PRECIZĂRI METODOLOGICE
1.Sursa datelor o constituie Cercetarea statistică lunară privind producţia de lapte şi produse lactate (IND L), în conformitate cu
Directiva Consiliului nr. 96/16/CE referitoare la producţia de lapte şi produse lactate din data de 19 martie 1996.
2.Cercetarea statistică este de tip exhaustiv. Cercetarea statistică se adresează tuturor întreprinderilor care au activitate
principală sau secundară „Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor”, clasa 1051 conform clasificării CAEN Rev.2. Aceste
unităţi cumpără lapte integral sau, în unele cazuri, produse lactate, direct de la exploataţiile agricole, de la unităţi sau centre de
colectare ori din import, în vederea transformării acestora în produse lactate. Unitatea de observare este întreprinderea sau punctul
de lucru la nivel local. Datele se colectează de la circa 400 operatori economici.
3. Definiţii de bază
Lapte de vacă colectat de unităţile procesatoare: lapte brut produs prin secreţia glandelor mamare ale uneia sau mai multor vaci
care nu a fost încălzit la o temperatură mai mare de 40 grade Celsius şi nu a fost supus unui tratament cu efect similar.
Lapte de consum: lapte integral, semi-degresat şi degresat care nu conţine aditivi.
Smântână de consum: smântână procesată disponibilă pentru livrare în afara unităţilor (consum uman, materie primă pentru
fabricarea ciocolatei, îngheţatei etc.); nu include producţia intermediară destinată fabricării altor produse lactate în cadrul unităţii.
Lapte acidulat: produs lactat cu un pH între 3,6 şi 5,5. Se referă la iaurturi, iaurturi de băut, lapte bătut , inclusiv produsele care
conţin bifidus.
Brânzeturi: produse lactate proaspete sau maturate, solide sau semi-solide, obţinute prin coagularea laptelui şi a smântânii,
separat sau în combinaţii, prin acţiunea cheagului sau a altor agenţi de coagulare şi prin drenarea parţială a zerului rezultat în urma
coagulării.
Conţinutul mediu de grăsime: cantitatea de grăsime conţinută de 100 grame produs exprimată procentual.
Conţinutul mediu de proteine: cantitatea de proteine conţinută de 100 grame produs exprimată procentual.

