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ANEXA IV
NIVELURI DE REFERINȚĂ MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1)

Nivelurile de referință pentru depistarea prezenței acrilamidei în produsele alimentare, menționate la articolul 1
alineatul (1), sunt după cum urmează:
Produs alimentar

Nivel de referință
[μg/kg]

Cartofi prăjiți (gata pentru consum)

500

Cartofi prăjiți (chipsuri) din cartofi proaspeți și din aluat de cartofi

750

Produse crocante pe bază de cartofi
Alte produse pe bază de cartofi din aluat de cartofi
Pâine moale
(a) Pâine obținută din grâu
(b) Pâine moale, alta decât pâinea obținută din grâu

50
100

Cereale pentru micul dejun (cu excepția porridge-ului)
— produse din tărâțe și boabe întregi de cereale, boabe expandate
— produse pe bază de grâu și secară (1)
— produse pe bază de porumb, ovăz, alac, orz și orez (1)

300
300
150

Biscuiți și vafe
Produse crocante, cu excepția celor pe bază de cartofi
Pâine crocantă
Turtă dulce
Produse similare cu celelalte produse din această categorie

350
400
350
800
300

Cafea prăjită

400

Cafea instant (solubilă)

850

Înlocuitori de cafea
(a) înlocuitori de cafea exclusiv din cereale
(b) înlocuitori de cafea pe bază de amestec de cereale și cicoare
(c) înlocuitori de cafea exclusiv din cicoare

500
(2)
4 000

Produsele alimentare pentru sugari, produsele alimentare pe bază de cereale prelucrate
pentru sugari și copii de vârstă mică, cu excepția biscuiților și a pesmetului (3)

40

Biscuiți și pesmet pentru sugari și copii de vârstă mică (3)

150

(1) Cereale care nu sunt boabe integrale și/sau care nu au la bază tărâțe. Cereala prezentă în cea mai mare cantitate determină
categoria.
(2) Nivelul de referință care urmează să fie aplicat înlocuitorilor de cafea pe bază de amestec de cereale și cicoare ia în considerare
proporția relativă a acestor ingrediente în produsul finit.
(3) Conform definiției din Regulamentul (UE) nr. 609/2013.

