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VALORIFICAREA LAPTELUI DE CAPRĂ ÎN IAURT
Tatiana CUȘMENCO
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Laptele de capră reprezintă o sursă excelentă de hrană pentru nutriția umană, care are o
caracteristică distinctă, cum ar fi compoziția chimică, mărimea structurii miceliilor de cazeină și a globulelor de
grăsime. Aceste particularități ai laptelui de capră sunt responsabile pentru formarea aromei unice și a texturii. În
plus, produsele lactate din lapte de capră prezintă o duritate mai scăzută, aderență, consistență, stabilitate și o tendință
mai mare de a prezenta o sinereză decât produsele din lapte de vacă.
Cuvinte cheie: lapte de capră, lapte de vacă, iaurt, fermentare, indici de calitate, analiza sensorială.

Produsele lactate fermentate sunt extrem de populare în întreaga lume atât datorită caracteristicilor
senzoriale plăcute, cât şi potenţialului pe care îl au pentru menţinerea şi chiar îmbunătăţirea sănătăţii
consumatorilor. Consumul de produse lactate fermentate a atins o nouă dimensiune în ultimii ani, datorită
efectelor benefice asupra sănătăţii, efecte demonstrate de ani de cercetări nutriţionale şi medicale. Cercetările
întreprinse pe plan mondial au arătat că un consum regulat de produse lactate fermentate poate determina o
îmbunătăţire generală a stării de sănătate a consumatorului, atât datorită caracteristicilor nutritive cât, mai
ales, datorită microflorei pe care o ,,transportă" în tractul digestiv.
Conform studiilor de specialitate, iaurtul este plasat în categoria alimentelor sănătoase, alături de
legume și de fructe, pentru că are un conținut semnificativ de nutrienți esențiali pentru organism și o valoare
calorică mică. La fel ca laptele din care este făcut, iaurtul este o sursă valoroasă de minerale (în principal
Ca), conține grăsimi pe bază de acizi grași cu lanţ scurt, glucide specifice (lactoză) și unele vitamine. Iaurtul
joacă un rol important în dezvoltarea și menținerea țesuturilor (musculatura, organe vitale), deoarece este o
sursă de proteine cu valoare nutritivă înaltă, care asigură organismului toți cei 9 aminoacizi esențiali. Este
astfel un super food, atât prin nutrienții esențiali pe care îi conține, cât și prin proporția în care aceștia se
găsesc în iaurt.
Materiale și metode de cercetare
Caracteristica laptelui de capră crud este descrisă detailat în standardul moldovean SM:2015, adoptat
la 29.09.2015. Lapte crud de capră şi de oaie. Specificații. Prezentul standard stabileşte condiţii tehnice
privind calitatea laptelui crud de capră şi de oaie, colectat pentru procesarea industrială.
Cultură starter pentru fabricarea produselor lactate acide: YOMIX 900. Dozarea: 10-20 DCU/ 100 litri.
Compoziția:YO-MIX 900- este un amestec de tulpini selectate destinate introducerii directe în laptele
procesat acestea sunt: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lactococcus
lactis subsp Lactis biovar diacetylactis, zaharoză și maltodextrină.
Aprecierea calității senzoriale în baza scării de punctaj. Principiul metodei: Evaluarea fiecărei
caracteristici organoleptice prin comparare cu scări de punctaj de 0....5 puncte și obținerea punctajului mediu
al grupei de degustatori, (ISO 6658:2005).
Pmp= Pmnp x fp
(1)
unde: Pmnp–punctajul mediu neponderat (media aritmetică a rezultatelor);
fp – factorul de pondere (arată cu cît participă o caracteristică senzorială la calitatea totală senzorială a
produsului).
(2)
Determinarea acidităţii titrabile (GOST 3627).
Determinarea conținutului de grăsime se face prin metoda acido-butirometrică, (GOST 5867).
Determinarea conţinutului de proteine din lapte. Principiul metodei constă în blocarea grupărilor amilice
ale proteinelor cu aldehidă formică şi eliberarea grupărilor carboxilice, care se neutralizează cu soluţie de
0,1n NaOH.
Determinarea vâscozității produselor lactate fermentate la vîscozimetrul rotațional BROOKFIELD DVIII Ultra.
Determinarea indicelui de sinereză a iaurtului. Principiul metodei constă în separarea între faza solida
(gel) și lichidă în timpul coagulării laptelui în rezultatul unor fenomene fizico-chimice active (restructurarea
rețelei de cazeină) și pasive (porozitatea și permeabilitatea gelului).
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unde:

– cantitatea de zer exudat, g;
masa probei, g;

indicele de sinereză, %.
Determinarea conţinutului de substanță uscată totală - (Analizatorul de umiditate MAC, Radwag).
Rezultate şi discuţii
Analiza laptelui de capră și de vacă a fost efectuată în cadrul laboratorului Centrului de instruire şi
transfer tehnologic în domeniul tehnologiei produselor alimentare. La producerea iaurtului sunt utilizate
materiile prime și auxiliare, care în complex formează structura, gustul şi aspectul produsului finit.
S-a propus fabricarea iaurtului din lapte de capră fără adaosuri și 1 probă martor de iaurt din lapte de
vacă. Sortimentul de iaurt fabricat este format din iaurt din lapte de vacă și iaurt din lapte de capră
Indicii fizico-chimici analizați sunt prezentate în tabelul 1
Tabelul 1. Indicii de calitate ai iaurtului
Parametrii
Iaurt din lapte de capră
Iaurt din lapte de vacă
Indicii fizico-chimici
14,65
13,05
Substanța uscată totală, %
10,55
9,35
Substanța uscată degresată, %
4,1
3,7
Conținutul de grăsime, %
3,22
2,95
Conținutul de proteină, %
5,48
4,86
Conținutul de lactoză, %
0,844
0,748
Conținutul de cenușă, %
0
0
Sinereza, %
125
115
Aciditate titrabilă, °T
4,60
4,67
Ph
18* 102
25*102
Vâscozitatea, mPa*s
Indicii organoleptici
Omogen, dens, fără eliminare de
Omogen, dens, fără eliminare
Aspect și consistență
zer, lucios, vîscos, foarte fin
de zer, lucios, puțin vîscos
Acrișor, specific laptelui fermentat,
Acrișor, specific laptelui
Gust și miros
cu aromă plăcută, fără miros
fermentat, cu aromă plăcută
specific de lapte de capră
Indici fizico-chimici a laptelui de capră și vacă din tabelul de mai sus corespunde datelor înscrise în
documentele normative.
În scopul aprecierii calității senzoriale iaurt din lapte de capră, iaurt din lapte de vacă, s-a organizat
degustarea acestora la care au participat 5 degustatori din cadrul departamentului Tehnologia Produselor
Alimentare, UTM.

Fig. 1 Punctajul mediu total pentru iaurtul din lapte de capră.
După examinarea senzorială a probelor de iaurt s-a costatat că iaurtul din lapte de capră clasic a
acumulat cel mai mare punctaj, acesta datorîndu-se caracteristicilor organoleptice cum sunt: aspect, culoare,
consistență, miros și gust. Iaurtul din laptele de vacă a avut o consistență mai plină însă cu separare de
grăsime la suprafață.
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Mostrele de iaurt din lapte capră au fost păstrate la temperatura de 4 ±2 °C, cu scopul determinării
duratei practice de păstrare. Pe parcursul păstrării s-a determinat aciditatea titrabilă, pH-ul și vâscozitatea
iaurtului.
Aciditatea reprezintă un indice al prospețimii. Cea mai rapidă alterare a iaurtului este acidifierea ca
rezultat al fermentării lactozei de către bacterii și transformarea ei în acid lactic, care sporește aciditatea și
modifică ph-ul.

Fig. 2 Evoluția acidității titrabile a iaurtului din lapte de capră pe durata de păstrare.
Evoluția pH-ului este corelată cu intensitatea fermentației lactice. Aciditatea activă a fost determinată
pe parcursul a 14 zile, atît cât au fost înregistrare valori admisibile pentru acest tip de produse, HG 611 din
2010 Lapte și produse lactate.

Fig. 3 Evoluția pH-ului iaurtului din lapte de capră pe durata de păstrare.
pH-ul probelor de iaurt este în scădere pe durata păstrării specific proceselor de fermentare care se
produc în iaurtul fabricat. Modificări esențiale ale pH-lui nu au fost determinate.
Iaurtul este un fluid elastico-vâscos. Vâscozitatea depinde direct proporțional de temperatură, deci cu
cât temperatura este mai joasă cu atât vâscozitatea este mai mare și invers. De aceia determinările s-au
efectuat la temperatura de 12-14˚C, datele au fost citite după 30 sec de rotații. Vâscozitatea probelor de iaurt
nu se modifică considerabil.
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Fig. 4 Evoluția vâscozității iaurtului din lapte de capră pe durata de păstrare.

Concluzii
Analizînd procesul de producere a iaurtului din lapte de capră în condiții de laborator, s-a observat
unele avantaje, care demonstrează faptul că producerea iaurtului din lapte de capră la nivel industrial ar avea
urmări pozitive. Factorii care confirmă acest lucru sunt - materie primă autohtonă, durata procesului de
producere mai scurtă, durata de valabilitate mai îndelungată.
Bibliografie
1. ENSMINGER, M.E., ParkerR.O. Sheep and Goat Science. 5th ed. Danville, Illinois: The Interstate
Printers and Publishers Inc.1986.
2. JAMES, Th., Physicochemical Properties, Microstructure and Probiotic Survivability of Non-Fat
Goat's MilkYogurt Using Heat Treated Whey Protein Concentrate as a Fat Raplacer.University of
Vermont, 2015. 78 p.
3. YOUNG, W.P., Goat Milk Products: Quality, Composition, Processing, Marketing Goats. January
31, 2011.
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POTENŢIALUL DE FIER ÎN COMPONENŢA PROTEINELOR GĂLBENUŞULUI DE OU
Dorina GHERMAN 1, Ana UCRAINCIUC2
Universitatea Tehnica a Moldovei,1 Universitatea din Tiraspol2
Rezumat. S-au cercetat aspectele teoretice si practice ale rolului fiziologic al fierului conţinut în gălbenuşul de
ou. Actualmente este accentuată problema deficienţei de fier în raţia alimentară, numită anemie feriprivă ce constituie
80 % din toate formele de anemii, etiologia căreia în majoritatea cazurilor provine din erori dietetice referitor la
conţinutul de nutrienţi. Proteina fosvitina ce se conţine în granulele gălbenuşului şi feritina în componenţa serului de
gălbenuş de ou sunt surse cu un potenţial sporit de fier uşor asimilabil. În lucrare a fost investigată metoda de estimare
a cantităţii de fosvitină şi feritină în gălbenuş de ou de producţie autohtonă.
Cuvinte cheie: fier, ou, anemie, fosvitină, feritnă, metodă spectofotometrică

Introducere
Anemia este una din cele mai comune boli de sânge, reprezentând, în multe ţări, o problemă majoră de
sănătate publică. Cea mai frecventă cauză a acestei boli este deficitul de fier, denumită în continuare anemia
feriprivă. Prevalenţa acestei boli este estimată la circa 600 de milioane de pacienţi de pe întregul glob.
Carenţa de fier afectează producţia de globule roşii (hemoglobină), care devin mai mici si mai deschise la
culoare decît in mod normal. În R. Moldova frecvenţa anemiilor la elevi este de 30-32 %, la copii pînă la doi
ani, anemia este atestată la 47 % ( copiii cu vîrsta cuprinsă între 6 şi 12 luni). Circa 20 % din femeile de
vîrstă reproductivă şi 20 % din copiii de pînă la un an suferă de anemie [3]. Bineînţeles, numai corecţiile bine
chibzuite pot să amelioreze aceste dereglări.
Îmbunătăţirea practicilor alimentare constituie una din strategiile optime şi durabile [6]. Obiectivul ei
primordial este menţinerea aportului de Fe la populaţie, prin includerea în dieta zilnică a alimentelor bogate
în fier. Realizarea obiectivului respectiv implică o serie de măsuri: asigurarea disponibilităţii produselor
bogate în fier pe tot parcursul anului; asigurarea accesului tuturor familiilor, în special a celor vulnerabile, la
aceste produse; creşterea cererii şi a consumului produselor bogate în fier. Acest obiectiv, în ţările cu situaţie
socio-economică nefavorabilă, este, însă, dificil de realizat.
Pentru a-şi menţine echilibrul fiziologic, o persoană adultă are nevoie de 2-5 mg Fe/zi., dar, din cauza
biodisponibilităţii reduse a fierului, aportul zilnic recomandat este de 10-20 mg Fe [6]. Biodisponibilitatea
fierului depinde de forma sa chimică: fier hemic şi nehemic. Este bine cunoscut faptul, că biodisponibilitatea
fierului non-hemic, care constituie aportul de bază într-un regim alimentar bogat în produse de origine
vegetală (90-95%) este foarte redusă – 2-8%, de regulă nu depăşeşte 5%. Fierul se conţine în cantităţi reduse
în în produse de origine vegetală. În acelaş timp fierul hemic din hemoproteine (hemoglobina şi mioglobina),
care provine doar din produse din carne şi peşte, are o biodisponibilitate mai înaltă – în jur de 25% , iar
absorbţia sa intestinală nu este afectată de regimul alimentar.
În cercetarea dată, a fost analizat potenţialul de fier hemic şi nehemic în componenţa proteinielor
gălbenuşului de ou. Gălbenuşul de ou conţine 2 proteine cu pondere majoră ce leagă fierul: fosvitina ce se
conţine în granulele gălbenuşului şi feritina - în serul de gălbenuş [6].
Feritina este o proteină de formă sferică în cavitatea căreia sunt concentraţi atomi de fier (pînă la
4000 de atomi/moleculă). Învelişul proteic al moleculei este format din 24 de subunitati proteice de tip L(Llight) cît si H (H-heavy) avînd o greutate moleculară respectiv de 19 kDa şi 21 kDa. Este singura proteină
cunoscută care poate lega ionii metalici din ser de gălbenuş şi le poate transforma în faza solidă a
mineralului, astfel formînd structuri de acumulare, depoyitare şi utiliyare eficientă a fierului în sisteme
bilogice. Feritina are un pI=5 [7].
Proteina fosvitina este o glicoproteină puternic fosforilată, globulară. Prin urmare, fosvitina are o
capacitate puternică de legare a metalelor. Ea este compusă din α- şi β-fosvitină. α-fosvitina este un agregat
de trei sau patru subunităţi de 35 până la 40 kDa şi β-fosvitina este un agregat de patru sau cinci subunităţi de
45 kDa. Fosvitina are o compoziţie specifică de aminoacizi unde predomină aminoacidul serina, care este în
cea mai mare parte fosforilată. În general, fosvitina este constituită din 217 reziduuri de aminoacizi, regiunea
de bază incluzînd un lanţ din 99 aminoacizi, ceilalţi fiind grupaţi în 14 reziduuri intercalate de arginină,
lizină şi asparagină. Fosvitina are un pI=4 [1].
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a

b
Fig. 1. Structura moleculară a proteinelor: a - feritina; b - fosvitina

În această cercetare experimentală au fost stabilite metode si acumulate date referitor la potenţialul
nutritiv de fier în componenţa proteinelor feritina şi fosvitina din gălbenuş de ou în diferite tipuri de ouă.
1. Materiale şi metode.
Cercetarile au fost efectuate pentru 4 loturi de ouă de consum provenite de la fabricile agricole:
Cimişlia (ou industrial cu coaja albă 3MDCM001, Vulcăneşti (ou industrial cu coaja brună 3MDVL022), ou
de casă, Ungheni SRL ,,Cristilmar’’ (ou de prepeliţă). Termenul de păstrare a ouălor nu a depăşit 7 zile [4,5].
Pentru prepararea serului de gălbenuş de ou a fost utilizată pectină cu grad înalt de metoxilare extrasă din
citrice.
Separarea serului de gălbenuş de ou a fost efectuată conform metodei expuse de Laca A. [2]. Iniţial,
gălbenuşul de ou a fost tratat cu sol. de NaCl, 5% şi sol. NaOH, 0,2N pentru diminuarea legăturilor dintre
proteine şi grăsimi în lipoproteine, apoi compoziţia a fost tratată cu gel de pectină (cu un conţinut sporit de
grupări COOCH3), care posedă calităţi hidrofile. După centrifugare timp de 30 min. la t=4oC (7000 rot./min.,
timp de 20 min.), în faza apoasă, numită ser de gălbenuş a fost determinată proteina feritină, prin reacţia
Biuret şi cantitatea de fier înglobată de aceasta.
Cantitatea de fier din granule şi ser de gălbenuş de ou a fost determinată prin metoda
spectrofotometrică după calcinarea, mineralizarea si tratarea cu acid sulfosalicilic a probelor. Graficul de
calibrare în reacţii-model a fost construit pentru soluţia de clorură de fier (FeCl3) la λ =440 nm.
Tabelul 1
Metoda de determinare a conţinutului de fier în fracţiile gălbenuşului de ou
Metoda

Compusul
analizat
Spectrofotometrie Granule de
UV-Vis
gălbenuş de ou
sau ser de
gălbenuş de ou

Pregatirea
probei
Proba de produs
este carbonizată,
calcinată.
Obţinerea cenuşii

Extragerea
Cenuşa este
mineralizată şi
efectuată reacţia de
culoare în prezenţa
acidului
sulfosalicilic.

