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Scopul:
Conform Ordinului nr. 638 din 12.08.2017 Privind implementarea Recomandărilor
pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică în instituţiile de învăţămînt din RM, în scopul
profilaxiei deficitului de micronutrienţi în alimentaţie se folosesc produse fortificate cu
micronutrienţi (fibre, vitamine, minerale). Sondajele privind consumul indică faptul că doar
aproximativ 5% din populaţie îndeplinește recomandările, iar consumul inadecvat a fost numit o
problemă de sănătate publică.

Brevet
de invenție
MD 9814
din 2021.06.08

Soluție:
Problemă pe care o rezolvă invenţie este un produs alimentar nou de largă accesibilitate care în comparaţie cu
pâine oferită pe piaţă naţională conţinutul de proteine crește cu 9,0%, conţinutul de fibre cu 13,2%, conţinutul de
minerale cu 1,2%, fapt ce confirmă valoarea nutritivă și biologică sporită a produsului elaborat.

Avantaje:
Invenţia se referă la industria produselor de morărit și panificaţie și poate fi utilizată în producţia de alimente funţionale
şi anume la fabricarea produselor de panificaţie. Problema pe care o rezolvă invenţia constă în îmbunătăţirea proprietăţilor
organoleptice, a valorilor nutriţionale și biologice prin creșterea aportului de compuși fenolici și aminoacizi esenţiali, cu
aport sporit de fibre și prin reducerea indicelui glicemic datorită înlocuirii carbohidraţilor din făina de grâu cu făina de in
degresată, având următorul raport de componente: făină de grâu 73,5...87%, făină de in degresată cu un conţinut de
grăsime de max. 5% 5,8...19,3, zahăr 5,0, sare 1,3, drojdie 0,9.
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Importanță și funcțiile fibrelor alimentare în nutriție personalizată

Indicatorii de calitate a aluatului și produsului final - pâine funcțională cu făină de in
Parametru de
calitate

Exemplu 1

Exemplu 2

Exemplu 3

Exemplu 4

Aspect exterior,
formă

Uniformă,
rotunjită cu o
creștere sporită;

Uniformă,
rotunjită cu o
creștere mai
puțin evidentă;

Suprafață
uniformă cu mici
fisuri;

Suprafață
neuniformă cu fisuri
mici, nivel de
creștere minim;

Culoarea
suprafeței/cojii

Uniformă,
Uniformă,
gălbuie -brună
Pori mici, cu
distribuire
uniformă

Uniformă,
gălbuie -brună

Uniformă, brună
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Pori mici, cu
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uniformă

Pori mici, cu
distribuire
uniformă
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Starea miezului

Elasticitate a
miezului, %
Pierderi de masă
la coacere,%
Luminozitatea
miezului (L)
Aciditatea, grade
de aciditate la
100 g produs
Umiditate, %
Porozitate, %

Probele experimentale de pâine funcțională cu făină de in

Uniformă, brună cafenie
Pori mici, cu
distribuire uniformă
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