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REZUMAT 

Siguranţa alimentelor este o preocupare globală în continuă creştere, adaptată la dezvoltarea standardelor de management al 
calităţii. Sistemul HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) a pus accent pe controlul proceselor pe parcursul etapelor de 

producţie iniţiale utilizând controlul operatorilor de proces şi/sau a tehnicilor de evaluare continuă a punctelor critice pentru control. 
Riscul sau pericolul, în cazul de faţă, îl reprezintă reducerea duratei de viaţă a băuturilor răcoritoare destinate consumului. Deoarece 

un test în timp necesită un număr mare de analize pe întreaga periodă de valabilitate, s-au demarat cercetări în vederea 
determinării accelerate a duratei de viaţă (Accelerated shelf life determination - ASLD), prin supunerea produsului la condiţii relativ 

severe de depozitare. 
 

ABSTRACT 

Food security is an increasing global preoccupation imposed by the development of management quality standards. Hazard Analysis 
Critical Control Points (HACCP) system is based on the process control during the production steps. It used the control of process 

operators and/or continuous evaluation techniques of critical control points. In this situation, the risk is to diminish the shelf life of 
cooling drink. The grate number of analysis used to determine the self life of a drink led to another method, named Accelerated 

shelf life determination (ASLD) that relies on storing foods at severe conditions. 
 

Cuvinte cheie: HACCP, durată de viaţă, ASDL, suc de portocale 

Keywords: HACCP, shelf life, ASDL, orange juice 

 

1. INTRODUCERE 

Sistemul HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Points), ca instrument de gestiune a securităţii sanitare a 

alimentelor, presupune o metodă de control al punctelor 

critice în timpul transformării produselor, în scopul prevenirii 

apariţiei problemelor de securitate sanitară a acestora. 

Analiza pericolelor este primul principiu al sistemului 

HACCP. Aşa cum indică şi prescurtarea, ea reprezintă una 

din cea mai importantă etapă. Documentul Analiza 

riscurilor - puncte critice pentru control (HACCP) şi linii 

directoare privind aplicarea sa din Codex alimentarius 

defineşte pericolul astfel: „un agent biologic, chimic sau 

fizic sau o stare a alimentului care poate avea un 

potenţial efect nociv asupra sănătăţii”. 
Analiza pericolelor este necesară atunci când se 

elaborează un plan HACCP în scopul limitării pericolelor 

a căror eliminare sau reducere la un nivel acceptabil este 

esenţială pentru producerea unor alimente sănătoase [1]. 

În orice analiză bazată pe principiile HACCP sunt 

esenţiale următoarele: 

 identificarea pericolelor majore (pericolul, în cazul 

de faţă, îl reprezintă probabilitatea reducerii duratei de 

viaţă a produselor destinate consumului); 

 determinarea punctelor critice de control, stabilirea 

limitelor critice şi a procedurilor de monitorizare al acestora. 

Este lesne de înţeles că pericolele majore sunt creşterea 

microbiană şi deteriorarea aromei şi a texturii alimentului – 

în cazul nostru, băuturile răcoritoare – ca urmare a 

modificărilor fizico-chimice induse de dezvoltarea 

microorganismelor [2]. 
Dintre sucurile de citrice, sucul de portocale este cel 

mai apreciat şi consumat datorită aromei sale şi a 
conţinutului ridicat de vitamina C. Aprecierea calităţii şi 
determinarea duratei de viaţă (termenul de valabilitate) a 
acestuia se bazează în principal pe urmărirea evoluţiei 
vitaminei C în timpul depozitării, dar există şi alţi 
parametri calitativi (precum culoarea şi aroma) care sunt 
foarte importanţi. În timp, vitamina C se oxidează, iar 

viteza de oxidare a acesteia depinde de condiţiile de 
depozitare.  

Deteriorarea sucului este cauzată, în principal, de prezenţa 
oxigenului. Efectele adverse ale prezenţei acestuia sunt, pe 
lângă oxidarea acidului ascorbic, îmbrunarea şi dezvoltarea 
bacteriilor aerobe şi a drojdiilor [3]. 

