
Pe 16 ianuarie 2013, 
inspectorii alimentari au 
anunțat că au găsit urme de 
ADN de cabalină în burgerii 
congelați comercializați de 
liderul unei rețele de 
supermarketuri. Aproximativ 
10 milioane de burgeri au fost 
retrase de pe rafturi de către 
comercianți.

În Marea Britanie, anumite 
feluri de mâncare, precum: 
lasagna, spaghete 
bolognese și burgeri din 
carne de vită au fost retrase 
din vânzare după ce 
rezultatele testelor au arătat 
că acestea conțin carne de 
cabalină.

750 de tone de carne de 
cabalină care avea o 
proveniență necunoscută 
au fost supuse monitorizării 
de o companie franceză de 
prelucrare a cărnii.

În urma unei 
investigații, a fost 
găsită carne de 
cabalină folosită în 
abatoare.
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Investigații
le realizate în 

întreaga Europă.

Concluzia: 
fraudă alimentară.

Profitul: carnea 
de cabalină este mai 

ieftină.

În anul 2013, ADN-ul de cabalină a fost identificat în produsele 
din carne de vită în câteva rețele de supermarketuri. 

CUM SCANDALUL A IEȘIT LA SUPRAFAȚĂ?

CE S-A ÎNTÂMPLAT ?

A TESTA SAU A NU TESTA?…

Luptăm
CU FRAUDA ALIMENTARĂ

PROBLEMA:  Metodele de testare existente implică testarea 
elementelor care ar trebui să fie prezente în carne (o specie de 
carne specifică sau un anumit medicament).

Analgezic găsit 
în carcase de 

cabalină.

SOLUȚIA: Necesitatea stringentă de a elabora o nouă 
metodă de testare pentru analiza fiecărui tip de carne 
din care este constituit produsul.

Una dintre cele mai puternice metode se bazează pe 
testarea pentru prezența ADN-ului în alimente, de 
exemplu, carnea de cabalină într-un produs 
etichetat ,,carne de vită’’. O abordare alternativă pentru 
detectarea speciilor este de a măsura secvențele de 
proteine, care sunt dictate de secvențele ADN (bazate pe 
diferența unei proteine-cheie din carne).

STANDARDUL 
ESTE SOLUȚIA

Utilizarea unui standard ISO pentru 
testarea cărnii a contribuit la crearea 

grupului de lucru WG 8 privind 
carnea (ISO/ TC 34/SC 16).

Publicul a fost indignat că un analgezic veterinar 
(fenilbutazonă), interzis în lanțul alimentar uman, a 
fost găsit în carcase de cabalină. Experții în 
domeniul sănătății au afirmat că problema a fost 
mai degrabă una de fraudă alimentară decât de 
siguranță alimentară.

Source : FST Journal (30 May 2017),  
Institute of Food Science and Technology.
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