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Standard de firmă SF 01/2018 
Făină integrală fină din grâu spelta 

1. Generalităţi 
1.1. Prezentul standard de firmă a fost elaborat de S.C.  CONDIPLANT S.R.L. din Voivodeni şi 

stabileşte condiţiile de calitate pentru produsul „Făină integrală fină din grâu spelta”. 
1.2. Prezenta specificaţie tehnică cuprinde condiţiile tehnice de calitate, regulile de verificare a 

calităţii, metodele de analiză, ambalarea şi marcarea, condiţiile de depozitare-transport şi 
termenul de valabilitate. 

1.3. Făina integrală fină din grâu spelta este obţinută prin măcinarea în moară cu piatră 
vulcanică în condiţii blânde a grâului spelta ÖKO-10 decorticat, din producţie proprie de 
pe Valea Mureşului, dintr-o fermă în proces de acreditare bio. Graul Spelta (Triticum 
spelta) este strămoşul grâului comun şi are un gust deosebit, asemănător cu cel de nucă.  
Acestă făina are un conținut ideal de vitamine, minerale, carbohidraţi, acizi graşi saturație 
şi nesaturați precum şi un conţinut ridicat de proteine şi fibre. Are un conţinut proteic mai 
ridicat faţă de grâul comun, însumând 12–17%, iar conţinutul în aminoacizi esențiali este 
de asemenea însemnat. 
Făina integrală fină din grâu spelta poate fi utilizată ca înlocuitor a făinii în panificaţie 
pentru fabricarea pâinii şi produselor de panificaţie, de asemenea poate fi utilizată cu 
succes şi în obţinerea produselor de cofetărie datorită granulaţiei fine (sub 400 μm). 

1.4. Referinţe:  
1.4.1. SR 877 Făină de grâu 
1.4.2. STAS 90-88 Făină de grâu. Metode de analiză 
1.4.3. SR ISO 2170-1995 Cereale şi leguminoase. Eşantionarea produselor de măcinare 
1.4.4. STAS ISO 780-91 Ambalaje. Simboluri grafice referitoare la manipularea 

mărfurilor 
1.4.5. https://skipthepie.org/cereal-grains-and-pasta/spelt-uncooked/ - informații 

nutriționale 

2. Condiţii tehnice de calitate 
2.1. Materie primă: Grâul spelta ÖKO-10 decorticat corespunde standardului SR 13548:2013. 
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2.2. Proprietăţi organoleptice a făinii fine din grâu spelta 
Caracteristici Descriere Metoda de analiză 
Culoare-Aspect Roşcat, conţine particule de tărâţe şi endosperm SR 90/2007 cap. 

4.1 
Miros Plăcut, specific făinii, fără miros de mucegai, de încins sau 

alt miros străin 
SR 90/2007 cap. 5 

Gust  Normal, puţin dulceag, nici amar, nici acru, fără scrâşnet la 
mestecare (datorită impurităţilor minerale: pământ, nisip 
etc.) 

SR 90/2007 cap. 6 

Infestare Lipsă acarienilor vii, morți sau fragmente ale acestora  SR 90/2007 cap. 
7.3 

 
 
2.3. Proprietăţi fizico-chimice a făinii fine din grâu spelta  

Caracteristici Unitate de măsură Condiţii de calitate Metoda de analiză 
Umiditate  %, maximum 14 SR 90/2007 

SR ISO 712 
Aciditate grade, max 3,6 SR 90/2007 cap.12 
Conţinut de gluten umed  %, minimum 32,2 SR EN ISO 21415-1 