Detectia fierului
Intensitatea culorii
galbene,
corespunzătoare
concentraţiei
complexului Fe-acid
sulfosalicilic este
înregistrată ca
absorbanţă la λ= 440
nm

2. Rezultatele cercetării.
Iniţial au fost studiate calităţile merceologice şi determinate părţile componente ale loturilor de ouă
supuse cercetării (tab. 2). Proporţia dintre masa albuşului şi masa gălbenuşului oului de găină este de
aproximativ 1,9:1 şi corespunde mediului natural [5]. În cercetarea dată a fost studiate proteinele care leagă
fierul din componenţa gălbenuşului, ca fiind surse semnificative de fier, în comparaţie cu albuşul, care este
sărac în fier.
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Nr.
probă
1
2
3
4

Tipul oului
Ou de găină (cu
coajă albă)
Ou de găină (cu
coajă brună)
Ou de găină (de
casă)
Ou de prepeliță

Tabelul 2
Date cantitative pentru părţile componente ale ouălor de consum
Marcaj
Ou integral,
Albuș, g
Gălbenuș, g
Coaja, g
g
3MDCM001
69,45±3,27
39,2±2,58
21,11±1,35
9,36±0,65
25.11.2018
3MDVL022
64,51±5,02
36,67±3,25
19,01±2,25
8,26±0,81
25.11.2018
60,45±3,36
35,62±4,51
16,92±2,42
7,59±0,93
Ungheni
SRL,,Cristilmar’’

18,19±1,43

9,5±2,71

5,92±1,69

2,35±0,67

Gălbenuşul de ou reprezintă o emulsie, care poate fi relativ uşor fragmentată în granule lipidoproteice şi fază lichidă – ser de gălbenuş de ou. Tratarea probelor de gălbenuş de ou cu soluţii de NaCl şi
NaOH produce o hidratare intensă a proteinelor, accelerează sepaparea fracţiei de macrocompuşi organici –
proteine şi lipide de faza lichidă a gălbenuşului. Tratarea ulterioară cu gel de pectină favorizează clarificarea
serului de gălbenuş. Efectul de separare a granulelor fixate cu gel de pectină de ser a fost obţinut prin
centrifugare la rotaţii mari şi temperaturi scăzute ale probei. În scop de identificare a serului de gălbenuş de
ou a fost înregistrat spectrul de absorbţie al acestuia în UV-Vis.
Tabelul 3
Obţinerea serului de gălbenuş de ou
Nr.
Cantitate de gălbenuş,
Gel de pectină
NaCl 5 %, ml
NaOH 0,1 N, ml
probă
g
2%, g
1
15,24
4
1
10
2
15,42
4
1
10
3
15,02
4
1
10
4
15,14
4
1
10
Notă. Gelul de pectină la răcire imobilizează proteinele şi grăsimile, contribuind la formarea fracţiei
numite granule de gălbenuş de ou.
În mediu de la 100 g de gălbenuş de ou se obţin 30…45 g de granule (care conţin 26…32% SU) şi
40…60 g de ser de gălbenuş (care conţine 1,4..3,2 % SU). Componenta proteică principală a granulelor sunt
lipovitelina şi fosvitina. Fosvitina este în proporţie de 60% fosforilată la nivelul aminoacizilor de serină
deaceea manifestă calităţi de agent chelator al fierului si donator de fier în caz de necesitate [6].

Fig.2. Spectrele UV-Vis a serului de galbenuş obţinut de la:
1 – ou de găină Avicola Cimişlia, 2 – ou de găină Avicola Vulcăneşti, ou de găină de casă, ou de prepeliţă.
Ataşat – serul de gălbenuş de ou (imagine)
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Fig. 3. Cantitatea de proteină feritină şi fier fixat de ferritină conţinut în serul de gălbenuş de ou Î
În componenţa granulelor de gălbenuş a fost identificată o cantitate de fosvitină egală cu 58,4…65,5%
din cantitatea de substanţe uscate a granulelor. Potenţialul de legare a fierului de către fosvitină, determinat
experimental este de 1,27…1,38 mg/100 g gălbenuş de ou, ceea ce confirmă afirmaţia că gălbenuşul de ou
este o sursă valoroasă de fier hemic.

Fig. 4. Cantitatea de proteină feritină şi fier fixat de feritină în gălbenuş de ou
Cantitatea de feritină, recalculată la 100 mg de gălbenuş de ou este de 0,72±0,08 mg/100 g, respectiv
în ser, unde este localizarea de facto a feritinei este de 1,75±0,67 mg/100 g ser (fig. 3,4). Potenţialul de
feritină şi fier în componenţa feritinei din ser de gălbenuş de ou ar putea fi o sursă importantă de fier
asimilabil. Pentru o utilizare intensă a serului de gălbenuş de ou ca fortificator cu fier este necesar de
concretizat condiţiile de mediu (aciditate, prezenţa altor minerale) care influienţează considerabil capacitatea
de reţinere a fierului de către feritină.
Concluzii
1. Gălbenuşul de ou ca şi orice sistem biologic poate fi separat în 2 fracţii – granule lipido-proteice şi
ser de gălbenuş de ou.
2. Granulele de gălbenuş conţin proteina fosvitina, cu un potenţial de legare a fierului de 1,27…1,38
mg/100 g gălbenuş
3. Serul de gălbenuş conţine proteina feritina, în componenţa căreia poate fi stocat fier cu un potenţial
înalt de asimilare nutritivă în cantitate de 1,632…2,171 mg/ 100 g ser.
4. Serul de gălbenuş, preparat ca praf ar putea fi folosit ca agent de fortificare cu fier organic a făinii de
panificaţie.
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ANALIZA CONȚINUTULUI DE SUBSTANŢE TOXICE ÎN LEGUME
SUPUSE TRATĂRII TERMICE
Cristina JEMAN, Maria-Magdalena MUNTEANU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Obiectivul acestui studiu a fost determinarea efectului tratării termice (fierberea la 100 °C) asupra
conținutului de toxine în morcov (Daucus Carrota) cu scopul stabilirii modalităţilor de reducere a cantităţilor de toxine
în alimente. A fost analizat conținutul de nitrați în morcovul de import și cel autohton (soi Cadril) înainte și după
tratare termică. De asemenea, a fost determinat conţinutul de substanţe radioactive în legumele date. În urma analizei
s-a observat o diferență mică dintre conținutul de nitrați în cele două tipuri de morcov studiate, cel de import având o
concentrație mai mică. Fonul radioactiv a acestor legume a prezentat valori stabile incluse în limitele normalului.
Cuvinte cheie: morcov, nitrați, nitriți, tratare termică, substanţe radioactive, nitratometru

Introducere
Morcovul este una din legume rădăcinoase bogate în compuși bioactivi cum ar fi carotenoizii și fibrele
alimentare cu proprietăți importante de menținere a sănătății. Consumul de morcov și produsele din acesta
crește constant, datorită recunoașterii sale ca o sursă importantă de antioxidanți naturali având activitate
anticancerigenă. În afară de rădăcinile de morcov care se utilizează în mod tradițional în salată acesta mai
poate fi utilizat și la fabricarea altor produse bogate în nutrienți, cum ar fi sucul, pulberea uscată, conservele,
bomboanele, murăturile. Pe lîngă compoziția benefică a acestei rădăcinoase, în cazul nerespectării condițiilor
și normelor de cultivare, în ea se pot acumula substanțe toxice pentru organismul uman, precum nitrații și
nitriții.
Este necesar de menţionat că prezintă pericol nu nitraţii ca atare (NO3), ci nitriţii (NO2) care derivă din
ei, precum şi sărurile acidului azotic. Această reacţie de transformare are loc în tubul digestiv al omului şi al
animalelor, precum şi în cazul păstrării îndelungate a produselor de origine vegetală. În afară de nitriţi, o
influenţă nocivă asupra organismului o exercită aminele secundare şi nitroaminele. Toate aceste combinaţii,
aflându-se în cantităţi mai mari decât dozele admise în produsele proaspete (mai ales, în culturile
legumicole), provoacă distrugerea hemoglobinei în sânge, formându-se, totodată, metahemoglobina. Ultima
e deosebit de periculoasă pentru copii (boala „albastră” a copiilor sau cianoza). Nitrozaminele şi
nitrozamidele exercită o acţiune cancerigenă, mutagenică şi toxică asupra embrionului. Doza maximă de
nitraţi inofensivă pentru om este de 5 ml la 1 kg din masa corpului.
1. Materiale și metode.
Ca material pentru cercetare a fost ales morcovul (Daucus Carrota) autohton și cel de import, un soi
pe larg comercializat, recoltat pe timp de toamnă. Ca și cultură de import a fost ales morcovul ucrainesc, pe
larg răspândit pe piața RM. Morcovul a fost supus tratării termice la diferite intervale de timp (0, 10, 15, 20,
25, 30, 40 minute), analizând ulterior conținutul de nitrați cu ajutorul testerului (metoda expres) şi
ionometrului (metoda ionometrică).
Pentru metoda expres a fost utilizat nitratometrul Ecotester-2. Nitrat-testerul şi dozimetrul Ecotester
Soecs este un dispozitiv universal 2 în1 care combină două funcţii importante - dozimetru şi nitrat-tester. Cu
acest ecotester simplu şi rapid se poate verifica nivelul nitraţilor în produsele alimentare, fructe şi legume,
dar şi măsura cu precizie fonul radioactiv. Atunci când este folosit ca dozimetru, se pot detecta obiectele cu
surse mari de radiaţii din mediul înconjurător. Dezavantajul testerului este însă faptul că acesta măsoară doza
de nitrați în produs doar în punctul în care a fost introdusă sonda nitratometrului, ci nu în întreg produsul,
fapt ce conduce la apariția erorilor (cca 15%).
Metoda ionometrică este mult mai precisă care constă în extragerea ionilor de nitraţi cu o soluţie de
alaun de aluminiu şi potasiu – AlK(SO4)2·12 H2O şi determinarea ulterioară logaritmului concentraţiei
ionilor de nitraţi cu ajutorul unui electrod ionoselectiv. Metoda nu se acceptă dacă în materialul analizat
conţinutul de cloruri depăşeşte mai mult de 25 ori conţinutul de nitraţi. Limita inferioară de identificare a
nitraţilor constituie 6 mg în 1 dm3 soluţie analizată. Limita sigură de determinare a nitraţilor în proba
analizată este 30 mg/kg. Metoda se foloseşte la determinarea nitraţilor în produsele agricole.
Pentru a studia influenţa duratei de tratare termică asupra conţinutului de nitraţi, morcovul porționat a
câte 20 g fiecare, a fost introdus în apa clocotindă şi supus fierberii timp de 10, 15, 20, 25, 30, 40 min. După
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fierbere probele au fost răcite până la temperatura camerei şi a fost măsurată cantitatea de nitrați şi cantitatea
de radiaţii.
2. Rezultate și discuții.
În urma studiului efectuat s-au stabilit factorii de care depinde gradul de nitrați din leguma dată:
1. Producătorul, care va decide cantitatea de nitraţi folosită la creşterea lor;
2. tipurile de îngrăşăminte utilizate;
3. perioada cultivării (vara conţinutul de nitrați este cu mult mai mic decât iarna);
4. acțiunea razelor de soare (cu cât este mai mică cu atât este mai mare concentrația de nitrați);
5. miezul (aici se află cea mai mare cantitate de nitrați din leguma întreagă).
Nivelul de nitrați a fost influențat de durata tratării termice. Prin intermediul difuziunii nitrații din
produs ajung în apă, astfel reducându-se conţinutul de nitrați în produs şi crescând în apă. Cu cît durata
fierberii este mai mare cu atît scade și nivelul de nitrați din produs. Norma limită pentru produsul dat este de
250 mg/kg. Acest fapt îl demonstrează rezultatele obținute (Tabelul 1).
Conform datelor obținute s-a constatat o dependență între durata tratării termice și conținutul de nitrați
din morcov. Se observă o scădere considerabilă a concentraţiei nitraţilor, constituind o valoare practică mai
mică de două ori decât valoarea iniţială (Fig. 1.).
Tabelul 1
Influența duratei de fierbere asupra modificării conținutului de nitrați în morcov
Nr.
Durata de
Conţinutul de nitraţi, XNO3 mg/kg
Ord.
tratare
Cultivat în Republica
Cultivat în Ucraina
termică
Moldova
τ, min
0
124,6
101,33
1
10
122,3
79,66
2
15
120,6
74,00
3
20
115,3
69,66
4
25
114,3
65,33
5
30
111,6
60,66
6
40
101,3
57,66
7
În procesul fierberii, cca 50% de nitraţi se pierd şi se distrug. Totuşi, sucurile din legume şi fructe pot
să conţină o anumită cantitate de nitraţi. Diluarea sucurilor concentrate cu apă fiartă şi consumul lor în
cantităţi raţionale exclude acumularea nitraţilor în organism. La depozitarea legumelor şi fructelor, trebuie
respectate cu stricteţe condiţiile de păstrare.
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Fig. 1. Dependența nivelului de nitrați față de durata tratării termice în morcov
O altă modalitate de a reduce cantitatea de nitraţi poate fi curăţarea acele părţi ale plantelor în care
conţinutul respectivelor substanţe este maxim. În fructele şi legumele decojite, conţinutul de nitraţi se reduce
cu 15 - 20%. În morcovii ţinuţi în apă timp de o oră, conţinutul de nitraţi scade cu 25 – 30%. În cazul
fierberii, timp de 30 – 40 min, din morcov se elimină până la 70%. Apa în care au fiert legumele trebuie
aruncată neapărat.
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În legumele puse la murat şi în cele marinate, conţinutul de nitraţi se reduce până la 50%, dar în
primele zile ale murării, când are loc un proces intens de sinteză a nitraţilor şi nitriţilor, nu este recomandat
consumul acestor legume.
După normele F.A.O./O.M.S. limita maximă admisibilă (LMA) a dozei zilnice de ioni de NO3- pentru
o persoană este de 220 mg şi, făcând transformările corespunzătoare, se ajunge la cantitatea de 49,7 mg NNO3/persoană/zi, reprezentând LMA / persoană / zi pentru N-NO3. Analizând situaţia conţinutului de nitraţi,
şi respectiv a N-NO3 în legumele, fructele şi apa din gospodăriile care produc sau comercializează aceste
produse, se poate constata dacă situaţia este îngrijorătoare sau nu.
Ceea ce priveşte conţinutul de substanţe radioactive, se poate de constatat că tratamentul termic nu
influenţează concentraţia acestora în produs. Indiferent de durata de tratare termică, fonul radioactiv a rămas
acelaşi care este inclus în limitele normalului şi constituie 9-10 Sv.
Concluzii
Cercetările experimentale și teoretice realizate au condus la formularea următoarelor concluzii:
1. În urma analizei s-a observat o diferență mică dintre conținutul de nitrați în cele două tipuri de
morcov studiate, cel de import având o concentrație mai mică;
2. Gradul de nitrați din morcov depinde de producător, îngrășămintele utilizate, perioada
cultivării (vara nitrații nu intră în compoziția legumei, în schimb, iarna da), acțiunea razelor
de soare (cu cât este mai mică cu atât este mai mare concentrația de nitrați), miezul (aici se
afla cea mai mare cantitate de nitrați);
3. Nivelul de nitrați a scăzut aproximativ de două ori în urma tratării termice, prin intermediul
difuziunii nitraților din produs în apă, însă conţinutul de substanţe radioactive a rămas stabil
de 10 Sv, fiind inclus în limitele normalului.
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EVALUAREA ORGANOLEPTICĂ A SEMIFABRICATELOR DIN CARNE TOCATĂ
CU COMPONENTE VEGETALE
Irina GRUMEZA, Alexandra BORȘ, Ana ȚURCAN, Tatiana MÎRZA
Universitatea Tehnică din Moldova
Abstract. Prezenta lucrare include rezultatele studiului de înlocuire a cărnii de ovine şi pasăre cu şrot de nuci,
șrot din seminţe de dovleac, șrot din semințe de susan şi fibre alimentare de grâu, pentru obţinerea semifabricatelor din
carne tocată, conservate prin frig. A fost determinaţi indicii organoleptici a mostrelor experimentale prin aplicarea a 3
metode de evaluare organoleptică. S-a constatat că înlocuirea cărnii cu componente vegetale – şroturi şi fibre
alimentare de grâu îmbunătăţesc indicatorii organoleptici conferind produsului finit gust şi miros plăcut, consistență
elastică și suculență fină.
Cuvinte-cheie: semifabricate din carne tocată, carne de ovină, carne de pasăre, componente vegetale, şrot, fibre
alimentare de grâu, evaluare organoleptică.