În prezent, nevoile consumatorilor se îndreaptă spre 
produse de calitate superioară, cu aromă şi textură 
corespunzăzoare, care nu îşi pierd valoarea nutriţională. 
Din acest motiv, producătorii de sucuri trebuie să 
demareze studii cinetice privind influenţa paramerilor 
interni şi externi, de fiecare dată când un produs nou sau 
îmbunătăţit este lansat pe piaţă [4]. 

Metodele de analiză chimică sau fizico-chimică permit 
aprecierea nivelului de calitate al produselor. Utilizarea 
riguroasă a metodelor specifice de analiză permite 
obţinerea de rezultate reproductibile, care pot fi analizate 
statistic. Acest mod analitic de tratare a problemei poate 
avea, în particular, numeroase utilizări în sistemul 
agroalimentar, permiţând conceperea corectă a produselor, 
introducerea în producţie a unui sistem de control şi de 
asigurare a calităţii şi chiar estimarea duratei de viaţă a 
produsului pe baza determinărilor statistice [5].  

Controlul microbiologic, precum şi urmărirea în timp a 
evoluţiei parametrilor fizico-chimici folosiţi la estimarea 
termenului de valabilitate a unui produs obţinut industrial, 
cu durată lungă de viaţă, pot consuma multe resurse şi pot 
aduce întârzieri semnificative în lansarea sa pe piaţă.  

Pentru a evita această problemă, cercetătorii din dome-
niul alimentar au demarat studii de determinare accelerată a 
duratei de viată (ASLD), care constau în supunerea pro-
dusului la condiţii relativ severe de depozitare [6, 7, 8, 9]. 

 Studiul s-a realizat pe sucuri naturale de portocale, 
deoarece acestea sunt produse alimentare foarte acide, cu 
pH cuprins între 2,5 şi 3,5 şi stabile în timp. Acest mediu 
acid este preferat doar de drojdii şi mucegaiuri; în condiţii 
de pH între 1,5 şi 2,5, acestea înregistrează un minimum 
de creştere. Cu toate acestea, adaosul de zahăr la produs, 
întâlnit la majoritatea sucurilor naturale (nectaruri), 
favorizează înmulţirea bacteriilor saprofite, a drojdiilor şi 
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a mucegaiurilor, chiar şi la temperaturi scăzute de păstrare 
a acestora.  

Bacteria asociată fructelor şi sucurilor de fructe este 

Lactobacillus spp. Aceasta determină transformarea 

zaharurilor solubile (zaharoză, glucoză, fructoză) în dioxid 

de carbon, acid lactic, acid acetic, butiric, alcool etilic 

(fermentaţie anaeroba lactică, alcoolică, butirică etc.) [10]. 

Efectul temperaturilor crescute asupra multor reacţii 

chimice, ca şi reacţiile adverse, adică schimbările care au 

loc în timpul depozitării, sunt bine cunoscute.  

În scopul accelerării reacţiilor de degradare oxidativă, 

temperatura utilizată la testare va fi mai ridicată decât cea 

optimă de depozitare. Astfel: 

 în cazul produselor congelate se recomandă 

temperaturi de testare de -7...0
0
C; 

 în cazul produselor refrigerate se recomandă 

temperaturi între 7...10
0
C; 

 pentru produsele depozitate la temperatura camerei 

se utilizează temperaturi de la 30...50
0
C [11]. 

2. SCOPUL STUDIULUI 

Plecând de la ipoteza conform căreia pericolul biologic 

constituie principalul factor al reducerii duratei de viaţă a 

băuturilor răcoritoare, s-au analizat parametrii fizico-

chimici şi s-a efectuat  controlul microbiologic la diferite 

băuturi răcoritoare cu conţinut variabil de concentrat de 

fruct, ambalate în diferite materiale şi păstrate la 

temperaturi normale, respectiv ridicate, de depozitare. 

Deci, în scop aplicativ, s-a urmărit în timp evoluţia 

principalilor parametri calitativi pentru mai multe 

sortimente de băuturi răcoritoare comercializate în 

România, în vederea aprecierii comparative a rezultatelor 

şi a estimării termenului de valabilitate al acestora prin 

determinarea duratei acceptabile de viaţă. 

