
 

 

Produse ale Fabricii de făinuri proteice Safir 

1. Făină de sânge 
 
Produs de rendering rezultat din procesarea SNCU categoria a treia - sânge de pasăre, 
provenit din abatorizarea păsărilor în unităţi autorizate sanitar-veterinar, fin macinată. 

 Produsul este ambalat în saci jumbo de rafie.  
 Umiditatea este eliminată din sângele brut prin deshidratare, în sistem ring-dryer. 

 

Proprietăţi fizico-chimice 

Physico-chemical properties 

Valori 

Values 

Umiditate 

Moisture 
3-7% 

Fibre maxim 

Maximum fibers 
2% 

Cenușă maxim 

Ash, maximum 
5% 

Substanțe extractibile în eter etilic (grăsime brută) maxim  

Ethyl ether extractable matter (crude fat), maximum 
0,2-0,5 % 

Proteină totală (brută)  

Total protein(raw) 
87-92 % 

Azot usor hidrolizabil (amoniac) mg la 100 g de produs maxim 

Easily hydrolysable nitrogen (ammonia) mg per 100 g of max 
150 mg 

Lisină total  

Total lysine 
6% 

Lisină disponibilă 

Lysine available 
80-90% 

 



 

 

  
 

2. Făină de pene  
 
Produs de rendering rezultat din procesarea SNCU categoria a treia - pene provenite din 
abatorizarea păsărilor în unităţi autorizate sanitar-veterinar - Penele provenite de la păsări 
sacrificate în abator. 

 Ambalat în saci jumbo de rafie.  
 

Proprietăţi fizico-chimice 

Physico-chemical properties 

Valori 

Values 

Umiditate 

Moisture 
3-7% 

Substanțe extractibile în eter etilic (grăsime brută) maxim  

Ethyl ether extractable matter (crude fat), maximum 
4-8% 

Proteină totală (brută) minim 

Total protein (gross) minimum 
80-85% 

Fibre brute 

Crude fiber 
3% 

Cenușă  

Ash, maximum 
4% 



 

 

Calciu 

Calcium, maximum 
0,33% 

Fosfor 

Phosphorus , maximum 
0,55% 

Azot usor hidrolizabil (amoniac) mg la 100 g de produs maxim 

Easily hydrolysable nitrogen(ammonia) mg per 100g of maximum 
150 mg 

Colina 

Choline 
1090 mg/Kg 

Granulaţie (rest pe sită de 3 mm) 

Grain size (3 mm sieve residue) 
0 

 

    
 
 
  



 

 

3.    Făină de viscere 
 
Produs de rendering rezultat din procesarea SNCU categoria a treia - viscere provenite din 
abatorizarea păsărilor în unităţi autorizate sanitar-veterinar. 
 

 Ambalat în saci jumbo de rafie.  
 

Proprietăţi fizico-chimice 

Physicochemical properties 

Valori 

Values 

Umiditatea maximă 

Moisture, maximum 
3% 

Substante extractibile în eter etilic (grăsime brută)  

Ethyl ether extractable matter (crude fat), 
11-14% 

Proteină totală (brută)  

Total protein (gross)  
62-65% 

Fibre brute 

Crude fiber 
2,10% 

Cenușă  

Ash, maximum 
15,5% 

Calciu 

Calcium, maximum 
4% 

Fosfor 

Phosphorus , maximum 
2% 

Azot usor hidrolizabil (amoniac) mg la 100 g de produs maxim 

Easily hydrolysable nitrogen(ammonia) mg per 100g of maximum 
150 mg 

Granulaţie (rest pe sită de 3 mm) 

Grain size (3 mm sieve residue) 
0 



 

 

Colina 

Choline 
5940 mg/Kg 

 

     
 
 

  



 

 

4. Grăsime topită de pasăre 
 
Produs de rendering rezultat din procesarea SNCU categoria a treia - grăsime provenită din 
abatorizarea păsărilor în unităţi autorizate sanitar-veterinar. 

 Grăsimi de pasăre în stare semilichidă.   
 Ambalat în saci jumbo de rafie. 

 

 

Proprietăţi fizico-chimice 

Physicochemical properties 

Valori 

Values 

Titru de grăsime (temperatura la care se solidifică grăsimile) 

Fat titre (the temperature at which the fat has become solid) 

28 - 38°C 

 

Concentraţia de umiditate, reziduuri insolubile şi nesaponificabile (% MIU) 

Moisture concentration, Insoluble impurities and Unsaponifiable , (% MIU) 
2% 

Aciditate liberă a grăsimilor (% FFA) 

Free Fatty Acid of fats, (% FFA) 
Maxim 15% 

Valori ale iodului  

Iodine Value 
85 

Raportul saturate/nesaturate (U/S) 

Unsaturated and saturated ratio (U/S) 
2,6 

Conţinutul în acizi graşi 

Fatty acids content 

Saturaţi 

Saturated 
 

 

 


