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SUMMARY. In connection with the appearance on the 
market of unqualifi ed cheese products within the Sci-
entifi c and Practical Institute of Horticulture and Food 
Technology (Food Technology Directorate) were initiated 
research and development works to establish milk prod-
ucts and methods of detection of counterfeit them.

Physico-chemical quality indices of cheese were de-
termined with the use of standard analytical methods, 
determination of the fat part of the product took place 
through indices Reichart –Meissl and Polenske. In result 
of the investigation was established the existence of the 
Republic Moldova market – nonconforming cheese and 
counterfeit,both detecting foreign components and sub-
stitution of butterfat with edible vegetable fat (falsifi ca-
tion of content). The absence of respective information on 
the product label is assigned to the falsifi cation of infor-
mation category.

KEYWORDS: cheese quality indicators, product counter-
feiting, test methods, lactic fat, classifi cation of cheese.

INTRODUCERE 

În seria de articole „Viziuni asupra calităţii produ-
selor lactate” au fost studiate produsele lactate în ve-
derea determinării falsifi cării acestora. În articolul an-
terior s-au examinat brânzeturile tari și semitari, iar în 
cel de față – brânzeturile moi și în saramură [3].

Brânzeturi moi – brânzeturi cu pasta bine legată, 
la unele sortimente cu goluri de fermentaţie, cu coaja 
moale sau fără coajă.

Brânzeturi în saramură – brânzeturi cu cheag 
care se maturizează şi se păstrează în saramură; nu 
au coajă cu goluri mărunte.

Brânzeturile moi au fracția masică de umiditate de 
46–82% și se mai clasifi că în subgrupe:

1. Brânzeturi acidolactice proaspete – se obțin prin
coagularea acidă sau acidă cu cheag a laptelui, folo-
sind microfl ora acidolactică fără maturare.

2. Brânzeturi cu mucegai – se obțin cu participarea
ciupercilor de mucegai pe coajă sau în interior.

3. Brânzeturi cu mucelagiu – se obțin cu ajutorul
microfl orei mucelaginoase și ciupercilor de mucegai.
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4. Brânzeturi zeroase – se obțin prin coagularea 
termoacidă a materiei prime.

5. Brânzeturi de frișcă – se obțin prin coagularea 
termică cu cheag a laptelui.

Brânzeturile în saramură au fracția masică de umi-
ditate de 50–55% și cea a sării – de 3–8%. Ele se 
clasifi că în 2 subgrupe:

1. brânzeturi obținute fără chedderizare și topirea 
pastei, având o consistență omogenă uşor fărâmi-
cioasă;

2. brânzeturi obținute cu chedderizare și topirea 
pastei, având o consistență elastică și fi broasă [1].

Tipurile de brânzeturi
1. moi: Brie, Camember Ton-lever, Livarot, Rokfor, 

Dor Blu, Stilton, Gorgonzzola, Ostercron, Kabrales, 
De casă, Ricotta, Mascarpone.

2. în saramură: Mozzarella, Feta, Brânza, Sulu-
guni, Adâghei, Osetin.

În Europa o popularitate deosebită au brânzeturile 
în saramură de tip Feta (Grecia), conținutul de  grăsi-
me fi ind mai mare de 50%. Spre deosebire de rețetele 
clasice, acestea se prepară din lapte de vacă.

În Moldova de preferință este Brânza. Ea se 
prepară din lapte de oi, din lapte de vaci sau un 
amestec dintre acestea. Brânza din lapte de vaci 
se obține din amestecul dintre laptele integral și cel 
degresat. Conform aspectului exterior, brânza re-
prezintă un bloc cu baza rotundă sau pătrată, care 
după formare se introduce în saramură. Sarea sto-
pează dezvoltarea microfl orei, iar procesul acido-
lactic decurge mai lent. Nu are loc hidroliza profun-
dă a proteinelor, de aceea nu are gust de cașcaval. 

Termenul de maturare a brânzei din lapte pasteuri-
zat – 20 de zile; brânza din lapte neprelucrat trebuie 
să se afl e în saramură pînă la realizare nu mai puțin 
de 60 de zile.

MATERIALE ȘI METODE

A fost efectuat monitoringul brânzeturilor moi și în 
saramură, fabricate în Republica Moldova și cele de 
import. S-au selectat mostre de produsele respective 
din rețeaua de comerț pentru studierea acestora. 

