
Din categoria acestora fac parte  ingredientele biolo-
gic active şi valoroase, inofensive pentru sănătate, care au 
caracteristici fizico-chimice bine determinate, pentru care 
au fost stabilite şi argumentate ştiinţific normele zilnice 
de consum, admise în componenţa produselor alimentare. 
Acestea includ: fibre alimentare solubile şi insolubile (pec-
tine ş.a.), vitamine (vitamina E, tocotrienoli, acidul folic 
ş.a.),  substanţe minerale (calciu, magneziu, fier, seleniu 
ş.a.), grăsimi şi substanţe aferente (acizi graşi polinesatu-
raţi, steroli vegetali, izomeri conjugaţi ai acidului linolic, 
lipide structurate, sfingolipide ş.a.), polizaharide, compuşi 
vegetali secundari (flavonoizi/polifenoli, carotinoide, lico-
pină ş.a.), probiotice, prebiotice şi simbiotice [1]. 

Elaborarea şi fabricarea  produselor alimentare funcţi-
onale se face în baza unui studiu aprofundat, care include 
evaluarea criteriilor fundamentale: medico-biologice, teh-
nologice şi economice. 

Criteriile medico-biologice presupun selectarea 
produsului funcţional, a ingredientului alimentar fiziolo-
gic-funcţional, a dozei ingredientului, precum şi un studiu 
privind asimilarea  şi inofensivitatea  ingredientului. 

Cel mai frecvent sunt utilizate produsele de larg con-
sum,  întrucât anume ele constituie în  mare parte  raţia 
alimentară a omului.

Doza ingredientului se stabileşte reieşind din necesită-
ţile fiziologice ale organismului uman în acest ingredient 
alimentar funcţional.

Biodisponibilitatea presupune că ingredientul trebuie 
să aibă o astfel de compoziţie, care ar permite absorbţia 
nemijlocită a acestuia de către mucoasa tractului gastro-
intestinal sau ar stimula  trecerea acestuia într-o formă 
asimilabilă.

În baza criteriilor medico-biologice poate fi evaluat cât 
de benefică şi  inofensivă pentru organismul uman este 
utilizarea unui sau a altui ingredient alimentar fiziologic-
funcţional, în doza stabilită în prealabil, şi în ce măsură 
acesta asigură necesarul zilnic al organismului.

Criteriilor tehnologice pot fi atribuite: simplitatea 
şi comoditatea utilizării ingredientului alimentar funcţi-
onal folosit, studiul influenţei lui asupra calităţii  semi-
fabricatelor şi a produselor finite, selectarea procedeului 
de introducere, compatibilitatea cu celelalte componente 
ale reţetei.

Criteriile economice permit evaluarea eficacităţii 
economice a ingredientului utilizat, precum şi a eventu-
alităţii majorării preţului de cost al produsului respectiv.

Abordarea sistemică a elaborării produselor alimen-
tare funcţionale va permite fabricarea produselor de ge-
neraţie nouă, menite să îmbunătăţească  starea sănătăţii 
populaţiei, să contribuie la formarea gustului şi mirosului 
produselor,  la îmbunătăţirea anumitor caracteristici ale 
calităţii, să asigure o perioadă îndelungată de păstrare [2].

La formarea caracteristicilor funcţionale ale produse-
lor alimentare  un rol important le revine şi fibrelor ali-
mentare. Fibrele alimentare (FA) reprezintă un complex 
compus de biopolimeri cu structură liniară şi ramificată,  
cu o masă moleculară foarte mare. Datorită proprietăţi-
lor lor funcţionale,  fibrele alimentare stimulează funcţi-
onarea eficientă a tractului gastrointestinal. Alimentele 
bogate în fibre alimentare au o influenţă benefică asupra 
dinţilor, diminuează riscul evoluţiei cariilor, contribuie la 
legarea acizilor biliari şi eliminarea lor din organism. De 
asemenea, acestea reduc nivelul colesterolului în sânge, 
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REZUMAT. Au fost stabilite principalele grupuri de 
fi bre alimentare utilizate pentru fabricarea produselor 
alimentare, inclusiv  a celor funcţionale, şi prezentată 
clasifi carea acestora. De asemenea, a fost  argumentat 
rolul fi brelor alimentare pentru menţinerea şi fortifi carea 
sănătăţii populaţiei, prezentate normele zilnice de con-
sum recomandate  de organizaţiile internaţionale, inclu-
siv Uniunea Europeană. În baza literaturii studiate au fost 
reliefate direcţiile de utilizare a fi brelor alimentare în 
calitate de ingredient funcţional cu proprietăţi profi lac-
tice, stabilit  sortimentul produselor alimentare, tipurile 
fi brelor alimentare şi dozele acestora. 

