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                                                                                               De la deşeu la ingrediente funcţionale…  

 
 

Modele  de aplicare a principiului economiei circulare 

 în sectorul agro-industrial 

 
INBREAD  - proiect EUREKA Tradițional 



 Strategia UE 
 
 

 
 
 

 
Deoarece populația mondială se 
va apropia de 9 miliarde de 
oameni până în 2050, iar resursele 
naturale sunt finite,  
 

 

Europa are nevoie de resurse: 

 

 

• biologice regenerabile pentru 
alimente și hrană pentru animale 
sigură și sănătoasă,  
 
 

• pentru materiale, energie și alte 
produse,  potrivit RCE ROMÂNIA.  





 Bio-economie 
 
 

 
 
 

Dacă ar fi să vă supunem acum unui test şi să vă întrebam ce nume de români au 
făcut cinste ţării în toată lumea, probabil multe răspunsuri i-ar aduce în prim plan pe 
Mircea Eliade, Constantin Brâncuşi, George Enescu sau Henri Coandă.  
 

Noi vă menționăm un alt mare român ce a schimbat lumea prin munca şi geniul său:  

Nicolae Georgescu-Räegen,  

 

•unul dintre cei mai mari economişti mondiali, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•     omul de ştiinţă care a inventat conceptul de bio-economie  

•     autorul capodoperei "Legea entropiei şi procesul economic".  





 Agro - Bioeconomie 
 
 

 
 
 



Se previzionează că, la nivel global, cererea de alimente va creşte cu 

70% până în 2050 

Figura 1:  

Consumul de produse vegetale şi 

animale în UE - proiecţii până în 2022 

(2009 = 100%) 

 

Sursa: Comisia Europeană 



În comparaţie cu alte ţări din UE, sectorul agricol din România are o pondere 

relativ ridicată  în valoarea adăugată brută (VAB), dar a rămas în urmă în ceea ce 

priveşte productivitatea muncii. 

Figura 2:  

Importanţa agriculturii în valoarea adăugată brută (VAB). Procent din VAB totală şi ponderea în 

totalul forţei de muncă, în țările UE                                                                          Sursa: Eurostat 

 



 Agro - Bio-economie 
 
 

 
 
 



Circular - Economy 



 De la deşeu la ingrediente funcţionale 

INBREAD – proiect EUREKA Traditional,  
 

relevant pentru conceptul de bio-economie. 

Deșeurile rezultate din fabricarea suplimentelor alimentare vegetale, 

(concentrat proteic de lucernă și semințe de in parțial degresate), sunt 

folosite în prezent pentru  hrana animalelor.  

 

 
 

Ideea inovativă a acestui proiect a fost de a valorifica conţinutul important în 

compuşi bioactivi existent în aceste subproduse, acestea putând astfel a fi 

încadrate în  categoria  ingredietelor funcționale.  

 

Introducere 



Cercetare tehnologică în cadrul proiectului  

se  axează pe  două direcții,  
 cu  aspecte  interdependente:  

 

1. cercetarea se concentrează pe producţia a trei tipuri de făina îmbogățită în 
compuși bioactivi de origine vegetală 

 

 

 

 
 

2. obiectivele tehnologice sunt acelea de a producere noi produse de 

panificație, folosind cele 3 tipuri de făină cu ingrediente funcţionale, pentru 

piața de alimente pentru sănătate, cu impact estimat favorabil asupra strării 
generale de bine pentru:  
 

•persoane cu diferite probleme de sănătate 
 

•sportivi  
 

•vegetarieni  
 

Obiective 



Caracterizare analitica a variantelor optime de fainuri nou create 
 

1) Evaluarea continutului de minerale prin spectrometrie de absorbție atomică 

 

Pentru acest studiu s-au determinat metalele grele (Cr, Cd și Pb), iar ca minerale esențiale 

(Ca și Mg) și oligoelementele (Fe, Zn, Cu și Mn) folosind un spectrometru de absorbție 

atomică GBC Avanta, echipat cu sistem de atomizare în flacără, lămpi catodice ca surse 

de radiații și lampă de deuteriu utilizată ca un corector de fond. 

 

 

Materiale si metode 

Spectrometru de absorbție atomică GBC Avanta in cuptor de grafit (a) / in flacara (b) 

b 

a 

                                   (a)                                                                       (b) 



Caracterizare analitica a variantelor optime de fainuri nou create 
 

2) Evaluarea proprietatilor antioxidante 

 

Activitatea antioxidantă a probelor studiate s-a determinat cu ajutorul unui spectrofotometru 

Jasco, pe baza unei curbe de etalonare utilizând ca standard Trolox (substanță 

antioxidantă) de concentrații cunoscute.  