3. MOD DE LUCRU 

Ca material de studiu s-au folosit sucuri de portocale 
existente pe piaţă, ambalate în flacoane PET de 1,5 l, cu 
adaos de conservanţi: benzoat de sodiu şi sorbat de 
potasiu, respectiv aseptic în cutii Tetra Pak de 1 l, fără 
adaos de conservanţi. Probele de suc au fost păstrate în 
aceleaşi condiţii, la temperatura camerei. 

Practic, s-au efectuat lunar, timp de 9 luni, următoarele 
analize: 

 analiza organoleptică (culoare, gust şi miros); 

 substanţa uscată (SU) [
0
Brix], cu refractometrul 

Abbe RFM800; 

 aciditatea sucurilor (Ac) [g/l acid citric], utilizând un 
titrator automat Mettler Toledo DL53;  

 pH-ul; 

 cantitatea de vitamina C [mg/l], titrimetric, cu 2,6 
diclorfenolindofenol. 

Pentru analiza microbiologică, drojdiile şi 
mucegaiurile (D&M) se pun în evidenţă prin creşterea pe 
mediul Orangeserum Agar şi incubarea se face la 
temperatura camerei (20-25

o
C ), timp de 2-5 zile, fiind 

urmată de numărarea acestora. 
Rezultatele obţinute prin analiza sucului de portocale 

(A) cu conţinut de 5% fruct, ambalat în recipient PET de 
1,5 l, sunt prezentate în tabelul 1. 

Comparativ, rezultatele obţinute la analiza sucului de 
portocale (B) cu conţinut de 5% fruct ambalat în recipient 
PET de 1,5 l sunt prezentate în tabelul 2. 

Rezultatele obţinute la analiza unui suc de 

portocale (C) cu conţinut de 20% fruct, ambalat în 

cutie Tetra Pak 1 l sunt prezentate în tabelul 3. 
Cantitatea de vitamina C urmărită în timp 

înregistrează valori mai mari în cazul  sucului cu 
conţinut mai mare de fruct (20 %) – proba (C), decât în 
cazul probei (B) şi a probei (A) cu conţinut de fruct  
de 5 %. 

 

Tabelul 1. Evoluţia  în timp a parametrilor fizico-chimici ai produsului (A) 

Timp 

[luni] 
SU [

0
Brix] Ac[g/l] pH 

Vit.C 

[mg/l] 

0 11,2 4,64 2,942 257,97 

1 11,1 4,72 2,792 250,00 

2 11,0 4,84 2,899 207,14 

3 11,3 4,698 2,909 220,00 

4 11,2 4,65 2,896 195,71 

5 11,3 4,68 2,808 142,85 

6 11,4 4,85 2,867 139,42 

7 11,5 4,785 3,033 121,73 

8 11,6 4,732 2,991 112,84 

9 11,6 4,747 3,01 108,82 

Caracteristici organoleptice ale sucului de portocale 5% (produsul A) proaspăt: culoare portocalie, fluid, opalescenţă bună, miros şi gust 

de coajă de portocală coaptă; 

Observaţii. După aproximativ 8 luni de la data fabricaţiei, produsul suferă modificări de gust, predomină o „portocală prea coaptă”, uşor 

fermentată, deşi produsul este sigur din punct de vedere microbiologic. Produsul prezintă o uşoară depunere şi un inel fin la partea superioară 

a flaconului după 6 luni. 
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Tabelul 2. Evoluţia în timp a parametrilor fizico-chimici ai produsului (B)  

Timp 

[luni] 
SU [

0
Brix] Ac[g/l] pH 

Vit.C 

[mg/l] 

0 10,9 5,01 2,918 304,34 

1 10,8 5,00 2,892 302,00 

2 11,1 5,03 2,896 211,42 

3 11,3 4,72 2,892 178,57 

4 11,3 4,76 2,899 210,00 

5 11,4 4,77 2,743 157,14 

6 11,4 4,81 2,846 166,66 

7 11,5 4,77 3,041 118,84 

8 11,6 4,825 3,039 116,85 

9 11,6 4,786 3,033 120,58 

Caracteristici organoleptice ale sucului de portocale 5% ( produsul B) proaspăt: culoare portocalie, fluid, opalescenţă bună, miros şi 

gust de portocală coaptă, juicy. 