Introducere
Carnea și produsele din carne se numără printre cele mai cunoscute produse alimentare care au o
importanță deosebită în nutriția omului modern după conținutul valoarii biologice. Acestea conțin toți
aminoacizii esențiali în cantități semnificative. Cu toate acestea, caracteristicile materiilor prime și ale
resurselor limitate nu permit obținerea unui produs finit cu performanțe ridicate. Prin urmare, pentru a
maximiza valoarea nutritivă a produselor din carne și pentru a asigura cursul normal al proceselor metabolice
în organismul uman, este necesar să se creeze și să se introducă tehnologii inovatoare în industria cărnii [1].
Creșterea producției de produse combinate în multe țări ale lumii este asociată nu numai cu economia
materiilor prime de origine animală, ci și cu utilizarea rațională a materiilor prime vegetale proteice.
Ideologia actuală în utilizarea proteinelor constă în fabricarea de produse din carne combinate pe bază de
materii prime de origine animală – carne și componente vegetale obținute din diverse surse, cu condiția ca
compozițiile lor să fie îmbogățite reciproc, combinând proprietățile funcționale și tehnologice, creșterea
valorii biologice, îmbunătățirea indicatorilor organoleptici a produsului finit [2].
Scopul acestui studiu este de a determina indicatorii organoleptici a semifabricatelor tocate „mici din
carne de ovină si pasăre” cu înlocuirea materiei prime de origine animală cu șrot de nuci, șrot din semințe de
bostan, șrot din semințe de susan și fibre alimenatare de grâu.
În concordanță cu scopul lucrării, putem distinge următoarele sarcini:
− să producem semifabricate din carne tocată de ovină și pasăre, cu înlocuirea cărnii, prevăzută de
rețeta standard, cu șrot de nuci, șrot din semințe de bostan, șrot din semințe de susan și fibre
alimenatare de grâu;
− determinarea indicatorilor organoleptici (aspectul exterior, aspectul în secțiune, miros, gust,
consistență, suculență) ale mostrelor experimentale cu ajutorul metodei descrierii calității
comparativ cu proba martor realizată conform rețetelor standard;
− determinarea consistenței, mirosului și gustului în comparație cu proba martor prin metoda de
profil - metoda principală de evaluare organoleptică pentru o analiză mai completă.
1. Materiale și metode.
În cercetări au fost utilizate materii prime autohtone de origine animală carne de ovină (cârlan) (S.R.L.
MEAT IMPEX) şi carne de pasăre (piept de pui) (S.C. AXEDUM S.R.L.).
Ca componente vegetale au fost utilizate: şrot de nuci (ARHYGEEA S.R.L. / AMBERA), şrot din
semințe de bostan şi șrot din semințe de susan (ROVAZENA S.R.L. / DOCTOR OIL), fibre alimentare de
grâu Unicell®WF 200 (INGREDA S.R.L.).
În baza cercetărilor precedente realizate în anul 2015 au fost elaborate reţetele semifabricatelor din
carne tocată de ovină şi pasăre de tip ,,mici” cu adaos de şrot de nuci în cantitate de 7% şi fibre alimentare
de grâu Unicell®WF 200 – 2% [3]. Raportul cărnii de ovină şi pasăre, cantitatea şrotului adăugat au fost
determinate în cercetările noastre precedente [3, 4].
În lucrare s-a propus reţetele de fabricaţie a semifabricatelor tocate de tip mici din carne de ovină
(70%) şi carne de pasăre (30%) cu adaos 7% şrot de nuci, șrot din semințe de bostan şi șrot din semințe de
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susan şi 2% fibre alimentare de grâu Unicell®WF 200. În conformitate cu aceste reţete s-au preparat
mostrele experimentale de mici din carne de ovină şi carne de pasăre.
Mostrele preparate ambalate în caserole de polisteren şi ermetizate cu strech folie au fost puse pentru
păstrare în frigiderile laboratorului de biotehnologii alimentare (IP IŞPHTA) și laboratorului Tehnologia
cărnii și a produselor din carne (DTPA, FTA, UTM) la următorul regim: stare refrigerată la temperatura
0...+4°C, Waer=75...78%, timp de 5 zile.
Realizarea analizei senzoriale a mostrelor de ,,mici din carne de ovină şi pasăre” cu adaos de şrot de
nuci, şrot din seminţe de dovleac şi susan, a urmat după maturărea timp de 24 ore la 0...+4 °C. Apoi mostrele
au fost supuse tratametului termic prin prăjire și propuse pentru evaluarea organoleptică.
În semifabricatele tocate cu componente vegetale conform metodelor standard au fost evaluați
indicatorii organoleptici prin 3 metode: metoda descrierii calităţii (tabelul 1) - aspect exterior, aspect în
secţiune, gust şi miros, consistenţă şi suculenţă; metoda de apreciere prin punctaj, cu aplicarea scării de 5
puncte (tab. 2) şi metoda de profil (fig. 1, 2 și 3) [5, 6].
3. Rezultate și discuții
Evaluarea organoleptică a probelor experimentale a fost apreciată prin metoda descrierii calităţii (tab.
1), prin metoda de apreciere prin punctaj, cu aplicarea scării de 5 puncte (tab. 2) şi prin metoda de profil sub
formă de profilogramă (fig. 1, 2 și 3).
Tabelul 1
Indicatorii organoleptici a probelor experimentale - „mici din carne de ovină şi pasăre”
cu 7% şrot şi 2% fibre alimentare de grâu
Caracteristica. Proba
Mici din carne de
Mici din carne de
Mici din carne Mici din carne de
Indicatorii
ovină și pasăre cu şrot
ovină și pasăre cu
de ovină și
ovină și pasăre cu
organoleptici
din semințe de bostan
şrot din semințe de
pasăre - proba şrot de nuci și fibre
și fibre alimentare de
susan și fibre
martor
alimentare de grâu
grâu
alimentare de grâu
Aspectul exterior
Batonaşe sub formă de cilindru cu lungimea 8-10 cm cu diametrul de la 3 până la 3,5
cm. Suprafață netedă, fără fisuri și margini frânte
Aspectul în
Compoziţie bine amestecată și uniform malaxată
secţiune
Miros şi gust
În stare crudă – în conformitate cu materia primă de calitate utilizată
În stare prajită, mirosul caracteristic acestui produs,
cu aromă
cu miros plăcut
cu miros plăcut
există un miros
plăcută de
specific şrotului de
specific şrotului din
specific slab
condimente
nuci
semințe de bostan
exprimat
În stare crudă
dură
elastică
elastică
elastică
Consistenţa
În stare prăjită
dură
delicată, uleioasă
elastică
elastică, plastică
În stare prăjită
Suculenţa
suculenţă
suculente
suculente
suculente
redusă
Ca urmare a evaluării organoleptice obţinute a probelor experimentale (tab. 1), se poate concluziona că
probele cu şrot diferă de proba martor. Probele cu şrot au un gust şi un miros specific, plăcut. De asemenea,
proba experimentală cu şrot de nuci are o consistenţă mai fină, uleioasă, miros şi gust nobil, deosebit de
celelalte probe.
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№
1
2

3

4

Tabelul 2
Analiza senzorială a semifabricatelor - ,,mici din carne de ovină şi pasăre”
cu adaos 7% şrot şi 2% fibre alimentare de grâu
Denumirea
Aspect Aspectul Gustul şi
Nota
Consistenţa Suculenţa
mostrelor
exterior în secţiune mirosul
medie generală
Mici din carne de ovină și
5,0
4,4
4,5
4,6
4,2
4,54
pasăre - proba martor
Mici din carne de ovină și
pasăre cu şrot de nuci și fibre
5,0
4,5
5,0
4,7
4,5
4,74
alimentare de grâu
Mici din carne de ovină și
pasăre cu şrot din semințe de
5,0
4,5
4,7
4,8
4,5
4,70
bostan și fibre alimentare de
grâu
Mici din carne de ovină și
pasăre cu şrot din semințe de
5,0
5,0
4,9
5,0
4,8
4,90
susan și fibre alimentare de
grâu

Rezultatele (tab. 2) după tratament termic (prăjire) constată că toate probele au caracteristici
organoleptice bune. Însă cele mai bune sunt probele cu conţinut 7% şrot de nuci și șrot din semințe de susan
şi 2% fibre alimentare, cu nota medie generală 4,74 puncte și respectiv 4,90 puncte.
Remarcăm faptul că Comsia de degustaţie a apreciat cele mai bune caracteristici organoleptici pentru
proba de ,,mici din carne de ovină şi pasăre” cu adaos de şrot din semințe de susan.

Fig. 1 Profilul mirosului a mostrelor experimentale după tratament termic
Din profilogramă pentru determinarea mirosului se observă că toate probele au miros plăcut de
condimente, de carne maturată, ceea ce rezultă că s-a utilizat materie primă de calitate. Mirosul cel mai
plăcut a fost apreciat pentru proba de mici din carne de ovină și pasăre cu adaos de şrot de nuci și fibre
alimentare de grâu.
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Fig. 2 Profilul gustului a mostrelor experimentale după tratament termic
Evaluarea organoleptică prin metoda de profil a gustului demonstrează că adaosul de șroturi și fibre
alimentare de grâu conferă produsului finit proprietăți gustative deosebite. Utilizarea condimentelor și
componentelor vegetale naturale nu influențează calitatea produsului dar dimpotrivă oferă semifabricatelor
din carne tocată gust deosebit datorită conținutului rezidual de ulei ce se conține în șroturi.

Fig. 3 Profilul consistenței a mostrelor experimentale după tratament termic
Din fig. 3 se observă clar că toate probele cu adaos de şrot de nuci, șrot din semințe de bostan și șrot
din semințe de susan și fibre alimentare de grâu au consistență elastică, cu o masă omogenă, ceea ce este
reprezentată prin lipsa porozității și golurilor. Toate probele cu adaos de șrot și fibre alimentare de grâu
prezintă ușurință la înghițire, ceea ce demonstrează că pentru evaluatori adaosul de componente vegetale nu
a influențat
Concluzii
Aprecierea senzorială realizată prin 3 metode de analiză a constatat că semifabricatele cu adaos de șrot
de nuci, șrot din semințe de bostan și șrot din semințe de susan au aspect exterior, gust, miros, suculență și
consistență mai bune decât proba martor. În urma evaluării organoleptice rezultate cele mai bune au obținut
mostrele experimentale cu adaos de șrot de nuci și șrot din semințe de susan.
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Rezultatele evaluării organoleptice arată perspectiva înlocuirii cărnii cu șrot de nuci, șrot din semințe
de bostan, șrot din semințe de susan și fibre alimentare de grâu la producerea semifabricatelor din carne
tocată, utilizate ca adaosuri care măresc vâscozitatea și plasticitatea cărnii tocate, dar și îmbunătățesc
consistența și suculența produsului finit.
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FRUCTELE DE MERE ÎN FAZA TIMPURIE DE COACERE –
MATERIE PRIMĂ PENTRU OBȚINEREA ACIDIFIANTULUI NATURAL

Diana CRUCIRESCU
Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare
Rezumat: Fructele de mere verzi (necoapte) constituie cca 20 % din rod și nu se valorifică în scop alimentar.
Acestea sunt de regulă înlăturate de pe copaci prin operația agricolă de normare a încărcăturii de rod pe pom. În
lucrarea prezentată este abordată posibilitatea valorificării acestor fructelor în faza timpurie de coacere pentru
obținerea acidifianților naturali. Au fost determinați indicii fizico-chimici și organoleptici în extractele de mere,
provenite din 4 soiuri: Coredana, Coredem, Rewena și Reglindis. Conţinutul de substanţe uscate hidrosolubile a variat
de la 10 % până la 13 %, glucide – de la 8,40 % până la 11 % și aciditate titrabilă (recalculată la acid malic) – de la
1,7 % până la 3,1 %. În urma evaluării organoleptice, a fost constatat că extractele din mere au un gust acid, ușor
dulce, agreabil și aromă plăcută.
Rezultatele demonstrează că extractele din mere conțin substanțe nutritive valoroase și cantități importante de
acizi organici. Acidifianții din mere ar putea substitui acizii monocomponenți de proviniență chimică/biochimică.
Cuvinte-cheie: mere nematurate, conținutul de glucide, conținutul de acizi organici, evaluare organoleptică

