si  facilitează 

reducerea numărului de parametrii luaţi in analiza.

Adaosul ilicit de îndulcitori naturali sau sintetici 

Dintre cei naturali se întâlnesc: siropul de zahăr invertit, glucoza, fructoza din porumb sau 

melasa, iar dintre cei sintetici sunt folosiţi: ciclamaţii, aspartamul si superaspartamul, singular, 

dar cel mai adesea in amestec , întrucât acţiunea sinergetica estompează gustul rezidual ce ar 

ramane daca ar fi folosiţi separat.
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Adaosul  de  coloranţi,  aromatizanti,  conservanţi  sau  agenţi  de  gelbbtere (pectina, 

gelatina, caragenan) neautorizaţi sau in doze ce depăşesc limitele maximale admise.

Diluarea cu apa si/sau adaosul de coji si/sau tescovina

In cazul acestor fraude poate apărea pericolul unor fermentaţii nedorite.

13.  Metode  de  decelare  a  falsificării  untului  şi  a  altor  grăsimi  :  indici  ce  se 

determină, prezenţa altor grăsimi,prezenţa margarinei, diferenţierea uleiurilor

• Metode uzuale de decelare a falsificării untului şi a altor grăsimi.

Untul, este produsul obţinut prin procesarea smântânii fermentate a laptelui de vacă sau 

de bivoliţă. Ca şi alte grăsimi de origine animală sau vegetală, untul poate fi falsificat prin: 

substituire parţială cu grăsimi străine cu valoare redusă, adaos de substanţe străine (apă, faină, 

cartofi) adaos de coloranţi şi substanţe conservate (acid salicilic, acid boric şi aldehidă formică).

Decelarea falsificării  untului şi a altor  grăsimi,  prin substituirea cu altele  de calitate 

inferioară sau cu produse asemănătoare, se realizează prin determinarea indicilor fizico-chimici, 

cea mai mare relevanţă având-o indicele Reichet-Meissl şi indicele Polenske.

Indicele de saponificare  - are valori cuprinse între l90 şi 200 la grăsimile animale şi 

mai mici la uleiurile vegetale. Întrucât la unt valorile sunt mai mari, încadrându-se în intervalul 

218-235, fără să existe o zonă de interferenţă cu ale celorlalte grăsimi, evaluarea acestui indice 

reprezintă un criteriu de încredere pentru verificarea autenticităţii untului.

Indicele de iod - dependent de proporţia de acizi graşi nesaturaţi, înregistrează la unt 

valorile cele  mai  mici (21-36),  untura de porc şi  seul  au valori  moderate  (40-70;30-47),  la 

grăsimea  de  pasăre  şi  de  cal  valorile  se  situează  între  (60  şi  90).  Uleiurile  vegetale 

(nehidrogenate), datorită conţinutului ridicat în acizi graşi nesaturaţi, au un indice de iod mare 

(110-140).

Indicii Reichet-Meissl şi Poleke - caracterizează acizii graşi saturaţi inferiori (solubili 

şi insolubili în apă) ce se găsesc în grăsimea laptelui (numai în unt) vor avea valori (21-36; 1,5-

3,5) numai pentru grăsimea din unt, la celelalte grăsimi animale sau vegetale valorile sunt mici 

(tind către zero).

• Identificarea prezenţei altor grăsimi

Identificarea prezenţei grăsimii de porc (untura)
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Compoziţia  chimică  a  unei  grăsimi  animale fiind constantă  (natura şi  proporţia  acil 

glicerolilor şi a acizilor graşi), face ca şi punctul de topire al acestei  grăsimi să aibă valori 

constante, ceea ce constituie un criteriu pentru verificarea purităţii grăsimii.

Pentru identificarea prezenţei  unturii  în unt se foloseşte metoda Bomer-Limprick,  se 

bazează pe diferenţierea punctelor de topire.

Identificarea prezenţei grăsimii de vacă (seul)

Existenţa  în  unt  a  unei  cantităţi  mai  mari  de12%  seu  sau  uleiuri  hidrogenate  se 

recunoaşte după conţinutul în gliceride greu solubile în eter. 

Dacă nu se formează un precipitat, grăsimea nu are seu iar dacă apare un precipitat chiar 

şi în cantităţi mici, grăsimea conţine un adaos de seu de până la 12%. 

• Identificarea prezenţei margarinei din unt

Margarinele - sunt produse alimentare grase, cu un conţinut de minimum 80% grăsime, 

se obţin  prin amestecarea  uleiurilor  fluide,  hidrogenate,  şi  grăsimilor  solide sau semisolide 

(vegetale sau animale).

Faza apoasă (dispersată) 16,6% şi este formată din apă sau apă şi lapte(6-10%).

Margarina conţine o serie de aditivi: emulgatori, vitamine, aromatizanţi şi conservanţi.

Are o compoziţie asemănătoare cu cea a untului, margarina este potenţialul înlocuitor al 

untului şi este frecvent folosită la fraudarea acestuia.

Analiza senzorială nu este întotdeauna relevantă, margarina poate să conţină o serie de 

compuşi „identic naturali"(B -caroten, diacetil, acid acetic), care se găsesc în unt ,conferindu-i 

însuşiri senzoriale asemănătoare, de aceea analiza fizico - chimică este capabilă să deceleze 

falsificarea.

Determinarea naturii şi structurii acilglicerolilor şi a acizilor graşi, dar şi a indicilor ce 

caracterizează faza grasă, a indicilor de saponificare, Reichet-Meissl şi Polenske, oferă cele mai 

viabile  informaţii  pentru decelarea  falsificării,  ceilalţi  indici  (punctul  de topire,  indicele  de 

refracţie, indicele de iod ) oferind informaţii ajutătoare, deoarece în cazul margarinelor valoarea 

lor depinde de gradul de hidrogenare a grăsimilor din care provin. Pe de altă parte, deoarece 

acizii graşi naturali se găsesc sub forma cis, prin hidrogenare transformaţi parţial în forma trans, 

prezenţa lor în unt constituie dovada falsificării cu margarine sau alte grăsimi hidrogenate.

