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Acrilamida periculoasă se formează în timpul coacerii, rumenirii sau prăjirii de 

cereale, cafea sau cartofi. Această substanță este considerată cancerigenă și 

ar trebui redusă în conformitate cu Directiva UE (UE) 2017/2158, care este în 

vigoare încă de la începutul anului 2018. Producătorii de alimente, precum și 

restaurantele și operatorii de fast-food trebuie să ia măsuri pentru a îndeplini 

cerințele și pentru a evita problemele la monitorizarea alimentelor.

Ministerul Federal al Agriculturii și Alimentației din Germania (BMEL) 

recomandă ca prăjirea în profunzime: 

•   Să nu depășească temperatura de 175°C. Să se verifice temperatura prin utilizarea 

unui termometru pentru grăsimi achiziționat de la un distribuitor autorizat.

•   Cu cât este mai scurt cu atât mai bine. Finalizați procedura de prăjire în profunzime 

atunci când produsele prăjite capătă culoarea maro-auriu. Cartofii prăjiți trebuie să 

capete culoarea maro numai la vârfuri.

•   Prăjiți în porții mici! Maxim 150 de grame pentru fiecare procedură de prăjire în 

profunzime. Raportul ar trebui să fie de aproximativ 100 de produse prăjite la 1 litru 

de ulei.

•   Cartofii tăiați mai gros conțin mai puțină acrilamidă decât cei subțiri.  

Acrilamida se formează numai în straturile exterioare.*
Aceste imagini servesc doar ca ilustrație și nu 
pot fi folosite ca o comparație a culorilor.

*Sursa: https://www.ble-medienservice.de/0650/acrylamid-10-fragen-10-antworten

Minimizați riscul acrilamidei: 
temperatura potrivită este crucială.

Din motive de siguranță, vă recomandăm măsurarea temperaturii fără 

contact.

Măsurarea temperaturii în ulei fierbinte poate fi periculoasă. Puteți măsura 

cu precizie uleiul fierbinte de la o distanță sigură, fără contact și fără riscuri, 

folosind un termometru cu infraroșu, cum ar fi testo 104-IR.

testo 104-IR
Termometru de 

penetrare/cu infraroșu
Instrument de măsurare 
a temperaturii cu marcaj 

laser pentru măsurarea 
temperaturii la suprafață și 

a miezului.

testo 270 tester de 
ulei de gătit
Dacă doriți să determinați 
calitatea uleiului de gătit, 
puteți utiliza în acest scop 
instrumentul de măsurare a 
uleiului de gătit testo 270.

Directiva privind nivelul de acrilamidă 
în produsele alimentare