Introducere
În Republica Moldova merele sunt al treilea produs cu valoare înaltă din sectorul agrar după valoarea
încasărilor, fiind un produs strategic pentru zona de nord al republicii, unde se află cele mai mari plantaţii.
Suprafaţa totală a livezilor în țara noastră atinge cca 65 de mii de ha, fiind crescute cca 20 de soiuri de mere,
iar producţia de mere estimîndu-se la cca 500 mii tone annual (Biroul Național Statistică, 2018).
La faza timpurie de maturare a merelor, în deosebi, în anii cu umiditate insuficientă a solului, în
plantaţii se înlătură cca 25-30% din roada preconizată. Această operațiune agricolă poartă denumirea de
reglarea încărcăturii de rod la pomii fructiferi. Cantitatea semnificativă de fructe verzi nu se valorifică în
scop alimentar, ci este transformată în masă verde de fertilizant (Peşteanu A., Calestru O., 2017).
Totodată, în industria alimentară nu sunt cunoscuți suficienți acidifianți de origine naturală. În
majoritate se folosesc monoacizi de proviniență chimică/biochimică.
Volumele semnificative de mere în faza timpurie de maturare, ce se obţin la reglarea sarcinii recoltei,
cât şi necesitatea în acidifianţi naturali pentru utilizarea în industria alimentară, impune drept sarcină de bază
valorificarea acestor fructe de mere și obţinerea unor produse cu conţinut semnificativ de acizi organici
nativi şi alte substanţe nutritive valoroase.
1. Materiale și metode.
În perioada 19 – 25 iulie 2016 au fost colectate mere în faza timpurie de coacere (necoapte) de 4
soiuri: Coredana, Coredem, Rewena și Reglindis. În extractele, obținute din aceste fructe, au fost studiați
indicii fizico-chimici și organoleptici.
1.1 Materiale
Conținutul de substanțe uscate a fost determinat cu ajutorul refractometrului (GOST 28562-90).
Aciditatea titrată exprimată în acid malic a fost determinată prin titrare cu soluție alcalină de NaOH
(0,1N) în prezența indicatorului fenolftaleină (SM SR ISO 750:2014).
Conținutul de glucide a fost determinat prin metoda cromatografiei lichide de înaltă performanță
(HPLC) MA-MD-AS 311-03-SUCRES (RT „Metode de analiză în domeniul fabricării vinurilor”)
1.2 Metode
Procedeul de obţinere a mostrelor experimentale de acidifiant din mere este descris în continuare.
Merele cu conţinut de substanţe uscate hidrosolubile de la 10 % până la 13 % și, respectiv, aciditate
titrabilă recalculată la acid malic de la 1,7 % până la 3,1 %, au fost recepţionate, inspectate şi sortate. A fost
efectuată spălarea cu apă potabilă cu scopul indepartarii de pe suprafata fructelor impuritatile și substantele
cu care au fost tratate in livezi. Pentru mărirea gradului de extragere a sucului fructele s-au zdrobit.
Mustuiala obținută s-a încălzit până la temperatura de 50°C şi s-a tratat la această temperatură cu preparate
enzimatice pectolitic în doză de 30 mg/kg şi amilotic în doză de 10 mg/kg, timp de 25 min.. Aceasta
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operațiune are ca scop inmuiera texturii fructelor și are la baza inactivarea enzimelor oxidative, distrugerea
partiala a microorganismelor. Mustuiala tratată enzimatic s-a presat, apoi s-a deburbat şi limpezit cu
preparate Klarsol Super 0,5 ml/dm3 şi Erbigel 0,1 ml/dm3 timp de 30 min. Randamentul la presare a fost de
50 % pentru soiurile Coredana, Coredem și Rewena, iar pentru soiul Reglindis a constituit doar 33 %.
Pasteurizarea s-a efectuat la temperatura de 60°C timp de 20 min. Procesul s-a finalizat cu turnarea
acidifiantului fierbinte în borcane şi ermetizarea cu capace Twist off.
Indicii organoleptici au fost evaluați prin metoda descriptiva și de punctaj, conform ГОСТ ISO
6658-2016 „Органолептический анализ. Методология. Общее руководство” și Banu (2007).
2. Rezultate și discuții.
Indicii fizico-chimici ai acidifianților din mere sunt prezentați în tabelul 1.
Tabelul 1
Nr.
d/o
1
2
3
4

Soi de mere
Coredana
Coredem
Rewena
Reglindis

Indicii fizico-chimici determinați în acidifianții din mere
Conținutul de
Indicele
zahăr/
substanțe
aciditate titrabilă
glucide,
aciditate
uscate, %
(expr. ac malic), %
%
10,4
1,70
8,40
4,94
12,9
2,56
10,24
4,00
11,3
3,04
11,01
3,62
11,0
2,07
8,59
4,15

Data recoltei
19.07.2016
19.07.2016
25.07.2016
25.07.2016

Conform rezultatelor (tab. 1), se poate concluziona că mostrele experimentale de acidifianți au un
conținut esențial de glucide (de la 8,40 % până la 11,01 %) și acizi organici (de la 1,70 % până la 3,04 %).
Cele mai mari valori ale glucidelor și acidității titrabile (exprimată la acid malic) îi aparține acidifiantului din
mere soi Rewena: 11,01% și, respectiv, 3,04 %; urmând de acidifiantul din mere de soi Coredem: 10,24 % și,
respectiv, 2,56 %. Conținutul mai mare de substanțe uscate îl are acidifiantului din mere soi Coredem (12,9
%), urmând de soiurile Rewena (11,3 %) și Reglindis (11,0 %).
Chiar dacă merele se află în faza timpurie de coacere, s-a constatat că acestea conțin cantități
importante de glucide și aciditate titrabilă. Aceasta din urmă este determinată în cea mai mare parte de
prezența acidului malic (70 %) (Colaric et al., 2007). Aciditatea titrabilă este dependentă de
soi, conditii climaterice si de practicile agrotehnice aplicate (Kingston, 1994). Acizii organici din mere au
acțiune de stimulare a salivației, a secreției gastrice și intestinale.
Biosinteza acidului malic din celulele țesutului fructelor are loc în citoplasmă și mitocondriu, iar apoi
se stochează în vacuole (Wills et al., 2007). Acidul malic este principalul acid în majoritatea soiurilor de
mere la maturitate (Colaric et al., 2007), iar continutul lui scade în timpul maturării, depozitării și maturării
în mere (Ackermann și colab., 1992). Ackermann și colab. (1992) considera ca scaderea continutului de acid
malic este determinat de efectului de diluție datorat creșterii masei fructelor în timpul fazei de creștere a
celulelor și intensificării procesului de respirație după depozitare.
Indicele zahăr/aciditate este un indice care caracterizează perioada de coacere a merelor. A fost
constatat faptul că la acidifiantul din mere soi Coredana acest indice este cel mai înalt (4,94), iar valorile
conținutului de glucide și aciditate titrabilă sunt cele mai mici (8,40 % și, respectiv, 1,70 %). Acidifiantul din
mere soi Rewena, dimpotrivă, are o valoare mai mică a acestui indice (3,62), având valorile conținutului de
glucide și aciditate titrabilă cele mai mari (11, 01 % și, respectiv, 3,04 %). Astfel, indicele menționat nu
poate fi un indice de referință pentru colectarea merelor imature la obținerea acidifiantului.
Valoarea acidității titrabile este adesea considerată un indice important pentru determinarea maturității
merelor (Little și Holmes, 2000). In acelas timp Kingston (1994) considera că rata de scădere a acidității
titrabile este un indicator de maturitate mai obiectiv decât valorile absolute ale acidității titrabile.
Împreună cu zaharurile și compușii aromatici, acidul malic joacă un rol important în calitatea
organoleptică a merelor (Wang et al., 1993).
De către comisia de degustare în laboratorul Verificarea Calității Produselor Alimentare a avut loc
evaluarea organoleptică în acidifianții din mere prin metodele descriptivă (tab. 2) și punctaj (tab. 3).
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Nr.
d/o
1

2
3

4

Tabelul 2
Indicii organoleptici în mostrele de acidifianți din mere (metoda descriptivă)
Soiurile de mere
Denumirea indicilor
Coredana
Coredem
Rewena
Reglindis
Aspectul exterior
Suc limpede cu o
Suc limpede
Suc limpede cu Suc opalescent
opalescență
o opalescență
ușoară
ușoară
Culoarea
Brun-deschisă
Galbenă-pai
GalbenăGalbenă
închisă
Gust și miros
Gust dulceGust acru-dulciu,
Gust intens
Gust acruacrișor, de măr
de măr verde,
acid, plăcut,
dulciu, de măr
verde, plăcut,
plăcut, agreabil,
agrebil,
verde, plăcut,
echilibrat, specific echilibrat, specific specific soiului
agreabil,
soiului de măr
soiului de măr
de măr
specific soiului
de măr
Fără gust și miros străin
Aroma
Plăcută,
Plăcută,
Plăcută,
Plăcută,
exprimată intens,
caracteristic
exprimată
caracteristic
caracteristic
soiului de măr
moderat,
soiului de măr
soiului de măr
caracteristic
soiului de măr

Conform evaluării descriptive (tab. 2), s-a constatat că acidifianții din mere se prezintă sub formă de
suc relativ limpede, doar cel din soi de mere Reglindis este opalescent. Culoarea este de la galbenă-pai până
la brun-deschisă. Gustul este intens acid şi plăcut, uşor dulce, agreabil, specific soiului, fără gust și miros
străin. Aroma este plăcută, specifică de măr verde, exprimată moderat, caracteristice soiurilor de mere.
Tabelul 3

Nr.
d/o
1
2
3
4

Soiurile de mere
Coredana
Coredem
Rewena
Reglindis

Indicii organoleptici în mostrele de acidifianților din mere,
evaluată prin metoda de punctaj (maxim 5 puncte)
Aprecierea organoleptică, puncte
Aspectul exterior Culoarea
Gust și miros
Aroma
4,7
4,8
4,5
4,5
4,8
4,8
4,4
4,3
4,7
4,8
4,3
4,2
4,5
4,6
4,5
4,4

Nota medie
4,63
4,58
4,50
4,50

Rezultatele obținute ne demonstrează că acidifiantul din mere soi Coredana este cel mai plăcut, aromat
și echilibrat, ceilalți având o diferență foarte mică la punctajul mediu. Gustul și mirosul cele mai plăcute și
mai agreabile au mostrele de soiuri Coredana și Reglindis. Aroma acestora din urmă fiind mai evidențiată și
mai echilibrată. Cel mai limpede este acidifiantul din mere soi Coredem. Toate mostrele studiate au aromă de
măr verde, caracteristice soiurilor de mere.
Aroma și gustul merelor se află în corelaţie cu nivelul de materiale uscate solide solubile din fructe,
care sunt în principal zaharuri. Indicele zahăr/aciditate este responsabil de aroma și gustul acidifianților din
mere. Conform valoriilor obținute ale acestuia, s-a constatat că acidifiantul din mere soi Coredana este cea
mai agreabilă, plăcută și aromată.
Rezultatele obținute demonstrează că acidifiantul din mere poate fi considerat produs alimentar.
Alimentul semnifică orice produs de origine animală sau vegetală, consumat ca atare, sub formă elaborată
sau după pregătire culinară, care prezintă calități senzoriale, energetice, nutritive și biologice și care asigură
nutriția organismului uman, fără riscul îmbolnăvirii (Banu, 2003).
Conform indicilor fizico-chimici și evaluării organoleptice ai mostrelor de acidifianți din mere, putem
concluziona faptul că aceste produse ar putea cu certitudine substitui acidifianții monoacizi utilizați în
industria alimentară, având cantități semnificative de substanțe nutritive valoroase și acizi organici.
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Concluzii
 A fost demonstrat că merele, aflate în faza timpurie de coacere, pot fi folosite pentru producerea
acidifianților.
 A fost constatat faptul că indicii de calitate variază în următoarele limite:
 substanțele uscate de la 10,4 % până la 12,9 %;
 conținutul de acizi organici de la 1,70 % până la 3,04 %;
 conținutul de glucide de la 8,40 % până la 11,01 %.
 Au fost determinați indicii organoleptici în acidifianții studiați.
 Rezultatele obținute demonstrează posibilitatea înlocuirii acidifianților monocomponenți de
proviniență chimică/biochimică, utilizați în industria alimentară, cu acidifianți naturali din mere.
Acestea din urmă fiind o sursă de substanțe nutritive valoroase și acizi organici nativi.
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THE OXIDATIVE STABILITY OF VEGETABLE OILS
ENRICHED WITH CAROTENOIDS
Violina POPOVICI
Technical University of Moldova
Keywords: sunflower oil, edible oils, antioxidants, carotenoids, lipid oxidation.

A permanent concern of the modern food industry is to ensure an optimal storage term for food.
Sunflower oil has an important place in human nutrition. It is mostly consumed as salads dressing, in
cooking or frying. According to (Gertz et al., 2000) [1] edible oils are supposed to oxidative reactions during
frying. Lipid oxidation leads to the production of compounds that reduce the quality [2], leads to undesirable
changes in sensory, chemical and nutritional properties of oils. [3]. One of the easiest ways to reduce
vegetable oil and lipid oxidation is the application of antioxidants. Vegetables, berries, herbs and spices are
among the numerous sources of natural antioxidants.
There is an increased interest for sources of natural antioxidants in order to enrich oils towards
reducing lipid oxidation [4,5]. The sea buckthorn and rosehip berries are natural concentrate of vitamins (C,
P, B1, B2, E, K), carotenoids, folic acid, volatile oil, etc. [6]. Studies on sea buckthorn and rosehip fruits and
lipophilic extraction are increasing such as they become potential ingridients rich in biologically active
compounds for functional food products.
Carotenoids represent a class of biologically active compounds that have colouring power, health
benefit, antioxidant capacity, and antiobesity effect. Also are known multiple domains where carotenoids are
used such as food industry, pharmaceutical industry, cosmetics and animal food industries. Sea buckthorn
and rosehip berries are widely spread in Moldova which fact can motivate its use mainly in food industry.
According to bibliographic sources, the carotenoids content may vary between 1 and 20 mg/l [7].
Usually the content of total carotenoids may vary according to cultivating region, season or weather
conditions.
The aim of this study is to optimize the extraction process of liposoluble compounds and to evaluate
the oxidative stability of sunflower oils enriched with rosehip and sea buckthorn extracts. For this purpose, it
is intended to analyze the total carotenoid content of the studied extracts and to investigate their oxidative
stability.
In order to analyze the carotenoid content of local berries were performed extractions in sunflower oil
at a preset temperature of 45°C and period of time – 3h. Using spectrophotometric methods were determined
the content of lycopene (λ=470 nm) , β-carotene (λ=448 nm) and zeaxanthin (λ=452 nm).

Carotenoids
lycopene
β-carotene
Zeaxanthin

Table 1
Total carotenoid content of lipophilic extracts.
Sea buckthorn extract,
Rosehip extract,
mg·L-1
mg·L-1
6,41±0,15
17,11±0,22
7,33±0,14
18,52±0,25
8,30±0,14
19,10±0,17

The results obtained demonstrate that the analyzed lipophilic extracts are rich in carotenoids,
especially the rosehip extract (Table 1).
In order to evaluate the oxidative stability of vegetable oils were studied the impact of sea buckthorn
and rosehip extract on the peroxidation degree of sunflower oil.
For this, the examined oils (0.2g) were solubilized in a 0.01M phosphate buffer (pH 7.4, 37 ° C) with
the tween 20 emulsifier [8]. At the same time, the content of lipidic hydroperoxides (conjugated dienes) was
measured spectrophotometrically at 234 nm. After determining the constant rate of peroxidation (60 min),
oily extracts of sea buckthorn and rosehip (0.1-0.5 mL) were added and measured the evolution of the
conjugated diene content (λ=480 min).
It has been established that the reduction of the degree of lipid peroxidation is direct proportional to
the content of the oily extracts added. The ratio of inhibited peroxidation rate to uninhibited peroxidation rate
varies between 0.37-0.56 for sea buckthorn extract and 0.28-0.46 for rosehip extract.
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This study has shown the inhibitory effect of sea buckthorn and rosehip extracts on lipid peroxidation
in food. Addition of such extracts to vegetable oils may contribute to the increase of their oxidative stability.
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THE STATISTICAL ANALYSIS OF WALNUTS LOT QUALITY
Oxana RADU
Technical University of Moldova
Abstract. The study includes the statistical analysis of the defects of "Cogalniceanu" variety walnuts that were
kept for 6 months in standard storage conditions without additional pre-processing.
Keywords: walnuts, storage, statistics, defects

Introduction
Walnuts intended for commerce must have a healthy shell with an attractive color, without outer
pericarp, so as healthy, matured, normally developed kernel. The presence of the signs of rancidity, oily
appearance and mold stains is forbidden. The quality of walnuts mostly depends on the methods and
conditions of their collection, conditioning, storage and processing [1]. Walnuts crops must be stored in wellventilated, dry, clean, non-odorous rooms at a maximum temperature of 20°C (without sudden oscillations)
and a relative humidity of not more than 70% [2]. The non-compliance of established conditions can
depreciate the quality of walnuts by changing their kernel taste and color from white-yellow to brown-red or
black due to the appearance of mold spores. In addition, it can lead to the initiation of lipids oxidation
process and the appearance of worms that totally compromise the quality of walnuts kernel [1].
1. Materials and methods.
The walnuts (Juglans regia L.) of the "Cogilniceanu" variety, harvested in September 2017, without
outer pericarp, washed and dried, were examined. The "Cogilniceanu" variety was chosen due to its
morphometric characteristics (large fruit with 12.5g average mass, thin and hard shell), including a large
kernel (up to 49% of the total weight), which completely fills the fruit cavity [3]. In order to assess the
statistical peculiarities of walnuts quality, 10 lots (500 g walnuts in each one) were taken aleatory from fruits
stored for 6 months in bags from natural material (intended for 50 kg of nuts) at a relative humidity of 60 ±
2% and a temperature of 10 ± 2°C.
2. Research results.
In order to perform the analysis, walnuts in shell were manually cracked, removing kernels and
quantitatively fixing the number of fruits with and without defects (Table 1).