• Diferenţierea uleiurilor  din seminţe,  de uleiurile  din fructe  sau grăsimi 

animale
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În acest scop se apelează la reacţia Bellier, uleiurile de seminţe dând reacţie pozitivă se 

colorează până la albastru-violet, picătura acida în galben, în maximum 5 secunde, în timp ce 

uleiul de măsline şi grăsimile animale nu se colorează în timp de 5 secunde.

Pentru  identificarea  oricărui  tip  de  ulei  se  apelează  la  reacţii  specifice.  Pentru 

identificarea uleiului de susan şi măsline se apelează la reacţia cu clorura stanoasă (reactivul 

Beltindorf)  sau  cu  apă  oxigenată  -  acid  sulfuric  (Metoda  Kreiss),  identificarea  uleiului  de 

bumbac se face cu ajutorul reacţiei Haphen (alcool amilic şi soluţie de sulf în sulfura de carbon 

1%) sau prin reacţia Bechi.

Prezenţa  uleiurilor  de animale marine se determină fie cu reacţia  Tortelli-Jaffa care 

identifică prezenţa ergosterolului din uleiul de peşte cu reactivul Hanus, uleiurile de peşte dând 

o coloraţie verde închisa cu soluţie brom-cloroform, pe când celelalte uleiuri nu se colorează 

sau  cu  ajutorul  reacţiei  Ponopuolus  (reactive  Carr-Price,  SbCl3  şi  cloroform  )  pentru 

identificarea uleiurilor de peşte hidrogenate.

Identificarea uleiurilor solidificate în grăsimile alimentare se bazează pe determinarea 

unor acizi nesaturaţi solizi, a acidului elaidinic (acid izooleic), care se precipită cu acetat bazic 

de plumb. Precipitatul se dizolvă în alcool-acid acetic, apoi se determină indicele de iod .

14. Falsificări ale cărnii 

Cele mai frecvente si periculoase practice frauduloase ce se pot efectua la producerea si 

comercializarea cârmi si a preparatelor din carne sunt:

• Comercializarea  cărnii  alterate  a  cărei  stare  este  marcata  de  prelucrarea  si 

transformarea in procesul de fabricaţie cu adaosuri de condimente, ingrediente .

• Substituirea cărnii de calitate superioara cu carne de calitate inferioara.

• Substituirea cărnii cu carne de la alte specii cu specii pt care trebuie menţionata 

obligatoriu  originea  (nutrie,  cal)  sau  cu  specii  necomestibile  (vulpe,  câine, 

pisica).

•  Comercializarea sau procesarea cărnii provenita de la animale moarte tăiata in 

agonies au aflate  in stări  fiziologice care le fac improprii  pentru.  consumul 

uman, si carnea provenita de animalele bolnave a căror taiere este interzisa prin 

lege.

• Falsificarea  produselor  de  carne  (carne  toccata,  preparate  de  carne, 

semiconserve si conserve) prin substituiri de componente utile si inlocuirea cu 
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altele  mai  valoroase  sau  prin  introducerea  unor  aditivi,  ingrediente  sau 

condimente neautorizate sau in cantităţi mai mari.

15. Indici de scindare proteică a cărnii alterate 

Analiza unor compuşi de descompunere proteica.

Întrucât in procesul de alterare a cărnii substanţele proteice suferă cele mai profunde 

transformări,  cu  punerea  in  libertate  a  unor  produşi  de  degradare  cum  sunt  amoniacul, 

aminoacizii,  determinarea unora dintre ei  poate constitui  un criteriu  obiectiv  de apreciere a 

prospeţimii cărnii.

Deaorece, in mod normal, in carnea proaspăta nu exista amoniac liber, identificarea lui 

prin  metode  Eber,  la  carnea  ca  atare,  si  Nessler,  pentru  produsele  de  carne  constituie  un 

indicator important si sigur de apreciere a prospeţimii cărnii. La carnea proaspăta conţinutul de 

amoniac este de 20-25 mg %, la cea relative proaspăta intre 26-35 mg %, pentru ca la peste 

45mg% carnea sa fie considerate alterata pentru. produsele de carne.

Uneori  se  determina  si  azotul  aminic  care  are  valori  sub  150  mg%  g,  la  carnea 

proaspăta,  intre  150-200mg% g la  carnea  relative  proaspăta  si  peste  200mg% g la  carnea 

alterata, fara a prezenta precizia prezentei amoniacului, intrucit acest indice este dependent intro 

mare măsura de durata si temperatura de maturare precum si de alti factori.

O serie de cercetări privind prospeţimea cărnii si a preparatelor de carne întreprinse de 

Stanescu, V si Laslo,C au dovedit existenta unei corelaţii intre prospeţimea acestor produse si 

dinamica  azotului  total,  aminic  si  amoniacal.  In  acest  sens  s-au stabilit  indicii  de scindare 

proteica reprezentaţi de valorile rapoartelor dintre azotul aminic, respectiv cel amoniacal:

Aceşti indicii variază in funcţie de prospeţimea cărnii, condiţiile de pătrare si conservare 

si reflecta activitatea proteolitica la nivelul fibrei musculare. Indicele N-NH2/N total, la carnea 

proaspăta are o valoare de maximum 2.5, la carnea relative proaspăta este cuprins intre 2.5-5.0, 

iar la valori  de peste 5.0 apar modificări  senzoriale de tip alterativ.  Pe timpul sararii cărnii 

valoarea  acestui  indice  variază  intre  3-4.5,  iar  dupa  afumare  este  cuprins  intre  3.5-4.20, 

modificările organoleptice apărând la valori de peste 5.5.

