
Proiect: Dezvoltarea unor tehnologii inovative, pe bază de enzime, pentru structurarea 

și procesarea proteinelor de soia (SOYZYME) 

Contract de finanțare nr. 99/2016  

 

Etapa 4: Dezvoltarea unor procese de fabricație pentru industria de procesare a cărnii, la 

nivelul stației pilot. Elaborarea tehnologiilor de producție și de realizare de șarje pilot de 

produse procesate din carne. Analiza SWOT a matricelor alimentare. Diseminare rezultate și 

promovare proiect / termen de predare 31.01.2020 

 

În această etapă au fost realizate experimentări privind analiza ingredientelor proteice 

care au fost folosite la fabricarea produselor de carne (de tip cârnați). Au fost selectate 2 

tipuri de hidrolizatele proteice din soia (SPH) pornind de la materia primă, concentratul 

proteic din soia (furnizat de firma SOJAPROTEIN) și un produs comercial existent pe piață. 

 Hidrolizatele proteice au fost obținute folosind enzimele: Neutrază-Flavorzimă (NF) și 

Umamizimă (UMA). 

 

 Au fost fabricare 5 rețete de cârnați din porc-vită cu/fără adaos de SPH: 

 Proba 1 control fără adaos de hidrolizat  

 Proba 2 cu adaos hidrolizat comercial, de pe piață (2%)  

 Proba 3 cu adaos hidrolizat NF (2%)  

 Proba 4 cu adaos hidrolizat UMA (2%) 

 Proba 5 cu adaos hidrolizat UMA (1% ) 

 A fost prezentată schemă tehnologică pentru obținerea cârnaților. 

 Analiză proprietăți texturale: adaosul de hidrolizat proteic din soia SPH a condus la 

scăderea fermității cârnaților (probele 3, 4 și 5).  

 variația fermității: UMA 2% < UMA 1% ≈ NF 2% < control < comercial  

 elasticitatea probelor cu adaos de SPH a prezentat valori apropiate cu proba control 

(fără adaos), dar mai mici decât proba 2 (comercial) 

 Analiză senzorială probe prăjite: 

 proba 3 (NF 2%) este mai legată decât proba 4 (UMA 2%); 

 proba 4 (UMA 2%) prezintă senzația de păstos în masticație, la proba 3 (NF 2%), 

efectul este mai puțin evident; 



 textură diferită între probe: fermitatea scade în ordinea: proba 2 (comercial) > proba 3 

(NF) > proba 4 (UMA); 

 gradul de acceptanță e mai mare la proba cu NF decât UMA; 

 concluzie generală: utilizarea hidrolizatului Neutrază-Flavorzimă. Ambele tipuri de 

hidrolizat s-ar preta mai bine la obținerea de crenvurști (pastă moale). 

 Analiză microbiologică: 

 probele de cârnați nu au prezentat contaminare cu bacterii patogene fiind conforme 

cerințelor de calitate prevăzute în regulamentele europene. 

 Testul de acceptanță cu consumatorii țintă a evidențiat faptul că există diferențe 

semnificative între probele cu hidrolizat proteic din soia față de cele cu hidrolizat comercial,  

din punct de vedere al profilului senzorial dezvoltat al preparatul din carne. Distribuțiile 

notelor pentru cele trei atribute evaluate (aspect, gust și apreciere globală), au prezentat 

diferențe semnificative între probele cu hidrolizat comercial și probele cu hidrolizat obținute. 

De asemenea, testul a evidențiat faptul că probele de cârnați cu hidrolizat comercial sunt 

superioare din punct de vedere al calității senzoriale față de probele cu hidrolizat proteic din 

soia obținut cu UMA.  

 Testul de preferință cu consumatorii a scos în evidență profilul senzorial îmbunătățit al 

probelor de cârnați cu adaos de 1% hidrolizat proteic (obținut cu UMA) față de probele de 

cârnați cu adaos de 2% hidrolizat proteic (obținut cu UMA). 

 

 Diseminare: 1 articol acceptat spre publicare în Journal of Hygienic Engineering Design 

 Actualizare pagina web (http://www.naturalingredientsrd.eu/soyzyme/) 

 Materiale promoționale (poster, fișă tehnică produs) 

 Panel potențiali consumatori supliment alimentar 

http://www.naturalingredientsrd.eu/soyzyme/


    

      

   

 
Figura 2. Imagini din timpul experimentelor pentru fabricarea cârnaților.  

 



       
Figura 3. Imaginea probelor de cârnați în secțiune.  

 

 

 
 

 
 

Figura 4. Imagini de la panelul cu potențiali consumatori de supliment alimentar 





 

 

 

FIŞĂ TEHNICĂ 

FIBERZYME  
1-Identificare produs 

Denumire produs: FIBERZYME  
Cod produs : #MHP-ARO01 
Utilizarea produsului : produse de panificație și patiserie (biscuiți, checuri, fursecuri, etc.), paste din carne (crenvurști, 
pate) 
 
2-Informaţii produs  
Produsul este un amestec de hidrolizat enzimatic de proteine din soia şi fibre vegetale din fructe mature de aronia, 
obținute prin uscarea controlată a pulpei rezultate după presarea acestora. 
 
