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Rezumat

PREMIZE: Termenul de „echivalent alimen-
tar“ este menționat la nivel legislativ, fi ind utilizat în 
realizarea meniurilor copiilor din sistemele de învăță-
mânt cu program prelungit. 

OBIECTIVE: Scopul lucrării este de a analiza 
echivalenții alimentari și nivelul de asociere a produ-
selor alimentare considerate echivalente. 

MATERIAL ȘI METODE: A fost realizat un 
studiu de tip analitic, în luna aprilie a anului 2017. În 
analiza realizată au fost incluse toate produsele ali-
mentare propuse la nivel legislativ, cărora le-a fost gă-
sită în bazele de date naționale și internaționale com-
poziția de micronutrienți. 

REZULTATE: Diferențe semnifi cative se pot 
observa între echivalenții alimentari ai făinii de grâu, 
fi ind înregistrată o diferență medie de 1.52±1.13 g 
proteine. Analiza nutrițională a produselor lactate a 
înregistrat o diferență proteică medie de 1.383±0.47 
grame și lipidică de 3.5±4.09 grame. 

CONCLUZII: Termenul de „echivalent alimen-
tar“ este utilizat în mod eronat, diferențele la nivel de 
macronutrienți, micronutrienți și valori energetice fi -
ind semnifi cative.
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pii, micronutrienți, macronutrienți, valoare ener-
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Abstract

BACKGROUNDS: The term „food equiva-
lent“ is mentioned at a legislative level, being used 
in educational institutions during the children`s menu 
planning. 

AIMS: The aim of the paper is to analyse food 
equivalences and the level of food equivalent associ-
ation. 

MATERIAL AND METHODS: An analytical 
study was carried out in April 2017. All the food prod-
ucts proposed in the law, which were found with com-
pleted data in national and international databases, 
were included in the study. 

RESULTS: Signifi cant differences were ob-
served between the food equivalents of wheat fl our, so 
that an average difference of 1.52±1.12 g of proteins 
was recorded. Nutritional analysis of milk products 
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showed that there are differences like 1.383±0.47 g for 

proteins and 3.5±4.09 g for lipids. CONCLUSIONS: 

The term food equivalent` is used erroneously, the 

differences for macronutrients, micronutrients and 
energy values being signifi cant. 

KEY WORDS: food equivalent, children, mi-
cronutrients, macronutrients, energetic value

INTRODUCERE

Alimentația copiilor reprezintă temelia stării de 
sănătate a acestora, cât și a viitorilor adulți, motiv pen-
tru care realizarea unor meniuri echilibrate și adaptate 
vârstei este esențială. Astfel, pentru creșterea calității 
vieții populației și asigurarea stării de sănătate, orga-
nizațiile naționale și internaționale de sănătate regle-
mentează constant legislația și recomandările privind 
alimentația copiilor, în special în cazul celor înrolați 
în instituțiile de învățământ [1,2,3].

Conform recomandărilor nutriționale actuale, 
necesarul caloric, de macronutrienți (proteine, lipide, 
carbohidrați) și de micronutrienți (vitamine și mine-
rale), se poate asigura prin intermediul unui plan ali-
mentar echilibrat și divers, fără a fi  nevoie de supli-
mentare medicamentoasă. Astfel, meniurile alcătuite 
pot respecta în proporție apropiată de 100% necesarul 
indivizilor fi ind actualmente bine cunoscute valorile 
nutriționale ale fi ecărui produs alimentar,.

Pentru a ajuta personalul necalifi cat în dome-
niul nutriției la asigurarea unor meniuri echilibrate 
pentru preșcolari și școlari, la nivel legislativ, a fost 
introdus termenul de „echivalent alimentar“. Acesta 
stabilește legături și asemănări între mai multe pro-
duse alimentare, fi ind calculate cantitățile (grame) la 
care unul dintre produse, va deveni echivalentul nutri-
țional al celui de-al doilea produs [4].