Observaţii. După aproximativ 5 luni de la data fabricaţiei produsul suferă modificări de gust, predomină o ,,portocală prea coaptă”, uşor 

fermentată, deşi produsul este sigur din punct de vedere microbiologic. Produsul prezintă inel pronunţat la gâtul flaconului şi o uşoară 

depunere după 6 luni. 

 

Tabelul 3. Evoluţia în timp ai parametrilor fizico-chimici a produsului (C)  

Timp 

[luni] 
SU [

0
Brix] Ac[g/l] pH 

Vit.C 

[mg/l] 

0 10,2 2,750 3,461 618,57 

1 10,1 2,820 3,440 625,00 

2 10,3 2,693 3,406 533,33 

3 10,2 2,731 3,400 534,33 

4 10,3 2,778 3,413 535,29 

5 10,3 2,677 3,445 492,85 

6 10,3 2,745 3,390 482,35 

7 10,5 2,993 3,455 473,52 

8 10,3 2,993 3,464 449,25 

9 10,4 3,025 3,445 438,25 

Caracteristici organoleptice ale produsului proaspăt (C) ambalat în cutie Tetra Pak: culoare portocalie, fluid, semiopalescent, miros şi 

gust de portocală coaptă, juicy, fresh. 

Observaţie. După aproximativ 5 luni de la data fabricării, produsul suferă modificări de gust, predomină o ,,portocală prea coaptă”, 

uleioasă, „gust de fiert”, deşi produsul este sigur din punct de vedere microbiologic.  
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Fig. 1. Evoluţia în timp a cantităţii de acid ascorbic. 
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Se observă că sucul de portocale cu 5% fruct, îmbuteliat 

în recipient PET, înregistrează o pierdere semnificativă de 

vitamina C; după şapte luni de păstrare la temperatura 

camerei, retenţia de vitamina C exprimată în procente 

scade sub 50% indiferent de cantitatea iniţială de vitamina C. 

De asemenea, se poate remarca avantajul ambalării 

aseptice a produselor în cutie Tetra Pak, caz în care 

pierderea vitaminei C este semnificativ mai mică. Abia 

după opt luni de păstrare la temperatura camerei, retenţia 

de vitamina C exprimată în procente scade sub 70 %.  

În cazul produselor cu termen de valabilitate mai mare, 

metoda descrisă mai sus este sigură, dar necesită un timp 

mai îndelungat, necesar testării în timp a produselor.  

Astfel, pentru reducerea timpului de testare s-au 

efectuat, în paralel, teste pe sucuri de portocale cu conţinut 

variabil de fruct (100 % natural – (D), respectiv 5 %  

fruct – (E), pentru comparaţie) folosindu-se metoda 

determinării accelerate a duratei de viaţă (Accelerated 

shelf life determination - ASLD). 

Probele proaspăt preparate au fost analizate fizico-

chimic şi din punct de vedere microbiologic, înainte şi 

după păstrarea la temperatura de 50
0
C în etuvă timp de  

7 zile. 

Rezultatele experimentale pentru sucul cu conţinut de 

100 % fruct, ambalat în cutie Tetra Pak, sunt prezentate în 

tabelul 4. 

 Valorile foarte apropiate ale parametrilor fizico-

chimici confirmă faptul că păstrarea la temperatura de 

50
0
C timp de 7 zile este echivalentul a 9 luni de păstrare la 

temperatura camerei, fapt dovedit de modificările 

acidităţii, al cantităţii de vitamina C şi ale numărului de 

drojdii şi mucegaiuri. 