În scopul respectării confidențialității informa-
ției, ce ar putea aduce unele prejudicii producăto-
rilor/importatorilor, mostrele de brânzeturi moi și 
în saramură sunt codificate fără a indica numele 
acestora.

S-au determinat conţinutul de grăsime, umiditate, 
sare, proteine, substanța uscată degresată. Investiga-
ţiile de laborator s-au efectuat prin metodele fi zico-chi-
mice standardizate  [2].

Din mostrele studiate, s-a extras grăsimea lac-
tică și s-a determinat conținutul unor acizi grași 
volatili în aceasta prin metodele Reichart–Meissl și 
Polenske [4, 5].

REZULTATE ȘI DISCUȚII

A fost efectuat monitoringul calității brânzeturi-
lor moi și în saramură, fabricate în Republica Mol-
dova și cele de import. Datele sunt prezentate în 
tabelul 1. 

În scopul stabilirii falsifi cării și determinării carac-
teristicilor de identifi care, în mostrele de brânzeturi au 

Tabelul  1
Mostrele de brânzeturi selectate pentru studiere

Nr.
d/o

Fabrica de produ-
cere Denumirea brânzei

Fracția 
masică 

grăsime, 
rec. SU, 

% A
m

ba
la

ju
l 

Te
rm

en
ul

 d
e 

pă
st

ra
re

1. „Heuvelland” SRL, 
Fălești

Plai (brânză în saramură)
Moale (brânză nesărată)

30
40

bloc
roată 7 zile

2. „Siluiceb-com” SRL, 
Drochia

Brânza (br. în saramură)
Cașcaval Fresh (br. moale)

45
35

bloc
roată

7 zile
2 luni

3. „Ferma cu origini”, 
SRL Chișinău

Scamorza (brânză moale)
Provola (brânză moale)
Mozzarella Iresca (br. în saramură)

40
39
45

cilindru
pară

cheag

2 luni
2 luni
11 zile

4. „Italatte” SRL, 
Chișinău

Mozzarella Duro
(brânză pentru Pizza) 39 roată 2 luni

5. „JLC” SRL, 
Chișinău

Nimfa (brânză în saramură)
Codru (brânză moale)
Suluguni (brânză moale)

45
40
45

bloc
roată
cosiță

7 zile
7 zile

45 de zile
6. Franța Miunster (br. moale) (120–450 g) 35 roată 45 de zile
7. Ucraina Produs de brânză 32 roată 45 de zile
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Tabelul 2
Indicii organoleptici ai mostrelor de brânzeturi studiate

N
r. 

d/
o
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,%
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1. Mostra nr. 1 30
Fără coajă, suprafaţa 
curată, netedă, fără 
deteriorări

Slab acidulat, 
fără gust şi 
miros străin

Omogenă în 
toată masa, 
potrivit de com-
pactă

Lipseşte. 
Sunt prezen-
te goluri mici

Cremă, 
uniformă 
în toată 
masa

2. Mostra nr. 2 40
Fără coajă, suprafaţa 
curată, netedă, fără 
deteriorări

Dulciu fi n, fără 
gust şi miros 
străin

Moale, omo-
genă în toată 
masa

Lipseşte. 
Sunt prezen-
te goluri mici

Albă, 
uniformă 
în toată 
masa

3. Mostra nr. 3 45
Fără coajă, suprafaţa 
curată, netedă, fi suri 
neînsemnate

Slab acidulat, 
fără gust şi 
miros străin

Omogenă, 
potrivit de 
compactă, uşor 
fărâmicioasă

Lipseşte. 
Sunt prezen-
te goluri mici

Albă, 
uniformă 
în toată 
masa

4. Mostra nr. 4 35 Fără coajă, acoperită 
cu peliculă polimerică

Slab acidulat, 
sărat moderat, 
nematurat

Omogenă, 
potrivit de 
compactă, uşor 
fărâmicioasă

Lipseşte. 
Sunt prezen-
te goluri mici

Galbenă, 
uniformă 
în toată 
masa

5. Mostra nr. 5 40 Fără coajă, suprafaţa 
curată netedă

Slab acidulat, 
sărat, fără 
gust şi miros 
străin

Omogenă, 
compactă, 
fi brată

Lipseşte

Gălbuie, 
uniformă 
în toată 
masa

6. Mostra nr. 6 39
Fără coajă, în formă 
de pară, suprafața 
curată

Slab acidulat, 
plăcut, fără 
gust şi miros 
străin

Omogenă, 
compactă, 
elastică, fi brată

Lipseşte

Gălbuie, 
uniformă 
în toată 
masa

7. Mostra nr. 7 45

Fără coajă, în formă 
de pară, închegat. 
Suprafața curată, 
în saramură, fără 
deteriorări