OBIECTIVE

Scopul lucrării este de a analiza echivalenții 
alimentari și nivelul de asociere a produselor alimen-
tare considerate echivalente, atât din punct de vedere 
al valorii calorice, cât și din punct de vedere al valorii 
nutriționale, respectiv a conținutului de macro– și mi-
cro– nutrienți.

MATERIAL ȘI METODĂ

A fost realizat un studiu de tip analitic, în luna 
aprilie a anului 2017, fi ind analizate, pe baza datelor 

cunoscute din literatura de specialitate, caracteristi-
cile produselor alimentare considerate a fi  echivalente 
în România. În analiza realizată au fost incluse toate 
produsele alimentare propuse la nivel legislativ, că-
rora le-a fost găsită în bazele de date naționale și in-
ternaționale compoziția de micronutrienți. Micronu-
trienții de interes pentru această lucrare au fost: fi erul, 
sodiul, magneziul, fosforul, potasiul, vitamina C, vi-
tamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina A și gru-
pul de vitamine B (B1, B2, B3, B6 și B12). De aseme-
nea, analiza a cuprins și evaluarea diferențelor la nivel 
de macronutrienți (carbohidrați, proteine și lipide) și 
valoare energetică (calorii) [5]. Au fost excluse din 
această analiză produsele alimentare a căror evaluare 
nutrițională nu a inclus toate datele de interes.

Caracteristicile nutriționale ale produselor ali-
mentare au fost colectate din baza de date publică a 
Statelor Unite ale Americii, baza de date publică a 
României nefi ind una completă din punct de vedere al 
analizei micronutrienților [5,6].

Datele au fost analizate din punct de vedere 
statistic cu ajutorul programului GraphPad Prism 5.0, 
din sfera statisticii descriptive fi ind folosite: valorile 
medii și deviațiile standard, iar pentru determinarea 
diferențelor dintre 2 itemi de interes a fost calculat 
coefi cientul de variație (CV%). Nivelul de semnifi ca-
ție a fost setat la α<0.05, iar intervalul de confi dență a 
fost cel standard, de 95%. 

REZULTATE

Conform recomandărilor legislative, 125 
grame de carne reprezintă echivalentul a 100 de 
grame șuncă, iar 135 grame de carne echivalentul a 
100 grame salam. Analiza statistică a datelor arată că 
între principiile nutritive ale acestor cantități există 
o diferență medie de 8.42±0.63 grame proteine (min 
7.72, max. 9.14), 15.78±2.94 grame lipide (min 
12.93, max 18.43) și 112±25.95 calorii (min 85.05, 
max 137.3) (Tabel nr. 1). În analiza dintre produsele 
de carne și derivatele acestora, au fost incluse atât 
carnea de pui cât și carnea de porc slabă. În Figura 
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nr.1 este reprezentată diferența dintre echivalenții ali-
mentari propuși, detaliată în funcție de compoziția de 
micronutrienți, grafi c fi ind reprezentați coefi cienții de 
variație (CV%). 

În categoria lactatelor echivalenții alimentari 
sunt setați astfel: 100 de ml lapte condensat echiva-
lentul a 250 ml lapte proaspăt, 100 g lapte praf, echi-
valentul a 800 ml lapte proaspăt, 100 g cașcaval, echi-

valentul a 700 ml lapte proaspăt. Analiza nutrițională 
a acestor produse alimentare, cu respectarea cantități-
lor impuse pentru îndeplinirea echivalenței, a rezultat 
prin diferențe semnifi cative: diferență proteică medie 
de 1.383±0.47 grame (min 0.84, max 1.68), lipidică 
de 3.5±4.09 grame (min 0.3, max 8.11), glucidică de 
24.31±21.86 grame (min 0.02, max 42.4) și calorică 
de 86.17±59.64 calorii (min 40, max 153.5) (Figura 2).