 
Tabelul 4. Rezultatele comparative ale evoluţiei parametrilor fizico-chimici  

şi microbiologici în cazul produsului (D) 

Data analizei SU [
0
Brix] Ac [g/l] pH 

Densitatea 

[g/ml] 

Vit.C 

[mg/l] 
D&M/ml 

Ziua 1 11,2 7,982 3,775 1,045 518,84 0 

Dupa 9 luni la 25oC 11,3 7,103 3,823 1,043 329,25 2 

Dupa 7 zile la 50oC 11,1 7,098 3,817 1,039 328,35 1 

 
Tabelul 5. Rezultatele comparative ale  parametrilor fizico-chimici în cazul produsului (E) 

Data analizei SU [
0
Brix] Ac [g/l] pH 

Densitatea 

[ g/ml] 

Vit.C 

[mg/l] 
D&M/ml 

Ziua 1 11,1 4,504 2,830 1,041 400,00 0 

Dupa 9 luni la 250C 11,3 4,653 3,823 1,043 220,57 0 

Dupa 7 zile la 500C 11,4 4,696 2,904 1,038 276,11 0 

 

Rezultatele experimentale confirmă eficienţa metodei 

de determinare accelerată a duratei de viaţă prin expunerea 

produselor la temperaturi ridicate (maxim 50
o
C), când 

valorile parametrilor fizico-chimici sunt aproximativ egale 

cu cele obţinute la produsele păstrate la temperatura 

camerei, după aproximativ 9 luni de la data fabricaţiei  

Dezavantajul metodei ASLD îl constituie faptul că 

aceasta este recomandată a se aplica doar sucurilor 

îmbuteliate la sticlă sau Tetra Pak, deoarece flacoanele 

PET, la temperaturi ridicate, suferă modificări structurale, 

ceea ce influenţează negativ gustul produsului.  

Studiul realizat permite includerea în planul HACCP a 

etapei de depozitare, ca punct critic cu risc biologic pentru 

siguranţa alimentului. Chiar dacă am presupune că 

procesul de preparare şi îmbuteliere s-a realizat aseptic, în 

condiţii impecabile, temperaturile mari de depozitare 

accelerează reacţiile de degradare şi reduc semnificativ 

termenul de valabilitate al băuturilor răcoritoare.  

De asemenea, nerespectarea temperaturii de depozitare 

a concentratelor de fructe folosite la prepararea sucurilor 

de fructe induce un risc biologic suplimentar de reducere a 

termenului de valabilitate al produselor finite. 
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4. CONCLUZII 

Sistemul HACCP se bazează pe date ştiinţifice, 

identifică sistematic pericolele specifice şi măsurile 

pentru controlul acestora, în scopul asigurării securităţii 

sanitare a alimentelor. HACCP se bazează pe prevenirea 

şi reducerea  dependenţei de inspecţii şi teste asupra 

produselor finite. 

Perioada de timp de la preparare sau procesare până 

când produsul devine nesigur sau nu este acceptat de 

consumatori reprezintă durata maximă de viaţă a 

produsului, interval de timp care trebuie determinat înainte 

ca produsul să fie scos pe piaţă, pentru a evita cheltuieli 

suplimentare şi a câştiga piaţa.  

Principalul parametru fizico-chimic care trebuie 

monitorizat în timp pentru estimarea termenului de 

valabilitate este conţinutul în vitamina C.  

Pentru limitarea pierderilor inevitabile de vitamina C în 

timp, este indicată utilizarea la ambalare a cutiilor Tetra 

Pak, în detrimentul flacoanelor PET, şi depozitarea la 

temperaturi scăzute.  

Rezultatele experimentale prezentate confirmă relaţia 

strânsă între schimbările datorate depozitării la temperaturi 

de 50
o
C timp de 7 zile (metoda ASLD) şi cele survenite în 

timp (9 luni) în condiţii normale de depozitare (25°C). 

Relaţia astfel demonstrată rămâne valabilă nu numai 

pentru produsul în cauză, ci şi pentru aceleaşi tipuri de 

produse. Studiile realizate constitue un argument pentru un 

 

mecanism unic al degradarii sucurilor în funcţie de 

conţinutul de fruct şi de tipul ambalajului. 
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