Totodată, au fost determinate criteriile ştiinţifi ce 
de fortifi care a produselor alimentare cu ingrediente 
fi ziologic-funcţionale, cantitatea utilizabilă reieşind 
din doza zilnică recomandată (DZR), stabilită conform 
Regulamentelor sanitare şi Recomandărilor metodice în 
vigoare. 

ANALIZA ŞTIINŢIFICĂ 
A PROBLEMEI CERCETATE

Particularităţile dezvoltării industriei alimentare pre-
supun fabricarea produselor  alimentare cu destinaţie 
funcţională de o calitate nouă, care contribuie la menţine-
rea  şi îmbunătăţirea sănătăţii, datorită acţiunii reglatoare 
asupra organismului uman. 

Baza legislativă, care determină direcţia strategică de 
dezvoltare a industriei alimentare pe plan mondial, este 
„Strategia globală privind alimentaţia, activitatea fizică 
şi sănătatea” a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii – docu-
ment aprobat în luna mai a. 2004  la cea de-a 57-a sesiune 
a Asambleei Mondiale a Sănătăţii (AMS),  în cadrul căreia 
s-a menţionat că unul dintre factorii  de risc pentru sănă-
tate îl constituie  regimul (raţia) alimentar. 

O alimentaţie sănătoasă presupune consumarea pro-
duselor alimentare benefice pentru organism.  Din  catego-
ria acestor produse fac parte cele cu un conţinut redus de 
grăsimi, de zahăr, cele care îşi păstrează la  maxim compo-
nentele native ale materiei prime şi produsele funcţionale, 
îmbogăţite cu unul sau mai multe componente. 

Produsele alimentare funcţionale sunt destinate con-
sumului sistematic, constituind raţia alimentară a tutu-
ror grupurilor de vârstă ale populaţiei. Consumarea aces-
tor produse contribuie la diminuarea riscului dezvoltării 
maladiilor provocate de nutriţie, au o influenţă benefică 
asupra sănătăţii, datorită prezenţei în componenţa lor a 
ingredientelor alimentare funcţionale.
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sunt nişte componente indispensabile în alimentaţia per-
soanelor care suferă de diabet zaharat şi a celor predispuşi 
la această maladie. Prezenţa grupelor hidroxile primare şi 
secundare (celuloza şi hemiceluloza), carboxile (hemicelu-
loza, substanţele  pectinice) determină proprietăţile fizico-
chimice ale fibrelor alimentare: capacitatea de reţinere a 
apei, însuşirile ionice şi radioprotectoare, sorbţia acizilor 
graşi.

Beneficiul pentru organism în urma utilizării fibrelor 
alimentare:

- diminuează accesul fermenţilor, care contribuie la 
digestie,  către glucide;

- servesc drept substrat  pentru bacteriile din compo-
nenţa microflorei intestinale;

- asigură legarea şi tranzitarea până la 30% de grăsimi, 
care ajung în organism odată cu alimentele;

- leagă compuşii cancerigeni;
- diminuează riscul evoluţiei cancerului la intestinul 

gros;
- reduc nivelul colesterolului;
- contribuie la legarea acizilor biliari, a sterinelor neu-

tre şi la eliminarea lor din organism;
- reduc timpul aflării alimentelor în tractul gastroin-

testinal [3].
Datorită caracteristicilor lor fizico-chimice,  fibrele 

alimentare  au un impact benefic asupra proceselor ce se 
produc în organismul uman, ceea ce determină elaborarea 
şi crearea produselor pentru o alimentaţie funcţională.

Fibrele alimentare pot fi clasificate în funcţie de: 
- structura polimerilor; 
- tipul materiei prime; 
- caracteristicile fizico-chimice;
- gradul de fermentaţie microbiană în intestinul gros;
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- efectele medico-biologice de bază.
Fibrele alimentare frecvent utilizate sunt: pectinele, 

fibrele alimentare de soia, fibrele alimentare dietetice din 
răşină de salcâm, suplimentele alimentare complexe ce 
conţin atât fibre alimentare solubile, cât şi insolubile.