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Table1. Statistical characteristics of walnuts quality
Unit of
Recalculate
Physico-chemical indicators
Values
measurement
d values
The number of walnut fruits in a lot
pcs.
38,8 ± 2,8
The weight of walnut fruits in a lot
g
501,6 ± 4,5
The average weight of a walnut fruit
g
12,94 ± 0,92 13,02 ± 0,78
The number of walnut fruits without defects in a lot
pcs.
35,1 ± 4,5
The weight of walnut fruits without defects in a lot
g
464 ± 58
The average weight of a walnut fruit without
g
defects
13 ± 1
13,31 ± 0,82
The weight of walnut kernels in a lot
g
189 ± 23
The yield of walnut kernels
%
40,9 ± 3,0
41,1 ± 2,4
The weight of walnut shell in a lot
g
270 ± 41
The yield of walnut shell
%
58,2 ± 3,3
57,8 ± 2,4

In some cases the data from some lots with the highest deviation from the mean of all lots (Table 1,
points 3, 6, 8, 10) was excluded in calculations, reducing respectively the number of freedom degrees and
obtaining more accurate research information.
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Conclusions
In spite of the fact that the legislative stipulated conditions of walnuts storage were respected and the
average weight of analyzed fruits is analogous to the standard one, the yield of walnut kernel is rather small
because of the percentage of damaged fruits reaches up to 10%. It is recommended to adjust fruits storage
conditions and use special walnut treatment technologies (eg. whitening) in order to maintain their quality
throughout the all period of storage.
Bibliographic references
1. BOAGHI E. Modificările biochimice şi tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării şi
păstrării: tz. dr. în tehnică. Chișinău, 2017.
2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe de
culturi nucifere. Cerințe de calitate şi comercializare”: nr.174 din 02 martie 2009. In: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55-56, art 241.
3. The Association of Nuts Cultures Producers in RM http://asociatianuciferilor.com
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EXTRACŢIA SUBSTANŢELOR FENOLICE DIN PIELIŢA MIEZULUI DE NUCI
Iuliana SANDU1, Natalia BAERLE2, Alexandra SAVCENCO1, Victor BAERLE
1

Universitatea Tehnică a Moldovei, 2 Universitatea de Stat din Moldova

Abstract: Prezența cantităților mari de substanțe fenolice în pielița miezului de nuci se reflectă negativ asupra
calității alimentelor derivate. Extracția preventivă a polifenolilor reprezintă o cale posibilă pentru rezolvarea acestei
probleme. A fost studiată influiența alcoolului etilic, bazei alcaline și enzimelor asupra extracției. Spectrele UV-Vis a
extractelor obținute demonstrează, că factorul cel mai influent este alcoolul etilic. Analiza organoleptică a miezului
tratat de nuci a confirmat diminuarea gustului amar. Rezultatele obținute sunt de perspectivă pentru elaborarea
produselor alimentare calitative în baza nucilor
Cuvinte cheie: miez de nuci, polifenoli, extracție, modelarea matematică, spectre UV-Vis

Pieliţa serveşte pentru protecţia antioxidativă a lipidelor din miezul de nuci [1]. Substanţele fenolice
din pielița oferă nucilor gust amar, nedorit pentru alimentele de calitate. Pentru a îmbunătăţi calitatea
produselor din nuci, a fost realizat experimentul EFC 2 3 de extracţie a polifenolilor sub influienţa alcoolului
etilic, bazei alcaline, preparatelor de enzime (Tabelul 1).

N exp.

X1

X2

X3

Tabelul 1 Matrice de planificare și rezultatele experimentului EFC 23
YA
YB
σ2
( - )2

1
1
1
1
0,405
0,413
0,409
3,2E-05
0,417375 7,01E-05
2
1
1
-1
0,4
0,408
0,404
3,2E-05
0,403375 3,91E-07
3
1
-1
1
0,414
0,409
0,4115 1,25E-05 0,412125 3,91E-07
4
1
-1
-1
0,37
0,378
0,374
3,2E-05
0,365625 7,01E-05
5
-1
1
1
0,516
0,503
0,5095 8,45E-05 0,508875 3,91E-07
6
-1
1
-1
0,524
0,515
0,5195 4,05E-05 0,527875 7,01E-05
7
-1
-1
1
0,582
0,594
0,588
7,2E-05
0,579625 7,01E-05
8
-1
-1
-1
0,497
0,502
0,4995 1,25E-05 0,500125 3,91E-07
Spectrele UV-Vis se caracterizează prin braţul la 300 nm, caracteristic substanţelor fenolice. (Fig.1).

Figura 1. Spectrele UV-Vis a extractelor polifenolilor pieliței miezului de nuci
Prelucrarea nucilor cu factorii descrişi reduce gustul lor amar. Un astfel de tratament crează perspectivă
pentru obţinerea produselor de calitate, ca exemplu, halva sau biscuiți.
Bibliografie
1. Pavel Tatarov. Chimia Produselor Alimentare. Chișinău, „MS Logo”, 2017. – 450p.
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UNUSUAL PH – BEHAVIOR OF SAFFLOWER EXTRACTS
Alexandra SAVCENCO1, Natalia BAERLE2, Iuliana SANDU1, Victor BAERLE3
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Technical University of Moldova, 2 State University of Moldova, 3 Theoretical Lyceum “Natalia Dadiani”

Abstract: The isolation of yellow and red dyes obtained from the Safflower plant (Carthamus tinctorius L.) in an
aqueous solution at different pH values was investigated. Safflower petals were extracted with water to remove the
yellow pigment, and the red pigment was extracted from the petals with acidic and alkaline solutions. It turned out that
the isolation of pigment occurred in a very wide range of pH (from 3 to 7). This feature, unusual for other natural dyes,
is an advantage, because enables the use of Safflower dye in a wide range of food products, so as meat, fermented and
unfermented milk, bakery and others.
Keywords: safflower, carthamin, extraction, functional food products

Introduction
Safflower is inhabitant of arid region and represents an herbaceous plant with sharply expressed
external properties. Carthamin is natural red pigment, obtained from Safflower’s petals [1]. This watersoluble pigment known as Natural Red 26, is traditionally used as a dye for hair and tissues. This natural dye
is new for food industry of Moldova, because of recent investigations of acclimatization of Safflower [2].
Cartamine molecule is composed from two chalcone residues, which conjugated bonds causes manifestation
of red color. Poliphenolic nature of carthamin provide its biological activity [3].
1. Experimental and conclusions.
Aqueous extracts of Safflower petals with different pH were investigated. Conditions of temperature,
time of extraction and stirring velocity being the same. A red pigment was separated in a wide range of pH,
from 3.7 to pH = 7.5. Such behavior of the dye is unusual in itself, since natural dyes are obtained in acids or
vice versa, in alkalis. In our opinion, the formation of a slightly soluble form of this natural dye in a neutral
pH range can be used in the development of food products with functional properties (Figure 1).

Figure 1. Perspectives of Cartamine use in products with different pH value
References:
1. Ivanova R. Theoretical and practical aspects of the introduction of Safflower (Carthamus
Tinctorius L.) in the Republic of Moldova. Oltenia, Științele Naturii, 2016, Vol. 32, No. 2.
2. Харисова А.В. Фармакогностическое иссследование Сафлора Красильного. Диссертация на
соискание степени PhD, Самарский Медицинский Гос. Университет, 2004. - 160стр.
3. http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-118.pdf
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GENEZA BOLII ÎNTINDERII ȘI OPORTUNITATEA COMBATERII MICROFLOREI
PATOGENE BACILLUS SUBTILIS ȘI BACILLUS MESENTERICUS
Nadejda TURCULEȚ
Universitatea Tehnică a Moldovei
Pâinea este un aliment principal pentru toate categoriile de persoane, inclusiv pentru copii, vârstnici și
pacienți cu diferite boli și este considerat nesigur pentru astfel de oameni atunci când este consumată o pâine
cu un număr mare de tulpini de Bacillus cu proprietăți necunoscute[1]. Principalele boli ale pâinii provocate
de aceste bacterii sunt boala întinderii şi mucegăirea. Boala întinderii sau boala cartofului este provocată de
bacterii din genul Bacillus: Bacillus subtilis şi Bacillus mezentericus[2]. Activitatea lor modifică în sens
negativ calitatea pâinii, iar acţiunea lor se manifestă fie la etapa aluat, fie după coacere, datorită endosporilor
termorezistenţi pe care îi formează. Astfel, în timpul păstrării pâiniiendosporii termorezistenţi produc
îmbolnăvirea pâinii, care se manifestă prin degradarea amidonului şi a proteinelor din miez [3].
Obiectivele cercetărilor realizate au constat în analiza influenței condițiilor de panificație asupra
proliferării Bacillus subtilis şi Bacillus mesentericusși testarea impactului pulberilor vegetale din fructe de
pădure (măceșe, cătina, păducel) asupra microflorei patogene Bacillus subtilis şi Bacillus mesentericus.În
scopul diminuării apariției riscului bolii întinderii în pâine s-a studiat influența pulberii de cătină asupra
calității glutenului.
S-a constatat, că un adaos de pulbere din fructe de cătină (3 % în raport cu masa făinii) are un efect
bacteriostatic asupra sporilor microorganismelor, frânând dezvoltarea acestora, reducînd astfel riscul de
afectare cu boala întinderii până la 48 de ore. De asemenea s-a constatat că prin adăugarea prafului din
fructe de cătină crește rezistența aluatului la deformare de 1,4 ori în raport cu proba-martor, iar ruperea lui
scade de 2,5-2,6 ori. Acest lucru este favorabil pentru modelarea aluatului, deoarece crește extensibilitatea
și devine mai rezistent la rupere. La fel, se observă o descreștere a valorilor pentru efortul de deformare.
Rezultatele obținute arată, că pentru prelucrarea aluatului este necesară o forța de 1,6 ori mai mică în raport
cu proba martor (fără adaos de pulbere de cătină), deoarece aluatul devine tenace și foarte extensibil. Aceste
efecte benefice se datoreaza faptului, că prafulde cătină, pe lângă faptul că este un antioxidant natural, are
în compoziția sa acizi organici, care au un rol important în întărirea rețelei glutenice.
MULȚUMIRI
Această lucrare a fost sprijinită prin intermediul proiectului 18.51.07.01A/PS “Diminuarea
contaminării materiei prime și produselor alimentare cu microorganisme patogene”, finanțată de Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul României.
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515

АБРИКОСОВЫЕ ЯДРА – ПАНАЦЕЯ ОТ РАКА
Аллa КОВТОНЮК
Технический Университет Молдовы
Аннотация: Продукты питания - один из факторов, влияющих на здоровье потребителя. Существуют
возможности позитивного воздействия на организм посредством замены одних продуктов на другие с целью
улучшения органолептических свойств, а также придаче готовому изделию лечебно-профилактического
статуса, что можно рассмотреть на примере замены ореха миндаля на абрикосовые ядра.
Ключевые слова: Амигдалин, Витамин В17, ядра абрикосов, вторсырье.

Онкологическая заболеваемость и смертность в мире продолжают расти. Наша страна, к
сожалению, входит в большинство стран, где профилактика онкологических заболеваний находится
не на должном уровне.

Рис. 1 Распределение раковых заболеваний по регионам мира.
Питание — один из главных факторов, влияющий на риск онкологических заболеваний, но в то
же самое время пища является практически единственным источником ряда необходимых для
поддержания организма и улучшающих здоровье веществ. Следовательно, посредством питания,
специально подобранных продуктов возможно проводить профилактику и предупреждение
возникновения онкологических заболеваний.
Входящий в косточки некоторых растений амигдалин придает их ядрам горьковатый привкус,
который свидетельствует о его полезности, в том числе и против раковых опухолей.
Амигдалин при взаимодействии с раковыми клетками способствует их оздоровлению или
разрушает их. Вместе с тем, цианид безопасен для здоровых клеток.
Пищевая ценность ядер косточек плодовых обусловлена высоким содержанием жира, белка,
минеральных и других веществ. Значительная часть этих веществ используется не рационально, так
как основная масса ядер косточек плодовых используется лишь для получения косточкового масла и
жмыха, образующегося в виде отходов, для кормовых целей.
Эффективность переработки ядер косточек плодовых может быть увеличена путем
комплексного их применения в производстве пищевых продуктов.
В кондитерском производстве широко используют различные виды орехов, а ядра косточковых
плодов по своему химическому составу близки к ядрам орехов: до 30 – 40 % жиров и до 24 % белков.
Таким образом, возникает необходимость применения ядер косточковых в пищевой
промышленности, а именно, в кондитерском производстве возможна замена ореха миндаля на ядра
абрикосовых косточек. При анализе литературы и проведенных исследований были обнаружены ряд
преимуществ как с экономической стороны, так и по лечебно-профилактическим и вкусовым
показателям.
Итак, показатель, который по достоинству может занять первое место по преимуществам это
то, что абрикосовые косточки по своему составу схожи с ядрами миндаля, поэтому допускается их
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применение в качестве замены горького миндаля. Благодаря содержанию витамина В 17, активно
применяются для лечения онкологических заболеваний. Цианид, содержащийся в них, при попадании
в организм оказывает губительное действие на атипичные клетки.