Indicele N-NH3/N total la carnea proaspăta este sub l.0, pentru carnea relativ proaspăta 

intre 1-1.5, iar la carnea alterata 1.5. La produsele sărate si afumate valoarea acestui indice 

variază intre 0.60-0.94 in timpul sararii si intre 0.57-1.07 la produsele sărate si afumate.

16. Determinarea prezenţei H2S din carnea alterată 

Determinarea hidrogenului sulfurat in stare libera.

21



Hidrogenul sulfurat trebuie sa fie absent el, formându-se di-aminoacizi si alti compuşi 

care conţin sulf, când proteinele se găsesc intr-un stadiu avansat de degradare.

Calitativ se pune in evidenta cu ajutorul acetatului de plumb (impregnat  pe o fâşie de 

hârtie de filtru) care nu trebuie sa dea reacţie pozitiva, sa nu se coloreze prin formarea sulfurii 

de plumb.(negru)

Reacţia nu este intotdeauna concludenta, deoarece in cazul unei cărni alterate intr-un 

stadiu mai puţin avansat, aminoacizii cu sulf nu sunt afectaţi, iar unele condimente, cum este 

usturoiul, dau reacţie pozitiva.

17. Substituirea cărnii de calitate superioară cu carne de calitate inferioară

Calitatea cărnii, ca si a altor produse alimentare, conţine multe elemente care o fac greu 

de definit. Este dependenta de un ansamblu de factori, mai importanţi fiind: factorii psiho - 

senzoriali, factorii sanogenetici, cei referitori la valoarea nutritiva si unii factori tehnologici.

Calitatea cărnii este condiţionata mai ales de proporţia de ţesut muscular fata de celelalte 

ţesuturi, raportul dintre acestea depinzând de vârsta, sexul si starea de îngraşare a animalului. 

De exemplu, in medie, carnea de vita este constituita din 58% ţesut muscular, 18% ţesut osos, 

12% grăsime, ţesut conjunctiv si nervi.

Evaluarea  calităţii  carcaselor  se  poate  face  subiectiv,  prin  analiza  somatoscopica 

(conformaţie,  culoare,  prezenta  si  uniformitatea  grăsimii),  prin examinarea vizibila sau prin 

metoda punctelor, si obiectiv cu ajutorul metodelor gravimetrice, biometrice, microscopice sau 

fizico-chimice.

Decelarea substituiri cărnii de calitate sau a categoriei superioare cu una inferioara se 

efectuează prin aprecierea caracteristicilor morfostructurale, osteologice, de conformaţie iar la 

carnea dezosata prin analize fizico-chimice. Dintre acestea, cea mai relevanta este determinarea 

colagenului. 

Colagenul este o proteina specifica ţesutului conjunctiv. Aceasta proteina are valoare 

biologica  inferioara,  datorita  conţinutului  dezechilibrat  in  aminoacizi  si  chiar  absentei  unor 

aminoacizi esenţiali. Carnea cu un conţinut mare de ţesut conjunctiv are in consecinţa o valoare 

nutritiva inferioara.

Determinarea  conţinutului  de  colagen  se  bazează  pe  dozarea  conţinutului  de 

hidroxiprolina, fata de 1% cât conţin proteinele din compoziţia ţesutului muscular.

Prin  determinarea  hidroxiprolinei  se  poate  preciza  cantitatea  de  colagen  si  stabilii 

proporţia acestuia fata de proteinele totale din carne. Criteriul se aplica in special la preparatele 
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din carne tocata,  la  care  prin  examen  organoleptic,  nu se  poate  aprecia  proporţia  ţesutului 

conjunctiv.

18. Determinarea conţinutului de ingrediente glucidice din produsele din carne 

Prin produse glucidice înţelegem pâine, făina de grâu, cartofi, amidon care se introduc in 

anumite proporţii in preparate sau semipreparate de carne (chiftele, pârjoale).

Pentru majoritatea produselor de carne fabricate industrial exista norme tehnologice care 

reglementează proporţia si calitatea ingredientelor,  astfel încât sa se asigure produsului finit 

parametrii de compoziţie chimica cu valori prestabilite.

În  condiţiile  unităţilor  mici,  a  producătorilor  particulari,  aceasta  problema capătă  o 

semnificaţie  deosebita,  in  situaţia  in  care  gama  sortimentala  de  preparate  de  carne  a  fost 

diversificata, iar fluxurile tehnologice se abat considerabil de la tehnologia industriala.

In cazul unor preparate si semipreparate din carne este tentanta incorporarea in masa 

compoziţiei  a  unor  ingrediente  de  origine  vegetala,  in  proporţii  mult  mai  mari  decât  cele 

prevăzute in normele oficiale.

O alta situaţie si mai grava este aceea când intr-un anumit preparat din carne nu este 

admisa prezenta unora dintre ingredientele vegetale mentionate. Atat in cazul depăşirii limitelor 

admise cat si  in situaţia neadmisibilitatii  produselor vegetale  in compoziţia preparatelor din 

carne asistam la o frauda prin substituire a unui component valoros (carnea) cu ingrediente 

inferioare calitativ(pâine, făina ,cartofi, amidon).

Prin analizele fizico-chimice de laborator si  prin calcule adecvate se poate evidenţia 

proporţia ingredientului incriminat, cu mare exactitate.

Analizele si calculele au in vedere următoarele etape :

• cunoaşterea cantitativa si procentuala a ingredientelor care alcătuiesc produsul. Aceastea 

se  preiau  din  reţea  oficiala  de  fabricaţie.  Pe  baza  datelor  din  reţea  se  stabileşte 

echivalentul in procente din fiecare ingredient pentru produsul finit.

• cunoaşterea  compoziţiei  chimice  normale  a  fiecărui  ingredient  in  parte  Acestea  se 

găsesc in normele oficiale sau se determină in laborator .Pentru calcul interesează numai 

procentul normal de apa si de substanţe glucidice ale fiecărui ingredient.