Mai jos ne vom referi la tipurile de fibre alimentare 
(FA), care se conţin în  diferite surse de materie primă ve-
getală: 

Tărâţele de grâu – cea mai accesibilă şi ieftină sursă 
naturală, în care se conţin 20–21% (din masa bobului) de 
fibre alimentare, de 3-5 ori mai mult decât în legume şi 
fructe şi de 10 ori decât în făină. Celuloza de grâu „Vitaţeli” 
se obţine din spicul de grâu,  fiind destinată  fabricării 
tuturor tipurilor  de produse din carne (6).

Fibrele alimentare din ovăz – celuloza insolubilă din 
ovăz restabileşte microflora intestinului şi serveşte drept 
„scrub” pentru stomac, asigurând astfel eliminarea rezidu-
urilor. Celuloza solubilă de ovăz beta-glucan contribuie la 
reducerea zahărului în sânge. 

Fibrele alimentare din ovăz se utilizează la fabricarea 
produselor funcţionale de panificaţie,  a biscuiţilor, iaurtu-
rilor, băuturilor, batonaşelor.

Fibrele alimentare din seminţe de in – fibre alimenta-
re hidrosolubile şi insolubile (20:80) şi lignani (substanţe 
fitochimice).

Fibrele alimentare din seminţe de pătlagină – fracţie 
care nu se supune fermentării.

Tărâţele  de orz şi fulgii de porumb – conţinutul de ce-
luloză constituie  aproximativ 10%.

Culturile leguminoase – conţinutul de celuloză  consti-
tuie 15–25%.

Fibrele de soia Fibrim – fibre alimentare dietetice, care 
nu se asimilează biologic şi posedă o capacitate înaltă de 
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absorbţie. Ele se obţin din membranele celulelor degresate 
ale cotelidonului boabelor de soia.

Fibrele de mazăre IG ROQUETTE  –  conţinutul de ce-
luloză constituie  aproximativ  70%, în  substanţă uscată;  
contribuie la formarea proprietăţilor de reţinere a umidi-
tăţii, iar datorită conţinutului de amidon al acestora – şi  
la formarea proprietăţilor de gelificare.  

Fibrele alimentare din seminţe de in,  de pătlagină, din 
leguminoase,  tărâţă de orz şi din fulgi de porumb se uti-
lizează la fabricarea produselor funcţionale de panificaţie.

Fibrele alimentare din gumă de salcâm (Fibregum) – 
100% de fibre alimentare solubile naturale (mai mult de 
90% de fibre alimentare în extractul uscat), care posedă 
efect prebiotic. Investigările clinice au constatat efectul 
benefic al acestora asupra stării de sănătate a persoanelor 
care suferă de boli cardiace, precum şi reducerea indexului 
glicemic al bolnavilor de diabet zaharat. 

Fibrele alimentare Fibregum se utilizează la fabricarea 
produselor funcţionale de panificaţie, a produselor lactate 
şi a băuturilor, a celor de cofetărie,   a produselor extru-
date şi instant dizolvabile, precum şi a celor din carne, a 
mezelurilor. 

Polizaharidele solubile nedigestibile: gume, alginaţi – 
reprezintă  fibrele alimentare solubile. 

Funcţia tehnologică – agenţi de îngroşare, gelatinizare, 
stabilizare. Hidrocoloizii se utilizează în calitate de agenţi 
de îngroşare, gelificare şi ca stabilizatori la fabricarea  ge-
murilor, confiturilor, jeleurilor, marmeladelor, zefirurilor, 
sosurilor cu o valoare calorică redusă, a spredurilor, sucu-
rilor cu pulpă, a băuturilor nelimpezite.

Fibrele alimentare „Citri-Fi” – se recomandă utilizarea 
a  0,1–3% din  masa produsului finit. Dozarea fibrelor de 
citrice se face în funcţie  de compoziţia reţetei, calitatea 
materiei prime, cerinţele beneficiarului faţă de  produsul 
finit. Sunt utilizate la fabricarea  produselor  de panifi-
caţie, a sucurilor, băuturilor, salamurilor, produselor din 
carne de pasăre, a conservelor, marinadelor, produselor 
lactate, produselor  dietetice şi prolactico-curative.

Pectina – o generaţie nouă de pectine cu activitate înal-
tă faţă de ionii de calciu; posedă proprietăţi unice şi sunt 
capabile să creeze geluri în sisteme cu  un conţinut redus 
de substanţe uscate – de până la 30%. Acest fapt impune   
dezvoltarea tendinţei de utilizare a produselor alimentare 
sănătoase, în particular a gemurilor şi jeleurilor. Utilizarea 
pectinelor de generaţie nouă permite fabricarea gemurilor,  
jeleurilor şi umpluturilor cu un conţinut redus de zahăr, 
iar norma lor de consum nu trebuie să depăşească 1,3%.

