Tema 1. Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale glucidelor
După structura chimică glucidele sunt derivaţii a polialcoolilor. Ele prezintă o
clasă importantă de substanţe naturale de origine organică. În conformitate cu
clasificarea glucidelor ele se repartizează în trei grupe generale:
-monoglucide sau monozaharide,
-oligoglucide (oligozaharide),
-poliglucide (polizaharide ).
Conţinutul total în glucide a alimentelor este foarte variabil. Produsele alimentare conţin
monoglucide, oligoglucide, poliglucide, derivaţiile glucidelor în combinaţii cu diverse
substanţe organice. Produsele din fructe, legume sînt bogate în zaharuri simple – în
pentoze, hexoze. Conţinutul lor în fructe, legume variază în limitele 1,27 … 28,0 % din
masa totală . Cerealele, de exemplu, (porumb, ovăz, sorg, orez, grâu) conţin polizaharide
în cantităţi mari: amidon 50,0…62,0 %, celuloză 2,0 …10,5 %. Cele mai răspândite
glucide în natură şi materii prime vegetale sînt poliglucidele, in special celuloza şi
amidonul. Produsele de origine animală carnea, laptele se caracterizează cu un conţinut
relativ redus de glucide.
Celuloza este componentul principal a ţesuturilor vegetale: frunze, seminţe, coajă , pereții
celulelor şi altele. Din glucide cel mai important ingredient alimentar este amidonul.
Din spectrul larg de glucide în tabel sunt prezentate cele mai răspândite zaharuri care se
conţin în compoziţia chimică a alimentelor. Conţinutul lor este majorat în comparaţie cu
alţi reprezentanţi ai glucidelor. Ponderea lor în formarea valorii nutritive şi
proprietăţilor senzoriale a alimentelor este destul de mare. În afară de glucidele
prezentate mai sus în alimente se conţin în concentraţii mici alte glucide, de exemplu :
D- apioza, D – sorbitol, stahioza, xantanul, agarul, glicogenul şi altele.
1.1 Monoglucide şi oligoglucide
Monoglucidele sau monozaharidele sunt molecule care conţin ca regulă de la 3 până la 9
atomi de carbon, o grupă carbonil(C=O) şi mai multe grupări hidroxil. După poziţia
grupării C=O ele se divizează în aldoze şi cetoze. După numărul atomilor de carbon în
moleculele monozaharidelor predomină pentoze şi hexoze.
Majoritatea pentozelor se conţin sub formă legată şi prezintă componente structurale a
polizaharidelor, glicozidelor, unor enzime, vitaminelor. Hexozele sînt cele mai
importante monozaharide prezente în stare liberă, în materii prime şi alimente. Sub formă
legată ele prezintă componente structurale a moleculelor de poliglucide, esteri, glicozizi
Pentru a ilustra variabilitatea structurală a monozaharidelor, se practică de prezentat
moleculele sub forma aciclică. În realitate, monozaharidele se află sub forma ciclică.
Transformarea formelor aciclice în forme ciclice a monozaharidelor este un proces
reversibil şi se numeşte izomerie dinamică sau tautomerie.
În medii lichide monozaharidele sunt prezente simultan prin toate formele izomere.
Din monozaharide, în alimente, cele mai răspândite sînt glucoza, fructoza,
galactoza, xiloza, arabinoza şi riboza. Glucoza şi fructoza se conţine în cantităţi relative
majorate în fructe, pomuşoare, legume. Galactoza este partea componentă a lactozei, se
conţine în ţesuturi vegetale, în seminţe. Arabinoza se conţine în macromoleculele
substanţelor pectine, obţinute din sfeclă de zahăr, în macromoleculele hemicelulozei, în
guma Arabică, guma guar.
Oligoglucidele sînt formate din resturi de monoglucide pentoze, hexoze, legate între
ele prin legăturile α – sau β – glicozidice. Moleculele oligozaharidelor care conţin

hidroxilul glicozidic (semiacetalic) liber manifeste proprietăţi reducătoare. Prin hidroliza
în mediu acid, sau prin acţiunea enzimelor hidrolitice, oligozaharidele se descompun în
monozaharide respective.
Cele mai răspândite oligozaharide în produsele alimentare sunt dizaharide,
trizaharide,
tetrazaharide.
Din
dizaharide
în
stare
liberă în alimente sînt prezenţi zaharoza, maltoza, lactoza, celobioza. Ca
trizaharide în stare liberă a fost identificată rafinoza, ca tetrazaharide – stahioza. Din
conţinutul total de oligozaharide în alimente predomină dizaharidele.
Este important
faptul că o
gamă de alimente se obţin prin
introducerea dizaharidelor în compoziţia lor: băuturi răcoritoare, produse din fructe şi
legume, produse lactate, produse de cofetărie şi multe altele.
1.2. Proprietăţile funcţionale a mono- şi oligoglucidelor
În general, glucidele sînt componentele polifuncţionale a alimentelor. Ele sînt implicate
în formarea structurii alimentelor, în procesele tehnologice de prelucrare a materiilor
prime, influenţează asupra proprietăţilor senzoriale şi valorii nutritive a produselor
finite.
Cele mai importante funcţii a glucidelor integrale în compoziţiile produselor
alimentare sînt următoare:
- funcţia glucidelor în nutriţie;
- funcţia glucidelor în formarea proprietăţilor senzoriale a alimentelor;
- funcţia glucidelor în formarea structurii biologice a alimentelor;
Proprietăţile funcţiilor a mono- şi oligoglucidelor se deosebesc de funcţiile poliglucidelor.
Mono- şi oligoglucidele prezintă ingredientele a alimentelor cu caracteristici fizicochimice şi proprietăţi tehnologice deosebite de poliglucide. Influenţa lor în formarea
calităţii alimentelor depinde de proprietăţile funcţionale.
Proprietăţile funcţionale se apreciază prin caracteristici fizico-chimice a monoşi
oligoglucidelor care determină acţiunea şi activitatea lor în formarea
proprietăţilor nutritive, senzoriale şi tehnologice a alimentelor.
Din totalitatea mono- şi oligozaharidelor se poate de specificat D-glucoza, D-fructoza,
maltoza, zaharoza, lactoza care joacă un rol important în tehnologia produselor
alimentare.
Proprietăţile funcţionale a glucidelor se apreciază prin următoarele caracteristici fizicochimice:
- capacitatea de hidratare;
- formarea presiunii osmotice;
- formarea gustului dulce;
- proprietăţi nutritive în alimentaţie.
Proprietatea senzorială de gust. Majoritatea mono- şi oligozaharidelor manifestă gust
dulce. După senzaţiile gustative zăharurile simple se deosebesc între ele prin puterea sau
gradul de gust dulce şi prin senzaţiile specifice a gustului dulce. Aceste
proprietăţi senzoriale a mono- şi oligozaharidelor se iau în consideraţie
în
elaborarea reţetelor pentru obţinerea alimentelor cu gusturi dulci specifice.
În general se poate de aranjat unele mono- şi oligozaharidele printr-o serie în
funcţie de puterea de gust dulce: Fructoza > Zaharoza > Glucoza >
Maltoza
1.3. Funcţia glucidelor în nutriţie.

Glucidelor
le
aparţine
o
funcţie importantă in alimentaţie. Ele sînt surse principale de energie. În organismul
uman, în rezultatul oxidării biologice a glucidelor, se eliberează energia care se
acumulează
în
moleculele
de
adenozin-trifosfat
(ATP).
De asemenea glucidele şi derivaţiile lor exercit funcţia de
substanţe plastice. Ele se conţin în structura diverselor ţesuturi şi medii lichide a
organismului
uman.
Unele
din
ele
manifestă
proprietăţi
de
activitate biologică. De exemplu acidul gialuronic blochează pătrunderea bacteriilor în
pereţii celulari a organismului. Acidul D-glucuronic manifestă activitatea de protecţie
prin interacţiunea cu unele substanţe toxice şi eliminarea lor din organismul uman, în
special din ficat. Conţinutul glucidelor in organismul uman este relativ mic şi nu depăşeşte
1,0 % din masa corpului. Viteza de asimilare şi de catabolism a glucidelor este destul de
mare, de aceia se recomandă norma de consum zilnic de 400 - 500 grame de glucide , din
care
80 % aparţin amidonului.
Glucoza şi Fructoza
Glucoza şi fructoza, sub formă liberă, sînt cele mai răspândite hexoze in materii prime şi
în alimente. Sub formă legată ele se conţin în structura diferitelor substanţe organice
Moleculele oligozaharidelor, polizaharidelor sînt formate din resturile monoglucidelor,
inclusiv din glucoză şi fructoză. De asemenea ele formează şi se conţin în
structura glicozidelor.
Proprietăţile funcţionale a glucozei şi fructozei sunt următoarele: formarea gustului
dulce a alimentelor;
în concentraţii mai mari de 25 – 30 % reduc activitatea apei ( aw ) în alimente;
- capacitatea de hidratare şi legarea apei în alimente;
- transformarea în urma fermentării alcoolice şi lactice;
- in nutriţie surse importante de energie şi de substanţe plastice.
glucoza şi fructoza sînt mai mult cunoscute ca componente a fructelor şi legumelor cu
gust dulce şi valoare energetică. Glucoza se foloseşte pentru prepararea produselor
zaharoase de patiserie, cofetărie, a alimentelor dietetice pentru copii ( băuturi
răcoritoare, ciocolate şi altele).
Fructoza manifestă unele proprietăţi specifice. În comparaţie cu alte glucide fructoza are
cea mai mare putere de gust dulce şi cea mai mare solubilitate în apă. Soluţiile
concentrate a fructozei (sirop) sînt stabile şi nu se cristalizează. Viscozitatea lor este
inferioară în comparaţie soluţiile concentrate de glucoză sau zaharoză. Fructoza
manifestă capacitatea sporită de sorbţie şi reţinere
a vaporilor de apă, prezintă o substanţă extrem de efectivă pentru corectarea umidităţii
alimentelor.
Pentru
prevenirea
hidratării
excesive a fructozei, alimentele se păstrează ambalate. În industria alimentară
fructoza se foloseşte pentru prepararea alimentelor din fructe, băuturi răcoritoare, a
alimentelor pentru diabetici. Fructoza nu se recomandă de utilizat pentru obţinerea
alimentelor de cofetărie din cauza sorbţiei excesivă a vaporilor de apă şi ca urmare pierderea în calitate
Valoarea curativă a fructozei constă în capacitatea de a preveni carii dentare. În
organismul uman fructoza relativ mai bine se acumulează în ficat, cu o viteză mare
participă în procese fiziologice. Se recomandă fructoza pentru consum persoanelor care
suferă de diabetul zaharat.

1.4. Zaharoza, lactoza şi maltoza
Zaharoza este una din cea mai răspândită dizaharidă în plante, fructe, legume, produse
alimentare. Se conţine în cantităţi relative mai mici în comparaţie cu D-glucoza şi Dfructoza.
Zaharoza este formată din resturile moleculelor de α-D- glucoză şi β-Dfructoză, legate intre ele prin legătura α- β glicozidică. Zahazoza nu conţine
hidroxilul semiacetalic şi ,ca urmare, este o dizaharidă nereducătoare.
În afară de gustul dulce zaharoza posedă mai multe proprietăţi funcţionale şi se consideră
ca o substanţă polifuncţională. Cele mai importante proprietăţi funcţionale a zaharozei sînt
următoarele:
- capacitatea de hidratare şi legare a apei în alimente;
- capacitatea de reducere a activităţii apei;
- conservarea alimentelor prin formarea presiunii osmotice ridicate ;
transformarea în zahăr învertit prin hidroliza chimică şi enzimatică ;
- fermentescibilitatea alcoolică şi lactată a zahărului învertit;
- formarea gustului dulce şi a gusturilor specifice în urma caramelizării;
- sursă de energie în alimentaţie.
În
dependenţă
de
proprietăţile
fizico-chimice
a
alimentelor
zaharoza manifestă diferite efecte. În alimente cu
pH > 5,0
zaharoza păstrează propriul gust dulce. În medii lichide se hidratează şi conduce
la
reducerea
activităţii
apei.
În
concentraţii
mai mare de 30..35 % zaharoza formează presiunea osmotică ridicată care conduce
la inactivarea activităţii microorganismelor. Concomitent se reduce activitatea apei şi se
favorizează efectul de stabilizare fizico-chimică a alimentelor.
În medii cu pH < 4,5 zaharoza este supusă hidrolizei
enzimatice prin acţiunea enzimelor α-glucozidaza şi β- fructofuranozidaza.
C12 H22O11 + H2O
C6H12O6 + C6H12O6
zaharoza
glucoza
fructoza
În
urma
hidrolizei
se
obţine
amestec
de
glucoză
şi
fructoză, numit zahăr învertit. De asemenea zahărul învertit se obţine
prin hidroliza chimică a zaharozei la tratament termic în medii acide. De asemenea
zahărul învertit se formează în procesele de fierbere, de concentrare a compoziţiilor de
fructe, legume cu adaos de zaharoză, în sirop acidulat. Soluţiile de zahăr învertit au o
viscozitate redusă şi capacitatea de hidratare mai mare în comparaţie cu soluţiile
de zaharoză. Hidratarea mai puternică a zahărului invertit conduce la o reducere esenţială
a activităţii apei, favorizează procesul de formare a produselor gelificate.
Una din cele mai utilizate substanţe cu gust dulce este
zaharoza. Aprecierea gradului, sau puterii gustului dulce a diferitelor substanţe
chimice se face in comparaţie cu gustul zaharozei. În funcţie de etalon a gustului dulce se
folosesc soluţiile apoase de zaharoză.
S-a acceptat, că unitatea gradului de gust dulce manifestă soluţia de 10,0 g de zaharoză în
100 g de apă la temperatura 200C . Gradul de gust dulce a zaharozei s-a apreciat cu 100
puncte. Gradul de gust dulce a diferitor substanţe poate fi mai mare sau mai mic de
100 puncte. (tab. 3.4) Tabelul 3.4. Indicii de gust dulce a unor glucide şi polialcooli

Denumirea

Gradul

de gust dulce

substanţei
Zaharoza

Denumirea

Gradul de gust dulce

substanţei
100

Maltoza

32

Zahăr invertit

130

Lactoza

16

β-D-fructoza

180

Xilitol

102

α-D-glucoza

74

D-sorbitol

48

β –D-glucoza

82

D-manitol

74

β-D -manoza

32

β-D-manoza

Gust amar

Lactoza. Lactoza se conţine în stare liberă în lapte şi produsele lactate. Molecula lactozei
este formată din resturi de galactoză şi glucoză.
Lactoza manifestă gust dulce şi influenţează
asupra senzaţiilor gustative a
alimentelor. Gradul de gust dulce a lactozei este de 6 ori mai slab în comparaţie cu
zaharoza. Se foloseşte lactoza pentru îndulcirea produselor lactate în combinaţie cu alte
glucide.
În produsele lactate lactoza se conţine sub două forme: α –hidratată (C12H22O11 H2O)
şi lactoza β –anhidro. Lactoza hidratată se cristalizează în cristalele prismatice cu
solubilitatea mică în apă. Din această cauză în lapte concentrat, în îngheţată, lactoza
poate să se cristalizeze şi forma cristale care în cavitatea bucală provoacă senzaţii de
nisip.
Ca şi alte dizaharide lactoza este supusă hidrolizei. Prin acţiunea enzimei în lactază se
formează galactoza şi glucoza. În acelaşi timp lactoza este destul de rezistentă la hidroliza
acidă, şi practic nu poate fi scindată de către acidul citric. Lactoza, după activitatea
chimică, participă la un număr de reacţii chimice cu substanţe azotate reacţia Maillard),
care conduc la formarea unor compuşi condensaţi de culoare brună.
Prin fermentarea lactică, sub acţiunea bacteriilor lactice,
lactoza se transformă în acid lactic. Acest proces biochimic stă la baza tehnologiilor de
obţinere a diferitor produse lactate.
Maltoza. Molecula este formată din două resturi de glucoză (α–D –glucopizanoză), legate
prin legătura α –1,4 glicozidică. Se conţine în mare parte în stare legată. Maltoza
prezintă unitatea structurală a polizaharidelor amidonului.
Maltoza se obţine prin hidroliza chimică s-au biochimică a amidonului. Din proprietăţile
fizico-chimice a maltozei se poate de accentuat capacitatea de hidroliză, transformarea în
alcool etilic prin fermentare alcoolică. În urma hidrolizei maltoza se descompune cu
formarea a două molecule de glucoză:
C12H22O11
+ H2O = 2 C6H12O6
maltoza
D-glucoza
Procedeele de hidroliză şi fermentare alcoolică a maltozei sînt utilizate în tehnologia de
obţinere a berii, prepararea aluatului şi altele .