SR EN ISO 21415-2 
Indice de deformare a 
glutenului 

mm 14 SR 90/2007 cap.15 

Conţinut de cenuşă 
raportat la substanţa 
uscată  

%, maximum 1,3 SR 90/2007 
SR ISO 2171 

Conţinut în cenuşă 
insolubilă în HCl 10% 

%; maximum 0,2 SR 90/2007 cap. 22 

Conţinut de substanţe 
proteice raportat la 
substanţă uscată  

%, minimum 12,67 SR EN ISO 20483/2014 

Granulozitate % pe 400 μm 0 SR 90/2007 
% pe 250 μm 45-55 

Impurităţi metalice sub 
formă de pulbere 

g/kg lipsă SR 90/2007 

Impurităţi metalice sub 
formă de aşchii 

 lipsă SR 90/2007 

Indice de cădere secunde, minimum 378 SR EN ISO 3093 
Grăsime % 2,08 SR EN ISO 20483/2014 
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2.4. Proprietăţi microbiologice a făinii din grâu spelta 
Caracteristici Unitate de măsură Condiţii de calitate Metoda de analiză 
Drojdii şi mucegaiuri  ufc/g, maximum 50 SR  ISO 21527-2:2009 

3. Reguli de verificare a calităţii 
Verificarea calităţii făinii de grâu spelta se face prin verificări de lot şi verificări periodice 

3.1. Verificări de lot 
3.1.1. Definiţii 

Lot: Cantitate de făină din aceeaşi zi de fabricaţie. 
3.1.2. Mărimea lotului 

- pachete şi pungi - max. 150 kg 
- lăzi tip Heidrum clip box - max. 150 kg 

3.1.3. La fiecare lot de făină se verifică: 
- ambalarea şi marcarea, 
- infestarea, 
- masa netă a ambalajelor, 
- proprietăţile organoleptice 
- proprietăţile fizice şi chimice, (umiditate, cenuşă, granulozitate, temperatură). 

3.1.4. Eşantionarea loturilor de făină pentru verificarea caracteristicilor de la 3.1.3 se 
efectuează conform SR ISO 2170, dacă prin acordul părţilor nu se prevede altfel. 

3.1.5. Lotul găsit necorespunzător la verificarea ambalării şi marcării se poate prezenta 
din nou la verificare, după remediere. 

3.1.6. Verificarea masei, proprietăţilor organoleptice, fizice şi chimice şi a infestării se 
face la proba recoltată conform 3.1.4, iar rezultatele determinărilor trebuie să 
corespundă prevederilor prezentului standard şi din reglementările sanitare în 
vigoare; în caz contrar, lotul se respinge. 

3.2. Verificări periodice 
3.2.1. În această categorie de verificări sunt incluşi parametrii: 

- conţinut de cenuşă insolubilă în acid clorhidric 10% 
- conţinut de substanţe proteice raportat la substanţă uscată 

3.2.2. Determinările prevăzute la verificările periodice se efectuează pe un lot care a 
corespuns la verificările de lot şi se execută la cererea beneficiarului sau ori de 
câte ori este necesar. 

3.2.3. Loturile de făină livrate se garantează de producător privind conţinutul de 
substanţe prevăzute la 3.2.1. 

3.2.4. Dacă la verificare se constată că proba este necorespunzătoare prevederilor din 
prezentul standard şi din reglementările sanitare în vigoare, lotul respectiv se 
respinge şi se iau măsurile corespunzătoare pentru asigurarea calităţii. 
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4. Metode de verificare a calităţii 
Metodele de verificare sunt menționate în tabelele de la punctele 2.2, 2.3 şi 2.4. 

5. Ambalare 
5.1. Făina de grâu spelta se ambalează în ambalaje de desfacere, respectiv în pungi de hârtie 

rezistentă. 
Pentru transport, ambalajele de desfacere se introduc ambalaje colective, respectiv cutii 
de carton, înfoliere. 

5.2. Toleranţele admise la masa netă a ambalajelor de desfacere sunt: 
- până la 2 kg inclusiv ± 1 % 
- peste 2 kg ± 0,5 % 

5.3. Prin acord între părţi, se mai pot folosi şi alte tipuri de ambalaje de transport, care trebuie 
să asigure păstrarea integrităţii ambalajelor de desfacere şi alte tipuri de ambalaje de 
desfacere, care trebuie să asigure păstrarea calităţii făinii, pe timpul depozitării şi 
transportului; ele trebuie să fie curate, uscate, fără miros şi avizate din punct de vedere 
sanitar. 