Рис. 2 Действие амигдалина в раковой клетке
Рассмотрев преимущества использования абрикосовых ядер, следует заметить, что еще
предстоит детальное изучение свойств этого продукта, реакцию веществ на термическую обработку,
а также изменение органолептических свойств, физико-химических показателей готового изделия,
содержащего ядра абрикосов, но в общем, уже можно судить об актуальности данного продукта в
нашей стране, как зоне риска онкологических заболеваний и рентабельности использования ядер в
пищевой промышленности вместо орехов миндаля.
Список литературы
1. Chang HK, Shin MS, Yang HY, Lee JW, Kim YS, Lee MH, et al. Amygdalin induces apoptosis
through regulation of Bax and Bcl-2 expressions in human DU145 and LNCaP prostate cancer
cells. Biol Pharmaceut Bull. 2006;
2. Seghers L., Walenbergh-van Veen M., Salome, J., Hamberg P. Cyanide intoxication by apricot
kernel ingestion аs complimentary cancer therapy. The journal of Medicine.V.71, nr.9, 2013.p.496498;
3. Risberg T, Vickers A, Bremnes RM, Wist EA, Kaasa S, Cassileth BR. Does use of alternative
medicine predict survival from cancer? Eur J Cancer. 2003;
4. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Volume 11, No. 1/2017.
5. https://med.vesti.ru/doc/ivan-karasev/dieta-protiv-raka-kak-pitanie-vliyaet-na-zdorove/
6. https://medicina.dobro-est.com/vitamin-b17-amigdalin-opisanie-primenenie-polza-v-kakihproduktah-soderzhitsya-b17.html pipdecor.ru/abrikosovye-kostochki-ot-raka-dozirovka/
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EXTRAGEREA β-GLUCANULUI DIN DROJDIILE DE VIN
Stella GUȚU, Dumitru CALCATINIUC
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Dat fiind faptul că industria vitivinicolă este foarte dezvoltată în Republica Moldova, iar deșeurile
rezultate în procesul de producție a vinurilor de struguri sunt, în mare parte, neutilizate, se propune o variantă
convenabilă de a evita acest dezavantaj prin extragerea din drojdiile de vin a unui polizaharid cu utilizări polivalente,
numit β-glucan. În articol este expusă și explicată metoda de extragere a betaglucanului din drojdiile de vin
corespunzând microbiologului japonez Saowanee Thammakiti, care constă în tratarea pereților celulari ai drojdiilor cu
bază și acid în diferite concentrații. Este prezentat calculul efectuat în conformitate cu datele obținute în cadrul
cercetărilor de laborator ce corespunde parametrului conținutul de substanță uscată. Acest indice este, de asemenea,
comparat cu valorile aferente din alte surse.
Cuvinte cheie: β-glucan / drojdii din vin / Saccharomyces cerevisiae/ substanță uscată

Introducere
Industria vitivinicolă în Republica Moldova reprezintă una dintre ramurile principale ale economiei.
Circa 90% din volumul total al vinului produs este destinat exportului, constituind astfel o importantă sursă
de venit pentru bugetul statului [10]. Viticultura și vinificația în Moldova au tradiții multiseculare cu rădăcini
adânci în trecutul veacurilor istorice. Milioane de oameni consumă strugurii viţei de vie în stare proaspătă și
produsele obținute din prelucrarea strugurilor, fiindcă sunt universale după însuşirile gustative şi curative şi
se deosebesc prin conţinut unicat al compuşilor utili (cca 600), adaptare înaltă la condiţiile mediului ambiant,
îngrijire relativ simplă, eficacitate economică sporită, etc. [2].
Conform Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, producția de vinuri naturale din struguri
pentru anii precendenți nu a fost una constantă, înregistrându-se valori între 12,3 și 16,3 mil.dal. în perioada
anilor 2007-2017 [11]. Acest lucru este mai bine ilustrat în diagrama de mai jos.
Din această diagramă este vizibil faptul că în anul 2017 domeniul industriei vitivinicole a înregistrat o recoltă
record, care a constituit cca 163 000 tone de vin, în comparație cu anul 2007, pentru care această valoare era
egală cu 123 000 tone de vin.
De menționat că în producerea vinului – băutură alcoolică obţinută prin fermentare parțială sau
completă a mustului din struguri proaspeţi - se folosesc doar 70% din materia primă, restul 30% fiind
pierderile, numite “reziduuri” [12]. Acestea din urmă sunt reprezentate de chiorchine, tescovină, pieliță,
tirighie sau piatră de var, drojdii, ș.a. Ulterior unele se utilizează, iar altele își păstrează statutul de “deșeu”.
De exemplu, tescovina este valorificată în scopul obținerii furajului proteic, acidului tartric, uleiului
alimentar, coloranților, taninului, etc. Semințele strugurilor se întrebuințează pentru obținerea uleiului cu
destinație farmaceutică. Din pielița strugurilor se pot obține polifenoli, utilizați în cosmetologie și estetică.

Fig.1. Variația producției de vinuri naturale din struguri din Republica Moldova (anii 2007-2017)
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Mai puțin sunt folosite drojdiile din vinurile naturale de struguri, care se aruncă anual, pierzându-se
astfel substanțe importante din compoziția lor. Reieșind din valoarea producției de vin din ultimii ani se
poate calcula cantitatea de drojdii uzate, care ar putea fi reciclate și ar aduce beneficii atât pentru medicină și
cosmetologie, cât și pentru industria alimentară. Drojdiile de vin sunt compuse în principal din β-glucani,
manoproteine și chitină [4]. β-glucanii (BG) sunt polizaharidele cele mai abundente ale peretelui celular al
acestora și reprezintă polizaharide naturale complexe a monomerilor D-glucozei, unite prin legături
glicozidice și conjugate în poziţiile β-(1-6) şi β-(1-3) [1]. Formula moleculară este C18H32O16. β-glucanii sunt
utilizați pe larg atât în medicină, datorită stimulării imunității, rezistenței împotriva agenților patogeni virali,
bacterieni, parazitari, precum și activității antitumorale, în cosmetologie – la producerea de preparate care
împiedică iritarea și întârzie îmbătrânirea pielii, dar și în industria alimentară din motiv că β-glucanii au
capacitate mare de menținere a apei, proprietăți de gelifiere, îngroșare, stabilizare și emulsionare. La nivel
mondial, β-glucanii sunt comercializați sub diferite forme: capsule pentru întărirea imunității, gel pentru
menținerea sănătății pielii, sirop pentru copii, concentrat de tărâțe de ovăz, fulgi cu β-glucani – hrană pentru
peștii de acvariu, etc. Importante surse de β-glucani reprezintă cerealele (în special, orz, ovăz, psilium,
porumb), bacteriile, ciupercile, algele, lichenii, dar bineînțeles și drojdiile (levurile) [6]
În prezent, peste hotarele țării drojdiile sunt studiate în calitate de sursă de materie primă pentru
elaborarea preparatelor medicamentoase și profilactice, drept suplimente furajere, dar și ca sursă de substanțe
biologic active. Drojdiile sunt capabile să sintetizeze un complex de substanţe bioactive, inclusiv
polizaharide, cu un rol important în activitatea vitală a organismelor vii. Producerea microbiologică a
polizaharidelor biologic active este una din ramurile biotehnologiilor ce se dezvoltă rapid. La momentul
actual industria microbiologică produce un spectru larg de polizaharide valoroase: WGP (whole glucan
particles), Zymosan, Curdlan, dextran, xantan, etc [3 Giavasis]. Toate aceste preparate sunt importate și în
Republica Moldova, fapt ce evidenţiază necesitatea şi actualitatea cercetărilor ce ţin de elaborarea
tehnologiilor autohtone de obţinere a polizaharidelor naturale, în cazul de față a β-glucanilor.
Deşi printre levurile producătoare de polizaharide, utilizate în alimentaţie, se regăsesc reprezentanţi ai
genurilor Zygosaccharomyces, Kloeckera, Kluyveromyces, Debaryomyces, totuşi Saccharomyces cerevisiae
rămâne o sursă majoră de β-glucani. β-glucanii obţinuţi din levuri au fost aprobaţi de Autoritatea Europeană
pentru Siguranţa Alimentară ca ingrediente alimentare noi şi recunoscute ca fiind sigure GRAS (Generally
Recognized as Safe) de către Administraţia SUA pentru Alimente şi Medicamente.
Saharomicetele sunt utilizate în producerea alimentelor şi băuturilor fermentate timp de mii de ani şi sunt
cele mai detaliat studiate microorganisme, ale căror condiții de cultivare sunt foarte bine cunoscute şi pot fi
optimizate pentru a maximiza randamentul de producere a β-glucanilor. Din punct de vedere biotehnologic
ele au avantajul de a produce o cantitate relativ mare de biomasă cu cheltuieli minime. Biomasa de levuri în
calitate de produs secundar al producţiei de vin ar putea fi de asemenea utilizată ca materie primă pentru
obţinerea β-glucanilor, fapt care a fost aplicat în cadrul acestei cercetări științifice.
1. Materiale și metode de cercetare.
Drept obiect de studiu a servit drojdia/sedimentul de la vinul din struguri Victoria. Acesta reprezintă
un soi de struguri de masă obținut din încrucișarea soiurilor Cardinal și Afuz Ali. În prezent se află în cultură
pe suprafețe întinse în toate țările unde se cultivă struguri de masă: România, Turcia, Grecia, Italia, Spania,
chiar și unele țări din Africa de Sud. În ceea ce privește însușirile agrobiologice, Victoria este un soi cu
vigoare mijlocie spre mare, fertilitate bună (63-73% lăstari fertili) și productivitate foarte înaltă, datorită
mărimii strugurilor. Productivitatea soiului este de 18-20 tone la hectar, în dependență de zona și condițiile
de cultură. Strugurii manifestă rezistență biologică bună la ger (-18°C -20 °C) și la secetă, se comportă bine
față de brumele și înghețurile de primavară, datorită dezmuguririi târzii. De asemenea, manifestă rezistență
mijlocie la boli și dăunători, [13, Condei Gh, Lepădatu V.]
Peretele celular al levurilor este ţinta principală a metodelor de extracţie a β-glucanilor. Metodele de
lezare a peretelui celular şi extracţie a componentelor diferă semnificativ între ele, fiecare afectând cu grad
diferit de gravitate randamentul final, puritatea, greutatea moleculară, solubilitatea, activitatea biologică şi
alte proprietăţi biologice şi funcţionale ale β-glucanului extras. Extragerea eficientă a β-glucanilor din pereţii
celulari levurieni, ce posedă o structură complexă, este posibilă numai prin alegerea metodelor eficiente de
distrugere a acestora. În majoritatea cazurilor, pentru dezagregarea pereţilor celulari, se apelează la procedee
cu aplicarea ultrasunetului, congelării-decongelării, autolizei, măcinării în mori cu bile, precum şi a
enzimelor. Parametrii variabili la extragerea β-glucanilor din biomasa levuriană sunt: solvenţii şi concentraţia
acestora, temperatura, durata de extracţie, etc. Metoda de extragere a β-glucanilor include, în principiu, două
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faze: dezagregarea celulelor și extracţia de β-glucani din pereţii celulari prin intermediul tratării cu bază şi
acid în diferite proporţii.
În cadrul cercetării științifice s-a utilizat metoda lui Thammakiti Saowanee de obținere a β-glucanilor.
Cercetările realizate de microbiologul japonez Thammakiti și expuse în revista Food Science & Technology
sub formă de articol științific elucidează importanța obținerii betaglucanului (din levuri) pentru utilizarea mai
apoi în alimentație [5]. Acesta a descris metoda de lucru și rezultatele experienței, după cum urmează. Un
preparat de β-glucan, obținut din drojdia de bere uzată, a fost evaluat pentru aplicații alimentare potențiale.
Acest material a fost autolizat și pereții celulari obținuți au fost omogenizați, extrași mai întâi cu alcalii, apoi
cu acid și apoi uscați prin pulverizare. Au fost investigate efectele omogenizării asupra compoziției chimice,
proprietăților reologice și proprietăților funcționale ale β-glucanului. Peretele celular omogenizat a prezentat
un conținut mai mare de β-glucan și o vâscozitate aparentă decât cele care nu au fost omogenizate din cauza
fragmentării pereților celulari. În comparație cu β-glucanul din comerț din drojdia pentru panificație, s-a
constatat că β-glucanul obținut din acest studiu a avut o viscozitate aparentă mai mare, capacitate de
menținere a apei și capacitate de stabilizare a emulsiei, precum și capacitate similară cu cea de legare a
uleiului. Aceste constatări sugerează că beta-glucanul obținut din drojdia de bere poate fi utilizat în produse
alimentare ca agent de îngroșare, menținere a apei sau agent de legare a uleiului și stabilizator de
emulsionare.
Metoda de obținere a β-glucanilor, utilizată în cadrul studiilor de laborator, constă în autoliza
suspensiei de drojdie (15% g/g conținut uscat cu pH=5), la 50°C timp de 24 ore, agitare moderată. Ulterior,
autolizatul se supune încălzirii la 80°C timp de 15 minute, răcirii sub jet de apă pînă la temperatura camerei
și centrifugării la 3565 rot/min timp de 10 minute. Sedimentul primit se colectează. Procedura de extracție a
β-glucanilor constă în tratarea pereților celulari cu 1N NaOH (raport 1:5, adică 5 volume de 1N NaOH) la
temperatura de 80±5°C timp de 2 ore. După aceasta se adaugă 5 volume de acid acetic 0,5N și se încălzește
la temperatura de 75±5°C timp de 1 oră. Extractul se centrifughează la 3565 rot/min timp de 10 minute la
temperatura camerei, sedimentul (betaglucanii) se spală de trei ori cu apă distilată și se usucă la 50±5°C.
Pasta obținută de β-glucani este de culoare cafeniu-deschis [5, Thammakiti S., et al.2004].
Explicarea schematică a metodei este prezentată în Figura 1.2.

Fig. 2. Metoda de obținere a β-glucanilor din levuri (THAMMAKITI)
Reieșind din metoda dată de obținere a β-glucanilor, conform lui Thammakiti, apare necesitatea utilizării în
procesul cercetărilor a materialelor, reactivilor și aparatelor, prezentate în tabelul de mai jos.
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Tabelul 1
Nr d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Materiale, aparate și reactivi utilizați
Materiale și aparate
Reactivi
pîlnii de sticlă
suspensie de drojdie
hîrtie de filtru
soluție 1N NaOH
baloane conice de 100 ml
acid acetic 0,5N
baghetă de sticlă
apă distilată
cilindru gradat de 100 ml
castron/cratiță
termometru
cântar
plită electrică
termostat
centrifugă

2. Rezultate și discuții.
Determinarea conținutului de β-glucan în drojdia/sedimentul din vin. Pentru determinarea
conținutului de β-glucan din drojdia/sedimentul din vin au fost luate aproximativ 500g de suspensie de
drojdii de vin Victoria din laboratorul de oenologie al facultății Tehnologia Alimentelor. Din suspensia
inițială, care a fost filtrată, s-a cântărit aproximativ 1 g și proba a fost pusă la termostat pentru 48 ore. Pe
baza acesteia s-a determinat conținutul substanței uscate după formula din continuare (pentru 1 gram de
substanță uscată cântărită):
SU = (m2 – m) : (m1 – m) × 100%,
(1)
unde: m – masa fiolei goale, g; m = 10,373g
m1 – masa fiolei cu produsul înainte de uscare, cu adaos de levuri g; m1 = 11,345 g
m2 – masa fiolei cu produsul după uscare, fiola cu levuri uscate g; m2 =10,687g
SU = ( 10,687g – 10,373g) : (11,345g – 10,373g) × 100% = (0,314g : 0,972g) × 100% = 32,30% substanța uscată din aproximativ 1g de levuri umede.
Astfel, rezultă că în 1g de biomasă umedă cu betaglucan se conține 0,323 g substanță uscată, respectiv
în 10g biomasă umedă (ceea ce corespunde cu masa inițială a probei de analizat) se conțin 3,23 g biomasă
uscată, restul constituind partea lichidă.
Determinarea conținutului de β-glucan în drojdia/sedimentul din vinul Victoria s-a efectuat după
următoarea fomulă de calcul:
β-glucan (% la SU) = (mf β-glucan - mf goală )/ bmuscată × 100%
unde: mf β-glucan - masa fiolei cu β-glucan, 30,898g;
mf goală – masa fiolei goale, 30,413g;
bmuscată – biomasa uscată, 3,23 g.
β-glucan (% la SU) = (30,898g - 30,413g)/ 3,23 g × 100% = 15,02%

(2)

Din calculul dat se poate concluziona că în 10g de suspensie de drojdii din vin se conțin 15,02% βglucan uscat. Rezultă că conținutul de β-glucan din drojdiile de vin este mult mai înalt în comparație cu
același parametru din componența altor surse de câteva ori, în conformitate cu datele din Tabelul 1.2 [7,8,9].