1.5. Proprietăţile funcţionale a

polizaharidelor

Poliglucidele
(polizaharidele)
sînt
compuşi macromoleculari.
Ele sînt formate din fragmente - unităţi structurale de mono- sau dizaharide,
care se repetă de anumite ori în structura macromoleculelor. În conformitate cu
compoziţia chimică a polizaharidelor se divizează în două grupe : homopolizaharide şi
heteropolizaharide. Homopolizaharidele sînt formate dintru-n singur tip de resturi de
monozaharide sau dizaharide. De exemplu, D- glucoză este unitatea structurală a
amidonului. Macromoleculele celulozei sunt formate din resturi de dizaharidă celobioza.
Heteropolizaharidele sînt formate din diferite resturi de pentoze şi hexoze: Dxiloză, L-arabinoză, D-glucoză, L-ramnoză, D-galactoză, resturi de acid Dgalacturonic. Cele mai răspândite
heteropolizaharide în natură sunt: hemiceluloza, substanţele pectine, lignina,
gumele vegetale ( guma agar-agar, guma Arabică, guma guar, guma xantan şi altele).
Cele mai bogate în conţinutul poliglucidelor sînt alimentele de origine vegetală. Pentru
majorarea conţinutului în poliglucidele alimentelor de origine animală un număr din ele
se îmbogăţesc cu homo- sau heteropolizaharide (produse de carne, peşte, produse lactate
).
1.5.1. Amidonul. Structura şi proprietăţile funcţionale
Amidonul constituie cea mai importantă substanţă din partea glucidică a alimentelor. Se
conţine amidonul nativ în majoritatea cerealelor şi seminţelor, în materii prime vegetale
sub formă de granule ovale, sferice, poligonale ( Tabelul 3.5). Dimensiunile
granulelor variază în limitele 2,0 . . . .150,0 μm. Amidonul este o homopoliglucidă
formată din două fracţiuni macromoleculare - amiloză şi amilopectină. Formula generală
a amidonului ( C6H10O5) n.
Granula de amidon prezintă o structură sferocristalină
concentrică, cu macromoleculele orientate radial în direcţia nucleului .
Fragmentele amilozei şi amilopectinei sînt paralele şi unite între ele prin legături
de hidrogen, ce asigură reţinerea şi stabilitatea macromoleculelor. În granulele de
amidon conţinutul în amiloză constituie 10 . . .30 %, şi conţinutul în amilopectină 70 .
..90 %.
Tabelul 3.5. Conţinutul de amidon în unele specii de materie primă
Nr

Denumirea produsului

Conţinutul de amidon, %

1

Cartofi

13 - 25

2

Fasole

40 - 43

3

Grâu

52 - 55

4

Orez

54 - 58

5

Porumb

53 – 58

7

Orz

34 -39

8

Soia

3,4 - 4,0

9

Mere

0,1 – 0,6

10

Mazăre verde

3,0 – 3,8

1.5.2. Celuloza
Celuloza este una din cele mai răspândită substanţă organică în natură. Celuloza prezintă
o poliglucidă omogenă, macromoleculară, formată din mai multe resturi de glucoza
Macromoleculele celulozei conţin 2000 ... 6000 de resturi de glucoză cu masa
moleculară până la un milion şi gradul de polimerizare de ordinul miilor.
În ţesuturile vegetale moleculele de celuloză se unesc între ele şi formează fibre de
celuloză, de diferite lungimi. Fibrele aranjate neordonat formează fragmente de celuloză
amorfă. Ele adiţionează apa şi se hidratează. Macromoleculele
aranjate paralel formează structuri
ordonate de celuloză cristalină. Celuloza cristalină este insolubilă. În mediul
acid, prin tratament termic, celuloza parţial se
modifică in urma hidrolizei fragmentelor amorfe. Concomitent celuloza cristalină se
păstrează fără modificări. În tehnologia produselor alimentare celuloza cristalină se
foloseşte pentru obţinerea produselor cu valoarea energetică inferioară, pentru corectarea
proprietăţilor reologice a alimentelor.
Prin metode chimice se obţin derivaţii a celulozei cristaline cu
capacitatea majorată de dilatare şi gradul de hidratare. Din derivaţiile celulozei
cele mai utilizate în tehnologia alimentară sînt metilceluloza şi sarea de natriu a
carboximetilcelulozei.
Derivaţiile
celulozei
se
folosesc
pentru
reţinerea
şi
stabilizarea
apei în brânzeturi moi, geluri de fructe, îngheţată, preparate de drojdii, în diverse
compoziţii alimentare congelate. Metilceluloza încă se foloseşte pentru formarea structurii
reologice a sosurilor, dres pentru salate şi altele.
1.5.3 Fibrele alimentare
Produsele
alimentare
de
origine
vegetală
conţin
o
grupă
de
homo- şi heteropolizaharide care alcătuiesc un ansamblu de substanţe sub
denumirea de fibre alimentare. În componenţa fibrelor alimentare se includ: celuloza,
hemiceluloza, pectine, lignine, gume vegetale. Homo- şi heteropolizaharidele
sînt substanţe a elementelor structurale a ţesuturilor vegetale, în special, se conţin
în structura ţesutului a plantelor, fructelor, legumelor, cerealelor. Structura reologică a
alimentelor, consistenţa şi viscozitatea lor depinde de conţinutul fibrelor alimentare. De
asemenea fibrele alimentare influenţează puternic asupra senzaţiilor tactile a produselor
alimentare şi nu se asimilează în organismul uman.
Funcţia fibrelor alimentare în alimentaţie este extrem de importantă. Celuloza,
hemiceluloza, pectinele, ligninele, gumele vegetale manifestă capacitatea de legare şi
eliminare din organism a unor substanţe nocive, a substanţelor străine, pătrunse în sistemul
gastro-intestinal, frânează acumularea glucidelor în sânge şi ficat. Fibrele alimentare
intervin în normalizarea funcţiilor intestinului, dereglate de hipokinezie şi consum de
alimente rafinate. A fost constatat, că fibrele alimentare îndeplinesc un rol esenţial
împotriva apariţiei cancerului de colon.

Complexul poliglucidic a alimentelor este foarte variabil şi
depinde de specia materiei prime, gradul de maturitate şi de metodele de obţinere a
alimentelor. Cele mai importante surse de
fibre alimentare sînt cerealele integrate, fructele, legumele, produsele de origine
vegetală nerafinate cu un conţinut de glucide nedigerabile. Calitatea fibrelor alimentare
este diferită şi se apreciază după proprietăţile fizico-chimice. Sunt două caracteristici
fizico-chimice care apreciază eficacitatea funcţionala a fibrelor alimentare.
- capacitatea de hidratare şi reţinerea apei;
- capacitatea de adsorbţie a compuşilor chimici nocivi.

Tema 2. PROPRIETĂŢILE FIZICO – CHIMICE ŞI FUNCŢIONALE ALE
LIPIDELOR
Lipidele reprezintă o clasă de compuşi organici de o importanţă vitală, prezenţi
atât în ţesuturile plantelor cât şi a animalelor. Ele constituie o clasă importantă de
nutrimenţi, cu o valoare energetică sporită în hrana omului. Aceste substanţe sunt
caracterizate atât prin valoare energetică, cât şi prin conţinutul de substanţe
biologic active. Unele lipide sunt componente structurale ale membranelor
celulare, sunt regulatori de mobilitate a apei şi a sărurilor în vivo, au influenţă
asupra activităţii unor enzime ş. a.
Din punct de vedere chimic, lipidele sunt acizii graşi şi derivaţii ai
acizilor graşi.
În literatura de specialitate se indică o nouă apreciere a lipidelor. Ele prezintă
esteri ai acizilor graşi şi ai alcoolilor. Lipidele sunt macronutrimenţi de o
valoare importantă, care constituie o pondere suficientă a valorii nutritive şi a
proprietăţilor senzoriale a alimentelor.
În plante, lipidele sunt localizate în cantităţi relativ mari în seminţe. La animale
şi peşti lipidele se concentrează în ţesutul gras şi în jurul organelor interne
(seu la vită, slănină la porc, strat de lipide sub piele la peşte). Conţinutul de
lipide variază în limitele largi de la 1,0 % până la 50 -60 % .
Clasificarea lipidelor
Conform compoziţiei chimice lipidele se caracterizează printr-o diversitate destul
de mare. Moleculele lor sunt formate din diverşi componenţi structurali: acizi şi
alcooli macromoleculari, resturi de acid fosforic, substanţe azotate, resturi de
glucide. Toţi componenţii lipidici sunt uniţi între ei prin diferite legături
chimice.În mod general lipidele se clasifică în două grupe: Lipide simple şi Lipide
complexe.În grupa lipidelor simple se includ: acizii graşi saturaţi şi nesaturaţi,
substanţe polienice formate dintr-o catenă lungă cu o grupare funcţională –
carboxil (- COOH ).
Lipidele complexe sunt formate din mai multe componente structurale, unite între
ele prin legături care se descompun prin hidroliză. De regulă, legăturile sunt
eterice complexe sau simple şi legături amidice. Lipidele complexe se mai
divizează şi în două subgrupe: lipide neutre şi lipide polare.
În prezent, conform clasificării o parte de substanţe lipidice aparţin aşa numitei
grupe trei a lipidelor. Ele sunt formate din acizi graşi polienici care conţin 20
sau mai mulţi atomi de carbon, şi se numesc - oxilipine. Oxilipinele sunt substanţe
de origine lipidică cu conţinut de oxigen. Acest termen a fost propus în anul
1991 de către savanţii din SUA şi Suedia.

De asemenea lipidele se caracterizează prin mai multe criterii în funcţie de
structura chimică şi de proprietăţile fizico-chimice:
- după consistenţă - grăsimi solide, grăsimi semisolide, uleiurile lichide;
- după provenienţă - din surse vegetale şi animale;
- după funcţia lor în organism - sursă de energie şi substanţe plastice.
1. Lipidele simple
După structura chimică lipidele se divizează în două grupe: lipide simple şi lipide
complexe. Principalii reprezentanţi ai lipidelor simple sunt acizii graşi,
acilglicerolii (gliceridele) şi ceridele.
Acizii graşi. Din punct de vedere chimic, acizii graşi sunt acizi alifatici care conţin
o singură grupă polară –grupa carboxilică ( R-COOH). În prezent sunt cunoscuţi
aproximativ 800 de acizi graşi. Din ei circa 60 de acizi graşi posedă influenţă
semnificativă asupra proprietăţilor produselor alimentare.
Acizii graşi sunt repartizaţi în două grupe - acizii graşi saturaţi şi nesaturaţi
(Tabelele 5.1 şi 5.2).
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Acid butiric

-
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CH3(CH2)4 COOH
CH3(CH2)6 COOH

Acid caproic
Acid caprilic
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CH3(CH2) 8 COOH

Acid capric

31,3
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CH3(CH2) 10 COOH

Acid lauric

43,6
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CH3(CH2) 12 COOH
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CH3(CH2)14 COOH
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CH3(CH2) 16 COOH
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CH3(CH2) 18 COOH

Acid arachilic
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CH3(CH2) 20 COOH
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CH3(CH2) 22 COOH

Acid
lignoceric

84,2

Tabelul 5.1. Acizi graşi saturaţi

4,7

Tabelul 5.2 Principalii acizi graşi nesaturaţi în compoziţii alimentare
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În produsele alimentare predomină acizi nativi graşi nesaturaţi cu
legături duble în configuraţia cis. Structura chimică a acizilor graşi
nesaturaţi de asemenea poate fi prezentată succint printr-un simbol
cu două sau trei cifre. De exemplu, prin simbol cu două cifre: 16 :
0; 18 :1; 20 : 4 . Prima cifră indică numărul total al atomilor de
carbon în molecula acidului, a doua cifră – numărul de legături
duble.
Acilglicerolii (sau gliceridele) fac parte din grupa lipidelor simple. Ei
prezintă substanţele de bază a lipidelor. Acilglicerolii sunt substanţe
lichide sau solide, fără gust şi miros, insolubile în apă, cu viscozitate
ridicată şi temperatura joasă de topire, în jurul 400 C. Ei nu sunt volatili.
În grăsimi şi uleiuri conţinutul acilglicerolilor constituie aproximativ 95 .
.96 %. Lipidele conţin în general trigliceride - esteri ai glicerolului cu
acizi graşi. În cantităţi mai mici sunt prezente mono- şi digliceridele.
Formulele structurale ale gliceridelor sunt:
Simbolurile R1, R2, R3 reprezintă resturi de acizi graşi saturaţi
şi nesaturaţi în structura glicerolului esterificat (poziţiile1, 2 şi 3).
Componentul structural de bază al tuturor gliceridelor este glicerolul
(glicerina). De aceea, proprietăţile gliceridelor concrete depind de
componenţa resturilor de acizi graşi în structura mono- , di- şi
trigliceridelor.
În grăsimi şi uleiuri gliceridele conţin diverşi acizi graşi. Cei mai
răspândiţi sunt 5.. 6 acizii graşi nesaturaţi, care conţin 12 ..18 atomi
de carbon cu catene neramificate. Acizii saturaţi stearic şi palmitic
se conţin practic în toate grăsimile şi uleiurile naturale.

Aproape în compoziţia tuturor uleiurilor sunt prezenţi acizii graşi
nesaturaţi cu 1 – 3 legături duble: acizii oleic, linoleic, linolenic
(Tabelul 5.2). Acidul arahidonic, cu 4 legături duble, se conţine în
grăsimile de origine animală. În grăsimile de peşte şi alte specii
de mare au fost identificaţi acizi graşi cu 5 şi 6 legături duble. De
regulă în componenţa grăsimelor şi uleiurilor naturale acizii graşi
nesaturaţi se conţin sub forma cis – izomeri.
Tabelul
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Ceride (ceruri). Se consideră că ceridele sunt lipide simple. După
structura chimică ele prezintă esteri ai alcoolilor şi ai acizilor
macromoleculari graşi saturaţi ( 18 : 0 . . 30 : 0 ) cu lanţ lung.
Ceridele sunt formate din resturi de alcool monoatomic polimolecular
(R-CH2 –OH ) şi un rest de acid gras saturat (R1 – COOH).
În natură ceridele prezintă un amestec de acizi graşi liberi, alcooli
liberi şi hidraţii de carbon care poartă denumirea generală – ceruri.
Ceridele sunt insolubile în apă şi inerte din punct de vedere al
activităţii chimice. Ele sunt destul de stabile la acţiunea
oxidativă a oxigenului, şi sunt rezistente faţă de acţiunea
microorganismelor.
Ceridele sunt larg răspândite în natură având diverse proprietăţi
funcţionale. Numeroase ceruri se conţin în parafină. Ele formează
straturi (filme) de protecţie pe suprafaţa fructelor, legumelor şi
frunzelor. Pe suprafaţa seminţelor şi a boabelor de cereale de

asemenea se conţin straturi de protecţie de ceruri. În vederea
obţinerii unor produse alimentare calitative (uleiuri vegetale,
produse de panificaţie, paste de fructe, de legume ş. a.), este necesar
ca în procesul tehnologic aceste straturi de protecţie să fie
eliminate. În industria alimentară ceridele sunt utilizate ca
substanţe de protecţie a suprafeţelor unor produse lactate şi a
suprafeţelor ambalajului de polimeri.
2. Lipidele complexe
Principalii reprezentanţi ai lipidelor complexe în compoziţii alimentare sunt:
fosfatidele, glicolipidele, sterolii şi sfingolipidele.
Cei mai importanţi reprezentanţi ai lipidelor complexe polare sunt fosfatidele
şi glicolipidele. Structura moleculei de fosfatide sau fosfolipide reprezintă o
digliceridă cu două resturi de acizi graşi (palmitic, stearic, oleic, linoleic ş. a.).
Gruparea hidroxilică a digliceridei este esterificată cu acid fosforic, la rândul
său, restul de acid fosforic este legat de colină sau etanolamină.
Fosfolipidele sunt substanţe unsuroase, în apă formează emulsii liposolubile.
Din punct de vedere practic cele mai utilizate fosfatide sunt lecitina şi
cefalina
Astfel se obţin fosfolipidele din uleiuri vegetale. În procesul de rafinare, din
uleiuri de soia, de floarea – soarelui, prin separare se izolează fosfolipidele.
Fosfolipidele datorită proprietăţilor amfifile sunt cei mai valoroşi emulgatori
larg utilizaţi în panificaţie, în cofetărie, la obţinerea margarinei etc.
Tabelul 5.6. Conţinutul în lipide al ţesutului gras de porcine şi de bovine ( g /
100 g ţesut gras)
Ţesut
gras

Total Acizi
lipide graşi
saturaţi

Acizi
graşi
mononesa
turaţi

Acizi graşi
polinesaturaţi Fosfolipide

Porcină 91,0

33,4

42,0

10,4

1,23

Bovină

37,8

40,6

2,7

1,4

85,0

Materia primă,
alimente
Soia

Conţinutul în
fosfolipide,
%
1,8

Materia
primă,
alimente
Brânză de
vaci

Carne de
bovină

Conţinutul în
fosfolipide, %
0,05

Floareasoarelui
(seminţe)

0,7

Grâul

0,54

Carne de
porcină

1,23

Porumb

0,9

Ficat

2,5

Lapte

0,03

Ouă

0,9

2,39

Steroli - alcooli monohidroxilici derivaţi din steran. În
structura generală se conţine o grupare carboxil în poziţia 3, câte
un radical metil în poziţia 10 şi 13. Sterolii sunt substanţe solide,
larg răspândite în natură.
După provenienţă se clasifică în felul următor:H
- fitosteroli, specifici regnului vegetal, C29;
- micosteroli, sintetizaţi de microorganisme, C28;
- zoosteroli din organismele animale, C27.
Unul din cei mai răspândiţi steroli este colesterolul, prezent practic
în toate lipidele de origine animală. Conţinutul lui în untul de vacă
constituie 0,17 . .0,21%; în brânzeturi – 0,28 . .1,61%; în carne –
0,06 . .0,1%, iar în gălbenuş de ou – 0,57%.
În organismele vii, colesterolul este precursorul acizilor biliari şi al
hormonilor steroizi. Acţiunea fiziologică este antihemolitică şi
antitoxică, intervine în reglarea permeabilităţii membranelor
celulare.
3. Proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor
Proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor se apreciază cu un număr
mare de caracteristici fizice şi indicatori chimici. Cele mai larg
utilizate caracteristici în tehnologiile alimentare sunt: indicele de
refracţie, densitatea, punctul de topire, temperatura de solidificare,
solubilitatea în solvenţi organici. Indicatorii chimici ai lipidelor
depind nu numai de compoziţia chimică ci şi de modificările care
apar în urma tratamentului tehnologic. Cei mai importanţi indicatori
chimici utilizaţi pentru identificarea şi aprecierea gradului de
modificare a uleiurilor şi grăsimilor în urma tratamentului
tehnologic sunt: indicele de aciditate, indicele de saponificare,
indicele de iod (indicele de nesaturare), indicele Hehner, indicele
Reichert-Meissl ş. a.
Indicele de saponificare se exprimă prin miligrame de KOH
care se consumă pentru saponificarea gliceridelor şi neutralizarea
acizilor graşi liberi într-un 1,0 gram de grăsime. Conţinutul acizilor
graşi liberi conduce la majorarea indicelui de saponificare.
Conţinutul de compuşi nesaponificabili reduc valoarea acestui
indice. Principalii compuşi nesaponificabili sunt cerurile, steroidele,
tocoferolii
Indicele de iod (indicele de ne saturare) indică gradul de ne
saturare al acizilor graşi în componenţa grăsimilor şi reflectă
cantitatea de iod în grame, echivalentă unui halogen, adiţionat
de100 grame de grăsime. Adiţia halogenilor reprezintă reacţia de
halogenare a legăturilor duble a acizilor graşi nesaturaţi. Reacţia
se petrece cu reactivul Hannus, soluţie de brom în iodură de
potasiu (IBr), din cauză că iodul molecular (I2) practic nu se
adiţionează la legături duble a acizilor graşi.