• cunoaşterea procentului normal de apa al compoziţiei  rezultata din amestecul tuturor 

ingredientelor.  Acestea  se  calculează  in  funcţie  de  umiditatea  specifica  a  fiecărui 

ingredient si de proporţia ingredientului respectiv.

• cunoaşterea conţinutului de apa si de substanţe glucidice din produsul ce se cercetează.
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Aceasta se determina analitic (se determina conţinutul de apa, proteine, grăsimi si cenuşa, 

iar conţinutul de cenuşa se calculează prin diferenţă). Conţinutul de glucide se recalculează prin 

raportarea la umiditatea normala a amestecului de ingrediente conform reţetei.

• transformarea glucidelor in echivalent produs glucidic si compararea valori calculate cu 

cea din reţeta oficiala.

In  tehnologiile  moderne  ,la  fabricarea  preparatelor  se  utilizează  carnea  congelata, 

caracterizata printr-o capacitate redusa de hidratare si de reţinere a apei. De aceea se apelează la 

soluţii tehnologice care sa mărească puterea de reţinere a apei a produsului finit, cu consecinţe 

favorabile asupra caracteristicilor psiho-senzoriale ale acestuia.

In  acest  scop  se  folosesc  diferiţi  hidrocoloizi  care  au  funcţia  de  agenţi  de  legare  sau 

inhibiţie,cum  ar  fi:  sărurile  de  fosfor,  diferite  proteine  de  origine  animala  sau  vegetala, 

polizaharide gelificate sau modificate.

Normele  oficiale  din  tara  noastră  permit  utilizarea  amidonului  la  obţinerea  anumitor 

produse,  in  doze  strict  controlate.  Adaosul  de  amidon  in  cantităţi  mici  poate  avea  efecte 

favorabile in comportamentul tehnologic al cărnii,mai ales in privinţa capacităţi de reglare a 

pastei, aspectului si consistentei uniforme a acesteia.

19. Substituirea cărnii cu proteine de origine vegetală

Pentru a reduce costurile,uni producători înlocuiesc parţial proteinele cărnii cu proteine mai 

ieftine, de origine animala sau vegetala, cele mai utilizate fiind proteinele laptelui si ale soiei.

Proteinele de origine animala utilizate pot fi cazeina si proteinele zerului.

Proteinele de origine vegetala frecvent folosite sunt cele din soia si cereale.

Substituirea  proteinelor  cărnii  in  produsele  de  carne  constituie  o  frauda  când  nu  este 

declarata sau se practica fără respectarea normelor in vigoare.

Determinarea conţinutului de proteina vegetala din unele produse de carne tocata cu 

adaos de făina de grâu.

Procedeul  se  foloseşte  pentru  aflarea  conţinutului  real  de  proteina  din  carne  la  unele 

semipreparate culinare fabricate din carne tocata cu adaos de faina de grâu (chiftelele, pârjoale 

sau unele conserve speciale).

Se ştie că singura sursa de amidon din produsul supus controlului este reprezentata de făina 

alba de grâu. Aceasta are un conţinut mediu de 80 % amidon si 12,5 % proteine. Factorul de 

convertire amidonului din faina alba de grâu in echivalent proteina este de: 12,5/80 = 0,16 .

La 1 g amidon din faina alba de grâu corespund 0,16 g proteina.

24



Proteine vegetala se calculează cu relaţia :

Proteina vegetala % = amidon % • 0,16.

Aflarea conţinutului real de proteine din carne se face cu formula :

Proteina din carne % = proteina totala % - proteina vegetala

 Determinare conţinutului de faina de soia din preparatele din carne

Componentele majore ale boabelor de soia sunt: substanţe proteice, grăsimile, hemiceluloza, 

celuloza si subanţele minerale. Faina de soia nu conţine amidon si pentru a fi întrebuinţată ca 

adaos la preparatele din carne este supusa unor procese de purificare, din care se urmăreşte 

îndepărtarea grăsimi si celulozei încât sa se retina in principal substanţele proteice.

Derivatele proteice din soia se clasifica in grişuri si făinuri cu 40-50 % proteine, concentrate 

cu 70% proteine si izolate proteice, forma cea mai rafinata a derivatelor proteice din soia este 

minim 90% proteine.

Derivatele proteice din soia se folosesc sub forma de gel, emulsie, pulbere sau saramura 

proteica.  Derivatele  proteice din soia  au proprietăţi  de hidratare,  gelatinizare,  capacitate  de 

emulsionare si sporesc randamentul in produse finite.

Proporţia adaosului de faina de soia in preparatele de carne reprezintă maxim 3 % din masa 

produsului.

20. Falsificarea laptelui   prin înlocuirea grăsimii  din lapte cu grăsimi străine – 

indici specifici ce se determină 

Întrucât  decelarea  fraudei  de sustragere a grăsimii  laptelui  este  facilă,  se recurge la 

mijloace de mascare prin adaosul în lapte, în cantităţi echivalente cu cea extrasă, de grăsimi de 

calitate inferioară de origine nelactată cum sunt: untura de porc, seul topit de bovine, uleiuri 

vegetale ca atare sau hidrogenate (margarina), sau mai rar, uleiuri parafinice sau minerale.

Decelarea se face în primul rând prin analiză senzorială, întrucât chiar dacă se utilizează 

emulgatori, după un anumit timp grăsimea adăugată se separă sub diferite forme, iar mirosul şi 

gustul suferă modificări necorespunzătoare grăsimii folosite.

Certitudinea  falsificării  se  confirmă  prin  determinarea  valorilor  principalilor  indici 

fizico-chimici ai grăsimi laptelui suspectat.