Poate fi introdus ca reglator al calităţii produselor de 
panificaţie fabricate din făină de calitate inferioară (făină 
de grâu cu amestec de boabe şi cu amestec de germeni de 
grâu). 

Amidonul de cartofi  „ELIANE” – conţine 100% de ami-
lopectină, obţinută prin selecţia naturală a soiurilor de 
cartof nemodificate genetic. Sortimentul  amidonurilor 
„ELIANE” include atât amidonuri naturale, cât şi un spec-
tru de amidonuri modificate. 

Amidonul şi fibrele de cartofi obţinute de firma  Lycke-
by Culinar AB  se utilizează pentru stabilizarea produselor 
lactate, a produselor din carne, inclusiv din cea de pasăre, 
a mezelurilor şi semifabricatelor, maionezelor, sosurilor, 
ketchiup-urilor, cipsurilor şi pesmeţilor. 

Amidonul rezistent obţinut de  firma Hi-Maize –  sub-
stanţă indistructibilă chiar şi la prelucrarea termică şi ex-

truzie, activizează acţiunea prebioticilor prin stimularea 
activităţii microflorei. Fermentarea amidonului rezistent 
de către bacteriile intestinului stimulează  producerea 
unei cantităţi mari de butiraţi utili pentru sănătate. Plus 
la aceasta, fermentarea amidonului rezistent diminuea-
ză producerea substanţelor potenţial nocive de către alte 
bacterii ale intestinului. Această dublă acţiune schimbă 
raportul bacterian în intestin, contribuind la curăţarea şi 
însănătoşirea organismului. Alimentele cu un conţinut 
înalt de amidon (spre exemplu, pâinea albă) stimulează  
eliminarea rapidă a glucozei în sânge, majorând  astfel 
indicele glicemic. Substituirea făinii obişnuite cu ami-
don rezistent contribuie la diminuarea cantităţii de ami-
don digestibil în produsele de panificaţie, reducând astfel 
conţinutul de zahăr (glucoză), care ajunge în sânge odată 
cu alimentele. Amidonul rezistent are un indice glicemic 
scăzut şi îmbunătăţeşte reacţia glicemică. Se utilizează la 
fabricarea sosurilor  de tomate, a ketchup-urilor, maione-
zelor şi dressingurilor, pastelor, produselor de panificaţie, 
de cofetărie şi patiserie, a  pastelor  făinoase.

Celuloza microcristalină –  se utilizează la fabricarea 
produselor de panificaţie,  de cofetărie şi patiserie (napo-
litane). 

Hamma-dextrine de grâu şi porumb NUTRIOSE – conţi-
ne 85% de fibre alimentare solubile. NUTRIOSE pot substi-
tui zahărul, se combină bine cu poliolii şi/sau îndulcitorii 
intensivi, conferind  produselor  un anumit grad de dul-
ceaţă. Fibrele NUTRIOSE pot fi utilizate pentru fabricarea 
alimentelor fără zahăr şi a celor cu un conţinut redus de 
zahăr, cu valoare calorică scăzută,  a  produselor cu gene-
rarea îndelungată a energiei, a celor destinate persoanelor 
cu diabet zaharat (index glicemic redus),  precum şi pentru 
substituirea parţială a grăsimii în lactate, în produsele de 
cofetărie şi snack-uri.    

O importanţă deosebită îl au  oligofructoza şi inulina.
Inulina reprezintă o hidrocarbură de rezervă, care se 

conţine în multe plante, precum: anghinare, banane, cea-
pă, orz, păpădie, cicoare, topinambur. 

Cei mai bogaţi în inulină sunt bulbii de cicoare (15–
20%),  cu un grad de polimerizare mai înalt comparativ cu 
topinambur.  

S-a stabilit că inulina poate fi un component impor-
tant în raţia bolnavilor de diabet zaharat. Dat fiind avan-
tajele tehnologice şi dietetice ale inulinei, a crescut simţi-
tor interesul faţă de această hidrocarbură. Inulina, după 
natura sa reprezintă un fructan, care este o hidrocarbură, 
ocupând, în funcţie de nivelul de răspândire,  locul doi, pe 
primul loc plasându-se amidonul. Inulina constă din două 
verigi cu un grad de polimerizare de la 2 până la 60. 

Oligofructoza este, după structură,  un fructo-oligopoli-
zaharid, compus din molecule similare celor de inulină, dar 
mai scurte şi cu un grad de polimerizare de la 2 până la 7.  