Indicele de aciditate indică conţinutul de acizi graşi liberi în
grăsimi. Se exprimă prin cantitatea de hidroxid de potasiu
(KOH) utilizată pentru neutralizarea acizilor graşi liberi prezenţi în
1,00 g de grăsime (mg. KOH). Conţinutul acizilor liberi în grăsimi
este variabil şi depinde de natura grăsimilor, de metode
tehnologice de obţinere a grăsimilor, gradul de hidroliză a
gliceridelor. De exemplu, indicele de aciditate a uleiului de
floarea-soarelui ne rafinat variază în limitele 0,4 . . 2,25 mg. KOH;
în uleiul rafinat – 6,0 . .7,0 mg. KOH; în grăsimile de origine
animală indicele de aciditate este de 1,2 . . 1,5 mg. KOH.
Uleiurile şi grăsimile sunt substanţe polimorfe, pot fi în stare
lichidă sau solidă, în dependenţă de temperatură. În tabelul 5.4 se
prezintă temperatura de solidificare, care reflectă condiţii termice
de transformare a uleiurilor din stare lichidă în stare solidă.
Modificarea texturii grăsimilor de porcină şi bovină din stare
solidă în stare lichidă se realizează prin punctul de topire.
Transformarea inversă a grăsimilor din stare lichidă în stare solidă
are loc la temperatura de solidificare.
Hidroliza gliceridelor
Hidroliza este un proces chimic de scindare a gliceridelor prin
interacţiune cu moleculele de apă. Gliceridele sunt supuse hidrolizei
în timpul tratamentului tehnologic şi pe parcursul depozitării
alimentelor. Din punct de vedere al mecanismului procesului,
hidroliza trigliceridelor se petrece pe cale biochimică (sub acţiunea
enzimelor ) şi cale chimică.
În timpul depozitării, la temperaturi sub 40 . .500 C, sub influenţa
enzimei lipază, trigliceridele prin interacţiune cu apa se transformă
în digliceride, apoi în monogliceride, cu acumulare de acizi graşi
liberi şi cu glicerol. Procesul se accelerează în cazul majorării
umidităţii alimentelor depozitate, temperaturii, activităţii lipazei.
Schema generală a reacţiei de hidroliză completă a trigliceridelor
poate fi prezentată astfel:
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Din conţinutul total numai o parte de trigliceride sunt hidrolizate complect până
la glicerol. În realitate, procesul de hidroliză conduce la formarea unui amestec de
trigliceride, digliceride, monogliceride, glicerol şi acizi graşi liberi
În cazul când trigliceridele conţin resturi de acizi graşi inferiori, hidroliza
grăsimilor şi a uleiurilor (lipidele laptelui, ulei de cocos ş.a.), conduce la
formarea acizilor butiric, caproic, caprilic cu gust şi miros neplăcut.
Cele mai profunde modificări hidrolitice ale lipidelor se desfăşoară pe calea
chimică în urma acţiunii temperaturii ridicate, umidităţii şi duratei
tratamentului termic. De exemplu, în procesul de prăjire a produselor
alimentare de origine vegetală sau animală are loc hidroliza lipidelor pe cale
chimică. Factorii principali care influenţează gradul de hidroliză sunt:
temperatura uleiului şi masa apei care se evaporă din produs. În timpul
prăjirii, viteza procesului de hidroliză a lipidelor se accelerează sub
influenţa cantităţii majorate de apă evaporată din produs şi temperaturii
ridicate a uleiului de 180 . .2000 C.
Hidroliza grăsimilor şi a uleiului constituie una din cauzele reducerii calităţii
alimentelor şi poate provoca alterarea lor. De exemplu, scindarea hidrolitică
a lipidelor în cereale, în produsele cerealiere (făină, crupe), în produsele de
panificaţie este unul din procedeul care contribuie la pierderea calităţii.
Pe de altă parte hidroliza gliceridelor este un proces tehnologic de bază în
industria de prelucrare a grăsimilor. Prin hidroliza grăsimilor se obţine
glicerina şi acizii graşi liberi, predominant este acidul oleic şi stearic.
Acizii graşi liberi se folosesc pentru fabricarea săpunului, alcoolilor
superiori, uleiurilor tehnici ş. a. Glicerina se utilizează pentru producerea
mono - şi digliceridelor, preparatelor farmaceutice, cosmetice, polimerilor ş.
a.
Modificarea lipidelor în urma tratamentului termic
Prin tratament termic se obţin diferite tipuri de grăsimi, uleiuri şi o gamă
mare de produse alimentare care conţin complexul lipidic. De regulă,
tratamentul termic se efectuează la temperaturi ridicate - 150…2500C
(prăjirea, coacerea, topirea grăsimilor şi rafinarea uleiurilor) sau la
temperaturi scăzute – 12 ..- 2000C (congelarea, depozitarea produselor
congelate ş. a.). În urma tratamentului termic, lipidele se modifică într-o
măsură mai mică sau mai mare. Apar modificări senzoriale, fizico- chimice
şi nutritive. Influenţa tratamentului termic asupra modificării lipidelor
depinde de nivelul temperaturii, duratei de tratare termică, conţinutul de
umiditate în alimente, de prezenţa sau absenţa oxigenului.
Unul din cei mai utilizate procese tehnologice este prăjirea produselor de
origine animală şi vegetală la temperaturi de 150 . .2000C, care se
desfăşoară în prezenţa apei care se evaporă din alimente şi în prezenţa
oxigenului din mediul ambiant. În aceste condiţii se desfăşoară o gamă de
reacţii chimice care provoacă degradarea lipidelor.
Ponderea
maximală în modidificarea lipidelor îl constituie procesul de hidroliză al
trigliceridelor, care include etapele
de formare a digliceridelor,
monocliceridelor, eliberarea acizilor graşi şi a glicerinei (subcapitolul
„Hidroliza gliceridelor”).
Concomitent cu hidroliza trigliceridelor şi majorarea conţinutului acizilor
graşi liberi şi a monogliceridelor în prezenţa apei, modificarea lipidelor

continuă prin formarea compuşilor cu masă moleculară mică, formarea
monomerilor, lactonelor, metilcetonelor. De asemenea are loc procesul de
oxidare al acizilor graşi nesaturaţi şi procesul de polimerizare, cu formaria
dimerilor, trimerilor cu masă moleculară mare.
Formarea acestor compuşi modifică gustul, mirosul şi culoarea lipidelor.
Aciditatea, vâscozitatea şi indicele de peroxid cresc; iar indicele de iod
descreşte. În ansamblu se reduce valoarea nutritivă a lipidelor, provocând
alterarea alimentelor.
În lipsa umidităţii, în procesul tratamentului termic la
rafinarea uleiurilor şi topirea grăsimilor,
trigliceridele se descompun până la bioxid de
carbon, cetone, acizi graşi, acroleină şi olefine
Oxidarea lipidelor
În comparaţie cu glucidele şi proteinele, lipidele sunt cei mai instabili
compuşi chimici în compoziţiile produselor alimentare. Calitatea produselor
alimentare este determinată de modificarea calitativă şi cantitativă a lipidelor
în procesele de conservare, congelare, deshidratare şi depozitare a
produselor finite. Cauza principală de instabilitate constă în particularităţile
structurii chimice a lipidelor. Procesul de bază al instabilităţii şi al
modificării lipidelor este autooxidarea.
Pe parcursul depozitării uleiurilor, grăsimilor şi alimentelor cu conţinut în
lipide, sub influenţa oxigenului din aer, a enzimelor, a luminii şi altor factori,
are loc iniţierea procesului de autooxidare al lipidelor. În procesul de
autooxidare se modifică valoarea nutritivă, în primul rând, proprietăţile
senzoriale ale lipidelor. Produsele alimentare imprimă un gust specific
neplăcut, cunoscut sub denumirea de gust rânced. Modificarea gustului şi a
mirosului depinde de natura lipidelor, particularităţile procesului de oxidare
şi este dependent de acumularea diferitor compuşi chimici de descompunere
a lipidelor. Senzaţiile gustative a alimentelor se caracterizează, prin gust
rânced, amar, gust metalic, senzaţii de gust de peşte ş. a.
Concomitent cu modificarea proprietăţilor senzoriale în urma oxidării
lipidelor, în compoziţia alimentelor se acumulează compuşi chimici nocivi
pentru organismul uman. Prin urmare se reduce valoarea nutritivă şi
fiziologică a lipidelor. Produsele alimentare devin ne comestibile.
Degradarea oxidativă a lipidelor, cunoscută şi sub denumirea râncezirea
lipidelor, este consecinţa unor procese chimice şi biochimice complexe.
În funcţie de mecanismul principal al procesului de oxidare a lipidelor sunt
cunoscute două tipuri de reacţii:
Râncezirea lipidelor
Oxidarea complexului lipidic în produsele alimentare într-o măsură mai
mare s-au mai mică începe în materia primă, în procesul tratamentului
tehnologic. Pe parcursul depozitării alimentelor în condiţii nefavorabile,
degradarea oxidativă a lipidelor continuă. Prin urmare se formează un gust
neplăcut şi în multe cazuri alimentele devin alterate şi ne comestibile.
Procesul în ansamblu de autooxidare şi degradarea oxidativă a lipidelor se
numeşte râncezirea lipidelor.

Cum s-a menţionat mai sus, iniţial, autooxidarea lipidelor conduce la
formarea peroxizilor şi hidroperoxizilor - produşilor primari ai procesului de
oxidare. Peroxizii şi hidroperoxizii sunt compuşi fără gust şi miros.
Pe măsura acumulării concentraţiei de produşi primari ai procesului de
oxidare, hidroperoxizii, fiind relativ instabili, sunt supuşi numeroaselor
reacţii de degradare, contribuind la formarea unor substanţe cu masă
moleculară diferită, cu miros şi gust ne dorit. Produşii procesului de
degradare a hidroperoxizilor se numesc compuşi secundari ai oxidării
lipidelor.
Prin modificări complexe din hidroperoxizi se formează produşii secundari
ai procesului de oxidare: epoxizi, cetone, alcooli, acizi
Prevenirea procesului de degradare a lipidelor
Prevenirea degradării grăsimilor, uleiurilor şi complexului lipidic în
produsele alimentare este o problemă extrem de complicată. În mod general,
degradarea lipidelor poate fi iniţiată şi continuată în materii prime, în
procesul de fabricare al alimentelor şi pe parcursul depozitării produselor
finite. Procedeele de bază care provoacă degradarea sau alterarea lipidelor
sunt:
● Hidroliza trigliceridelor pe calea chimică şi biochimică(enzimatică);
● Hidroliza şi degradarea termică a gliceridelor sub acţiunea
temperaturilor ridicate;
● Autooxidarea lipidelor;
● Râncezirea lipidelor.
Metodele de prevenire a degradării lipidelor sunt fizice, fizico-chimice,
chimice şi biochimice. În realitate de regulă se folosesc metode
combinate, având în vedere că degradarea lipidelor este un proces
complex, concomitent cu hidroliză se petrec reacţii de autooxidarea şi de
râncezire.
Pentru a preveni hidroliza lipidelor în materii prime oleaginoase native
(floarea-soarelui, soia, porumb, cătina albă, şi altele) se folosesc metodele:
reducerea umidităţii, protecţia de radiaţii UV, depozitarea la temperaturi
pozitive joase. De asemenea se aplică operaţii de prevenire a poluării
materii prime oleaginoase cu fungi şi drojdii, producători de enzime
oxidaze (lipază, lipoxigenază). Efectul acestor metode constă în reducerea
activităţii enzimelor lipolitice, - lipazei şi lipoxigenazei.
Pentru a preveni hidroliza şi degradarea termică a lipidelor în
procesul tratamentului tehnologic, în special la prăjirea alimentelor, este
necesar de redus modificarea uleiului sau grăsimii care prezintă mediul
de prăjire. În primul rând se recomandă de utilizat lipidele care prealabil nu
au fost oxidate. Pentru a reduce viteza de hidroliză a gliceridelor este necesar
de redus cantitativ aburii eliminaţi din alimente care vin în contact cu
lipidele. Concomitent reducerea gradului de degradare termică a lipidelor
poate fi realizată atât prin reglarea temperaturii de prăjire în limitele 150 .
. 180 0C cât şi prin micşorarea duratei de menţinere a lipidelor la
temperaturi ridicate în procesul de prăjire.În prezent pentru prevenirea
proceselor de autooxidare şi râncezire a lipidelor se folosesc următoarele
metode:

● Eliminarea oxigenului din produse şi din ambalaj;
● Protejarea alimentelor de radiaţii UV;
● Utilizarea antioxidanţilor;
● Prevenirea contaminării cu metale grele.
Pentru a elimina oxigenul, din produse se aplică operaţia de dezaerare sub
vid, care constă în eliminarea aerului cu ajutorul instalaţiilor speciale. Pe larg
se foloseşte şi metoda de ambalare a produselor în atmosferă de gaze inerte,
mai des în atmosfera de azot. De asemenea se foloseşte metoda de ambalare
şi păstrare a produselor în atmosfera modificată, formată din două sau trei
gaze, într-un raport bine determinat al gazelor din mediu. De exemplu, medii
formate din O2 + CO2; N2 + O2 + CO2 ; O2 + N2 ş. a. Protejarea
alimentelor ambalate de penetrarea oxigenului se realizează cu ajutorul
materialelor de ambalaj, impermeabile la aer. În general eliminarea
oxigenului reduce formarea radicalilor liberi şi protejează lipidele de
degradări oxidative profunde.
O metodă efectivă de prevenire a proceselor de autooxidare şi râncezire a lipidelor
este utilizarea antioxidanţilor. Antioxidanţii sunt compuşi chimici naturali sau
sintetici care inactivează sau blochează activitatea radicalilor liberi în alimente. Ei
rapid reacţionează cu radicalii liberi, formând compuşi inerţi.

TEMA 3: PROPRIETĂŢILE FIZICO – CHIMICE ŞI FUNCŢIONALE ALE
PROTEINELOR
Proteinele sunt constituienți chimici ai organismelor vii cu cel mai înalt grad de
complexitate, de varietate moleculară și care prezintă specificitate de
specie, de organ.
Denumirea lor provine din cuvântul grecesc ”protos” care înseamnă ”de
prim rang, cel dintâi”.
Proteinele sunt substanţe macromoleculare prezente în celulele tuturor organismelor
vii unde reprezintă peste 50% din masa uscată a acestora. Toate proteinele conțin C,
H, O, N și uneori S și P; unele proteine particulare conțin în molecula lor și alte
elemente chimice: Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Mg, etc. Proteinele îndeplinesc în
organismele vii mai multe funcţii biochimice absolut indispensabile tuturor
proceselor metabolice şi fiziologice:
a) Rolul plastic este jucat de proteinele structurale ce reprezintă constituenţi
principali
ai membranei celulare, citoplasmei, organitelor subcelulare, umorilor şi
fluidelor tuturor organismelor vii.
b) Rolul energetic este asigurat prin faptul că în urma degradării lor catabolice se
eliberează o mare cantitate de energie ce se înmagazinează în legăturile
macroergice ale moleculelor de ATP, energie ce va fi utilizată în diferite
procese vitale (efort fizic şi intelectual, procese de biosinteză etc.).
c) Rolul reglator este îndeplinit de o serie de hormoni cu structură polipeptidică
(hormonii reglatori ai hipotalamusului, ai hipofizei, hormonii pancreasului,
hormonii paratiroidieni, ai timusului şi cei gastrointestinali).
d) Rolul de apărare este îndeplinit de proteinele specifice din clasa
imunoglobulinelor

(anticorpi) care prezintă proprietăţi speciale de a interacţiona cu proteinele străine
(antigene) în procesul complex de apărare a organismului faţă de agenţii patogeni
din mediul extern.
e) Rolul de transport al proteinelor se referă atât la transportul activ prin
membranele
biologice care se efectuează cu consum energetic, contra gradientului de
concentraţie al metabolitului transportat, cât şi la transportul specific al unor
metaboliţi sau elemente absolut necesare vieţii. În acest din urmă caz, un exemplu
concludent îl reprezintă hemoglobina al cărui rol biologic constă în transportul
oxigenului de la plămani la nivelul tuturor organelor şi ţesuturilor şi a dioxidului de
carbon pe calea inversă.
f) Rol în contracţia musculară. Procesul contracţiei musculare, care stă la
baza efortului fizic, este un proces fiziologic şi biochimic complex realizat prin
consum energetic (când se utilizează energia înmagazinată în legăturile macroergice
ale moleculelor de ATP) de către o serie de proteine specifice – actina şi miozina
– ce formează un complex proteic cuaternar cunoscut sub numele de complexul
acto-miozinic.
g) Rolul catalitic este îndeplinit de către enzime care sunt, fără excepţie, substanţe
proteice. În afara funcţiilor enumerate mai sus, proteinele reprezintă instrumentul
molecular al expresiei informaţiei genetice conţinute în acidul deoxiribonucleic din
cromozomi. De aceea, proteinele sunt componente structurale şi funcţionale intim
legate de procesele vieţii, procese ce nu pot fi concepute în lipsa substanţelor
proteice.
CARACTERISTICI BIOCHIMICE ALE PROTEINELOR
Unitatea de bazå din care sunt alcåtuite proteinele sunt aminoacizii. Se cunosc în
naturå aproximativ 300 de aminoacizi, dintre care în constituția proteinelor sunt
majoritari 20 și se numesc aminoacizi proteinogeni. În organismul uman sunt
aproximativ 100.000 de tipuri de proteine, iar în naturå numårul lor ajunge la 10 la
puterea a 10-a tipuri. Deși diferite, proteinele au aceeași compoziție și anume: C
(carbon) 50-51%, O (oxigen) 20-23%, H (hidrogen) 6-8 %, N (azot) 15-17%,
metale, S (sulf), P (fosfor) în cantitåți mici. În constituția proteinelor, aminoacizii
sunt dispuși sub forma unor agregate de lanțuri peptidice, în care radicalul amino al
unui aminoacid se leagå de carbonul radicalului carboxil al altui aminoacid, cu
formarea unei molecule de apå.
Aminoacizii
Proteinele şi peptidele reprezintă una din cele mai importante clase de
polimeri şi biopolimeri naturali. Ele sunt constituite din aproximativ 20 – 25 de
resturi de aminoacizi cu catene liniare şi ciclice. Legăturile specifice ale structurii
primare a macromoleculelor de proteine sunt de tipul peptidic reprezentate prin: CO – NH În macromoleculele proteinelor se conţin şi alte tipuri de legături: covalente,
esterice, tioesterice, punţi disulfidice şi legături de hidrogen. Proteinele de origine
animală şi vegetală manifestă diferite proprietăţi, având rol structural, funcţional sau
catalitic.