Astfel valoarea indicelui de saponificare a grăsimilor nelactate de origine animală şi a 

uleiurilor vegetale este sub 200, faţă de valoarea minimală de 218 a grăsimii laptelui.

In cazul uleiurilor minerale această diferenţiere este mult mai netă,  întrucât neavând 

compuşi saponificabili, indicele de saponificare este zero atunci când substituirea este totală sau 

are valori foarte mici când frauda este parţială.
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Deoarece grăsimea lactată este singura grăsime care conţine acizi graşi saturaţi inferiori, 

falsificarea prin substituirea parţială se va reflecta şi în valoarea  indicilor Reichert-Meissl şi 

mai ales a indicelui Polenske. Când substituirea cu grăsimi străine este parţială, aceşti indici 

vor avea mărimi sub valorile minimale ale grăsimii laptelui de vacă, adică sub 21, respectiv 1,2, 

şi se vor apropia de zero în cazul substituirii totale.

Tot în categoria falsificărilor prin substituirea grăsimii  laptelui  cu grăsimi străine se 

încadrează şi adaosul de invalit. Acesta este un înlocuitor al laptelui natural, folosit la hrănirea 

viţeilor.  Industrial  se produce din lapte degresat  la care se adaugă diverse grăsimi animale 

(untură de porc şi seu) sau/şi vegetale, emulgatori, vitamine, substanţe antioxidante etc.

Întrucât se prezintă sub formă uscată, de praf, atât pentru alimentaţia viţeilor cât şi în 

cazul falsificărilor se reconstituie cu apă.

Substituirea poate fi totală , invalitul reconstituit fiind comercializat cu lapte natural sau 

parţial, când se amestecă cu lapte de vacă în diferite proporţii.

Decelarea se realizează prin examen organoleptic, produsul falsificat având o culoare 

mai închisă (galben intens), determinată de prezenţa lecitinei, în timp se observă depunerea unui 

sediment de culoare maroniu închis, la suprafaţă are loc separarea grăsimii adăugate, iar gustul 

şi mirosul suferă modificări corespunzătoare grăsimii folosite.

Determinarea  principalilor  indici  fizico-chimici  va  valida  aprecierele  organoleptice. 

Astfel indicele de saponificare, indicele Reichert- Meissel şi indicele Polenske vor avea valori 

mai  mici decât  cele normale,  iar  valoarea indicelui  de iod va fi  mai mare de 36,  valoarea 

obişnuită laptelui.

21.  Falsificarea laptelui prin adaos de substanţe conservante

Pentru prevenirea acidifierii şi păstrarea însuşirilor aparent normale o perioadă mai mare 

de timp, se adaugă în mod fraudulos substanţe conservante. Gama acestora este mare, cele mai 

folosite fiind apa oxigenată, acidul salicilic şi salicilaţi, acidul benzoic şi benzoaţi, acidul boric 

şi sărurile sale , aldehida formică etc.

Consecinţele  utilizării  lor  sunt asemănătoare şi  chiar mai  periculoase decât  în cazul 

falsificărilor prin adaos de neutralizanţi.

Neavând  o  acţiune  germicidă  selectivă,  modificarea  microbiotei  laptelui  se  face  în 

defavoarea celei  acidolactice,  favorizându-se dezvoltarea şi  multiplicarea microorganismelor 

dăunătoare cum sunt cele de putrefacţie sau patogene.

Nu sunt de neglijat nici consecinţele tehnologice (în special asupra produselor acide şi 

brânzeturilor), sanogenetice şi cele de ordin economic.
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Apa oxigenată (soluţie peroxid de hidrogen 3%) este un conservant de scurtă durată, 

care se adaugă în cantităţi mici (1-4%) laptelui, pentru a împiedica acidifiera timpurie, acţiunea 

sa  constă  în  punerea  în  libertate  ,  în  timp,  a  oxigenului  activ,  cu  efect  germicid  asupra 

bacteriilor lactice şi într-o măsură mult mai mică asupra celorlalte microorganisme, acţiunea 

durează numai în perioada de eliberare a oxigenului. întrucât introdusă în lapte, apa oxigenată 

induce o serie de efecte negative, o parte menţionate mai înainte , la care se adaugă: declanşarea 

proceselor  oxidative,  denaturarea  însuşirilor  senzoriale  ş.a.,  utilizarea  ei  pentru conservarea 

laptelui este interzisă.

Metodele calitative de decelare a apei oxigenate se bazează pe proprietăţile puternic 

reducătoare  ale  acesteia,  dând reacţii  de culoare cu diverşi  reactivi,  soluţia  de 1% de acid 

vanadic dă coloraţie galben-roşcată la limita de contact, acidul dicromatic soluţie 1% formează 

inel de culoare albastră - verzuie27 etc. Testul este valabil dacă se efectuează  în primele ore de 

la adăugarea apei oxigenate.

Acidul  salicilic adăugat  în  lapte  în  proporţie  de  0,04-0,05%  asigură  conservarea 

produsului timp de câteva zile (funcţie de doză).

Identificarea acidului salicilic sau a sărurilor lui  se bazează pe reacţia acestora cu o 

soluţie de clorură ferică, cu formarea unui compus de culoare violet.

Analiza se poate face pe laptele proaspăt, pe cel  conservat (o anumită perioadă, sau 

chiar pe produse lactate, întrucât acidul salicilic are o bună stabilitate chimică, reacţiile fiind 

pozitive chiar după o perioadă mai lungă de timp.

Având o  acţiune  nocivă  asupra  organismului,  cât  şi  alte  implicaţii  negative,  acidul 

salicilic şi sărurile lui sunt interzise de a fi utilizate la conservarea laptelui.

Acidul  benzoic şi  sărurile  lui se pot folosi  în mod fraudulos în scopul conservării 

laptelui, dar au o răspândire mult mai restrânsă de cât a celorlalţi conservanţi. întrucât la reacţii 

specifice de culoare cu mai mulţi reactivi (sulfat de cupru, sulfura de amoniu, hidroxilamină). 