6. Marcare 
6.1. Ambalajele de desfacere şi cele de transport se marchează vizibil, după cum urmează: 

6.1.1. Pungile şi ambalajele colective se marchează prin imprimare sau etichetare cu 
următoarele menţiuni: 
- denumirea producătorului, a localităţii şi marca 
- denumirea produsului şi conţinutul de cenuşă 
- data măcinării (ziua, luna, anul şi schimbul) 
- termenul de valabilitate 
- condiţiile de păstrare 
- masa netă (la ambalajele colective şi la cele de transport), masa netă şi toleranţa 
admisă (la pungi) 

6.1.2. În afara celor menţionate la 6.1.1, pe ambalajele colective trebuie menţionat, în 
plus, numărul de pungi, iar pe ambalajele colective şi pe cele de transport, trebuie 
marcate semne de avertizare: „A se manipula cu grijă” şi „A se feri de umiditate”, 
conform STAS ISO 780. 
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7. Depozitare 
7.1. Făina de grâu spelta se depozitează în următoarele moduri: 

- în vrac, în celule de siloz 
- în depozite (magazii). 

7.2. Spaţiile de depozitare trebuie să fie uscate, curate, dezinfestate, deratizate şi bine 
aerisite. 
Celulele de siloz trebuie să aibă pereţii interiori cu grad înalt de finisare, pentru a asigura 
menţinerea calităţii produsului pe timpul depozitării. 

7.3. Depozitarea sacilor şi a ambalajelor colective în magazii se face prin stivuire, pe platforme 
sau grătare, în vederea aerisirii făinii; numărul sacilor sau pachetelor suprapuse în stivă 
este: 
- max. 10, în perioada 10 octombrie - 30 aprilie 
- max. 6, în perioada 01 mai - 30 septembrie 
- max. 8, când timpul de depozitare nu depăşeşte 20 zile 
În vederea aerisirii, stivele se clădesc cu un spaţiu liber faţă de perete, de max. 1 m, iar 
între stive de max. 1,50 m. 
Reclădirea stivelor se face astfel: 
- la 30 zile, în anotimpul rece 
- la 15 zile, în anotimpul cald. 
Făina de grâu spelta depozitată în celule trebuie aerată cel puţin o dată pe săptămână şi 
ori de câte ori se constată o creştere a temperaturii produsului, faţă de temperatura 
ambientală. 

7.4. La o depozitare mai îndelungată (peste 30 zile), stivele se controlează periodic, pentru a 
se evita autoîncălzirea, fenomenul de împietrire, infestarea sau atacul dăunătorilor. 

7.5. În spaţiile de depozitare, stivele sau celulele trebuie să fie marcate prin tăbliţe sau alt mod 
de marcare, cu următoarele menţiuni: 
- denumirea şi tipul făinii 
- data măcinării 
- numărul sacilor din stivă sau cantitatea din celulă 
- SR 877 

7.6. Timpul minim de depozitare, în vederea îmbunătăţirii însuşirilor de panificaţie este de 
minimum 5 zile. 

8. Transport 
8.1. Făina de grâu spelta se transportă astfel: 

- în vrac, cu ajutorul autospecialelor 
- în saci şi ambalaje colective, în vagoane CF, cu mijloace auto etc. 
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8.2. Mijloacele de transport trebuie să fie curate, dezinfectate, aerisite, lipsite de mirosuri 
străine sau pătrunzătoare, să fie ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau 
contaminare. 

8.3. Vagoanele trebuie să fie bine închise, cu pereţii şi acoperişul integre, iar autovehiculele 
trebuie să fie acoperite, pentru a feri făina de o eventuală umezire sau infestare cu 
dăunători. 

9. Documente 
Fiecare lot transportat trebuie însoţit de documentul de certificare a calităţii, întocmit conform dispoziţiilor 
legale în vigoare. 

10. Termen de valabilitate 
Termenul de valabilitate este 6 luni. 

 
 
 
Tg.Mureş, 04.06.2018 
 
administrator 
Bod Attila Árpád 
 
serviciul tehnic 
Bod Aladár 
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