│Aminoacizii sunt compuşi chimici monomoleculari bifuncţionali, cu proprietăţi
amfotere. Formula generală a aminoacizilor naturali de tip alfa (α) poate fi
prezentată astfel: R - CH – COOH
׀
NH2
În funcţie de valoarea biologică, aminoacizii sunt clasificaţi în aminoacizi esenţiali
şi aminoacizi neesenţiali.
Aminoacizi esenţiali nu pot fi sintetizaţi de organismul uman, prin reacţii
biochimice, ei pot fi formaţi numai în plante şi în unele specii de microorganisme.
Prezenţa lor în regnul animal se datorează hranei vegetale. Lipsa aminoacizilor
esenţiali în alimentaţia omului şi a animalelor provoacă dereglări metabolice
similare bolilor de carenţe.
Aminoacizii esenţiali sunt: valina, leucina, izoleucina,fenilalanina, treonina,
metioninalizina şi triptofanul.
Cisteina şi tirozina prezintă aminoacizi esenţiali înlocuibili. Evaluarea calităţii
nutriţionale a proteinelor se efectuează în baza conţinutului sumar al aminoacizilor
cu sulf (metionina + cisteina) şi aromatici (fenilalanina + tirozina).

Clasificarea proteinelor
Există mai multe metode de clasificare a proteinelor: după proprietăţile lor fizicochimice, în funcţie de solubilitate (solubile şi insolubile în apă) şi în funcţie de
compoziţia chimică.
În funcţie de compoziţie şi proprietăţile chimice se cunosc proteine simple, formate
numai din resturi de aminoacizi şi proteine conjugate, care includ atât
componente proteice cât şi componente neproteice. Proteinele conjugate se numesc
– protide (metaloproteide, glicoproteide, fosfoproteide, lipoproteide).
In general, proteinele produselor alimentare sunt extrem de variabile în ceea ce
priveşte structura primară, conţinutul în aminoacizi, proprietăţile fizico-chimice,
funcţionale şi valoarea nutritivă.
Proteinele produselor alimentare pot fi divizate în două
grupe:
- Proteine de origine animală;
- Proteine de origine vegetală.
După proprietăţile funcţionale proteinele se împart în două grupe din punct de
vedere al solubilităţii - proteinele solubile şi proteinele insolubile.
● Proteinele de origine animală
Proteinele solubile din sânge: Hemoglobina (proteină
colorată în roşu), globuline şi albumine.
Proteinele din muşchi: miogenul, globulina X, stroma musculară, mioglobina, miosina,
actina ş. a.
Proteine insolubile de origine animală sunt proteine fibroase, cu valoare nutritivă redusă.
Ele nu sunt hidrolizabile enzimatic, ( colagenul, elastina, keratina, fibroina).

Proteinele din lapte sunt: cazeina (fosfoproteidă), lactoalbumina, lactoglobulina Cazeina
este proteină principală ale laptelui. Structura chimică a cazeinei este specifică şi reprezintă
complexe de macromolecule proteice agregate între ele prin punţi formate din resturi de acid
fosforic şi cationii de calciu. тSunt cunoscute mai multe tipuri de cazeine: α-cazeină, βcazeină, γ-cazeină.
● Proteinele de origine vegetală sunt divizate în patru grupe, în funcţie
de solubilitatea lor în diferite medii lichide.
Albumine – proteine cu masa moleculară relativ mică, sunt solubile în apăşi în soluţii diluate
de săruri;
Globuline - sunt solubile în soluţii de NaCl, cu concentraţia 5,0 ...
10,0 %; De exemplu, proteina legumelina, din mazăre, soia şi alte specii de
legume.
Prolamine - sunt solubile în soluţii de 60...80 % de alcool etilic. Prolaminele sunt
principalele proteine ale cerealelor. De exemplu, proteina gliadina este partea
componentă a glutenului din grâu. În porumb se conţine proteina numită zeina, în orz –
hordeina.
Glutelinamine - sunt solubile în soluţii de alcool etilic şi NaOH de 0,1...0,2 %
Glutelinaminele se conţin în cereale. De exemplu, glutenina împreună cu gliadina
formează glutenul şi dă făinurilor proprietatea de panificaţie.
Calitatea proteinelor
Proteinele de origine animală şi vegetală manifestă diferită valoare nutritivă.
Calitatea biologică a proteinelor se apreciază în funcţie de conţinutul
aminoacizilor esenţiali.
Evaluarea calităţii proteinelor se face cu ajutorul unor metode standardizate
şi aprobate de Comitetul internaţional FAO / OMS.
Valoarea biologică a proteinelor are un rol deosebit în aprecierea calităţii
produselor alimentare. Un indice de bază al calităţii se consideră echilibrul
aminoacizilor din structura proteinelor, mai ales - conţinutul de aminoacizi
esenţiali.
Cele mai importante şi utilizate sisteme de referinţă pentru aprecierea valorii
proteinelor sunt:
Proteină etalon sau standard (RP – Reference Protein) este o proteină de
înaltă calitate nutriţională, care are o compoziţie echilibrată în aminoacizi
esenţiali, asigurând în cantităţi mici o activitate normală a organismului
uman. În scopuri practice ca etalon se folosesc proteinele din ou sau din
lapte. Pentru un om matur se foloseşte lista aminoacizilor propusă de
Comitetul internaţional FAO / OMS în funcţie de proteina de etalon

Tabelul Conţinutul în proteine al unor produse alimentare
Denumirea
Conţinutu Denumirea
Conţinutul
alimentului
l
alimentului
în proteine,
în
%
Carne de porcină
11,0...15,0
Cartofi
2,0
... 2,2
proteine,
%
Carne de bovină
18,0....22,0
Caise, Vişine
0,7.. 0,9
Carne de pasăre
Peşte refrigerat,
congelat
Lapte

15,0....22,0 Mere
16,0 ... 21,5 Prune
1,5 ... 4,5 Năut

0,3 ..0,5
0,7 ..0,9
19,0 .. 21,0

Lapte praf

19,0 .. 21,0

Brânzeturi

25,0 .. 38,0 Floarea
soarelui
14,0 ...30,0 Fasole

Ouă

12,0 .. 13,0 Drojdii

45,0 .. 46,0

Produse
de
panificaţie
Mazăre verde

4,5 ... 8,5

36,0.. 45,0

3,5 ... 5,0

Ciuperci
deshidratate
Soia

Varză

1,8 .. 4,8

Făină de soia

50,0 ... 53,0

Morcov

1,2 .. 1,4

70,0 .. 75,0

Tomate

0,5 .. 0,7

Concentrat de
soia
Izolat din soia

22,0 .. 25,0

35,0 .. 43,9

95,0 .. 96,0

Clasificarea nutriţională a proteinelor alimentare
Clasa

Caracteristica proteinelor
biochimică
biologică

Exemple

proteinelor
1
Clasa I

2
Conţin toţi
aminoacizii
esenţiali în
proporţii
apropiate de cele
necesare
organismului
omului

3

4

Au cea mai mare Proteine de origine
eficienţă
în animală:
promovarea
ovovitelina, ovoalbumina,
creşterii, pe care o lactalbumina,
pot întreţine, chiar mioalbumina, globulina,
când aportul este mai cazeina, miozina, actina
redus.
etc.

Clasa II

Conţin toţi
aminoacizii
esenţiali, dar nu
în proporţie
corespunzăto are,
1-3 găsindu-se în
cantităţi mai
reduse

Clasa III

Absenţa 1-2
aminoacizi
esenţiali
(triptofan,
treonina, lizină)
dă dezechilibru
pronunţat

Pentru
Proteine vegetale:
întreţinerea creşterii glicina,
leucozina,
sunt necesare
glutenina,
gliadina,
cantităţi aproape de legumelina etc.
două ori mai mari şi
adaosul ponderal
este mic, dar la adult
pot menţine
bilanţul
Oricare azotat
ar fi
Colagenul, zeina
conţinutul lor, nu
pot
întreţine creşterea
şi nici echilibrul
azotat

Denaturarea proteinelor. Denaturarea proteinelor este un proces
fizico-chimic de dezorganizare a structurii native spaţiale a
macromoleculelor proteice. În urma denaturării se modifică
structura secundară, terţiară şi cuaternară a macromoleculei
proteice, structura primară se păstrează fără modificări.

starea nativã

starea denaturatã

Fig. 4.4 Schema moleculei proteice native şi denaturate
În procesul de denaturare se desfac legăturile responsabile de stabilizarea
structurii secundare şi terţiare ale macromoleculei, ca consecinţă - catenele
proteice devin deformate. De exemplu, macromolecula nativă, care are
forma de spirală, în urma denaturării se transformă în moleculă
întinsă (Fig.4.4) Mecanismul de denaturare a unei molecule proteice
complexe poate include etape intermediare (Fig.4.5).

Fig. 4.5 Schema etapelor principale a procesului de denaturare
a moleculei proteice.
a – starea nativă; b – starea intermediară; c – starea denaturată

TEMA 4 : Vitaminele -rolul si importanta lor
Termenul de vitamină este folosit pentru a descrie un anumit compus organic de
care organismul are nevoie, dar pe care nu îl poate produce singur. În principal,
vitaminele servesc drept catalizatori pentru anumite reacţii din corpul nostru.
Dacă aceşti catalizatori lipsesc, cum este în cazul carenţelor(neajunsuri)
vitaminice, funcţiile normale ale organismului nu mai funcţionează corect şi astfel
apare riscul crescut de dezvoltare a bolilor.
Vitaminele pot fi luate în mare parte din alimentaţie însă există şi situaţii speciale,
cum este cazul vitaminelor K şi D. De exemplu, vitamina K este produsă în
condiţii speciale de către organism, mai exact de anumite bacterii prezente în
intestin, iar vitamina D are nevoie de puţin "ajutor" din partea razelor soarelui
pentru a ajunge în corp.
Vitaminele sunt substanţe organice cu greutatea moleculară mică, cu o activitate
biologică importantă. Vitaminele, în majoritatea cazurilor, nu se sintetizează în
organism; ele sunt aduse odată cu alimentele. Aceste substanţe, în cantităţi mici,
îndeplinesc funcţia de coenzime. După gradul de solubilitate, vitaminele se împart
în două grupe: hidrosolubile (B1, B2, B6, B12, Bc, H, N, C, PP, P) şi
liposolubile (A, D, E, K). Substanţe asemănătoare cu vitaminele sunt acidul
pangamic (vitamina B15), acidul paraaminobenzoic (H), holina (B4), inozita (B8),

carnitina (Bt), acizii graşi polienici (vitaminele F, U), acidul orotic (B13).
Vitaminele participă la multe procese biochimice, sporind rezistenţa organismului
la mulţi factori externi nefavorabili: infecţii, frig, toxine etc. De asemenea, ele
favorizează capacitatea de muncă fizică şi intelectuală, sporesc funcţia glandelor
endocrine şi activitatea hormonilor. Carenţa sau surplusul de vitamine în
alimentaţie cauzează astfel de patologii ca avitaminozele, hipovitaminozele sau
hipervitaminozele. Necesităţile de vitamine depind de sex, vârstă, greutate
corporală, gradul de efort fizic, respectarea echilibrului de substanţe nutritive,
starea fiziologică a organismului, starea sănătăţii, condiţiile climaterice şi de alţi
factori. Necesitatea în vitamine creşte la o muncă intelectuală intensă, la eforturi
fizice mari, în caz de insuficienţă de insolaţie, la expunere la frig. Necesarul de
vitamine trebuie să fie asigurat de produsele alimentare. În fructe şi legume,
cantităţile de vitamine depind de condiţiile de cultivare, de păstrare, de tehnologia
preparării culinare etc. Vitaminele ca preparate farmaceutice pot fi recomandate în
perioada iarnă– primăvară, în cazuri de alimentaţie dietetică strictă sau de condiţii
climaterice nefavorabile
Vitaminele sunt substante organice necesare cresterii si bunei functionari a
organismului, pe care organismul le fabrica in cantitate insuficienta pentru a-si
acoperi nevoile (vitaminele B6, B8, D, K) sau pe care nu le poate sintetiza.
Vitaminele trebuie deci aduse prin alimentatie sau, in lipsa, prin medicamente.
Toate sunt continute in laptele matern, dar nu intotdeauna in cantitati suficiente
(vitamina K, in special, trebuie sa faca obiectul unei suplimentari medicamentoase
sistemice la nastere). Structura chimica si rolul biologic al celor treisprezece
vitamine cunoscute in zilele noastre (acid folic, vitaminele A, B1, B2, B5, B6, B8,
B12, C, D, E, K si PP) sunt foarte diferite. De altfel, vitaminele actioneaza in doza
mica, singure sau in mod sinergic, si nu au nici o valoare energetica.
Vitaminele se clasifica, de obicei, in doua grupe: vitamine hidrosolubile (solubile
in apa), care grupeaza vitamina C si vitaminele din grupul B (B1, B2, B5, B6, B8,
B12, PP), si vitamine liposolubilecare grupeaza vitaminele A, D, E si K.
Vitamina B1:
Tiamină cunoscută și sub numele de aneurină datorită proprietăților sale
antinevritice, este o vitamină hidrosolubilă din complexul vitaminic B.
Supranumită și "vitamina bunei dispoziții" sau "vitamina performanței
intelectuale", vitamina B1 este indispensabilă sănătății fizice și psihice, având
efecte benefice asupra sistemului nervos, digestiv, dar și la nivelul mușchilor și
chiar al inimii
Proprietăţi fizice:
Vitamina B1 este sensibilă la acțiunea căldurii, în mediu umed, la lumină și pH
neutru și alcalin. Este degradabilă la fierbere sau coacere. De asemenea, este
anihilată rapid în contact cu zahărul, cafeină, taninurile conținute în anumite
plante, alcoolul și nicotină. Rafinarea cerealelor (decorticarea) și tratarea fructelor
cu sulfiți distrug vitamina B1.
Sub formă de pirofosfat (TPP), vitamina B1 are rol de coenzimă în reacțiile de
decarboxilare, esențiale pentru metabolizarea proteinelor și glucidelor. Este

indispensabilă pentru activitatea cerebrală și mielinizarea nervilor periferici. Un alt
tip de conexiune între vitamina B1 și sistemul nervos implică rolul său în producția
de acetilcolină. Această moleculă, un neurotransmițător, este folosită de sistemul
nervos ce transmite mesaje între nervi și mușchi. Acetilcolina nu poate fi produsă
fără un aport adecvat de vitamina B1.
Vitamina B1 diminuează durerea resimțită (adjuvant în tratarea zonei zoster)
Surse de vitamina B1:
Cea mai bogată sursă în vitamina B1 o constituie drojdia de bere. Printre sursele
bogate în vitamina B1 se numără carnea de porc, ficatul de vită, anumite specii de
pește (țiparul, tonul), cerealele integrale (tărâțele) și pâinea din cereale integrale
(pâinea neagră, din tărâțe), orezul brun (nedecorticat), semințe de floarea-soarelui,
nuci, alune, legume uscate (fasole, linte) și cartofi.
Deficitul vitaminei B1:
Carența vitaminei B1 apare în special în cazul consumului excesiv de dulciuri, de
orez decorticat, de alcool, și în caz de surmenaj și de boli infecțioase. Această
carență determină: afecțiuni cardiace, afecțiuni cerebrale, anorexie, anxietate,
astenie, confuzie mintală, depresie, diminuarea memoriei, gastrită, insuficiență
hepatică, lipsă de coordonare motorie, nevralgii, polineuropatii, scăderea
imunității, scăderea tonusului muscular, tulburări ale vederii, tulburări psihice
severe.
O carență gravă de vitamina B1 provoacă boala beri-beri, comună în țările în curs
de dezvoltare, unde orezul este alimentul de bază. Boală rară în țările
industrializate, ea nu se întâlnește decât la persoanele care au o alimentație foarte
dezechilibrată, ca alcoolicii sau unele persoane în vârstă. Beri-beri se manifestă
mai întâi printr-o oboseală și o pierdere în greutate. Boala poate evolua în
continuare sub două forme:
Beri-beri uscat, care afectează, în principal, nervii și mușchii, are ca simptome
principale o amorțire, o senzație de arsură a gambelor și o atrofie musculară.
În cazurile mai grave, bolnavul nu mai poate merge, nici chiar să se mai ridice în
picioare.
Beri-beri umed, se traduce în principal printr-o insuficiență cardiacă: inima
nemaiajungând să-și joace corect rolul de pompă, venele se congestionează și apar
edeme pe gambe și uneori pe trunchi și pe față. În absența tratamentului, tulburările
de ritm cardiac și o evoluție rapidă a insuficienței cardiace pot avea un
deznodământ fatal.
Excesul de vitamina B1:
Excesul de vitamina B1 se elimină rapid prin urină. Această vitamină nu se
stochează în organism. Singurele cazuri cunoscute de supradoză de tiamină sunt
cele prin injectarea de tiamină. Injectarea tiaminei poate duce la reacții anafilactice.
Administrarea unei doze de 100 de ori mai mare decât cea recomandată poate duce
la: afectarea sistemului respirator, insomnii, slăbiciune generală, accelerarea
pulsului, dureri de cap, iritabilitate. În cazuri extreme, o supradoză de vitamina B1
poate fi fatală. De asemenea, vitamină B1 în exces poate duce la pierderea din
organism a celorlalte vitamine din complexul B.
Vitamina B2:

Riboflavina este o vitamină din grupa B. Este solubilă în apă și în etanol. Această
participă activ în procesele metabolice, formarea anticorpilor, celulelor pielii,
precum și a celulelor roșii ale sângelui. Stimulează creșterea organismelor tinere și
participă alături de vitamina A în procesul vederii. Se crede că riboflavina
transformă radiațiile cu lungime de undă scurtă în radiații cu lungime de undă
mare, care devin astfel perceptibile.
Surse de vitamina B2:
Carnea de pui, în special organele precum ficatul, rinichii sau inima, lactatele,
ouăle, peştele, legumele cu frunze verzi, migdalele, ciupercile, soia şi drojdia de
bere. Această vitamină este rezistentă la căldură, dar foarte sensibilă la lumină şi la
pH-ul alcalin; ea poate dispărea parţial în apa de fierbere a alimentelor.
Proprietăţi fizice:
Vitamina B2, este rezistentă la temperatură şi nu este uşor distrusă prin prepararea
termică a alimentelor.
Deficitul de vitamina B2:
Se manifestă prin arsură şi senzaţie de mâncărime în jurul ochilor, cataractă,
fotosensibilitate, păr gras, lipsit de luciu, unghii casante, buze crăpate, scăderea
rezistenţei la efort şi la infecţii, retard de creştere, dermatite şi inflamaţii ale limbii.
Excesul de vitamina B2
Ca urmare a lipsei de efecte adverse, nu a fost încă stabilită o doză maximă admisă.
Deseori, un exces de vitamina B2 este eliminat prin urină sau se manifestă prin
reacţii alergice minore.
Vitamina B3:
Niacina (nicotinamidă, sau acid nicotinic, sau după denumirea sistematică acid
piridin-3-carboxilic) este o vitamină din grupa de vitamine B. Mai este numită
vitamina PP, din limba engleză pellagra preventer, „prevenitoarea de pelagră”.
Ea atenuează riscul apariţiei unor tulburări cardiovasculare, diminuând colesterolul
dăunător (LDL), crescând nivelul celui benefic (HDL) şi scăzând nivelul
trigliceridelor din sânge. De asemenea moderează tensiunea arterială, ameliorează
circulaţia sângelui - participă la metabolizarea proteinelor, glucidelor şi lipidelor,
protejează împotriva aterosclerozei, migrenei, ameţelilor, previne apariţia diareei.
Este indispensabilă funcţionării normale a aparatului digestiv, a sistemului nervos,
menţinerii integrităţii tegumentelor şi mucoaselor, precum şi sintezei normale a
unor hormoni (testosteron, estrogeni, insulină). Ameliorează durerile ulceroase şi
combate halena (mirosul neplăcut al gurii).
Surse de vitamina B3:
Drojdiile alimentare şi de bere, tărâţele de cereale, leguminoasele, ficatul, carnea,
peştele, morcovul, conopidă, tomatele, pâinea integrală, curmalele, smochinele,
arahidele, piersicile, avocado, migdalele, nuci, ciupercile proaspete, ouăle.
Proprietăţi fizice:
Vitamina B3 este stabilă la lumină, la căldură şi rezistenţă la oxidare, doza zilnică
recomandată fiind de 20 mg.
Deficitul de vitamina B3:
Carenţa în vitamina B3, descrisă sub termenul de pelagra, rezultă fie prin aporturi
alimentare insuficiente, fie din interacţiuni medicamentoase (unele

antituberculoase şi antiparkinsoniene). Insuficienţa de acid pantotenic provoacă
dereglări la nivelul sistemului nervos, al pielii.
Excesul de vitamina B3:
Dozele de niacina (vitamina B3) de peste trei grame pe zi pot cauza probleme
hepatice, toleranţa anormală la glucoză, gută şi ulcer gastric.
Vitamina B5:
Cunoscută şi sub denumirile de acid pantotenic, “vitamina antistres” şi „elixirul
tinereţii”, pe lângă faptul că joacă un rol important în descompunerea grăsimilor şi
a carbohidraţilor pentru producerea de energie, grăbeşte vindecarea rănilor şi
operaţiilor chirurgicale, fiind extrem de eficientă în cazurile de acnee, luptă
împotriva artritei reumatoide şi ameliorează simptomele acestei afecţiuni, reduce
durerile articulare şi inflamaţiile, reduce depresia şi anxietatea şi menţine sănătatea
sistemului nervos, previne îmbătrânirea prematură, reduce pigmentarea tenului şi
apariţia ridurilor, reduce oboseala şi slăbiciunea organismului, previne apariţia
mătreţii şi a candidozei.
Surse de vitamina B5:
Drojdia de bere, ficat, alune, ciuperci, ovăz, germeni de grâu, broccoli, orez brun,
ardei iuţi, avocado, conopidă.
Proprietăţi fizice:
Aceasta este distrusă uşor de căldură în medii acide sau alcaline.
Deficitul de vitamina B5:
Se manifestă rareori deoarece această vitamină se regăseşte în multe alimente, însă
atunci când nu există un aport suficient, pot exista simptome precum stările de
oboseală, insomnia, căderea părului, greaţă, contracţii musculare, depresie, dureri
de cap.
Excesul de vitamina B3:
Duce la apariţia diareei, sensibilitate dentară şi risc crescut de sângerare.
Vitamina B6:
Piridoxina este unul dintre compușii ce formează complexul de vitamine B, numit
și vitamina B6. Piridoxina ajută la echilibrarea nivelurilor de sodiu și potasiu din
organism, cât și la producerea globulelor roșii din sânge. Este legată de imunitatea
față de cancer și ajută la combaterea formării homocisteinelor. S-a sugerat că
piridoxina poate fi de folos copiilor care au probleme de învățare și poate preveni
mătreața, eczemele și psoriazis. În plus, piridoxină contribuie la normalizarea
schimbărilor hormonale la femei și la sistemul imunitar.
Surse de vitamina B6:
Carnea, laptele şi ouăle. Surse bune de vitamina B6 sunt ficatul de vită şi porc,
carnea de pui şi peştele (somon, ton, hering, sardine), nucile şi alunele, porumbul,
seminţele de floarea soarelui, germenii de grâu, cerealele integrale şi pâinea
integrală. Dintre legume şi fructe, cantităţi mai mari de vitamina B6 conţin
dovleceii, bananele, spanacul, păstăile verzi, cartofii, mango şi avocado.
Proprietăţi fizice:

Păstrarea timp îndelungat a cărnii, conservarea, prepararea termică a acesteia,
congelarea, prelucrarea termică a fructelor şi legumelor, apa, alcoolul, estrogenii reprezintă factorii ce duc la distrugerea vitaminei B6.
Deficitul de vitamina B6:
Se manifestă prin: slăbiciune musculară, anemie, insomnie, căderea părului,
oboseală, piele uscată., pierdere în greutate, tulburări neurologice, inflamaţii ale
limbii.
Excesul de vitamina B6:
Este extrem de rar, însă poate apărea în cazul administrării unor doze ridicate,
peste limita recomandată, pe o perioadă îndelungată de timp, caz în care persoana
se poate confrunta cu fotosensibilitate, arsuri stomacale, greaţă, tulburări senzitive
şi motorii.
Vitamina B12:
Cobalmina, datorită proprietăţilor sale, este necesară pentru funcţionarea normală a
sistemului nervos şi a creierului.Este necesară pentru sinteza hemoglobinei
(substanţa responsabilă de transportul oxigenului în sânge), metabolismul normal
al lipidelor şi proteinelor şi dezvoltarea normală a tubului neural la făt
(formaţiunea din care se va dezvolta sistemul nervos al bebeluşului).
Cobalmina mai este responsabilă de sinteză de energie în organism, joacă un rol
activ în sinteza acizilor graşi şi în arderea grăsimilor în corp, fiind importantă şi
pentru sănătatea creierului.
Surse de vitamina B12:
Carnea de vită, de pui, de porc, în special în ficat şi rinichi, în produsele lactate, în
ouă, în hering, macrou, ton, somon, fructe de mare (cum ar fi crabi, scoici sau
stridii).
Proprietăţi fizice:Deşi stabilă la expunerea la temperaturi înalte această vitamina
se deteriorează în urma expunerii la lumină.
Deficitul de vitamina B12:
Simptomele comune asociate cu deficienţa de vitamina B12 pot include
constipaţie, pierderi de memorie, dificultăţi în mersul pe jos sau când faci mişcare,
anemie, tulburări ale stării de spirit, amorţeală, inflamarea limbii, dezorientare,
deteriorarea tecii de mielină şi demenţă.
O cantitate insuficienţă de vitamina B12 ar permite eliminarea unei substanţe
numită homocistina care, atunci când depăşeşte un anumit nivel, devine nocivă
pentru celulele cerebrale.
Excesul de vitamina B12:
Poate creşte riscul de dezvoltare a anumitor celule canceroase în stadiu latent iar
pentru persoanele diagnosticate cu cancer, hipervitaminoză poate duce la
extinderea celulelor tumorale şi un risc crescut de crize de astm bronşic.
B17
Nu, nu este vorba de binecunoscutul bombardier american! Este vorba despre
o vitaminã, mai puþin cunoscutã, dar foarte “controversatã” în lumea medicalã.
Dupã ani de cercetãri, biochimistul dr. Ernest Krebs a izolat, în 1950, o nouã

vitaminã pe care a denumit-o B17 – cunoscutã ºi sub numele de amigdalinã (sau
laetrile).
Se face din ce în ce mai auzitã opinia conform cãreia cancerul ar fi o boalã
cauzatã de o deficienþã nutriþionalã. Nu ar fi vorba despre o bacterie, un virus sau
o toxinã misterioasã, ci pur ºi simplu despre absenþa unei substanþe pe care omul
modern a eliminat-o din dieta sa: vitamina B17.
Sâmburii de caise – pe care îi mâncam cu mare plãcere când eram copii – sunt cea
mai bogatã sursã naturalã de vitamina B17. În general, seminþele fructelor (mai
puþin citricele) conþin aceastã substanþã, care le conferã un gust amãrui, specific.
Conform studiilor dr. Krebs, consumul zilnic a 7-10 sâmburi de caise previne
apariþia cancerului
Vitamina C:
Acidul ascorbic reprezintă un antioxidant de excepţie ce contribuie activ la
frânarea proceselor degenerative din organism. Făcând parte din grupa vitaminelor
hidrosolubile (solubile în apă) vitamina C se elimină în cantităţi mari din organism.
Organismul uman nu îşi poate sintetiza propria vitamina C şi tocmai de aceea
trebuie să şi-o procure din alimente sau din alte surse.
Sensibilă la lumină, căldură şi vapori de apă, vitamina C este necesară în formarea
colagenului, o proteină ce dă tărie oaselor, cartilagiilor, muchilor şi vaselor de
sânge şi contribuie la bună menţinere a capilarelor, oaselor şi dinţilor.
Acidul ascorbic administrat în mod susţinut ajută la:
- Funcţionarea normală a sistemului imunitar, inhibând creşterea tumorilor şi
asigurând rezistenţa organismului împotriva infecţiilor
- Participă la sinteza hormonilor glandelor suprarenale
- Previne uzura celulară, încetinind procesul de îmbătrânire, are rol de echilibrare a
organismului fiind necesar în metabolismul calciului şi al altor minerale
- Are rol de echilibrare a sistemului imunitar, prevenind apariţia astmului şi a
alergiilor şi stimulând producţia de interferon, factor cu proprietăţi antiinfecţioase
remarcabile. Acidul ascorbic accelerează vindecarea rănilor, regenerarea
ţesuturilor, participă la sinteza fibrelor de colagen, a cartilajelor şi oaselor, precum
şi la sinteza hormonilor cortico-suprarenalieni. Scade colesterolul sangvin,
protejează organismul faţă de substanţele cancerigene şi creşte şi menţine
randamentul fizic.
Surse de vitamina C: Legumele, fructele crude, precum şi cartofii.
Deficitul de vitamina C:
Carenţa în vitamină C, este responsabilă de scorbut alte simptome sunt oboseală,
dureri osteo articulare, edeme, o gingivită, hemoragii. Carenţe pot apare la
persoane vârstnice, alcoolice, în cazul malabsorbţii digestive unei creşteri a
necesităţilor sau unei eliminări excesive.
Excesul de vitamina C:
Pentru că vitamina C ajută absorbţia fierului în organism, ea poate agrava boli
precum hemocromatoză (acumularea excesivă de fier în sânge) sau talasemia
(anemie de severitate variabilă care poate duce la o supraîncărcare cu fier a
organelor). De asemenea, în doze foarte mari, vitamina C creşte secreţia de oxalaţi,

iar aceste molecule se acumulează în rinichi sub formă de pietre. Deloc de neglijat
este faptul că vitamina C în exces poate reduce efectul medicamentelor
anticoagulante, cum este warfarina, crescând riscul de formare a cheagurilor de
sânge.
Fiind un puternic antioxidant în doze mari poate întârzia recuperarea după efort,
prin reducerea inflamaţiilor.
Vitamina A:
Este un nutrient cheie pentru păstrarea sănătăţii ochilor, prevenind inflamarea
acestora şi reducând riscul apariţiei cataractei. De asemenea, este importantă mai
ales pentru vederea în timpul nopţii. În acelaşi timp, vitamina A ajuta la creşterea
imunităţii organismului, este un puternic antioxidant, previne uscarea pielii,
păstrând pielea strălucitoare, fără riduri şi alte semne ale îmbătrânirii şi este un
factor important în menţinerea sănătăţii părului, danturii şi gingiilor.
Surse de vitamina A:
Ficatul şi organele în general, lactatele, gălbenuşul de ou, fructe şi legume verzi
(broccoli, spanac), galbene (pepene galben, cartofi), portocalii (morcovi) şi roşii
(ardei gras, roşii).
Deficitul de vitamina A:
Apare într-o dietă săracă în produse lactate şi vegetale sau în sindroame de
malabsorbţie. Acesta reprezintă principala cauză de orbire datorată distrugerii
corneei în ţările subdezvoltate din Africa, Orientul Mijlociu şi Asia de Sud-Est.
Printre manifestările carenţei de vitamina A se număra modificări degenerative ale
ochilor (xeroftalmie) şi ale pielii (descuamări). Pot fi afectate de asemenea
epiteliile traheale, bronşice, ale tractului urinar, ductelor pancreatice, uterului şi
glandelor salivare; se poate înregistra şi o scădere a imunităţii. Primul semn al
deficitului de vitamina A este hemeralopia (pierderea acuităţii vizuale în lumina
slabă).
Excesul de vitamina A:
Poate fi toxic la persoanele tratate timp îndelungat cu suplimente alimentare ce
conţin vitamina A. Manifestările intoxicaţiei cu vitamina A sunt diverse: piele
uscată, vomă, alopecie, hipercalcemie, demineralizări osoase, adenopatii,
hiperlipidemie, amenoree, creşterea tensiunii intracraniene cu edem papilar
(manifestări de pseudotumor cerebri), fibroză hepatică cu hipertensiune portală.
Femeile însărcinate care iau vitamina A în exces pot avea un făt cu malformaţii
congenitale (cranio faciale, cardiace) sau pot suferi un avort spontan. Doze
crescute de derivaţi sintetici ai retinolului sunt teratogene. Carotenul în exces poate
determina o colorare portocalie a pielii ce poate fi confundată cu icterul. Toate
manifestările intoxicaţiei cu vitamina A sunt reversibile după încetarea aportului
excesiv.
Vitamina D:
Ajută la o mai bună absorbţie a calciului din alimente. În cazul vârstnicilor, o doză
zilnică de vitamina D ajută la prevenirea fracturilor şi împiedică fragilizarea
oaselor, iar la copii ajută la dezvoltarea armonioasă a sistemului osos şi la