Decelarea este facilă şi se poate efectua după o anumită perioadă de la adaos.

Pentru aceleaşi considerente ca şi în cazul celorlalţi conservanţi, legislaţia interzice folosirea lor 

pentru conservarea laptelui.

Acidul boric şi boraţii sunt utilizaţi într-o mai mică măsură la conservarea ilicită a 

laptelui.  Se pun în evidenţă fie calitativ,  cu hârtie cu curcuma (aceasta conţine un colorant 

natural, curcumina care cu boraţii acizi formează un complex de culoare roşie, rozocianina), sau 

cantitativ, prin determinarea pe cale titrimetrică a esterilor acizi pe care acidul boric îi formează 

cu unii alcooli polivalenţi (de exemplu glicerolul).

Laptele în care s-a identificat acid boric nu trebuie folosit în scopuri alimentare.
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Aldehida formică sub  formă  de  formol  (soluţie  apoasă  30-40% de  formaldehidă), 

datorită acţiunii puternic germicidă, este utilizată fraudulos la conservarea laptelui. Durata de 

conservare este în funcţie de doză. Astfel în proporţie de 1/10.000 (l ml/10 1 lapte), conservă 

laptele timp de 7 zile, iar în proporţie de 1/500, timp de l00 ore la temperatura camerei.

Analizele pentru identificarea formolului se pot efectua pe lapte ca atare, dar pentru a 

îndepărta  substanţele  care  interferează  sau  modifică  reacţiile  specifice  se  recomandă  să  se 

execute  pe distilat.  Se utilizează  diverşi  reactivi  (soluţie  de fenol,  fluoroglucină,  rezorcină, 

azotat de argint, clorură ferică etc) dau reacţie cu formaldehida. Chiar şi în cantităţi foarte mici 

aldehida  formică  este  dăunătoare  organismului  (în  special  copiilor),  determinând  şi  alte 

consecinţe negative de ordin sanogenetic şi tehnologic, utilizarea sa fiind interzisă, iar laptele în 

care s-a decelat poate fi valorificat în scop alimentar.

22. Falsificarea smântânii şi untului 

Falsificarea smântânii si metode de identificare

Smântână se obţine degresarea (smântânirea) laptelui de vacă sau bivoliţă şi se clasifică 

în: smântână dulce (pentru frişca), cu un conţinut de grăsime de 14% sau 32% şi smântână 

fermentată (de consum), cu un conţinut de 25, 30 sau 40% grăsime.

Autenticitatea şi controlul smântânii se apreciază prin examen senzorial şi fizico-chimic.

Din punct de vedere organoleptic se prezintă sub formă de masă omogenă cu consistenţă 

fluidă, subţire (cea dulce) sau vâscoasă (cea fermentată), culoarea este albă sau albă gălbuie, 

gustul plăcut dulceag, la smântână dulce şi acrişor aromat la cea fermentată.

Analiza  fizico-chimică  urmăreşte  respectarea  standardului  privind  conţinutul  de  grăsime  şi 

aciditate  (20°T  la  smântână  dulce,  90°T,  la  cea  fermentată)  şi  decelarea  unor  eventuale 

falsificări.

Smântână se pretează la falsificări prin adaos de faină, albuş de ou, gelatină lapte bătut, 

substanţe inerte, neutralizanţi ş.a.

Falsificarea prin adaos de făină de grâu

Principala falsificare a smântânii, ce se efectuează cu scopul de a i se mări consistenţa, 

este adaosul de faină de grâu. Se decelează prin evidenţierea prezenţei amidonului cu soluţie de 

iod iodurat. În absenţa amidonului, amestecul se colorează în galben, iar în prezenţa amidonului 

se obţine o coloraţie albastră. Identificarea se poate face şi pe smântână ca atare.

Falsificarea prin adaos de albuş de ou, gelatină şi de lapte bătut 
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Primele produse se folosesc cu intenţia modificării consistenţei, iar laptele bătut pentru a 

spori  volumul,  în acest  ultim caz,  pentru a  masca falsificarea  se recurge şi  la  adaosuri  de 

substanţe care măresc consistenţa.

Substanţele albuminoide coagulează prin fierbere şi sunt reţinute prin filtrare.

Laptele acru se identifică după - caracteristicile senzoriale şi după conţinutul redus de 

grăsime.

Falsificarea prin adaos de substanţe inerte (cretă, ghips, cazeină) 

Evidenţierea se face astfel: se fac diluţii mari în apă, iar amestecul se lasă

în repaus. Toate substanţele inerte, după un timp, sedimentează formând un strat mai mult sau 

mai puţin abundente.

Falsificările untului şi metode de identificare

Untul  este  un  produs  gras  care  se  obţine  prin  baterea  smântânii  fermentate  şi 

pasteurizate, fiind o emulsie de apă în grăsime. După normele FAO/OMS (Codex Alimentarius) 

trebuie să conţină minimum 80% grăsime, cel mult 2% substanţă uscată negrasă şi între 16-185.

In ţara noastră există patru sortimente de unt: extra, superior, de masă tip A şi de masă 

tip B.

Autenticitatea şi calitatea untului se apreciază prin examen senzorial şi fizico-chimic.

Examenul  senzorial  urmăreşte  următoarele  caracteristici:  culoare,  aspect,  consistenţă 

(10-12°C), miros şi gust.

Modul de apreciere a acestor  caracteristici  comportă  unele discuţii.  în multe  situaţii 

untului i se atribuie calificativul de rânced numai după aprecierea modificării culorii, gustului şi 

mirosului, în cele mai multe cazuri nefiind real, întrucât se confundă procesele oxidative cu cele 

hidrolitice. Untul este singura grăsime animală la care procesul de hidroliză se manifestă prin 

modificări  pronunţate  de  miros  de  miros  şi  gust,  datorită  eliberării  acizilor  graşi  saturaţi 

inferiori care au un miros specific, butiric, ce se confunda deseori cu mirosul de rânced.