Nr.
d/o
1
2
3

Conţinutul de β-glucani
din vinul Victoria, %
15

Tabelul 2
Conținutul comparativ de β-glucan din componența diferitor surse
Conţinutul de β-glucani după sursele bibliografice, %
Ahmed Asfi: “în fasole se conţin 2,4-3,5 % β-glucani”
Bushra Munir: “în porumb se conţin 0,1-1,3 β-glucani
Tahira Tabassum: “în orz se conţin 5-10 β-glucani în dependenţă de soi”
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Datele din tabel explică clar că conținutul de β-glucan din drojdii este de circa 4 ori mai mare decât
din componeța fasolelor, de aproximativ 14 ori mai mare decât în porumb și de cel puțin 2 ori mai mare
decât în orz.
Concluzii
Extragerea β-glucanului din reziduurile de drojdii din vinuri reprezintă avantaje pentru procesul de
producție, astfel evitându-se pierderile. De asemenea, activitatea biologică înaltă şi diversitatea domeniilor
de utilizare a β-glucanilor, în special a celor din levuri, evidenţiază oportunitatea studierii acestor compuşi,
ce posedă potenţial înalt în promovarea sănătăţii umane şi elaborarea preparatelor biologic active cu utilizări
polivalente. Mai mult decât atât, conținutul de β-glucan în drojdiile de vin este mai înalt comparativ cu
același parametru din componența altor surse, precum porumbul, orzul, fasolele, etc. fapt ce accentuează
importanța extragerii lui anume din drojdiile de vinuri.
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UTILIZAREA MATERIEI PRIME AUTOHTONE PENTRU OBŢINEREA
CĂRBUNELUI ACTIVAT
Crina GUŢU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat:Cărbunele activat este un sorbent microporos cu o suprafaţă foarte mare de adsorbţie. Este un
ingredient purifiant de excepţie datorită porilor mici care au rolul de a mări suprafaţa de adsorbţie a produşilor
toxici.Cărbunele activat elimină din apă mulţi contaminanţi, agenţi de dezinfecţie chimici, culoarea, mirosulşi gustul
neplăcut, turbiditatea, clorul liber, insecticidele, ierbicidele, hidrocarburi aromatice polinucleare, substanţele organice
volatile, benzenul, şi alţi contaminanţi ce pot fi prezenţi în apă.
Cuvinte cheie:Cărbune activat, migdale, nucă, adsorbţie, purificare, apă.

Cărbunele activ, de asemenea numit şi cărbune activat sau cărbune vegetal, reprezintă o varietate de
cărbune procesat astfel încât să posede pori mici, cu volum mic, care au rolul de a mări suprafaţa de
adsorbţie a produşilor toxici.Cărbunele vegetal este produs prin carbonizarea materiei vegetale, cum ar fi
lemn, paie, seminţe de fructe sau coji de nuci. Cărbunele activat reprezintă o pulbere neagră cu o porozitate
foarte ridicată, ceea ce îi oferă capacitatea de a îndeplini funcţia unui „burete” pentru moleculele străine
dizolvate în apă.
Există cunoscută o varietate mare de cărbune activat, ca exemplu:
 Cărbune granularactivat – este utilizat în mod special pentru filtrarea apei, eliminarea
contaminaţilor, a derivaţilor şi agenţilor străini din apă;
 Cărbune activatformat – se foloseşte pentru curăţarea aerului, eliminarea halogenilor,
diluanților, se întâlneşte la aparatele pentru aer condiţionat, la măştile de gaz, pentru filtrele de
ţigări, în controlul nivelului de CO2şi multe altele;
 Cărbune activat impregnat - cărbune extrudat a cărui suprafaţă a fost impregnată chimic pentru
mărirea capacităţii de adsorbţie. Cărbunele impregnat este utilizat în fond pentru indepărtarea
catalitică a compuşilor anorganici din diferite tipuri de gaze cum ar fi: dezodorizarea aerului de
compuşii odorizanţi (H2S/ NH3), îndepărtarea impurităţilor anorganice din gazele de reacţie etc.
 Cărbune activat pulbere – utlilizat în mod special în industria chimică şi alimentară, se
utilizează în eliminarea dioxinelor, în curăţarea metalelor prime, tratarea nămolului,
decolorarea produselor chimice sau alimentare etc.
 Cărbune activat bloc – se foloseşte ca şi cărbunele activ granular, în special pentru filtrarea apei
şi pentru eliminarea contaminanţilor acesteia. Plus la aceasta, poate filtra sedimente fine.
 Cărbune activat medicinal – cărbunele activat a devenit tratamentul de preferinţă în medicină
pentru tratarea intoxicaţiilor sau supradozelor după ingestia orală.
Din cauza poluării solului, atmosferei, a fenomenului de încălzire globală, aprovizionarea cu apă
potabilă a devenit o problemă majoră în întreaga lume. Apa de la robinet este, în funcţie de situaţie, poate
conţine bacterii,conţinut ridicat de metale, nitraţi, din care cauză poate fi periculoasă pentru organism.
Scopul lucrării. Drept scop ne-am propus:
 să obţinem cărbune activat din materia primă autohtonă - coji de nuci şi migdale
 a testa proprietăţile de absorbţie a cărbunelui activat obţinut în purificarea apei.
Partea experimentală. Cojile de nuci/migdale au fost tratate termic timp de aproximativ 40 de min.
ulterior cărbunele obţinut a fost fiert în apă distilată (20-30 min) cu scopul activării porilor (activarea
cărbunelui are loc prin curăţirea porilor). Apoi cărbunele a fost uscat în dulap de uscare.
Ulterior cărbunele obţinut a fost folosit pentru umplerea unui container de filtru pentru apă. Pentru
verificarea eficienţei cărbunelui activat am filtrat prin el apa Gura Căinarului (plată), care se caracterizează
printr-un conţinut ridicat de săruri (>2000 mg/l), ceea ce reprezintă o valoare destul de înaltă. În urma
filtrării, am determinat prin titrare duritatea totală a apei (conţinutul total de Ca2+şi Mg2+).
Modul de determinare a durităţii. Într-un balon conic cu ajutorul cilindrului introducem 50 ml apă, 5
ml soluţie tampon (amestec soluţii NH4OH şi NH4Cl), 3-4 pic. de indicator cromogen negru. Agităm soluţia
şi o titrăm cu o soluţie de trilon B (EDTA) cu concentraţia 0,1 mol/l până la modificarea culorii din violetă în
albastră. Duritatea totală a ape se determină după formula:
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D

Vt  N t
1000 mechiv / l
Va

unde: Vt – volumul mediu de trilon B, ml;
Nt – concentraţia molară a echivalentului soluţiei de trilon B;
Va – volumul de apă luat pentru titrare.

A
B
C
Figura 1. Materia primă (A – coji de nuci; B – coji de migdale; C – cărbune activat)

Duritatea
apei nefiltrată din apeduct,
mechiv/l

Duritatea apei
Gura Căinarului
nefiltrată, mechiv/l

5,1

15,3

Tabelul 1
Rezultatele titrării apei filtrate şi nefiltrate
Duritatea apei
Duritatea apei
Gura Căinarului
Gura Căinarului
filtrată
filtrată
(cărbune activat din coji de (cărbune activat din coji
nucă), mechiv/l
de migdale), mechiv/l
4,9

5,3

Concluzie
Am stabilit, că cărbunele activat obţinut din materia primă autohtonă este eficient şi a micşorat
conţinutul ionilor de calciu şi magneziu în apă de aproximativ de 3 ori. Acest lucru ne permite să nu pierdem
materia primă, ci să o folosim în scopuri de purificare, obținînd carbonul activ care îndepărtează mulți
contaminanți care pot fi prezenți în apă. Utilizarea materiilor prime ar crea un mediu mai curat, ar reduce
problema apei potabile și va îmbunătăți sănătatea populației.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ОЗОНИРОВАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ
НИТРАТОВ В КЛУБНЕПЛОДАХ
Алена ЗОЛОТАРЕВА, Алина БОИШТЯН
Технический Университет Молдовы
Резюме: Нерациональное применение минеральных и азотных удобрений приводит не только к
увеличению урожайности, но и существенно изменяет экологию и качество урожая. В клубнеплодах
происходит избыточное накопление нитратов, скармливание которых оказывает отрицательное воздействие
не только живой организм, но и приводит к потере качества и количества продукта. Целью данной работы
было исследование количества нитратов в различных клубнеплодах местного производства и предложен
способ по их снижению путем озонирования. Данное исследование состояло в том, что при помощи процесса
озонирования уменьшить количество нитратов и тем самым улучшить качество продукта.
Ключевые слова: нитраты, клубнеплоды, озонирование, нитратомер.

Введение
В последнее время гигиенисты проявляют большой интерес к вопросу о содержании нитратов в
продуктах питания. Прежде всего, это связано с теми нарушениями состояния здоровья человека,
которые могут быть вызваны нитратным загрязнением [1].
Основными источниками пищевых нитратов являются растительные продукты. Частота
обнаружения нитратов в растительных продуктах довольно высока. Нитраты являются элементом
минерального питания растения, поставляя им азот для синтеза белков. Поэтому безоговорочное
приравнивание нитратов к химическим загрязнителям неправомерно. Но, с другой стороны,
повышенное содержание нитратов может вызвать резкое ухудшение качества и питательной
ценности овощей [2].
Нитрат-ион (N03-) является сопряженным с кислотой основанием азотной кислоты (НNОз). Эта
сильная кислота (рКа=—1,37) диссоциирует в воде с образованием нитратионов и иона-гидроксония
(НзО+). Соли азотной кислоты (нитраты) за исключением основных нитратов ртути и висмута
хорошо растворимы в воде.
В окружающей среде (например, в поверхностных водах, почве) нитрат-ионы могут
образовываться из иона аммония (NН4) в процессе биологического окисления (нитрификации),
протекающего в две стадии:
2NН4+ + 20Н - + 302 →← 2N02- + 2Н+ + 4Н20 (1)
2N02- + О2 →←2N03- (2)
Эти две реакции осуществляются различными микроорганизмами: реакция (1) —аэробным
хемолитотрофом Nitrosomonas, реакция (2) — бактериями рода Nitrobacter, которые получают почти
всю необходимую им энергию за счет окисления нитритов [3].
При потреблении в повышенных количествах нитраты образуют более токсичные соединения:
нитриты и нитрозамины, обладающие канцерогенной активностью и даже способствующие
образованию раковых опухолей. Более всего страдают от нитратного отравления дети первого года
жизни, а у школьников наблюдаются нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой и центральной нервной системы [4].
1. Материалы и методы
1.1. Материалы.
Для исследования были использованы клубнеплоды местных производителей (морковь[5],
свекла[6], картофель[7] и черная редька[8]), приобретенные в супермаркете г. Кишинева, урожай
2017-2018 года. Анализы были проведены сразу же после приобретения. Для того, чтобы сравнить
полученные данные и определить допустимое количество нитратов в клубнеплодах было
использовано Решение Правительства № 567 от 16.07.2014 об утверждении Национальной
программы мониторинга остатков пестицидов и содержания нитратов в пищевых продуктах
растительного происхождения на 2015-2020 годы [9].
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1.2. Методы исследования.
Исследование проводилось в лаборатории Департамента Пищевых продуктов и Питания, ТУМ.
Данное исследование проводилось в несколько этапов: измерение количество нитратов в
клубнеплодах до процесса озонирования и после озонирования.
Для измерений количества нитратов был использован нитратомер СОЭКС NUC-019-2, анализ
которого основан на определении электропроводности среды. В меню прибора для каждого продукта
учтен поправочный коэффициент, учитывающий естественно содержащиеся соли азотной кислоты.
Прибор определяет уровень нитратов, оценив электропроводность и учтя поправочный коэффициент
для каждого продукта отдельно[10].
Для проведения процесса озонирования использовался озонатор «МИЛЛДОМ» Озонаторионизатор M700 Premium, устройство производит озон из воздуха[11]. Синтез озона производится в
электрическом разряде с помощью плазменного индукционного электрода[12].
Озонатор
«MILLDOM» обладает сертификатом системы качества на соответствие требованиям
международного стандарта ISО 9001 и является единственный на рынке прошедший полную
сертификацию. Одобрен Минздравом для применения в домашних условиях -Сертификат Минздрав
Молдовы – 42595 0041495[13].
1.2.1. Измерение количества нитратов до озонирования
Начало первого этапа исследования состояло в тщательном промывании овощей и нарезанию
их на 4-ре равные части так, как из источников литературы известно, что в разных частях овощей
накапливается различное количество нитратов[14]. Следующий процесс состоял в измерении
нитратов при помощи нитратомера СОЭКС NUC-019-2, результаты которого вносили в таблицу 1,
вычисляя среднее значение и процентную степень очистки по каждому клубнеплоду.
Табл.1.
Сравнительная характеристика содержания нитратов до и после процесса озонирования
Количество нитратов до \ после озонирования (мг/кг)
Вид
Черная
Белый сорт
Красный сорт
Морковь
Свекла
клубнеплода
редька
картофеля
картофеля
Допустимая
1000
250
250
250
1400
норма
№ части
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
1 часть

92

89

140

129

151

111

118

98

124

114

2 часть

103

99

156

126

121

101

113

100

133

103

3 часть

94

78

145

112

125

98

86

79

110

104

4 часть

104

79

130

122

130

111

83

73

130

106

98,25

86,25

142,75

122,25

131,75

105,25

100

87,5

124,25

106,75

Среднее
значение
Отличие
значении
мг/кг
Степень
очистки, %

12(мг/кг)

20,5(мг/кг)

26,5(мг/кг)

12,5(мг/кг)

17,5(мг/кг)

12,2%

14,4%

20,1%

12,5%

14,1%

1.2.2 Озонирование овощей.
Озонирование овощей проводилось при помощи озонатора «МИЛЛДОМ» M700 Premium. В
принципе работы озонатора используется природный механизм получения озона после разряда
молнии. Воздух втягивается через отверстие в нижней части аппарата в блок генератора и
обрабатывается высокочастотным разрядом. Получаемый озон высокой концентрации используется
для дезинфекции, устранения микробов, запахов и т.д. [15]. Для озонирования клубнеплодов их
закладывали в резервуар, предварительно наполненный водой, помещали трубочку с насадкой и
обрабатывали в течение 15 минут в целях удаления ядохимикатов.
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2. Результаты и обсуждения.
В ходе исследования было измерено количество нитратов до процесса озонирования, значения
которых не превышают нормы. Далее был применен один из способов удаления нитратов из овощей озонирование. Для этого клубнеплоды делились на четыре равные части, для более правильности
проведения исследования. Исходя из данных представленных в таблице 1видно, что в разных частях
клубнеплодов были обнаружено разное количество нитратов. После озонирования количество
нитратов повторно измеряли.
Сравнивая значения, количество нитратов до и после озонирования было выявлено, что
озонатор действительно положительно влияет при обработке овощей.