Tabel 1. Diferențe nutriționale – Macronutrienți și valoare energe  că
ale unor alimente: carne/produse din carne și lapte/ produse lactate 

Proteine
(g)

Lipide
(g)

Carbohidrați
(g)

Calorii
(cal)

Carne vs. mezeluri 8.42 15.78 0 112
Lapte proaspăt vs. produse din lapte 1.38 3.5 24.31 86.71

Figura 1. Diferențe nutriționale dintre carne și unii echivalenții alimentari 
ai produselor de carne– Micronutrienți (CV%)
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Diferențe semnifi cative se pot observa și între 
echivalenții alimentari ai făinii de grâu (Figura 3), ast-
fel a fost înregistrată o diferență medie de 1.52±1.13 
g proteine (min 0.4, max 3.2), 0.57±0.51 g lipide (min 
0.1, max 1.31), 1.93±1.25 g carbohidrați (min 0.3, 
max 3.75), iar caloric o diferență medie de 5.06±4.95 
calorii (min 0, max 12.96). 

Tabelele 2 și 3 conțin diferențele dintre alte 
produse alimentare considerate echivalente, la nivel 
de macronutrienți datele fi ind exprimate în grame (Ta-
bel 2), iar la nivel de micronutrienți în valorile coefi ci-
enților de variație (CV%) (Tabel 3). 

Figura 2. Diferențe nutriționale între lapte și unii echivalenți alimentari 
ai produselor lactate – Micronutrienți (CV%)

Tabel 2. Diferențe nutriționale (macronutrienți și valoare energe  că) 
ale unor echivalenți alimentari (g/echivalenți)

Proteine Lipide Carbohidrați Valoare 
energetică

Roșii proaspete vs. suc de roșii 0.38 0.4 1.2 10.75

Roșii proaspete vs. pasta de roșii 1.9 1.8 8.2 58

Varză albă vs. varză acră 1.14 0.26 3.5 32

Castraveți proaspeți vs. castraveți murați 1.62 0.25 0.02 8.75

Prune proaspete vs. prune deshidratate 0.1 0.1 2.2 10

Smântână vs. unt 0.3 12 2.1 109.4
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Figura 3. Diferențe nutriționale între echivalenții alimentari ai unor produse cerealiere – Micronutrienți (CV%)

Tabel 3. Diferențele nutriționale dintre unele alimente și echivalenții lor alimentari – Micronutrienți (CV%)

 

Roșii 
proaspete

vs
suc de roșii

Roșii 
proaspete vs 

pasta de 
roșii

Varză albă 
vs 

varză acră

Castraveți 
proaspeți vs 
castraveți 

murați

Prune 
proaspete vs

prune 
deshidratate

Smântână 
vs

unt

Calciu 107.78% 70.71% 5.66% 141.42% 40.10% 116.87%
Colesterol - - - - - 29.18%
Fier 4.78% 47.92% 15.54% 39.36% 21.96% 112.41%
Fosfor 0.00% 66.38% 16.94% 51.43% 5.32% 26.33%
Grăsimi mononesaturate 111.24% 93.44% 66.25% 49.69% 115.97% 47.95%
Grăsimi polinesaturate 86.50% 74.61% 52.25% 0.00% 67.74% 34.41%
Grăsimi saturate 46.81% 81.67% 77.14% 8.28% 18.13% 42.76%
Grăsimi trans - - - - - 41.48%
Magneziu 21.06% 97.91% 18.45% 85.55% 26.64% 109.70%
Potasiu 27.11% 83.02% 83.22% 109.96% 10.81% 121.25%
Sodiu 134.07% 135.22% 119.39% 140.95% 141.42% 111.00%
Vitamina A 59.80% 107.80% 22.81% 32.64% 38.33% 120.47%
Vitamina B1 47.20% 59.83% 141.42% 141.42% 52.92% 115.71%
Vitamina B2 71.43% 33.82% 18.45% 86.23% 39.99% 120.24%
Vitamina B3 12.33% 53.79% 36.28% 141.42% 8.53% 98.14%
Vitamina B6 30.19% 70.71% 33.14% 98.28% 39.21% 133.38%
Vitamina C 82.38% 95.34% 137.32% 78.57% 137.02% -
Vitamina D - - - - - 53.21%
Vitamina E 55.14% 36.18% 33.67% 141.42% 0.00% -
Vitamina K 91.24% 113.46% 17.06% 55.52% 56.34% 59.25%
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DISCUȚII

Datele statistice obținute de noi și prezentate în 
categoria de rezultate arată o diferență semnifi cativă 
între produsele alimentare considerate a fi  echivalente 
la nivel legislativ. Diferența a fost observată atât la ni-
vel de micronutrienți, cât și la nivel de macronutrienți. 
Astfel, termenul de echivalent alimentar și perechile 
de produse alimentare asupra cărora acest termen se 
aplică necesită revizuire. 