Pe de altă parte, culoarea modificată (gălbui intens) a stratului superficial al untului de 

multe ori se consideră rezultatul oxidării acizilor graşi nesaturaţi (râncezirii), şi nu proceselor 

oxidative ale pigmenţilor carotenoizi, ce conţin un număr apreciabil de duble legături, care au 

mare afinitate faţă de oxigen.

Pentru  a  diferenţia  transformărilor  proprietăţilor  cauzate  de  procese  de  hidroliză  a 

lipidelor  şi  a  celor  oxidative  ale  pigmenţilor  carotenoizi  faţă  de  cele  induse  de  râncezirea 

grăsimii (oxidarea acizilor graşi nesaturaţi), s-a propus ca aceste modificări, cauzate de lumină, 

să fie considerate ca „miros, gust şi culoare de lumină".
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Stabilirea cu certitudine a cauzelor unor astfel de transformări şi a gradului de râncezire, 

se realizează prin analiza fizico-chimică, determinarea indicelui de peroxid, dar mai ales cu 

ajutorul reacţiei Kreis.

Analiza fizico-chimică constă în determinarea umidităţii, a cloruri de sodiu, a substanţei 

uscate negrase, a grăsimii şi a indicilor ce o caracterizează, precum şi decelarea unor posibile 

fraude.  Principala  falsificare  a  untului  o  constituie  substituirea  grăsimii  cu  alte  grăsimi  de 

calitate de origine animală sau vegetală.

Cele care imită foarte bine untul sau grăsimile hidrogenate cunoscute sub denumirea de 

margarina. Poate fi de origine vegetală obţinută prin hidrogenarea uleiurilor vegetale sau de 

origine animală, rezultată în urma hidrogenăm şi dezodorizării grăsimii de peşte.

Decelarea falsificării substituirii grăsimii laptelui de vacă cu diverse grăsimi străine se 

realizează prin determinarea indicilor fizico - chimici, îndeosebi a indicilor Reichert - Meissl, 

Polenske şi de saponificare.

Aşa  după  cum  s-a  menţionat,  valorile  indicilor  grăsimii  din  lapte  de  vacă  sunt 

condiţionate de prezenţa acizilor graşi saturaţi inferiori cu 4-10 atomi de carbon, absenţi de la 

celelalte grăsimi, şi de ponderea redusă a acizilor graşi cu un număr mare de atomi de carbon.

La  grăsimile  vegetale  şi  la  grăsimea  de  peşte  predomină  acizi  graşi  nesaturaţi 

monocarboxilici cu un număr mare de atomi de carbon (până ia 90%). Prin hidrogenare se 

transformă în  acizi  graşi  saturaţi,  grăsimea  obţinută  (margarina)  având o structură  chimică 

asemănătoare cu grăsimile de origine animală.

O  altă  posibilitate  de  a  decela  falsificarea  prin  adaos  de  grăsimi  vegetale  este 

determinarea conţinutului de steroli.

Sterolii din lapte au ca principal reprezentant colesterolul, în timp ce grăsimile vegetale 

au compoziţie sterolică diferită din care nu lipsesc B - sitosterolul şi stigmasterolul. Prezenţa 

acestora în unt dovedeşte falsificarea lui cu grăsimi vegetale.

Prin substituirea untului cu margarina se va constata că indicele de saponificare este sub 

218, în cazul substituirii parţiale, sau sub 200, în cazul substituirii totale faţă de cel al untului 

care este cuprins între 218 şi 235; indicele Reichert-Meissl are valori mai mici de 21 în cazul 

substituirii  parţiale  şi  foarte  apropiat  de  zero,  în  cazul  substituirii,  iar  valoarea  indicelui 

Polenske se va situa sub 1,5 sau va fi zero la substituirea totală.

Pentru  decelarea  falsificărilor  prin  substituirea  untului  cu  alte  grăsimi  străine 

(untură de porc, seu) sau chiar cu produse parafinice se determină, ca şi în cazul precedent, 

valorile principalilor indici fizico-chimici şi se compară cu valorile normale.
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Întrucât în ţara noastră nu se admite adaosul de conservanţi, aromatizanţi sau alţi aditivi 

sau  substanţe  străine,  în  afara  clorurii  de  sodiu,  adaosul  acestora  reprezintă  o  fraudă. 

Identificarea lor se face prin metode specifice pentru fiecare în parte.

Punerea în consum a untului cu un conţinut mai mic în grăsimi, decât cel standardizat 

(declarat), constituie tot o falsificare. Depistarea este facilă, prin dozare grăsimii, a apei şi a 

substanţei uscate negrase, când se va constata că acestea din urmă vor avea valori mari, pentru a 

compensa lipsa de grăsime.

23. Metode de apreciere a prospeţimii ouălor

Metode de apreciere a prospeţimii ouălor şi de identificare a falsurilor  

Prospeţimea şi calitatea ouălor se apreciază prin examinarea oului ca atare sau numai a 

conţinutului.

Metode : 

Analiza aspectului exterior - se referă la aprecierea aspectului şi culorii cojii.

La ouăle de găină culoarea cojii este albă, galben deschis, închis sau chiar cafenie. Coaja 

oului proaspăt are un aspect rugos cu porii vizibili, cel vechi are coaja lucioasă uneori cu pete, 

porii nefiind vizibili.

Examen ovoscopic – constă în expunerea oului la un fascicul de lumină, folosind în acest 

scop ovoscopul.

Ouăle proaspete sunt transparente şi prezintă albuşul de culoare albă spre roz deschis, iar 

gălbenuşul este de culoare galben deschis până la roşiatic. Camera de aer este mică şi imobilă. 