Рис.1. Сравнительная характеристика количества нитратов до и после озонирования
По данным представленным на рис.1 можно сделать вывод, что содержание нитратов во всех
исследуемых клубнеплодах находится в допустимых нормах. А также видно, что количество
нитратов до и после озонирования различны. А именно количество нитратов снизилось от 12,2 до
20,1%, что доказывает положительное действие процесса озонирования на овощи.
Выводы
В наши дни стал очень актуален вопрос по содержанию нитратов в овощах и фруктах. Среди
регионов, в которых производится продукция с содержанием нитратов выше предельно допустимых
количеств более 30% ее общего объема, следует выделить: республики Прибалтики, Ленинградскую
и Московскую области, Молдавию, Украину, республики Средней Азии, отдельные области
Белоруссии. За последние два десятка лет “география” загрязнения нитратами продукции
существенно расширилась [16].
Решением данной проблемы могут быть различные методы снижения нитратов из овощей и
фруктов. Способы снижения нитратов в овощах:
 Первый и самый простой способ - тщательное очищение от кожуры и промывание. После
такой процедуры овощи теряют десятую часть нитратов.
 Второй способ это замачивание овощей и фруктов в подсоленной воде на несколько часов.
 Третий способ это варка овощей, сливание первого кипятка, поварив их 15 минут, и
заливание новой водой.
 Заготовка овощей путем их закваски. В квашеных овощах все нитраты переходят в рассол.
В данной статье рассмотрен еще один способ снижения количества нитратов в овощах, путем
их озонирования. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что озонирование
клубнеплодов можно использовать, как альтернативу другим способам, как например варке. В случае
приготовления холодных закусок, когда овощи используются в сыром виде и времени для
замачивания нет, может помочь процесс озонирования. А также с помощью этого метода можно
снизить риски различных заболеваний и тяжелых отравлений.
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IMPACTUL TRATAMENTULUI TERMIC ASUPRA
CAROTENOIDELOR DIN DOVLEAC
Adelina POPESCU, Irina CEREVATÎI
Universitatea Tehnică din Moldova
Abstract: Dovleacul prezintă o sursă importantă de carotenoide cu activitate provitaminei A, luteină,
zeaxantină, licopen, fibre alimentare, substanțe minerale și compuși fenolici având acțiuni benefice asupra
organizmului uman. Utilizarea dovleacului ca component a produselor alimentare sporește valoarea nutrtivă a
produsului finit. În acest articol sunt prezentate datele determinării prin metoda spectrofotometriei UV/Vizibilă a βcarotenului, zeaxantinei si licopenului din dovleacul supus diferitor tratamente termice.
Cuvinte cheie: Carotenoid, licopen, zeaxantină, spectrofotometru, dovleac.

Introducere
Dovleacul este o plantă erbacee cultivată în diferite regiuni ale lumii cu climă favorabilă. Republica
Moldova dispune de condițiile climaterice necesare pentru creșterea și dezvoltarea diferitor soiuri de dovleac
utilizat pe larg în diverse domenii datorită proprietăților sale și a compoziției chimice valoroase. Soiuri de
dovleac cultivate în Moldova sunt Curcubita Maxima și Moschata, cel din urmă fiind apreciat pentru
conținutul său ridicat de caroteni în special α și β.
Carotenoizii manifestă activitate antioxidantă, astfel odată cu pătrunderea acestora în organismul uman
se transformă în retinol-forma activă a vitaminei A. Din cele peste 600 tipuri de carotenoizi cu activitate
provitaminică, cea mai mare parte este reprezentată de α și β carotenoizi. Se cunoaște faptul că β-carotenul
are activitate provitaminică a vitaminei A în valoare de 100 %, iar α-caroteni au activitate provitaminică doar
50 %. [1]
Un conținut ridicat de carotenoide totale (19.605 mgL-1) a fost determinat în specia Muscat, dintre care
β-caroten (3,448 mgL-1), iar în specia C. Maxima conținutul de carotenoide totale este mai mic (12 mgL-1 ).
De asemenea, s-a demonstrat faptul că în dovleacul curățit se gasesc mai multe carotenoide decît în cel cu
coajă. [2]
În Moldova dovleacul este un produs accesibil pentru consum, de aceea fiind bogat în β-caroteni,
acesta poate fi pe larg utilizat pentru prevenirea afecțiunilor provocate de carența vitaminei A. Este cunoscut
faptul că insuficiența de vitamina A în organismul uman poate duce la apariția diferitor afecțiuni ale ochiului
și anume boala, denumită în popor “orbul găinilor”, care presupune scăderea acuității vizuale în întuneric. De
asemenea carența vitaminei A provoacă dereglări ale sistemului respirator, digestiv și reduce rezistența
organismului la infecții și boli.
Prin intermediul diferitor tratamente termice (fierbere, coacere) din dovleac pot fi pregătite un șir de
preparate culinare care ar putea fi incluse în meniurile școlare cu scopul de a promova consumul de vitamina
A în rîndul elevilor, meniurile dietetice și pentru consumul larg.
Obiectivul prezentei cercetări a constat în determinarea conținutului total, α și β carotenoizi în dovleac din
soiul Curcubita moschata, recolta anului 2018, care a fost supus tratamentului termic prin diferite metode
culinare.
1. Materiale și metode.
Dovleacul din specia Curcubita moschata, recolta anului 2018, crescut în partea centrală a țării a fost
prelucrat primar și supus diferitor tratamente culinare.
Schema procesului tehnologic de pregătire și etapele de prelucrare a probelor pentru cercetare este
prezentată în figura 1.
Estimarea conținutului carotenoidelor a fost efectuată prin metoda spectrofotometrică la lungimea de
undă în limitele 448, și respectiv 452 nm, utilizând spectrofotometrul Hach Lange DR-5000.
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Dovleac proaspăt spălat

Dovleac curățit de coajă

Dovleac tăiat felii de dimensiuni egale

Dovleac
proaspăt

Fierberea în
apă 5 min

Fierberea în soluție de
zahăr (20%) 10 min

Fierberea la
aburi 15 min

Coacere t-160
°C
120 min

Uscare în etuvă t= 65°C, 24 h
Măcinare până la stare de pudră
Extragerea carotenoidelor în ulei de floarea soarelui dublu
rafinat dezodorizat, raport 1:10, t=45°C, Ƭ- 3h.

Centrifugarea 15 min, 4000 rot/min

Analizarea la spectrofotometru ʎ-448nm, 452 nm

Fig. 1 Schema tehnologică de pregătire a probelor de dovleac
Extragerea și determinarea carotenoizilor
Extractele carotenoidelor pentru determinări ulterioare au fost dozate cu ajutorul unei pipete automate
câte 10 ml de probă în cuva de cuarț. Determinările s-au efectuat în prezența probei martor (ulei dublu
rafinat dezodorizat). Pentru fiecare probă au fost măsurate valorile absorbanței la lungimile de undă 448
nm, și respectiv 452 nm. Rezultatele măsurărilor exprimate în conținutul de carotenoide se determină prin
următoarea relație matematică. [5]
(1)
λ-lungimea de undă la care se formează maximul de absorbție al carotenoizilor, [nm]
ε- coeficient de absorție a componentului specific pentru o anumită lungime de undă, [l/mol]
A- absorbanța măsurată cu spectrofotometrul
c- concentrația de carotenoizi în extractul cercetat
d- lungimea laturei cuvei de cuarț a spectrofotometrului, d- 1 cm
2. Rezultate și discuții.
Cercetările au demonstrat, că dovleacul autohton din specia Curcubita moschata este o sursă deosebit
de importantă în aportul zilnic de carotenoide. Dovleacul proaspăt se caracterizează prin conținut total de
carotenoide 36,68 mg/100g produs, care este prezentat în proporții practic egale de β-caroten-11,24
mg/100g; Lycopen- 12,85 mg/100g; Zeaxantina- 12,59 mg/100g.
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Tratamentul termic demonstrează modificarea conținutului de carotenoide. Fierberea în apă și la aburi
contribuie majorării acestor indici in limitele de 9-10%, în timp ce coacerea și fierberea cu zahăr se însoțește
cu scăderea acestor componente, în deosebi, fierberea cu zahăr.
Rezultatele cercetărilor sânt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1
Conținutul de carotenoide în dovleac supus tratamentului termic.
Masa componentului carotenoid [mg/100 g produs]
Component
(tipul de
carotenoid)

λ [nm]

β-caroten

Coacere

Fierbere cu
apa

Fierbere cu
zahar

Fierbere la
aburi

Dovleac
proaspăt

452

9,59

12,32

4,94

12,31

11,24

Lycopen

448

10,55

13,95

5,41

13,98

12,85

Zeaxantina

452

10,74

13,79

5,53

13,78

12,59

30,88

40,06

15,91

40,07

36,68

Total
carotenoide

Spectrele din figura 2 evidențiază vârfuri care sunt caracteristice componentelor carotenoide.

Fig. 2 Spectrele obținute la analiza extractului uleios din dovleac supus diferitor tratamente termice
Aceste rezultate confirmă importanța utilizării dovleacului ca sursă valoroasă de carotenoide, precum
și utilizarea acestuia în diverse forme de tratament culinar.
Concluzii
Studiile efectuate au arătat că consumul de dovleac este benefic asupra sănătății umane reducând riscul
de apariție a cancerului, diabetului, hipertensiunii arteriale, cataractei datorită compoziției sale biologic
active. Interese deosebit prezintă compoziția carotenoidelor, vitamina A.
S-a constatat că anumite metode de tratament culinar au o influență asupra conținutului de carotenoide
și anume temperatura și durata tratamentului termic.
Cea mai importantă cantitate de carotenoide se află în dovleacul supus fierberii la aburi 40,07mg/100g.
Dovleacul proaspăt conținutul de β-caroten este de 11.24 mg/100 g produs, iar cu o abatere nesemnificativă
este în dovleacul fiert în apă și la aburi cu un conținut de 12.32 mg/100 g produs.
În dovleacul copt în cuptor la temperatura de 160 ℃ timp de 2 ore masa β-carotenului constituie 9.59
mg/100 g produs.
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Prezenta cercetare demonstrează posibilitatea de utilizare a extractelor uleioase de dovleac în
producerea alimentelor cu conținut carotenoidic sporit. Un interes aparte îl constituie și oportunitatea
substituirii antioxidanților sintetici cu cei naturali obținuți din surse horticole autohtone în vederea oferirii
consumătorilor unor produse alimentare stabile și sigure pentru consum.
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EVALUATION OF POLYPHENOLIC CONTENT OF THE
LOCAL MOLDOVAN FRUITS (APPLES, PEARS, QUINCES)
Dmitry CEABAN, Vladimir PUSHOY
Technical University of Moldova
Abstract: In this study we aim to evaluate the potential of local Moldovan fruits , namely quince ( Muscat, Port),
pear (Conference, Victoria) , apple (Golden, Jonathan) as sources of beneficial and bioactive compounds (polyphenols
and antioxidants), studying the effect of different extraction solvents. The samples were followed by extraction with
ethanol in different concentrations (25%, 50%, 75% ). They were taken both from the pulp and from the surface of the
products. The results show that the polyphenolic content is higher in the samples extracted in the concentration of 75%
ethanol and taken from the surface of the product. This correlation is positive for quince and pear, and negative for
apple, because the highest polyphenolic content in apples was found in the concentration of 25% ethanol.
Keywords: Polyphenols, Antioxidant activity, spectrophotometry, Moldovan fruits.

Introduction
Phenolic compounds are a main class of secondary metabolites in plants and are divided into phenolic
acid and polyphenols. These compounds are found combined with mono- and polysaccharides linked to one
or more phenolic group, or can occur as derivatives, such as ester or methyl esters.
Among the several classes of phenolic compounds, the phenolic acids, flavonoids, and tannins are
regarded as the main dietary phenolic compounds. Many studies have shown a strong and positive
correlation (p ≤ 0.05) between the phenolic compound contents and the antioxidant potential of fruits and
vegetables.
Plant-based foods such as vegetables and fruits tend to be high in polyphenols. Nowadays, the
extraction and purification of polyphenols from natural sources is required, since these bioactive substances
are often used in functional foods, food additives and nutraceutical industries . The determination of
polyphenol content and antioxidant capacity of food extracts are also important to know the health potential
of different foods.
Apples, pears and quinces are constantly used in our diet in a fresh condition, therefore we are
interested in making of our research based on samples taken from these types of fruits [1,2]. Any minerals
and vitamins are best preserved in fresh fruits, polyphenols are not an exception to this rule [3,4].
The number of polyphenols in a food can vary depending on where the food is grown, how it is
farmed and transported, how ripe it is, and how it is cooked or prepared. The average 100 grams fresh weight
of fruits (grapes, apple, pear, quince) contain up to 300 mg of polyphenols. It is known that with various
types of treatments, such as drying, the content of polyphenols in the product drops significantly. Therefore,
we carried out the extraction in samples not subjected to any changes in order to obtain the most favorable
result. As samples for our research, we purchased products of local origin , most often can be seen both in
the supermarket and on someone's table. In the Republic of Moldova, some of these fruits are apples, pears
and quinces.
1. Materials and methods.
Fruit samples were purchased in the supermarket. We chose apples (Golden and Jonathan), pears
(Conference and Victoria), quince (Muscat and Port) for our research.
Each fruit was washed and cut into the slices of equal size. The extraction was carried out in ethanol
(25%, 50 %, 75%) with a solvent ratio of 1 g : 10 ml of alcohol . The extraction process was carried out by
shaking at 22 ° C for 24h. The extracts were decanted and stored in dark glass bottles at + 4 ° C.
Each sample of 1g was taken from the skin and pulp of the product and placed in ethanol solvent with
various concentrations: 25%, 50%, 75% . For the skin, only a concentration of 75% was used. After 24
hours, we have prepared samples for the spectrophotometry and have conducted an analysis at a wavelength
of 765nm. The total phenolic content (mg) in the extracts of pears, apples and quinces was determined by the
Folin-Ciocalteu method [5] , and all results were listed in Table 1.
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2. Results and discussion.
The results showed that the extraction was primarily affected by the solvent concentration. Based on
table 1, it can be concluded that the largest amount of polyphenols was obtained at a concentration of 75%
from the surface of the fruit, with the exception of apple Golden. This variety is an exception, since the
highest amount of polyphenols in apples of this variety was obtained at a concentration of 50%. From the all
samples of the local fruits more richest in polyphenols are quince Port and apple Jonathan.

Solvent
concentration
25% pulp
50% pulp
75% pulp
75% surface

Pear
Victoria
4,0
6,2
8,5
11,9

Conference
0,8
5,1
5,8
10,9

Table 1 Polyphenol content in mg on 100 g of fresh fruits
Apple
Quince
Golden
Jonathan
Muscat
Port
17,2
26,4
16,5
23,0
32,8
31,2
25,8
31,9
25,3
33,9
29,1
36,2
26,2
57,0
95,1
---

The most visual comparison of the content of polyphenols in certain types of fruit can be traced in the
following figures: Figure 1, Figure 2, Figure 3.
On the Figure 1, you can see that Victoria pears are richer in polyphenol content at any concentration
of solvent solution in comparison with the variety Conference in the samples taken from the pulp and are
practically equal on the surface.

In the samples taken from the pulp of apples, the amount of polyphenols is about the same ( 32,8 –
33,9 mg/ 100 g), on the surface the situation is different. In Jonathan apples, the amount of polyphenols on
the surface is two times more than in the Golden variety ( 26,2-57,0 mg/100g) (Figure 2).
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Also, based on the results of the table, it can be seen that polyphenols were not detected on the surface
of quince (Port) at a concentration of 75% (Figure 3). In the Port quince, the content of polyphenols is higher
in the pulp, and polyphenols are completely absent on the surface, which is surprising, since in the Muscat
variety on the surface the amount of polyphenols is 95.1 mg, which is several times higher than in any other
fruit and at any other concentration .
Conclusion. Based on the results obtained, we can state that the concentration of the solvent greatly
influenced the process of extraction of polyphenols. On the surface of each sample of individual varieties,
the content of polyphenols is higher than in the pulp. So, the solvents 75% ethanol were the most efficient in
the extraction of total phenolics, with the exception of samples taken from apples varieties golden.
In apples of variety Golden, the most efficient solvent was 50% with the polyphenolic content of 32,8
mg. The largest amount of polyphenols was found on the surface of the quince variety Muscat-95,1 mg. The
content of polyphenols in samples taken from fruits of local origin does not coincide with the existing
standards for each of the varieties.
Despite this, as a result of our research, we managed to get the amount of polyphenolic compounds in
fruits that would play a positive role in maintaining and strengthening the body and human health in general.
Quinces, pears and apples turned out to be excellent sources of polyphenols, from which it can be
concluded that these fruits must be included in the daily diet of each person.
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