3-Alergeni 
Anexa II  Regulamentul (UE) Nr.1169/2011 : Produsul are în compoziţia sa hidrolizat enzimatic de proteine din soia 
 
4-GMO 
Regulamentul (UE) Nr.1829/2003 şi 1830/2003 : Nu sunt date cunoscute 
 
 5-Informaţii produs 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Aspect Produs solid, sub formă de pudră 

Culoare ambră la maro-roșcată 

Miros Caracteristic, fără miros de fermentat sau mucegai 

Gust Caracteristic, amintind de fructul de provenienţă al fibrelor 

Corpuri străine lipsă 

Proprietăţi fizico-chimice  

Granulaţie peste 1 mm, % max. 10 

Umiditate,  % max. 10 

Conţinut proteine, % min.  28,0 

Conţinut fibre, % 26,0 -32,0 

Conținut glucide, %, max. 30,0 

Conţinut grăsimi, % max. 2,0 

Cenușă, % max. 5,0 

Proprietăţi microbiologice  

Enterobacteriaceae, ufc/g, max. 10 

Drojdii și mucegaiuri, ufc/g , max. 100 

Valoare energetică / 100 gr, Kcal/ Kjouli 299/1256 

 
6-Informaţii toxicologice 
Nu sunt date cunoscute 
 
7-Ambalare, depozitare şi termen de valabilitate 
Produsul se ambalează în recipienţi de sticlă sau plastic cu gură largă,  de 100 gr capacitate, recipienți etichetați in 

conformitate cu legislația în vigoare, în vederea informării complete, corecte și precise a consumatorilor. 

Depozitarea produsului” FIBERZYME”  se face în spaţii special amenajate, la o temperatură de 5-25 
0
C,  care trebuie să 

respecte normele de igienă aprobate de Ministerul Sănătăţii şi prevăzute de  legislaţia în vigoare.  Termenul de 

valabilitate al produsului este de 12 luni.  

 
8-Alte informaţii  
În conformitate  cu reglementările în vigoare garantăm că informaţiile prezentate se bazează pe parametrii legali de 
calitate. Orice utilizare neconformă se face pe propria răspundere. 
 
 
  



 

 

 

FIŞĂ TEHNICĂ 

FIBERZYME PREMIUM 
1-Identificare produs 
Denumire produs: FIBERZYME PREMIUM 

Cod produs : #MHP-ACC01 
Utilizarea produsului : este destinat utilizării ca supliment alimentar cu conținut ridicat de proteine și fibre 

 
2-Informaţii produs  
Produsul este un amestec de hidrolizat enzimatic din proteine de soia şi fibre vegetale din fructe de aronia, cătină și semințe de 

cânepă, fibre  obținute după prelucrarea prealabilă a acestora. 
 
3-Alergeni 
Anexa II  Regulamentul (UE) Nr.1169/2011 : Produsul are în compoziţia sa hidrolizat enzimatic din proteine de soia. 

 
4-GMO 
Regulamentul (UE) Nr.1829/2003 şi 1830/2003 : Nu sunt date cunoscute 

 
 5-Informaţii produs 
 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Aspect Produs solid, sub formă de pudră 

Culoare ocru, cu particule maro-roșcate 

Miros Caracteristic, fără miros de fermentat sau mucegai 

Gust 
Caracteristic, amărui-acrișor,  amintind  de gustul  fructelor/semințelor de 

proveniență 

Corpuri străine  lipsă 

Proprietăţi fizico-chimice  

Granulaţie peste 1 mm, % max. 10 

Umiditate,  % max. 8 

Conţinut proteine, % min.  30,0 

Conţinut fibre, % 20,0 -25,0 

Conținut glucide, %, min. 26,0 

Conţinut grăsimi, % max. 5,0 

Cenușă, % max. 6,0 

Proprietăţi microbiologice  

Enterobacteriaceae, ufc/g, max. 10 

Drojdii și mucegaiuri, ufc/g , max. 100 

Valoare energetică / 100 gr, Kcal/ Kjouli 340/1429 

 
6-Informaţii toxicologice 
Nu sunt date cunoscute 
 
7-Ambalare, depozitare şi termen de valabilitate 
Produsul se ambalează în recipienţi de sticlă sau plastic cu gură largă de 100 gr capacitate, etichetați in conformitate cu legislația în 

vigoare, în vederea informării complete, corecte și precise a consumatorilor. 

Depozitarea produsului” FIBERZYME PREMIUM” se face în spaţii uscate, la o temperatură de 5-25
0
C,  care respectă normele de igienă 

aprobate de Ministerul Sănătăţii şi prevăzute de  legislaţia în vigoare.   

Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni.  

 

8-Alte informaţii  
În conformitate  cu reglementările în vigoare garantăm că informaţiile prezentate se bazează pe parametrii legali de calitate. Orice 
utilizare neconformă se face pe propria răspundere. 

 
 
 
 
 
  