Ouăle  vechi  devin  tulburi  sau  chiar  opace.  Separarea  dintre  albuş  şi  gălbenuş  dispare, 

camera de aer se măreşte devenind mobilă.

Într-un stadiu mai avansat de învechire a oului se pot observa pe faţa internă a cojii pete de 

culoare închisă produse de diferite mucegaiuri sau bacterii.

Examinarea ce radiaţii ultraviolete – constă în expunerea ouălor la un fascicul de radiaţii 

ultraviolete. Coaja ouălor proaspete conţine un pigment ovoporfirină care dispare pe măsură ce 

oul se învecheşte.

Ovoporfirina  are proprietăţi de a vira culoarea albastră-violet a radiaţiilor UV în roşu astfel: 

- oul proaspăt se colorează în roşu în cazul trecerii lui prin dreptul unui fascicul de radiatii 

UV,

- oul vechi rămâne colorat în albastru – violet.

Proba densităţii .
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Densitatea oului proaspăt este în medie de 1,088, după 21 zile poate să ajungă la 1,059, 

după 5 luni la 1,049. Când are valoarea de 1,015, oul este complet alterat. Variaţia densităţii 

este cauzată în principal de mărirea camerei de aer, care induce două modificări în comportarea 

oului când acesta este introdus în apă.

Pe de o parte,  datorită  scăderii  densităţii,  oul  ne se  mai  scufundă complet  şi  tinde să 

plutească ,, între doua ape’’ sau chiar se ridică la suprafaţă.

Pe de altă parte, ca urmare a deplasării centrului de greutate , plutirea  se face în plan oblic 

sau vertical  cu extremitatea rotundă în sus.

Testarea se poate efectua în apă obişnuită sau apă cu sare . Proba în apă obişnuita constă  în 

introducerea ouălor din lotul de examinat , pe rând într-un vas cu apă fundul plat. În funcţie de 

poziţia oului în vasul cu apă şi de mărimea unghiului format între axul longitudinal al oului şi 

fundul vasului se apreciază starea de prospeţime:

• oul proaspăt până la 4 zile are o poziţie orizontală la fundul vasului cu axul mare 

paralel cu fundul vasului;

• pe măsură ce oul se învecheşte, el tinde spre verticalitate, astfel ca oul de 30 zile 

adoptă o poziţie verticală la fundul vasului, formând între acesta şi axul mare al 

oului un unghi de 900;

• ouăle care au peste 30 zile se ridică suprafaţa apei;

• de la 4 zile la 30 zile vechimea oului se apreciază după mărimea unghiului format 

între axul mare al oului şi fundul vasului astfel : la 7-8 zile se formează un unghi de 

20-250 / 15 zile un unghi de 450 /  21zile un unghi de 750.

Proba în apă sărată constă în introducerea ouălor într-un vas cu o soluţie de 12% NaCl. Prin 

această metodă se apreciază vechimea ouălor astfel : 

• la 1-3 zile ia o poziţie verticală la fundul vasului,

• la 3-5 zile pluteşte între doua ape – la egală distanţă între fundul   şi suprafaţa apei;

• la 6-7 zile oul atinge cu vârful teşit suprafaţa apei şi o depăşeşte cu atât mai mult cu cât 

este mai vechi.

24. Determinarea puterii de cristalizare a oului

• metoda se bazează pe proprietăţile ovoalbuminei din albuşul proaspăt de a cristaliza în 

contact cu aerul,

• se întinde pe o lamă de sticlă o picătură de albuş şi se expune la aer după care se 

examinează la microscop. În cazul oului proaspăt albumina cristalizează, iar dacă oul 

este vechi, cristalizarea este absentă.
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25. Ce reprezintă indicele vitelinic şi cum se determină

Indicele vitelinic  reprezintă raportul dintre înălţimea şi diametrul gălbenuşului pus pe o 

suprafaţă plană care se măsoară cu ajutorul unui şubler. La oul proaspăt indicele vitelinic este 

1/2 la cel vechi 1/3  sau 1/4 , datorită aplatizării gălbenuşului în urma proceselor de autoliză a 

membranei periferice.

26. Ce substanţă chimică se pune în evidenţă la ouăle vechi şi la cele cu activitate 

microbiană?

La ouăle vechi, din cauza transformării de substanţe între albuş şi gălbenuş, consecinţă a 

modificării presiunii osmotice, se pun în libertate fosfaţi.

Acidului lactic şi succinic - ei sunt consideraţi markeri ai activităţii  microbiene, ce se 

dereglează în timpul păstrării ouălor.

Limite superioare :

- acid succinic max. 25 mg /Kg raportat la substanţa uscată

- acid lactic max. 1000 mg/Kg raportat la substanţa uscată

Dozarea  lor,  ca  şi  a  acidului  B –hidroxibutiric  se  face  cromotografic  ( mare)  sau 

enzimatic.

Metoda enzimatică constă în precipitarea proteinelor cu acid perclaric şi dozarea acizilor 

cu enzime specifice.

Pentru  determinarea  acidului  B-  hidroxibutiric  se  foloseşte  B  hidroxibutiric  acid 

dehidrogenaza.

Pentru acidul lactic se foloseşte lactatdehidrogenaza.

Pentru acid succinic se foloseşte CoA –sintetaza.

27. Cum se identifică adaosul de făină de grâu în praful de albuş

Identificarea adaosului de făină (la albuşul praf) cu soluţie de I2 + KI care nu trebuie să 

se  coloreze  în  albastru  în  contact  cu  produsul  sau  prin  analiză  microscopică  a  produsului 

degresat  în prealabil.

28. Cu ce reactiv se determină conţinutul de ouă din produse?
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Determinarea conţinutului de ouă din produse (în special din aluat) - ce se bazează pe 

determinarea conţinutului de ovoalbumină cu ajutorul acidului sulfosalicilic.
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