


Suntem fiinte umane, iar fără alimente nu putem trăi, nu ne putem 
dezvolta, nu putem asigura corpului nostru confortul nutritiv de care are 

nevoie pentru a funcționa eficient. 

Astfel, în decursul istoriei oamenii au căutat modalități diverse de a răspunde 
acestei imperative necesități:  

iar astăzi mâncarea noastră depinde de marfa comercializată prin lanțuri 
vaste de hiper/mega magazine. 



Nu putem ignora 
tendințele societății 

globale în care trăim și 
este evident că sesizăm 

erorile ecologice, 
biologice, chimice, pe care 
alimetele disponibile prin 

“evoluția” industriei 
alimentare le presupun, 

dar asta suntem, 
consumatori.  

Așadar, avem cumpărături 
de făcut!!!



Totuși, nu suntem total vulnerabili, mai avem o armă care poate 
diminua efectele negative ale unor alimente ce prin producerea și 

consumarea lor la scara mondială produc dezastre ecologice și erodează 
sănătate, informația.  

Iar eticheta fiecărui produs ne informează, 
desigur, dacă o citim!



Alimentele a caror ingrediente o sa le 
analizam impreuna sunt:





INGREDIENTE:  
zahar, ulei vegetal de palmier, unt de cacao, sirop de glucoza-fructoza, lapte praf degresat, zer praf (din 
lapte), masa de cacao, piure de zmeura 2,5%, grasime din lapte, emulsificanti (lecitina din soia, E476, 
lecitina din floarea soarelui), agent de umezire (sirop de sorbitol), arome, corector de aciditate, pasta de 
alune, stabilizator (pectine), colorant (carmine).

INGREDIENTE:  
masa de cacao, unt de cacao, pudra de cacao, zahar, 
emulsificator: lecitina din soia, aroma: vanilie.





Siropul de glucoza (glucoza lichida) este un substitut al zaharului utilizat in cofetarie-
patiserie.

INGREDIENTE: 

Gelatina este o substanţă bogată în colagen care se 
găseşte în principal în oasele şi pielea animalelor.

Pectina naturală/E440 sunt polizaharide ce se găsesc în mod natural în părțile 
nelemnoase ale plantelor și pentru a fi folosite în alimente sunt extrase chimic din 
acestea, în special din coaja citricelor.

Sorbitol /E420- se formeaza prin hidrogenarea siropului de glucoza.

Carmin /cârmâz, roșu natural/ E120, este un pigment al unui colorant roșu-deschis 
obținut din sarea de aluminiu a acidului carminic, care este produs de 
unele insecte: coșenila roșie și coșenila poloneză. Este folosit si la fabricarea florilor 
artificiale, vopselelor, cerneală și alte produse cosmetice.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pigment
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_carminic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Insecte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dactylopius_coccus
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Co%C8%99enila_polonez%C4%83&action=edit&redlink=1




Curcumina sau E100 este un colorant galben obţinut din 
rădăcinile de Curcuma domestica şi Curcuma longa (şofran 
indian). Atenţie – există şi curcumină ce poate fi obţinută în 
mod artificial, prin sinteză chimică. 

INGREDIENTE: 

Curcumina (E100) poate produce următoarele efecte dăunătoare: greaţă, migrene, 
diaree, afecţiuni ale sistemului digestiv, iritaţii ale pielii (când este folosită în 
cosmetice) etc. E100 trebuie evitat de persoanele ce suferă de afecţiuni ale bilei sau 
ficatului, de copii şi de persoanele cu carenţă de fier.
Albastru briliant – E133 este un colorant sintetic obţinut 
din produse petroliere.
E133 este un aditiv alimentar periculos ce este interzis în 
peste 10 tari din Uniunea Europeană.

Uleiul vegetal de palmier este obtinut din pulpa si semintele fructelor palmierului 
de ulei (Elaeis Guineensis), o planta aceracee africana. Uleiul de palmier este un 
ulei vegetal relativ ieftin comparativ cu alte uleiuri si poate fi produs tot timpul 
anului. Concurentul sau direct, soia, are o productivitate de 0,8 tone/hectar (la fel ca 
si floarea soarelui sau rapita) pentru o suprafata cultivata, productivitatea uleiului de 
palmier este de 9 tone la hectar. 

Uleiul vegetal de cocos 

http://cesamancam.ro/sofran-indian-turmeric-tumeric.html
http://cesamancam.ro/fierul-rol-si-surse.html




INGREDIENTE: 
Ceară de carnauba /E903, este un derivat dintr-un palmier sud-
american. Se folosește la fabricat cerneluri, dar și în cosmetică; 
ocazional cauzează reacții alergice. Ceara de carnauba oferă 
stabilitate rujurilor, creioanelor de contur și rimelului, chiar și la 
temperaturi ridicate. Se folosește și în rețetele pentru ceara de 
parchet, creme de lustruire, de lăcuire și pentru încălțăminte, în 
producerea săpunului și lumânărilor, învelișurilor protectoare 
pentru pastile și ca agent de finisare pentru drajeuri.

• Pot sa mai contina urme de arahide, lapte, ou, 
soia, fructe cu coaja lemnoasa!!!



Noi suntem cei care avem puterea, noi suntem cei care 
cumpărăm și dacă ne facem temele înainte de a merge la 

cumpărături, apoi lecturăm atenți etichetele 
îmbietoarelor alimente înainte să le punem în coș, vom 

ști să câștigăm  
sănătatea noastră și a mediului înconjurător!  

       

       prof. Balan Elena Ancuța 
GPP MICUL PRINȚ Rădauți