prevenirea rahitismului, afecţiune ce se manifestă prin arcuirea picioarelor,
genunchi mari şi oase fragile, predispuse la fracturi.
Surse de vitamina D:
În sezonul estival, acest lucru este uşor de obţinut dacă pur şi simplu lenevim la
soare timp de minimum 15 minute pe zi. Bineînţeles, protejaţi de cremă solară şi
pălărie, să nu cumva să facem insolaţie. În sezoanele mai puţin sunny-friendly,
vitamina D poate fi obţinută din alimente.
Cele mai bogate surse naturale sunt: somonul, macroul, tonul, sardinele,
gălbenuşul de ou, ficatul de vită, cerealele, nucile, merele, lactatele etc. Dacă nici
acestea nu sunt suficiente, puteţi apela la suplimentele alimentare cu vitamina D,
care se găsesc sub 2 forme: D2 - ergocalciferol (acelaşi tip care se găseşte şi în
alimente) sau D3 –colecalciferol (formă obţinută prin expunerea la soare).
Vitamina D şi depresia
Aparent aţi spune că nu au nicio legătură una cu cealalta. Însă lucrurile stau exact
pe dos. Vitamina D joacă un rol esenţial în dezvoltarea şi funcţionarea cerebrală,
iar studiile confirmă că administrarea dozelor crescute de vitamina D sunt asociate
cu o ameliorare vizibilă a simptomelor depresiei.
Deficitul de vitamina D: Te dor frecvent oasele, prezinţi slăbiciune musculară, ai
probleme cu vederea, ţi-e somn în timpul zilei, oboseşti repede, ţi-e sete tot timpul.
Excesul de vitamina D: Constipaţie; Anorexie (reducerea poftei de mâncare).
Deshidratare; Astenie; Iritabilitate; Vărsături. Efectele hipercalcemiei, complicaţia
imediată a excesului de vitamina D se manifestă la nivel muscular, renal şi cardiac,
apărând: Retenţie de calciu în oase; Litiaze renale; Hipertensiune arterială.
Vitamina E:
Tocoferol, numită şi vitamina fertilităţii, datorită rolului pe care îl are în procesul
fertilităţii, vitamina E face parte dintre substanţele cu o importantă acţiune
antioxidantă. Datorită acţiunilor sale ca antioxidant, vitamina E se recomandă în
tratarea a numeroase boli: scăderea imunităţii, lupus eritematos diseminat, afecţiuni
cardiovasculare, Zona Zoster, hemoroizi, ulcer gastric, litiază biliară, dismenoree,
fibrom uterin, astm bronşic, ascită şi altele. Prin acţiunea sa puternic antioxidantă
vitamina E este utilă şi în tratamentul epilepsiei.
Vitamina E reduce considerabil riscul apariţiei cataractei, a unor forme de cancer
(gastrointestinal, pulmonar), asigură protecţia organismului împotriva dioxidului
de azot (smogul), a radiaţiilor, chimioterapicelor şi a fumului de ţigară.
Vitamina E măreşte fecunditatea. Ea intervine în procesul fertilităţii, stimulând la
bărbaţi formarea spermatozoizilor asigurând bună desfăşurarea a sarcinii la femei.
Aportul corespunzător de vitamina E scade de patru ori riscul apariţiei bolii
Parkinson. La bolnavii deja afectaţi de această maladie, aportul alimentar crescut
de vitamina E încetineşte procesul de degradare a neuronilor şi evoluţia bolii.
Surse de vitamina E: Germeni de grâu, uleiuri vegetale şi margarină, avocado,
produse din cereale integrale, gălbenuş de ou, fructe cu coajă lemnoasă (nuci,
arahide, alune, migdale), ficat, unt de arahide.
Deficitul de vitamina E:

Determină anemie hemolitică (datorită fragilităţii crescute a eritrocitelor şi scăderii
duratei de viaţă a acestora), afecţiuni neurologice cu evoluţie lent progresivă,
caracterizate prin ataxie, areflexie, pierderea sensibilităţii proprioceptive şi
vibratorii (neuropatii motorii şi senzoriale reversibile), distrofii musculare,
creşterea cantităţii de colesterol în ser şi în muşchi, precum şi instalarea
aterosclerozei.
Carenţa de vitamina E se întâlneşte mai des la bătrâni şi la malnutriţi cu diferite
boli cronice, sindromul ameliorându-se la tratamentul parenteral cu vitamina E.
Carenţele de vitamina E pot apărea în caz de afecţiuni hepatice, renale, anumite
tipuri de cancer etc şi se manifestă prin: anemie, acnee, greaţă, afecţiuni
cardiovasculare, hepatice şi gastrointestinale, diaree, impotenţă sexuală, leziuni ale
aparatului genital feminin şi masculine, oboseală musculară şi scăderea masei
musculare, mers instabil, pierderea reflexelor.
Excesul de vitamina E: Apare la doze farmaceutice foarte mari (300-800 mg/zi),
putând conduce la oligospermie, azoospermie în cazul bărbaţilor, iar la femei
involuţie ovariană şi tulburări ale ciclului menstrual. De asemenea, administrarea
excesivă de vitamina E scade absorbţia de vitamina K şi creşte astfel riscul
producerii de hemoragii.
Vitamina K:
Naftoquinonă, numită şi “vitamina antihemoragică”, vitamina K este unul dintre
factorii esenţiali de coagulare a sângelui, iar în lipsa unui aport suficient chiar şi o
mică tăietură ar putea cauza sângerarea continuă.
Există trei forme de vitamina K: K1 - filochinonă (care se găseşte în plante verzi),
K2 - menachinonă (varianta vitaminei K care este produsă de bacterii în intestine,
dar şi în produse de origine animală) şi K 3 - menadionă (variantă sintetică a
vitaminei K, inclusă în suplimentele alimentare).
Vitamina K este un nutrient esenţial care ajută la prevenirea hemoragiilor,
afecţiunilor pielii, scade riscul de atac de cord, reduce riscul de menstruaţii
abundente şi dureroase, împiedică formarea pietrelor la rinichi, vă poate feri de
greaţă, stări de vomă, osteoporoză, artrită şi alte afecţiuni ale oaselor şi favorizează
refacerea epidermei după intervenţiile chirurgicale.
Surse de vitamina K: Legumele cu frunze verzi, cum este spanacul, broccoli,
salata, varza, feniculul, pătrunjelul, năutul, varză de Bruxelles, germenii de grâu,
uleiul de rapiţă şi cel de măsline, ficatul de vită, ceaiul verde.
Deficitul de vitamina K: Se poate manifesta prin: slaba coagulare a sângelui,
sângerări ale gingiilor, hemoragii nazale, sânge în urină sau în scaun, sângerare
abundentă la menstruaţie, o durată de sângerare mai mare când te tai, vânătăile fără
motiv, dar mai ales anemia, precum şi un risc crescut al hemoragiilor interne şi o
anume fragilitate osoasă. În special nou-născuţii sunt predispuşi la deficienţe de
vitamina K, deoarece laptele uman este destul de scăzut în vitamina K, aceştia
putând fi expuşi unui risc major de sângerări intracraniene, motiv pentru care este
recomandat ca la naştere să se administreze copilului o injecţie cu vitamina K1.
Însă nici adulţii nu sunt feriţi de efectele negative ale carenţei de vitamina K, în
special cei care suferă de fibroză chistică şi boala celiacă, afecţiuni care se

manifestă prin incapacitatea organismului de a absorbi în mod adecvat vitaminele
din alimentaţie.
Excesul de vitamina K:
Este destul de rar, însă este indicat să nu luaţi doze mai mari de 500 de micrograme
fără consultul medicului, deoarece acţiunea acesteia ar putea interfera cu anumite
medicamente anticoagulante. De asemenea, dacă este consumată fără limită,
vitamina K poate duce la apariţia anemiei, din cauza distrugerii globulelor roşii din
organism, dar şi la intoxicaţii la nivelul ficatului.

TEMA 5: STRUCTURA ȘI COMPOZIȚIA CHIMICĂ A SEMINȚELOR
CEREALELOR
Cerealele şi produsele derivate ale acestora prezintă o deosebită importanţă
economică şi socială, apreciindu-se că pentru alimentaţia umană, asigură circa 65%
din necesarul zilnic de calorii şi 45% din cel al proteinelor. La aceste elemente
nutritive de primă importanţă se adaugă şi un aport semnificativ de glucide,
vitamine (mai ales din grupa B) şi minerale (P, K, Mg etc.).
Boabele de cereale au un potenţial tehnologic şi nutritiv ridicat, putînd fi
prelucrate într-o gamă diversificată de produse: crupe, făină, paste făinoase,
produse de panificaţie, concentrate alimentare etc.
Grupa cerealelor cuprinde un număr mare de specii, cel mai frecvent cultivate şi
utilizate în consum fiind: grâul, secara, orzul, ovăzul, porumbul şi orezul.
Structura şi compoziţia chimică a boabelor de cereale
Calitatea şi valoarea nutritivă a produselor obţinute din cereale sunt determinate de
principalele formaţiuni morfologice ale boabelor acestora.
Bobul cerealelor este constituit din trei părţi principale: învelişul, endospermul şi
embrionul.
Proporţia acestor formaţiuni anatomice de bază, structura şi compoziţia lor diferă
în funcţie de specie, soi, varietate şi calitatea tehnologiilor de cultivare şi recoltare
utilizate.
Învelişul bobului este o formaţiune stratificată situată la suprafaţa bobului şi
alcătuită din celule dense, lignificate, bogate în celuloză, hemiceluloze şi substanţe
minerale; această compoziţie permite o bună protecţie a endospermului şi
embrionului faţă de acţiunea unor factori de natură externă, mecanici sau chimici.
În procesul de măcinare şi cernere învelişul se separă sub formă de tărîţe.
Endospermul este partea cea mai reprezentativă a bobului, atît din punct de vedere
cantitativ (circa 85% din masa bobului), cît şi calitativ. Se compune din celule
mari, cu pereţi groşi umplute cu amidon (circa 80%), substanţe proteice (12-15%),
zaharuri (1,5-2%), grăsimi (0,6-0,7%), minerale (0,3-0,4%), celuloză (0,1-0,2%);
datorită acestei compoziţii are un rol foarte important în panificaţie.
Embrionul este partea bobului din care prin încolţire se formează o nouă plantă;
este bogat în proteine, grăsimi şi vitamine, substanţe care susţin germinarea şi
dezvoltarea plantei tinere. Embrionul se separă în procesele de prelucrare deoarece

lipidele şi enzimele din compoziţia sa pot grăbi procesele de alterare din masa
cerealelor.
Cerealele includ în compoziţia lor aproape toate substanţele nutritive importante
pentru alimentaţia umană: glucide (reprezentate în cea mai mare parte de amidon şi
în cantităţi mai reduse de glucoză, maltoză, rafinoză) hemiceluloze, substanţe
proteice (albumine, globuline, gluteline, prolamine), lipide (lecitine, gliceride,
steroli), substanţe minerale (calciu, magneziu, fosfor, potasiu, fier etc.), vitamine
(B1, B2, B6, E, PP, D2), enzime, pigmenţi.
Compoziţia chimică a celor mai reprezentative specii de cereale este prezentată în
tabelul 1.
Tabelul 1 Compoziţia chimică a principalelor seminţe de cereale (%)
Specia
Grâu
Secară
Orz
Ovăz
Orez
Porumb

Apă
15
15
15
12
13,6
15

Glucide
67
70,2
66
60
75,4
68,6

Proteine
12 - 14
10,2
10,5
9,6
8
8,5

Lipide
1,7
1,5
2
4,8
1
4,4

Celuloză
1,6
1,6
4
10
1
2,2

Cenuşă
1,7
1,5
2,5
3,6
1
1,3

Grâul (Triticum vulgare) este cereala cu cea mai mare importanţă economică, atît
datorită compoziţiei chimice, cît mai ales, datorită capacităţii făinii sale de a forma
în prezenţa apei glutenul, component cu rol deosebit în panificaţie. În industria
alimentară se utilizează două tipuri de grâu şi anume grâul comun pentru
panificaţie şi grâul dur pentru obţinerea pastelor făinoase. Loturile de grâu
depreciate calitativ (cu boabe încolţite, atacate de dăunători, etc.) sunt excluse de la
industrializare.
Secara (Secale cereale) are o importanţă economică mai redusă pentru ţara
noastră. Făina de secară nu are capacitatea de a forma gluten, motiv pentru care
este utilizată în panificaţie în amestec cu făina de grâu.
Porumbul (Zea mays) este o cereală bogată în amidon şi mai săracă în substanţe
proteice. Este utilizat în industria alimentară ca materie primă pentru obţinerea
amidonu-lui, băuturilor alcoolice, uleiului, glucozei, produselor de patiserie etc.
Embrionul conţine o cantitate mare de grăsimi, ce determină o instabilitate destul
de ridicată la păstrare.
Orzul (Hordeum vulgare) are ca specific faptul că bobul este îmbrăcat în
învelişuri florale care reprezintă 10-12% din masa sa. Se utilizează în principal ca
materie primă pentru industria berii şi a alcoolului; pe scară mai redusă se foloseşte
la fabricarea unor crupe (arpacaş) sau a unor sortimente de făină în amestec cu
făina de grâu, secară sau orez.
Orezul (Oryza sativa) asigură baza alimentaţiei pentru circa 50% din populaţia
globului. Este cereala cu cel mai mare conţinut în amidon, însă endospermul său
este aproape complet lipsit de vitaminele necesare metabolizării acestuia de către
organismul uman. De asemenea, boabele de orez prezintă cele mai multe defecte

(boabe şistave, incomplet dezvoltate, fisurate, cu endosperm îngălbenit etc.) ceea
ce conduce la un randament scăzut în prelucrare. Este utilizat ca materie primă
pentru fabricarea crupelor, a amidonului şi a unor băuturi alcoolice tari.
Produse obţinute prin prelucrarea cerealelor
Crupele
Crupele sunt produse care rezultă în urma unui proces special de prelucrare prin
care este separat endospermul de celelalte părţi structurale ale boabelor de cereale
sau leguminoase. Sortimentul de crupe cuprinde mai multe, cum sunt:
crupe pe bază de grâu: crupe expandate şi glazurate, griş, arpacaş;
 crupe pe bază de porumb: mălai, fulgi de porumb, porumb expandat;
 crupe pe bază de orz: arpacaş, brizură de orz;
 crupe pe bază de orez: orez şlefuit, orez polisat, orez expandat, brizură de
orez, orez expandat, fulgi de orez;
 crupe de ovăz: fulgi de ovăz.
Compoziţia chimică a crupelor este identică sau apropiată de cea a boabelor din
care provin, în funcţie de procesele de prelucrare la care sunt supuse.
În procesul obţinerii crupelor pot fi delimitate două etape: pregătirea boabelor
pentru prelucrare şi prelucrarea propriu-zisă. Pregătirea boabelor presupune
eliminarea impurităţilor, sortarea pe dimensiuni şi după caz, opărirea şi uscarea lor.
În funcţie de specificul produsului finit ce urmează a fi obţinut, operaţiunile de
prelucrare propriu-zisă pot fi: fragmentare, şlefuire, polisare, laminare, prăjire,
expandare, glazurare etc.
Crupele cu cea mai mare frecvenţă de utilizare în consumul alimentar sunt:
mălaiul, grişul şi orezul (crupele de orez).
Mălaiul (făina de porumb) se obţine prin măcinarea boabelor de porumb, cu sau
fără separarea germenilor. Gradul de extracţie prin cernere este cuprins între 75 90% din masa bobului întreg. Cantitatea de tărîţe care rămîne în mălai creşte
proporţional cu gradul de extracţie. Mălaiul de calitate superioară are un grad redus
de extracţie, o granulaţie mare şi uniformă (800-1000 ^m), conţine puţine
învelişuri iar compoziţia sa se apropie de cea a endospermului.
Grişul se obţine concomitent cu făina albă şi are o structură granulară de 500800^m. Este un produs uşor asimilabil şi nutritiv. La verificarea calităţii se
apreciază mirosul şi gustul normal, lipsa urmelor de infestare cu dăunători culoarea
alb-gălbui şi umiditatea maximă de 14%.
Orezul (crupe de orez) se obţine din boabe de orez după operaţiuni de decorticare
(îndepărtarea învelişurilor florale), şlefuire, polisare şi eventual glazurare
(acoperirea cu un sirop de glucoză, sau miere, caolin amidon, etc.). Prin glazurare
orezul îşi îmbunătăţeşte proprietăţile tehnologico-culinare, căpătînd o stabilitate
mai mare în timpul fierberii. La verificarea calităţii se apreciază aspectul de bob
sănătos, complet decorticat, de culoare alb- gălbui, fără miros străin, cu gust
specific produsului sănătos, neinfestat.