 În cantităţi industriale, inulina se produce prin ex-
tracţie cu apă fierbinte din rădăcini de cicoare (conţinu-
tul de inulină în cicoare constituie circa 18%), conform 
unei tehnologii aplicate pentru obţinerea zahărului din 
sfeclă. Dacă am supune inulina fermentaţiei, lanţurile 
moleculare ar disocia în lanţuri mai scurte şi am obţi-
ne oligofructoza. Aceasta posedă proprietăţi similare cu 
cele ale inulinei, însă este mai dulce (40% din gradul de 
dulceaţă a zahărului) şi uşor solubilă. Aşadar, selectarea 
unui anumit ingredient va fi dictată de direcţia de utili-
zare a lui [4].
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Proprietăţile utile ale  inulinei şi oligofructozei –  se dis-
ting prin faptul că ele nu disociază sub acţiunea fermenţi-
lor tractului gastrointestinal al omului. 

Consumul oligofructozei influenţează benefic sănăta-
tea omului. Printre acestea putem remarca: 

-  efectul de optimizare a funcţiei tractului gastrointes-
tinal de către fibrele dietetice;

- efectul prebiotic şi bifidogenic, care stimulează func-
ţiile de protecţie a organismului;

- majorarea nivelului de asimilare a calciului, care con-
tribuie la formarea ţesutului osos dur şi prevenirea oste-
oporozei.

Totodată, posedă şi alte efecte secundare benefice, care 
rezultă din primele trei:

- atingerea mai rapidă a efectului de saţietate a orga-
nismului;

- micşorarea masei corpului, ceea ce, de asemenea, ţine 
de nivelul de asimilare a calciului;

- normalizarea metabolismului;
- reducerea nivelului de glucoză în sânge [5].
Oligofructoza se utilizează în calitate de stabilizator şi 

îndulcitor şi în alte produse de cereale, spre exemplu, ba-
tonase-niusli. Se produce şi în formă de sirop cu un gust 
dulce sesizabil şi un grad înalt de solubilitate. 

În conformitate cu recomandările WHO/FAO (2003б 
TRS  916) [6],  EFSA Panel on Dietary Referense Values 
for carbohifrates and dietary fibre [7], norma zilnică de 
consum a fibrelor alimentare trebuie să fie de minimum 
25 g, inclusiv 20 g polizaharidele neprovenite din amidon. 
Necesarul în fibre alimentare se calculează în funcţie de 
vârstă: 10 g pentru copiii cu vârsta de la 1 la 3 ani; 14 g 
pentru copiii de la 4 la 6 ani; 16 g pentru copiii de la 7 la 
10 ani; 19 g pentru copiii de la 11 la 14 ani; 21 g  pentru 
persoanele de la 15 la 17 ani; şi cel puţin 25 g pentru cele-
lalte categorii de vârstă. 

CONCLUZII

1. Procedeul de bază de formare a proprietăţilor produ-
selor alimentare benefice pentru sănătatea omului rezidă 
în introducerea suplimentară a ingredientelor funcţionale 
în compoziţia reţetelor. 

Actualmente fortificarea  produselor alimentare cu 

ingrediente fiziologic-funcţionale reprezintă un procedeu 
predominant în tehnologia de fabricare a acestora.   

2. Influenţa  fibrelor alimentare solubile asupra orga-
nismului uman se manifestă în mod divers:  senzaţia de 
saţietate; reducerea glicemiei postalimentare; stimularea 
activităţii intestinului subţire şi gros;  degradarea micro-
biană a polizaharidelor; posedă proprietăţi prebiotice; au 
acţiune  anticancerigenă şi eterosorbantă. Datorită efecte-
lor enumerate fibrele alimentare pot fi atribuite  grupului 
de  ingrediente fiziologic-funcţionale.  

3. Lista fibrelor alimentare utilizate cel mai frecvent 
include: tărâţe din diferite cereale; fibre din seminţe de 
plante, pectine (de mere şi citrice); fibrele alimentare de 
soia „Fibrum”; amidonuri, inclusiv cele rezistente; fibrele 
dietetice Fibregum (răşină de salcâm); suplimentele ali-
mentare complexe „ECUACIA” (răşină de salcâm şi fibre 
insolubile de grâu fără gluten), care conţin atât fibre solu-
bile, cât şi insolubile. 

  4. Prebioticele industriale cel mai frecvent utilizate la 
fabricarea produselor alimentare sunt: inulina, oligofruc-
toza, amidonul, pectina. 
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