  

 

 

Materiale si metode 

a 

Spectrofotometru  V – 530 JASCO  



Caracterizare analitica a variantelor optime de fainuri nou create 
 

3) Evaluarea continutului de proteine prin metoda Kjeldahl, folosind o linie de 

dozare a azotului, Buchi 

 

Metode si rezultate 

Linie de dozare a azotului - Buchi 

b 

a 



Caracterizare analitica a variantelor optime de fainuri nou create 
 

4) Evaluarea continutului de lipide prin extracție cu solvenți (hexan) folosind un 

aparat Soxhlet Velp 

 

Metode si rezultate 

Aparat Soxhlet Velp 

b 

a 



Caracterizare analitica a variantelor optime de fainuri nou create 
 

5) Evaluarea continutului de aminoacizi prin ion-cromatografie cu detecţie 

amperometrică şi gradient de concentraţiei. Identificarea şi cuantificarea 

aminoacizilor s-au realizat utilizând un sistem Dionex ICS3000 

Metode si rezultate 

               Sistem Dionex ICS3000 

b 

a 



Caracterizare analitica a variantelor optime de fainuri nou create 

 

6) Evaluarea continutului de fibre brute folosind utilizând aparatul Fibretherm-

Gerhardt. 

 

Metode si rezultate 

Aparatul Fibretherm-Gerhardt 

b 

a 



Caracterizare analitica a variantelor optime de fainuri nou create 

 

7) Evaluarea continutului de cenusa totala conform SR ISO 2171:2009 utilizand 

un cuptor electric termoreglabil, Nabertherm 

 

Metode si rezultate 

Cuptor electric termoreglabil Nabertherm 

b 

a 



Metode si rezultate 

b 

a 

Compoziţia în vitamine B a amestecurilor de făinuri 
 

Caracterizare analitica a variantelor optime de fainuri nou create 

 

8) Evaluarea continutului de vitamine din grupul B, determinate prin metoda 

Elisa, cu ajutorul testului VitaFast®.  

Linie Elisa - Enzyme Linked Immunosorbet Assay 



Evaluarea caracteristicilor reologice ale amestecurilor de fainuri 
 

1) Metoda de determinare a caracteristicilor reologice utilizând aparatul Mixolab 

 

a 

Mixolabul 

 Chopin 

Curbele Mixolab 

Metode si rezultate 



Evaluarea caracteristicilor reologice ale amestecurilor de fainuri 
 

2) Metoda de determinare a caracteristicilor reologice utilizând aparatul Farinograf 

 

a 

Farinograf 
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Metode si rezultate 



Evaluarea senzorială a pâinilor obținute din făinurile studiate 

 

2) Metodele de analiză ale indicatorilor fizico-chimici de calitate a pâinilor s-au 

efectuat conform  standardului SR 91/2007 

a 

Metode si rezultate 

Caracteristicile senzoriale şi punctajul acordat 
pentru stabilirea notei pâinii 

 

 Indicatori Punctaj 
Volum 24 

Înălţimea crăpăturilor marginale 7 

Culoarea cojii 7 

Culoarea miezului 10 

Porozitate 20 

Elasticitate 20 

Aromă 12 

Total 100 

Scorul obţinut cu "Nota pâinii"  
la evaluarea senzorială a probelor de pâine  

Adaos de in 

Adaos de alfalfa 

Adaos de in + alfalfa 



Rezultate estimate:  
 

1.să fie introdus în piaţă un prototip de făină îmbogățită în compuși bioactivi de 

origine vegetală 

 
2.mai multe produse de panificatie, realizate din aceste făinuri, să fie introduse în 

piaţa alimentelor diferenţiate, cu impact asupra  sănătății. 
 

3.rezultatele proiectului fiind publice, se va crea premiza pentru noi idei și proiecte 

cu impact favorabil asupra problemelor de sănătate publică.  
 

4.deschiderea  de noi “drumuri comerciale europene“ pentru cercetarea aplicativă 

din România.  

 

 

 

 

 

 
Cercetările se derulează în cadrul Programului EUREKA Tradiţional   

prin Proiectul INBREAD nr. 91/2016 

 România - Spania 



 Concluzii: 

 Obiectivul studiului a fost acela de a identifica 

deșeurile / sub-produsele ce pot fi valorificate ca ingrediente funcționale  

 

 Deși neconvenționale, fiind bune surse de proteine vegetale de calitate,  

pot fi folosite cu bune efecte nutriționale and senzoriale la obținerea de:  

 

 

Pâine               Paste 

 

 

 

 

Iaurt                     Sosuri 

 



De la deșeu la ingredient funcțional 

Să gândim… verde 



         MULȚUMESC PENTRU   ATENȚIE !!! 