Făina
Făina este un produs sub formă de pulbere fină, obţinut prin măcinarea boabelor de
cereale. Procesul de obţinere a făinii se derulează în două etape: pregătirea
boabelor pentru măcinare şi măcinarea propriu-zisă.
Gradul de extracţie reprezintă cantitatea de făină ce se obţine prin măcinare din
100 kg boabe. În funcţie de gradul de extracţie, făina poate fi alcătuită numai din
endosperm (făina albă de calitate superioară) sau poate conţine şi învelişuri în
proporţii crescînde pînă la cuprinderea lor în totalitate (făină integrală).
Extracţia făinii se exprimă şi se controlează prin conţinutul de cenuşă, avînd în
vedere că cea mai mare cantitate de substanţe minerale este concentrată în zona
învelişurilor, iar cea mai mică în zona periferică a endospermului. Cu cît gradul de
extracţie al făinii este mai mare, cu atît conţinutul de cenuşă este mai mare.
După măcinare, făina este supusă unui proces de maturare. Maturarea se realizează
prin păstrarea în condiţii normale şi are ca scop ameliorarea proprietăţilor de
panificaţie. În funcţie de sortimentul de făină, maturarea durează între 5 şi 15 zile.
Maturarea se poate realiza şi artificial, prin utilizarea unor substanţe chimice
speciale, lipsite de toxicitate.
Clasificarea făinii poate fi realizată după următoarele criterii:
specia de cereale din care provine: grâu, secară etc.;
 granulozitatea: făină obişnuită, făină grifică;
 gradul de extracţie: 30%, 70%, 80%;
 destinaţia: făina pentru panificaţie, făina pentru patiserie, făina pentru
pastele făinoase.
Cele mai frecvente tipuri de făină sunt făina de grâu şi făina de secară. În cantităţi
mai reduse se produce şi făină de orez, orz, porumb, făină de leguminoase boabe
(de soia, fasole, mazăre).
Făina de grâu se clasifică în făină pentru panificaţie şi făină pentru fabricarea
pastelor făinoase. Sortimentul de făină pentru panificaţie cuprinde făina albă, făina
semialbă, făina neagră (integrală) şi făina dietetică.
Compoziţia chimică a făinii este determinată de cea a bobului de grâu precum şi de
tipul de extracţie practicat. În făină se găsesc glucide (predomină amidonul),
substanţe proteice, grăsimi, substanţe minerale (P, K), vitamine (mai ales din
complexul B) şi enzime. Făina are o valoare energetică mare, datorită conţinutului
de amidon care se regăseşte şi în produsele făinoase.
Aprecierea calităţii făinii se face prin intermediul proprietăţilor organoleptice
(culoare, aspect, gust, miros), fizico-chimice (umiditate, aciditate, conţinut în
cenuşă, cantitatea de gluten umed şi uscat, indicele glutenic, granulozitate etc.) şi
igienico-sanitare (conţinutul de aditivi şi tipul acestora, conţinut de pesticide etc).
De asemenea, o atenţie specială trebuie acordată şi proprietăţilor microbiologice.
Boabele de cereale, chiar sănătoase, conţin pe suprafaţa lor o microfloră bogată
care trece prin măcinare în făină; numărul de microorganisme din făină este mai
mic decît la cereale, datorită operaţiunilor de curăţire a boabelor şi măcinare.
Păstrarea făinii în condiţii ridicate de temperatură şi umiditate favorizează
dezvoltarea microorganismelor şi implicit procesele de alterare, cele mai frecvente


fiind incingerea şi mucegăirea. Făina încinsă are miros caracteristic, gust iute-amar
şi aciditate crescută.
Pentru evaluarea comportării tehnologice a făinii se verifică capacitatea de
hidratare, capacitatea de a forma şi reţine gaz în aluat, proprietăţile reologice ale
aluatului (consistenţă, elasticitate, plasticitate, vîscozitate).
Pastele făinoase
Pastele făinoase sunt produse care se obţin pe bază de aluat crud, nefermentat şi
uscat pînă la o umiditate de 12-13%.
Făina destinată obţinerii pastelor făinoase provine în special din soiuri superioare
de grâu tare (Triticum durum) şi soiuri de grâu comun (Triticum vulgare) cu
sticlozitate mare. Se utilizează făina grişată (grifică) cu granule omogene şi cu un
grad de extracţie recomandat de 30%.
COMPOZIȚIA CHIMICĂ a principalelor leguminoase boabe
Boabele de leguminoase sunt alcătuite din două cotiledoane între care se găseşte
embrionul; acestea sunt acoperite de un tegument tare, cornos, lucios, alb sau
colorat. Forma, culoarea şi dimensiunile boabelor sunt caracteristici de diferenţiere
a speciilo şi soiurilor de leguminoase.
Compoziţia chimică se caracterizează printr-un conţinut mare de proteine (20-36%
sau chiar mai mult la unele soiuri de soia), de glucide (predomină amidonul) şi mai
redus de grăsimi (2-6%) cu excepţia boabelor de soia (16-20%) (tabelul 2).

Tabelul 2 Compoziţia chimică a boabelor de leguminoase (%)
Denumire
Apă Glucide
Proteine
Lipide Celuloză
Cenuşă
14
50
23,1
2,8
3,8
3,2
Fasole
13,2 52,6
22,4
3
6,4
2,4
Mazăre
10
30
33
18
4,2
4,6
Soia
Leguminoasele boabe conţin şi elemente cu rol antinutriţional, respectiv inhibitori
ai enzimelor proteolitice, numite glicozizi care trebuie inactivate prin tratamente
termice.
Principalele leguminoase cultivate în ţara noastră sunt: fasolea, mazărea şi soia.
Fasolea (Phaseolus vulgaris). Pentru obţinerea preparatelor culinare pe bază de
fasole se utilizează boabele întregi sau prelucrate sub formă de făină sau fulgi.
Datorită comportării neuniforme la fierbere, se recomandă comercializarea în loturi
omogene, formate dintr-un singur soi şi din recolta anului curent.
Mazărea (Pisum sativum) are o compoziţia chimică apropiată de cea a fasolei,
fiind însă mai puţin utilizată în alimentaţie comparativ cu aceasta.

Soia (Glicine hispida Max) are o valoare nutritivă superioară tuturor materiilor
prime agroalimentare de origine vegetală. Ea se caracterizează printr-un conţinut
ridicat de proteine (30-35%) bine echilibrate în aminoacizi. De asemenea, soia este
bogată şi în grăsimi (1620%), fiind utilizată pentru extracţia uleiului alimentar.
Datorită acestor caracteristici nutritive, soia este utilizată la fabricarea unor
sortimente largi de produse alimentare, uneori chiar în amestec cu produse de
origine animală.
Compozitia chimica a semintelor de mazare
Importanta economica a mazarii este data de compozitia chimica a boabelor, care le
face larg utilizabile in alimentatia umana si hrana animalelor.
Continutul de substante proteice la mazare este mult mai mare (25%) fata de grau
(12,9%).
Se remarca cantitatea mare de substante proteice din boabele de mazare, cat si
calitatea deosebita a acestora, data de ponderea aminoacizilor esentiali: lizina,
triptofan, metionina si cistina.
Continutul de proteina este determinat pe de o parte de factorii de natura ereditara,
iar pe de alta parte de conditiile de cultura.
Ingrasamintele minerale au o influenta mare asupra continutului boabelor de mazare
in substante proteice.
Valoarea energetica deosebita a boabelor de mazare este conferita de prezenta in
cantitate mare, in compozitia chimica, a amidonului.
Mazarea verde contine: proteine (3%), hidrati de carbon (6%), sodiu, potasiu, calciu,
fosfor, fier, vitamina A, B1, B2, niacin, vitamina C.
Cenusa contine o cantitate mare de potasiu (36-53% K2O), fosfor (22-44% P2O5),
magneziu (4-13% MgO), calciu (2-8% CaO) (Gh. Bilteanu, 1998).
Boabele ajunse la maturitate au un continut mare in vitaminele A si B, iar cele in
stare verde contin vitaminele C si B2.
Tulpinile si tecile contin apa – 15%, proteine – 14,3%, lipide – 1,9%, glucide –
22,8%, celuloza – 38,6% si cenusa 7,4%.
1.4 Cerinte fata de clima si sol
Temperatura. Perioada de vegetatie este de 60-75 zile la soiurile timpurii si 120-130
zile la cele tardive. Suma gradelor de temperatura este cuprinsa intre 1500o- 2200oC
pe intreaga durata de vegetatie.
Mazarea creste si se dezvolta bine in climatul umed si racoros. Fata de caldura are
cerinte moderate. Soiurile cu bob neted si rotund germineaza la 1- 2oC, dar cele cu
bob zbarcit necesita 3 - 4oC. Dupa rasarire rezista la -4, - 6oC.
Plantele cresc la temperaturi de 4 - 5oC. Unele biotipuri ce se cultiva ca forme de
toamna rezista la -12oC si chiar mai putin.
La inflorire temperaturile optime sunt cuprinse intre 15 - 18oC, iar la coacere intre
18 - 20oC.
In conditii normale mazarea infloreste la sfarsitul lunii mai, astfel incat sunt
asigurate conditii optime de temperatura.

Umiditatea. Prezinta cerinte mari fata de apa in timpul germinarii semintelor si la
inceputul perioadei de vegetatie, pana isi formeaza un sistem radicular puternic.
Mazarea este pretentioasa fata de umiditate necesitand in lunile mai si iunie 130 140 mm precipitatii. Deficitul de precipitatii asociat cu temperaturi ridicate in
aceasta perioada determina un numar mic de pastai, de boabe in pastai si favorizeaza
atacul de gargarita.
Consumul de apa este ridicat in perioada de inflorire - fructificare.
Mazarea este obisnuit o planta de zi lunga, dar exista biotipuri de zi scurta sau
indiferente.
Solul. Fata de sol, mazarea este mai putin pretentioasa ca fasolea sau soia, dar cele
mai bune soluri sunt cele fertile, permeabile cu o capacitatea mare de retinere a apei,
bine aprovizionate cu fosfor si calciu, cu pH-ul cuprins intre 6,0 - 7,5, cu textura
mijlocie, bine structurate, calde.

TEMA 6: PLANTELE OLEAGINOASE
Uleiurile şi grăsimile vegetale se găsesc în natură în ţesutul plantelor, fiind
concentrate în seminţe, în pulpă, în sâmburele fructelor, în tuberculi sau în
germeni. Pentru ţara noastră principala materie primă o reprezintă plantele
oleaginoase producătoare de seminţe.Seminţele separate de planta mamă reprezintă
germenele unei viitoare plante. În timpul formării şi maturizării seminţelor
oleaginoase, în celule are loc o acumulare de substanţe oleaginoase (grăsimi,
albumine, hidranţi de carbon), care au rolul de a asigura germenului funcţiile
vitale, până când acesta devine capabil să-şi asigure singur hrana minerală din sol
şi aer. Prezenţa acestor substanţe hrănitoare, determină valoarea seminţelor
oleaginoase ca materii prime pentru obţinerea uleiului vegetal. Conţinutul de
materie grasă în aceste părţi ale plantei este foarte variabil. La plantele cultivate
pentru producţia de uleiuri vegetale, conţinutul de ulei în seminţe, fructe şi
tuberculi,variază între 18 şi 60%. Dintre plantele oleaginoase în care uleiul este
concentrat în seminţe amintim că floarea soarelui, soia, rapiţa- ca plante
producătoare de fructe oleaginoase și măslinul, cocotierul, palmierul- tuberculi
oleaginoşi produc arahidele, iar germeni oleaginoşi conţine porumbul.Ca materii
prime în întreprinderile de ulei se folosesc seminţele plantelor oleaginoase şi
germenii de porumb ca deşeuri oleaginoase".
Structura morfologică a seminţelor oleaginoase
Seminţele oleaginoase se compun din două părţi principale ca miezul şi coaja.
Miezul cuprinde embrionul, două cotiledoane şi ţesutul nutritiv, denumit
endosperm.Cotiledoanele şi endospermul cuprind substanţe nutritive de rezervă,
care se consumă în perioada iniţială a dezvoltării plantei noi din embrion.

Coaja constituie învelişul exterior al seminţelor şi are rolul de a le apăra împotriva
deteriorărilor de ordin mecanic (şocuri), chimic (acţiunea gazelor şi aerului) şi
biochimic(acţiunea enzimelor). În funcţie de grosimea şi aderenţa cojilor de miez,
seminţele oleaginoase se împart în seminţe decorticabile (floarea soarelui, soia,
ricin) şi seminţe nedecorticabile (inul, rapiţa). Seminţele oleaginoase ca orice
organism, se compun dintr-un număr mare de celule. O celulă este înconjurată de
membrană, iar în interiorul ei se găsesc (eleoplasma, granulele de protein aleuron",
nucleul şi alţi compuşi organici.
Compoziţia chimică a seminţelor oleaginoase
Pe lângă lipide, seminţele oleaginoase conţin în proporţii mari proteine, zaharide şi
apă. În cantităţi mici se găsesc fosfatide, steride, ceruri, substanţe colorante şi alţi
compuşi chimici,care se extrag o dată cu uleiul şi poartă numele de substanţe care
însoţesc materia grasă. Raportul cantitativ între miez şi coajă variază în limite
destul de largi. Astfel la seminţele de floarea soarelui, conţinutul de coajă este 2327% la cele de soia între 6-10% , la seminţele de in şi rapiţă între 4-6%.
Compoziţia chimică este alcătuită din: Lipidele sunt esteri ai alcoolilor cu acizii
graşi. În funcţie de natura alcoolilor conţinuţi în molecula lor, lipidele se clasifică
astfel: lipide simple şi lipide complexe. Proteinele se acumulează mai ales în
miezul seminţelor, în timp ce coaja conţine o cantitate mică de proteine. În timpul
prăjirii seminţelor, proteinele suferă modificări structurale, dintre care cea mai
importantă o constituie denaturarea termică. Gliceridele sunt grăsimi vegetale,
care după starea lor de agregare se împart în: grăsimi lichide sau uleiuri şi grăsimi
solide la temperatura mediului ambiant. La rândul lor uleiurile se impart
în uleiuri sicative, semisicative şi nesicative. În contact cu aerul, uleiurile siccative
au proprietatea de a se transforma după 5-6 zile într-o peliculă elastică şi rezistentă
Zaharurile sunt substanţe extractive neazotate, care se găsesc în seminţele
oleaginoase, sunt mai uşor sau mai greu asimilabile, în funcţie de grupa din
care fac parte.
Apa se găseşte în seminţele oleaginoase în proporţie variabilă, în funcţie de catego
ria seminţelor şi calitatea lor.
Substanţele minerale sunt reprezentate de macroelemente (C,H,N,S,K,Na,Ca, P,
Fe )şi microelemente (Mg, I, Mo, Mn )şi sunt în proporţii variabile funcţie de soi,
afrofond, etc.
Floarea soarelui
Floarea soarelui , face parte din familia compozitelor, este originară din America
centrală şi a fost adusă în Europa în secolul al XYI .În prezent, floarea soarelui
constituie una din principalele culturi oleaginoase, în producţia mondială de
seminţe oleaginoase ocupă locul al doilea după soia.

Sămânţa de floarea soarelui se compune din învelişul exterior (coaja), o pieliţă subţ
ire(tegumentul) şi miezul. Coaja conţine puţin ulei 0,7-1%, componenţii principali
ai acesteia fiind celuloza şi hemiceluloza. Coaja are o structură poroasă, din care
motiv absoarbe o cantitate mare de ulei, ceea ce îngreunează procesul de extragere
a uleiului la presare. Lipidele (uleiul),proteinele
şi substanţele extractive neazotate sunt concentrate în miezul seminţelor.Cojile
care rezultă la decorticarea seminţelor se folosesc în întreprinderile de ulei drept
combustibil, sau ca materie primă pentru fabricarea furfurolului, un solvent utilizat
la rafinarea uleiurilor. Uleiul natural de floarea-soarelui este de o culoare ceva
mai închisă, având în plus o aromă distinctă, de plantă, pe care variantele
prelucrate nu o mai pastrează. Este foarte bogat în vitaminele E şi F, în acizi graşi
nesaturaţi (extrem de sanatoşi pentru inimă şi vasele de sânge), precum şi în
substanţe cu efecte antiinfecţioase, stimulatoare ale activitatii hormonale,
regenerative etc
Soia
Soia , face parte din familia leguminoaselor şi este o planta originară din China. În
prezent soia este prima cultură oleaginoasă din lume ca producţie de ulei. Ca toate
leguminoasele, planta de soia prezintă pe rădăcină nodozităţi pe care se
găsesc bacterii fixatoare de azot, care trăiesc în sol şi au capacitatea de a fixa
în combinaţii organice azotul atmosferic, îmbogăţind astfel solul în azotul
necesar dezvoltării plantelor.Soia are multiple întrebuinţări, fiind o plantă bogată
atât în ulei, cât şi în proteine.Astfel, făina de soia este un produs de o mare valoare
nutritivă, iar şrotul de soia este unul dincele mai bune nutreţuri.
Din uleiul de soia se recuperează lecitina, folosită ca emulgator în fabricarea
margarinei, în industria cosmetică şi farmaceutică, la fabricarea ciocolatei, etc.
Fructul plantei de soia este o păstaie care conţine trei pana la cinci seminte.
Samanta de soia constituie 8-9% din greutatea semintelor.
Sămânţa de soia este acoperită cu cu o coajă subţire, concrescută de miez,
sfărâmicioasă şi care se separă uşor. Soia are multiple întrebuinţări astfel că făina
de soia are o mare valoare nutritivă. Ca formă, seminţele de soia seamană cu
boabele de mazăre, fiind puţin aplatizate. Culoarea seminţelor variază de la galben
până la maro-deschis există şi varietăţi de culoare neagră şi pestriță.
Rapiţa
Rapiţa, face parte din familia crucifelelor. Se cultivă ca planta oleaginoasă din
secolul XYI. Înrudit cu rapiţa este muştarul negru care conţine 23-28% ulei. Se
cultivă două varietăţi de rapiţă: rapiţa colz şi rapiţa naveta.Rapiţa colz are formă de
păstaie cu 4-7 seminţe şi un conţinut ridicat de ulei 38-44%. Rapiţa naveta are
seminţe mai mărunte decăt varietatea colza, cu un conţinut de ulei 33-38%. Uleiul
vegetal extras din seminţele de rapiţă are două mari întrebuinţări în domeniul

alimentar şi domeniul biocombustibilului. Pretabilitatea şi eficienţa culturii fiind
raportată diferenţiat la aceste utilizării şi la posibilităţile de valorificare
a produsului finit.

Uleiul vegetal de rapiţă este astfel utilizat în industria agroalimentară, industria
combustibililor. Se situează pe locul cinci, sub aspectul producţiei de ulei
comestibil, între plantele oleaginoase. Uleiul de rapiţă are largi utilizări industriale
şi alimentare- turtele de rapiţă obţinute
din procesare au o bună valoare furajeră, fiind bogate în proteine 3842%, glucide şi săruri minerale- paiele de rapiţă se folosesc în industria
materialelor de construcţii. Rapiţa se recoltează timpuriu, motiv pentru
care constituie o bună premergătoare pentru grâu si orzul de toamna.

