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Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii)
Scopul principal al cursului și al lucrărilor practice, este de a oferi cunoștințele de bază despre
aditivii și ingredientele utilizate în produselor alimentare. Cursul și aplicaţiile practice se
concentrează pe caracterizarea acestor substanțe, funcțiile și efectele lor asupra calității și
siguranței produselor alimentare, dar și a aspectelor legislative care privesc aprobarea și utilizarea
lor.
La finalizarea cursului, studenții vor:
 cunoaște aspectele legislative care privesc aprobarea şi utilizarea aditivilor alimentari şi a
unor ingrediente în produsele alimentare în Uniunea Europeană;
 putea să explice necesitatea folosirii aditivilor alimentari și a ingredientelor în produsele
alimentare;
 putea să evalueze implicațiile utilizării incorecte a acestor substanțe asupra calității și
siguranței produselor alimentare;
 putea să identifice în mod corect un aditiv/ingredient într-un produs alimentar;
 putea să identifice o alternativă eficientă și mai sigură utilizării unui aditiv/ingredient pentru
un anumit grup de produse alimentare atunci când acest lucru este posibil;
 cunoaşte principalele metode utilizate pentru evaluarea siguranţei utilizării
aditivilor/ingredientelor alimentare.
Conţinut
Curs (Capitole/subcapitole)
Prezentarea generală a subiectului: Utilizarea aditivilor/ingredientelor alimentare: justificare,
beneficii si riscuri. Reglementarea aprobării şi utilizării aditivilor alimentari și a unor categorii
de ingrediente alimentare în Uniunea Europeană.
Aditivii alimentari: Istoric; caracterizarea generală a unui aditiv alimentar; clasificarea
aditivilor alimentari.
Principalele categorii de aditivi alimentari: coloranți alimentari; conservanți alimentari;
antioxidanți alimentari; emulgatori alimentari; stabilizatori și gume alimentare; îndulcitori
alimentari.
Alte clase de aditivi alimentari: potențatori de aromă, regulatori de aciditate, agenți tampon,
agenți de sechestrare, agenți de umectare, agenți anti-aglutinare, spumare și agenți anti-spumare,
agenți de glazurare, agenți de volum, agenți de întărire, agenţi de afânare, gaze de propulsare și
de ambalare și agenți de tratare a făinii.

Aromatizanţii alimentari: Aroma produselor alimentare. Substanţele de aromă: utilizare,
caracterizare generală, clasificare. Condimentele; Plantele aromatice; Uleiurile volatile;
Oleorezinele; Extractele şi concentrate aromatizante.
Adjuvanții tehnologici: Antispumanții; Aditivii din apa de opărire; Agenții de clarificare;
Adjuvanţii de filtrare; Rășinile schimbătoare de ioni; Agenții de floculare; Agenții de
congelare/răcire prin contact; Lubrifianții, Agenții anti-aglomerare, Agenții de control ai microorganismelor; Agenții de umectare; Agenții de imobilizare şi/suport pentru enzime; Solvenții de
extracție și procesare; Agenți de spălare şi exfoliere; Alţi adjuvanţi tehnologici.
Enzimele alimentare: Specificitatea acțiuni enzimelor, Factori care influențează acțiunea
enzimelor. Enzimele și biotehnologia; Enzime artificiale; Enzimele utilizate în industria
alimentară: Enzimele ca adjuvanți tehnologici. Principalele grupe de enzime utilizate în
industria alimentară: proteaze, lipaze, carbohidraze, oxidoreductaze, transferaze și izomeraze.
Agenți de fortificare: Justificarea utilizării, rol în produsele alimentare, aspecte legislative.
Principalele grupe de ingrediente de fortifiere: mineralele; vitaminele; acizii grași esenţiali și
amino-acizii esenţiali. Probioticele și prebioticele în produsele alimentare.

Seminarii/Lucrări practice
Prezentarea unor clase de aditivi/ingrediente alimentare;
Caracterizarea unor aditivi/ingrediente prin teste specifice;
Identificarea unor aditivi alimentari/ingrediente în alimente prin metode analitice clasice;
Identificarea principalelor probleme de etichetare a aditivilor alimentari și a unor ingrediente
alimentare specifice.
Colocviu final de verificare a cunoștințelor
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