Termenul de echivalent alimentar este utilizat 
la nivel de cercetare în alte scopuri decât cele utilizate 
în România, acesta fi ind folosit de către Janssen A.M. 
și colaboratorii săi pentru a evalua posibilele echiva-
lențe dintre alimentele proaspete și cele congelate, 
referirea fi ind făcută nu din punct de vedere nutriți-
onal, cum este cazul acestei cercetări, ci din punct de 
vedere economic, diferențele fi ind stabilite în funcție 
de risipa alimentară [7].

Un alt caz din literatura de specialitate în care 
a fost folosit termenul de echivalent alimentar, a fost 
cel de comparare a alimentelor organice cu cele con-
venționale sau modifi cate genetic, posibila echivalare 
fi ind considerată necorespunzătoare după analizarea 
diferențelor dintre respectivele produse [8].

Echivalenții alimentari sunt utilizați în scop 
asemănător cu cel din cercetarea propusă și în Statele 
Unite ale Americii, aceștia stabilind în anul 2014 di-
verse formule de calcul prin care pâinea și alte produse 
de origine cerealieră să poată fi  echivalate cu cerea-
lele propriu zise. Totuși, diferit față de utilizările din 
România este faptul că aceștia recomandă utilizarea 
etichetelor alimentare și a compoziției exacte a pro-
dusului fi nit pentru a face echivalarea, nefi ind vorba 
despre echivalențe general valabile. De asemenea, 
aceștia folosesc acest termen numai pentru produsele 
cerealiere, nu și pentru alte tipuri de produse, nefi ind 

menționată și diferența dintre valorile nutritive ale ce-
lor două produse comparate [9,10,11].

În cadrul unei reforme organizate de Physici-
ans Committee for Responsible Medicine¸ termenul 
de echivalent alimentar este unul citat, situat între ghi-
limele, nefi ind astfel considerat unul absolut. Echiva-
lența discutată în situația descrisă, la nivelul alimenta-
ției în instituțiile de învățământ este cea dintre laptele 
de soia și laptele de mamifer (vacă/capră), menționân-
du-se ulterior utilizării termenului, că între cele două 
produse există diferențe la nivel de micronutrienți, 
rezultate asemănătoare fi ind obținute și menționate și 
în cazul acestei cercetări [12].

De asemenea, la analizarea recomandărilor ge-
nerale privind alimentația copilului în instituțiile de 
învățământ din România (cele analizate în această 
cercetare) și recomandările internaționale, se observă 
diferențe majore, atât la cantitatea și calitatea produ-
selor zaharoase cât și la calitatea produselor din carne. 
De asemenea, diferențe notabile se pot observa și la 
necesarul notat de macronutrenți și necesar energetic, 
aceste diferențe fi ind analizate în detaliu în cadrul cer-
cetărilor realizate anterior [13,14,15,16,17].

CONCLUZII

1. Termenul de „echivalent alimentar“ mențio-
nat la nivel legislativ și folosit în prezent în alcătuirea 
meniului preșcolarilor din grădinițele cu program pre-
lungit, este utilizat în mod eronat, diferențele la nivel 
de macronutrienți, micronutrienți și valori energetice 
fi ind semnifi cative.

2. Legislația privind alimentația copiilor în 
sistemele de învățământ preșcolar și școlar necesită 
revizuire, astfel încât calcularea necesarului să fi e rea-
lizată pe baza fi ecărui aliment individual și nu pe baza 
echivalenților alimentari. 
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