Plăcut aci-
dulat, dulciu 
echilibrat,  fără 
gust şi miros 
străin

Moale, granula-
tă Lipseşte

Albă, 
uniformă 
în toată 
masa

8. Mostra nr. 8 39 Fără coajă, acoperită 
cu peliculă polimerică Fără gust Densă, dură, 

elastică Lipseşte

Cremă, 
uniformă 
în toată 
masa

9. Mostra nr. 9 45

Fără coajă, suprafaţa 
curată, netedă, în 
saramură, cu fi suri 
neînsemnate

Slab acidulat, 
sărat, fără 
gust şi miros 
străin

Pasta fi nă, 
uleioasă, puțin 
fărâmicioasă

Lipseşte. 
Sunt prezen-
te goluri mici

Albă, 
uniformă 
în toată 
masa

10. Mostra nr. 10 40
Fără coajă, în sara-
mură, acoperită cu 
peliculă polimerică

Fină, puțin 
amărui, nee-
chilibrat

Pasta moale, 
puțin fărâmi-
cioasă

Lipsă, în 
secțiune 
sunt ochiuri 
și goluri 
neregulate

Albă, 
uniformă 
în toată 
masa

11. Mostra nr. 11 45
Fără coajă, cosiță 
acoperită cu peliculă 
polimerică

Plăcut, de 
brânză, sărat 
moderat

Compactă, 
elastică, fi brată Lipseşte

Galbuie, 
uniformă 
în toată 
masa

12. Mostra nr. 12 35
Fără coajă, suprafaţa 
curată, netedă, fără 
deteriorări

Cu miros 
caracteristic 
înțepător

Compactă, cu 
gust de unt, 
dulcie

Lipsește 

Galbuie, 
uniformă 
în toată 
masa

13. Mostra nr. 13 32 Fără coajă, suprafaţa 
curată, netedă

Amărui, cu iz 
străin în gust 
și miros

Un cheag ne-
format, moale, 
fărâmicios

Lipsește 

Galbuie, 
uniformă 
în toată 
masa
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Tabelul 3
Indicii fi zico-chimici ai mostrelor de brânzeturi studiate

Nr.
d/o Mostra

Fr
. m

as
. 

gr
ăs

im
e 

(S
U

),%

Fracția masică, %

umiditate grăsimi în 
SU (de facto) sare proteine

Norma, conform Reglementării tehnice „Lapte și 
produse lactate” 30,0–80,0 1,0–60,0

0,4–5,0
(saramură

5,0–7,0)
nu mai  p. de 

16%

1. Mostra nr. 1 30 62,0 29,1 4,5 17,1
2. Mostra nr. 2 40 58,1 40,6 0,25 17,9
3. Mostra nr. 3 45 64,9 39,8 3,3 15,5
4. Mostra nr. 4 35 44,9 40,1 1,5 16
5. Mostra nr. 5 40 38,15 40,9 2,1 21,8
6. Mostra nr. 6 39 37,85 40,7 2,3 23,0
7. Mostra nr. 7 45 52,2 45,8 1,1 26,0
8. Mostra nr. 8 39 48,77 26,7 0,7 10,1
9. Mostra nr. 9 45 56,8 48,2 3,7 16,0

10. Mostra nr. 10 40 57,3 42,1 0,7 18,2
11. Mostra nr. 11 45 48,9 44,4 3,2 16,5
12. Mostra nr. 12 35 49,2 35,5 3,0 24,7
13. Mostra nr. 13 32 50,0 26,01 1,0 8,8         

Tabelul 4
Indicii Reichart–Meissl și Polenske în brânzeturile moi și în saramură

Nr.
d/o Mostra Fr. mas. grăsi-

me (SU),%

Indicii 
Raportul grăsimea 

lactică/vegetalăReichart–Me-
issl Polenske

1. Mostra nr. 1 30 21,9 2,7 100/0
2. Mostra nr. 2 40 22,1 2,8 100/0
3. Mostra nr. 3 45 20,2 2,1 100/0
4. Mostra nr. 4 35 20,6 2,1 100/0
5. Mostra nr. 5 40 24,1 3,3 100/0
6. Mostra nr. 6 39 24,7 3,5 100/0
7. Mostra nr. 7 45 25,8 3,7 100/0
8. Mostra nr. 8 39 11,4 1,7 45/55
9. Mostra nr. 9 45 20,5 2,4 100/0

10. Mostra nr. 10 40 22,6 3,0 100/0
11. Mostra nr. 11 45 20,7 2,6 100/0
12. Mostra nr. 12 35 25,1 3,6 100/0
13. Mostra nr. 13 32 7,9 1,1 25/75

fost efectuate analize organoleptice (tab. 2) și fi zico-
chimice (tab. 3). S-au selectat 12 mostre de brânzeturi 
din rețeaua de comerț (diferiți producători) și o mostră 
de produs de brânză.

Conform indicilor organoleptici studiați, practic toa-
te mostrele corespund cerințelor Reglementării tehni-
ce. Mostra nr. 8 corespunde cerințelor produsului de 

brânză. Mostra nr. 13 nu corespunde cerințelor pentru 
produs de brânză.

Conform datelor studiate, se observă că toate 
mostrele, cu excepția a 4, corespund Reglementării 
tehnice.

Mostrele nr. 3 și 4 nu corespund după fracția 
masică de grăsime (recalcul la substanța uscată). 
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Mostra nr. 8 nu corespunde după fracția masică de 
grăsime (recalcul la substanța uscată) și de protei-
nă. Conform acestor rezultate, alimentele date sunt 
produse de brânză. Mostra nr. 13 nu corespunde 
cerințelor Reglementării tehnice pentru produsul de 
brânză.

Conținutul scăzut de grăsime în brânzeturi poate 
fi  rezultatul falsifi cării în procesul tehnologic, atunci 
când o parte a laptelui cu fracția masică de grăsime 
necesară se înlocuiește cu lapte degresat.

Pentru stabilirea  falsifi cării de produs în grăsimea 
lactică s-a studiat compoziția acizilor grași.

Indicele Reichart–Meissl demonstrează conți-
nutul acizilor grași inferiori (oleic și capronic). Gră-
simea din lapte constituie 20–30, iar în uleiurile de 
fl oarea-soarelui, bumbac, mais, soia și cocos indi-
cele acesta constituie  0–8.

Această diferență se folosește pentru determina-
rea naturaleței grăsimii lactice, atunci când se suspec-
tă o falsifi care.

Indicele Polenske caracterizează conținutul 
acizilor grași inferiori volatili insolubili în apă (ca-
prilic și caprinic). În grăsimea lactică acest indice 
este de 1,9–5.

A fost studiată compoziția acizilor grași în grăsi-
mea lactică, obținută din mostrele cercetate. S-au 
determinat indicii Reichart–Meissl și Polenske 
(tab. 4).

Conform datelor studiate, se observă că în mostra 
nr. 8 persistă grăsimea vegetală. În mostra nr. 13 se 
conține mai multă grăsime vegetală decât cea lactică. 
Toate celelalte mostre conțin grăsime lactică.

1. Hotărârea de Guvern nr. 611 din 05.07.2010 despre apro-
barea Reglementării tehnice ,,Lapte şi produse lactate”.

2. SM ISO 11870:2014 (Anexa).
3.  „Viziuni asupra produselor lactate. 5. Brânzeturi. 5.1. Brân-

ză tare, semitare”. E. Iorga,  E. Voitco, T. Achimova, L.  Rabotni-
cova, D. Crucirescu.

4. Сыроделие Р.Ф. Классификация сыров (система клас-
сификации сыров).

5. GOST R 52100-2003 «Спреды и смеси топленые». Об-
щие технические условия.
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CONCLUZII

1. S-a efectuat monitoringul brânzeturilor moi și în 
saramură, produse în Republica Moldova şi cele de 
import, afl ate în reţeaua de comerţ.

2. Conform indicilor organoleptici, toate mostrele 
corespund cerințelor documentației normative, iar con-
form indicilor fi zico-chimici, mostrele nr. 3 și 4 nu cores-
pund după fracția masică de grăsime. Mostra nr. 8 nu 
corespunde după fracția masică de grăsime (recalcul 
la substanța uscată) și de proteină. În baza acestor re-
zultate conchidem că alimentele date sunt produse de 
brânză. Mostra nr. 13 nu corespunde cerințelor Regle-
mentării tehnice pentru produsul de brânză.

3. Rezultatele studierii compoziției acizilor grași 
demonstrează prezența grăsimilor vegetale în mostra 
nr. 8. În mostra nr.13 se conține mai multă grăsime ve-
getală decât cea lactică. Toate celelalte mostre conțin 
grăsime lactică.
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