TEMA: LEGUMELE RADACINOASE - COMPOZITIE,
BENEFICII SI PROPRIETATI.
Legumele sunt alimente care se consuma din cele mai vechi timpuri, fiind buni
constructori ai sangelui. in acest articol vom face referire la legumele radacinoase,
respectiv: morcov, patrunjel, pastarnac, telina, sfecla rosie si ridiche. Aceste
legume contin numeroase substante minerale si vitamine minerale care ajuta si
regleaza procesele chimice care se desfasoara in corpul uman. Sa vedem
insa compozitia chimica, beneficiile si proprietatile acestor legume
radacinoase.
Morcovul este alimentul minune ce este recomandat intr-o multime de afectiuni,
fiind un pretios rezervor de vitamine. Efectele benefice pentru organism si
mentinerea starii de sanatate se datoreaza continutului sau biochimic diversificat.
Iata compozitia chimica a morcovului: 80% apa, 1% proteine, 6% hidrati de
carbon, o serie de saruri minerale (Na 35 mg%, K 235 mg%, Ca 30 mg%, P 25
mg%, Fe 0,7%) si o serie de vitamine (A 1120 mg%, Bj si B2 0,05 mg%, niacin 1
mg%, C 7 mg%). Dintre substantele minerale amintim: Fe (pana la 7%), K, Mg, S,
Cu, Br.
In principal, morcovul se remarca prin urmatoarele proprietati: tonic,
remineralizant, antianemic si factor de crestere. Prin consumul acestei legume, veti
intari imunitatea, caci morcovul pare sa fie cel mai bun prieten al intestinului. Se
remarca rolul sau reglator intestinal, cicatrizant intestinal, antidiareic si laxativ
deopotriva. De asemenea, mentionam rolul sau depurativ si fludifiant biliar,
pectoral si diuretic. Morcovul este folosit in toate dietele, sub diferite forme. Este
indicat pentru consum si pentru mamicile care alapteaza, deoarece favorizeaza
lactatia. Nu in ultimul rand, este folosit in cosmetica, fiind intineritor al tesuturilor

si al pielii, dar si cicatrizant al ranilor. Copiii il tolereaza extrem de bine, de aceea
este introduc in alimentatie de la cele mai fragede varste.
Pastarnacul este o leguma extrem de nutritiva, in trecut fiind un aliment de baza.
Este bogat in nutrienti, fibre, vitamine si minerale si este deosebit de gustos, prin
aroma si dulcegaria sa.
Iata compozitie chimica a pastarnacului: 83% apa, 1,40% proteine, 0,38% grasimi,
8-10% hidrati de carbon, 3,5% fibre, saruri minerale (K) si o serie de vitamine (A,
B, C).
In principal, pastarnacul se remarca prin proprietatile sale deosebite: aperitiv,
depurativ, diuretic, antiseptic, emenagog (reglementeaza fluxul menstrual),
antireumatic, calmant si sedativ. Pastarnacul nu are colesterol si pare sa fie un
aliment usor de digerat, neprezentand risc de alergii. De aceea pastarnacul poate fi
introdus in alimentatia diversificata a bebelusului de pe la 6 luni.
Patrunjelul este leguma care se remarca prin calitatile sale nutritive si paleatice,
fiind o veritabila acumulare de vitamine, minerale si alte principii active, cu
proprietati terapeutice remarcabile. Aroma sa ese puternica, iar gustul e absolut
deosebit.
Iata compozitie chimica a patrunjelului - radacina: 85% apa, 3% proteine, 6%
hidrati de carbon, ulei volatil, o serie de substante minerale (Na 20 mg%, K 600
mg%, Ca 145 mg%, P 75 mg%, Fe 4,8 mg%), o serie de microelemente (I, Mg,
Mn, S, Cu), precum si o serie de vitamine (A 730 mg% , B, 0,10 mg%, B2 0,20
mg%, niacin 0,8 mg%, C peste 100 mg%).
Iata compozitie chimica a patrunjelului - frunze: 0,3% ulei volatil, o serie de
vitamine (A, B, C - 200 mg/100 g) si o serie de saruri minerale (Fe, Ca).
In principal, patrunjelul se remarca prin urmatoarele proprietati: tonic, antianemic,
antirahitic, antiscorbutic, antixeroftalmic, antiasmatic, anticanceros, antiinflamator,
antifebril, afrodisiac, calmant, depurativ, diuretic, , expectorant, mineralizant,
secretolitic, tonic nervos, capilar si uterin, vermifug, vitaminizant, vasodilatator,
colagog, aromatic, aperitiv. Prin consumul de patrunjel veti reusi sa eliminati
toxinele din organism, deoarece se remarca rolul sau de stimulent al fibrelor
musculare, intestinale, urinare, biliare si uterine. Nu in ultimul rand, patrunjelul
este indicat pentru consum datorita capacitatii sale stimulatoare generale pentru
sistemul nervos si glandele endocrine.
Telina este leguma aromata, gustoasa si preferata de majoritatea dintre noi. A fost
apreciata inca din vechime, astfel ca grecii antici i-au remarcat valoarea si au
apreciat-o pentru valorile sale terapeutice. Astfel, poate fi considerat
medicamentul-minune pretios si bogat in vitamine si minerale.

Iata compozitie chimica a telinei - radacina: -83% apa,- 1% proteine, -5% hidrati
de carbon, o serie de saruri minerale: Na -55 mg%, K- 235 mg%, Ca- 50 mg%, P60 mg%, Fe -0,4 mg%, precum si o serie de vitamine (A -2 mg%, B si B2- 0,05
mg%, niacin -0,7 mg%, C- 10 mg%).
In principal, telina se remarca prin urmatoarele proprietati: afrodisiac, antipiretic,
antiscorbutic, antiseptic, aperitiv, stomahic, carminativ, depurativ, drenor hepatic,
emenagog, regenerator sanguin, hipoglicemiant, hipotensor, ocitocic, vermifug,
cicatrizant. De asemenea, consumul de telina duce la tonifierea organismului si a
sistemului nervos, dar si la tonifierea glandulara (mai ales al glandelor
suprarenale). Nu in ultimul rand, telina pare sa fie un bun remediu al obezitatii.
Telina poate duce la scaderea temperaturii corpului in cursul unor stari febrile,
provoaca distrugerea microorganismelor si actioneaza eficient impotriva
putrefactiilor. Favorizeaza digestia, provoaca eliminarea gazelor intestinale,
favorizeaza retragerea si eliminarea toxinelor din organism, provoaca aparitia
ciclului menstrual intarziat, stimuleaza secretia glandelor mamare, determina
scaderea glucozei in sange si a tensiunii arteriale, favorizeaza contractia uterului si
provoaca eliminarea viermilor intestinali. Nu in ultimul rand, e de mentionat faptul
ca aceasta leguma duce la grabirea si vindecarea ranilor si favorizeaza slabirea.
Ridichea e un aliment valoros si cunoscut inca din timpul Egiptului antic, dar
introdusa in Europa de catre romani. Cu siguranta, e o leguma excelenta pentru
sanatate, caci nu are grasimi, fiind un izvor de sanatate prin ingredientele sale
valoroase.
Iata compozitie chimica a ridichilor de luna: 93% apa, 1,2% proteine, 0,15%
grasimi, 3,7 % substante extractive neazotate, 0,75% celuloza si 0,74% saruri
minerale.
Iata compozitie chimica a ridichilor de vara si iarna: 86% apa, 1,92% proteine,
0,11 % grasimi, 6,9% hidrati de carbon, o serie de saruri minerale (Na 15 mg%, K
254 mg%, Ca 25 m %, P 20 mg%, Fe 0,6 mg%), o serie de vitamine: A, B, niacina,
C). Sa nu uitam ca ridichile negre contin ulei volatil.
In principal, ridichea neagra se remarca prin urmatoarele proprietati: antiscorbutic,
antialergic, antitusiv, diuretic, digestiv, pectoral, revulsiv, sedativ, tonic si
stimulator pentru celula hepatica. Ridichile rosii au actiuneantilitiazica,
antiscorbutica, antiseptica, antirahitica, depurativa, diuretica, drenor hepatic si
renal, colagoga, coleretica, aperitiva, calmanta, racoritoare, revulsiva, sedativa,
tonica. Principiile active ale ambelor soiuri provoaca eliminarea viermilor
intestinali, impiedicand formarea calculilor renali si hepatici. Nu in ultimul rand,
consumul de ridichi contribuie la combaterea scorbutului, distrugand
microorganismele de pe tegumente si mucoase. E stimulata pofta de mancare si
scade excitabilitatea nervoasa.

Sfecla rosie este leguma cunoscuta pentru benefiiciile sale deosebite, mai ales in
tratarea bolilor de ficat si de sange, dar si in lupta impotriva cancerului.
Iata compozitie chimica a sfeclei rosii: 85-89% apa, 1-1,8% proteine, 6% hidrati de
carbon, o serie de saruri minerale: (Na -60 mg%, K -260 mg%, Ca -25 mg%, P- 35
mg%, Fe- 0,7 mg%; miroelemente: Rb, Cs, Cu, Mg, B, Zn), precum si o serie de
vitamine (A, Bp B2, niacin, C -910 mg%).
In principal, sfecla rosie se remarca prin urmatoarele proprietati: antibiotice,
antiseptice, antitumorale, citostatice, colagoge, depurative, diuretice, hipotensive,
echilibrante pentru sistemul nervos, hematopoetice, laxative, tonice, sedative,
nutritive, remineralizante, rubefiante. Prin consumul de sfecla rosie pot fi distruse
microorganismele si duce la limitarea dezvoltarii tumorilor prin oprirea
multiplicarii celulelor canceroase. De asemenea, e favorizeaza secretia bilei, caci
retrage si elimina toxinele din organism, avand actiune asupra epiteliului renal,
marind cantitatea de urina eliminata. In paralel, provoaca o scadere usoara a
tensiunii si echilibreaza functia intregului sistem nervos. Tranzitul intestinal este
usurat, fiind favorizata defactia. Organismul se tonifiaza si are posibilitatea de a
stimula transformarea la nivelul ficatului a glucozei in glicogen - rezerva de
substanta energetica pentru organism.
Toate aceste legume radacinoase sunt excelente in alimentatie, iar supele-crema
sunt foarte hranitoare. Cu toti cunoastem situatia. Adesea, copii si chiar adulti, aleg
din mancare – supa ori ciorba – legumele si le dau la o parte. Dar, pentru a
beneficia de valorile acestora, trebuie sa le consumam. Atunci, cel ma indicat e sa
preparati supe-creme deosebit de gustoase, astfel incat sa beneficiati de avantajele
si proprietatile miraculoase ale acestor legume.
TUBERCULII
Cartoful
Importanţa culturii Cartoful este considerat ca a doua pâine a omului, deşi nu
este luat în cultură de foarte multtimp în Europa şi la noi în ţară.Cartoful este un
produs vegetal hrănitor, gustos şi ieftin, care constituie alimentul de bazăal multor
popoare şi deţine o pondere mare în balanţa economică a multor ţări.Cartoful se
consumă fiert, copt, prăjit, sub formă de supe, salate, piureuri. Acesta substituiede
multe ori pâinea şi este un aliment dietetic de neînlocuit.În industria alimentară
cartoful se foloseşte pentru obţinerea de făină, fulgi, cartofideshidrataţi (care se
folosesc pentru piureuri şi pâine), cips, pommes frittes şi cartofi pai. Cartofulse
foloseşte în industria amidonului, alcoolului sau în industria chimică.De asemenea,
cartoful se foloseşte în hrana animalelor (în special pentru porcine şi bovine), ca
atare sau borhotul rămas de la fabricarea amidonului sau a alcoolului şi
reziduurilerămase din industria alimentară.Cartoful este originar din America şi
anume din regiunile înalte şi umede din Peru,Columbia, Ecuador. Din aceste

ţinuturi a fost adus în Europa, mai întâi în Spania şi Anglia, decătre
navigatori.Introdus în Europa ca o curiozitate botanică a lumii noi, răspândit de
botanişti dintr-o parteîn alta a Europei, acceptat în cultură mai greu şi mai mult de
nevoie, cartoful s-a impus mai târziuca o plantă de cultură principală, aflându-şi în
acest continent o nouă patrie.După anii 1800, cartoful a devenit o cultură
importantă pentru unele ţări ca: Germania, Franţa,Anglia, Olanda, Belgia.Cartoful,
ca plantă tehnică-alimentară, a câştigat mult ca importanţă, mai ales după cel de-al
doilea război mondial, încadrându-se în prezent în rândul principalelor plante de
cultură
Compoziţia chimică a tuberculului şi factorii de influenţă
Tuberculii de cartof conţin în medie -75% apă şi -25% substanţă uscată.Substanţele
extractive neazotate reprezintă între 8 şi 29,4% din substanţa proaspătă,
fiindreprezentate în proporţia cea mai mare de amidon. Amidonul din tuberculii de
cartof este constituitdin amiloză (15-25%) şi amilopectină (75-85%). Amilopectina
asigură o mai bună consistenţă atuberculilor la fierbere.Conţinutul de amidon este
influenţat de soi, factorii climatici, sol şi tehnologia de cultivare.Soiurile timpurii
au un conţinut mai redus în amidon, în timp ce soiurile tardive au un conţinut
matridicat în amidon, cu grăunciori de amidon mari, pretându-se la industrializare
(obţinerea deamidon şi alcool).
Proteina brută reprezintă în medie 2% din substanţa proaspătă. Conţinutul în
aminoaciziiesenţiali şi raportul echilibrat între aceştia dau cartofului o mare
valoare alimentară.Conţinutul de proteină brută este influenţat de soi şi condiţiile
climatice. Conţinutul de proteinăscade în anii mai ploioşi sau în condiţii de
irigare.Vitaminele din tuberculul de cartof sunt: B1, B6, PP, C.Elementele
minerale din tuberculul de cartof sunt: potasiu, fosfor, sodiu, calciu, fier.Plantele
de cartof conţin şi un complex de alcaloizi denumiţi solanină(solanină,
demissină,chaconină, solacaulină) Solanina imprimă tuberculilor un gust amar şi
provoacă deranjamente aleaparatului digestiv. Conţinutul de solanină creşte în
tuberculii expuşi la lumină şi în timpulîncolţirii acestora, concentrându-se în jurul
ochilor.

TEMA 7: BIOCHIMIA CĂRNII
COMPOZIŢIA CHIMICĂ
Compoziţia chmică a cărnii variază cu specia animalului, rasa, sexul, vîrsta,
starea de de îngrăşare şi regiunea anatomică .
În schema 11 este prezentată compoziţia chimică medie a cărnii.
Schema11.

Compoziţia chimică a cărnii.
Carne = 100%

Apă 75%

Substanţă uscată 25%

Substanţe minerale 1,1%

Protide 18%

Lipide 3%

Substanţe organice 23,9%

Glicogen şi
produşi de
hidroliză
1,2%

Azot neproteic
1,6%

Diverse
vitamine
enzime
0,1%

Apa. Conţinutul în apă depinde de vîrsta animalului şi de starea lui de
îngrăşare, variind întră 70-79%. La animalele tinere conţinutul în apă în
ţesutul muscular este mai mare decît la cele bătrîne. Un conţinut în apă mai
scăzut se întîlneşte la animale îngrăşate.
Proteinele. Reprezintă pînă la 22% din compoziţia ţesutului
muşcular.Repartiţia proteinelor în ţesutul muscular este prezentată în schema
12. Proteinele solubile au valoare nutritivă, mare, datorită conţinutului lor
ridicat în aminoacizi esenţiali. Ele au importanţă în determinarea proprietăţilor
organoleptice ale cărnii: culoarea , gustul şi mirosul.
Proteinele miofibrilare au structură fibrilară şi sînt din această cauză , greu
solubile în apă . Ele au un ril deosebit de important în procisul de contracţie
musculară.Proteinele extracelulare sau scleroproteinele au o structură fibrilară
, care le face greu digerabile şi din această cauză au valoare nutritivă scăzută .
Din compoziţia lor lipsesc unii aminoacizi esenţiali.
Lipidele. In ţesutul muscular lipidele reprezintă 1 – 3%, şi anume: grăsimi
neutre 0,8 – 2%, colesterol 0,013 – 0,040% şi fosfatide 1%.
Substenţe extractive neazotate. Componentul principal al substanţelor
extractive neazotate este glicogenul. Cantitatea de glicogen care se găseşte în
muşchi imediat după sacrificarea animalului, depinde de sterea fiziologică a
acestuia înainte de sacrificare. În muşchii proaspeţi glicogenul se găseşte în
proporţie de 0,3 – 2,2%.

În produsele de hidroliză ale glicogenului se găsesc urme de glucoză şi
maltoză.
Substanţele extractive azotate. În ţesutul muscular, substanţele extractive
azotate sînt reprezentate prin: aminoacizi liberi (alanină, valină, acid
asparagic, fenil – alanină), depeptide (carnozină şi anserină) tripeptide
(glutationul şi alţii), uree, amoniac, nucleotide , acizi adenilici (AMP şi ATP),
creatină, creatinină, fosfocreatină etc.
Dintre substenţele extractive azotate, aminoacizii prezintă o importanţă
deosebită, deoarece participă la gustul produselor din carne. Substanţele
rezultate din transformarea aminoacizilor în procesele de conservare a cărnii
contribuie la formarea aromei.
SUBSTENŢELE MINERALE. Sînt reprezentate, în special, prin fostaţi de
potasiu; calciu şi magneziu, clorură de sodiu, urme de fier, mangan, cupru,
zinc, cobalt, aluminiu. Ele au rol în menţinerea presiunii osmotice celulare, în
contracţia musculară şi acţionează ca stimulatori ai enzimilor.
VITAMINE. Ţesutul muscular constitue o bogată sursă de vitamine, în
special a celor din grupa B.
ENZIMELE. Dintre aceastea enzimele glicolitice, proteolitice şi lipazele
sînt importante în transformările biochimice din carne.
CARACTERILE CHIMICE. În ceea ce priveşte însuşirile cărnii care
provine de la diferite animale, s-a constatat că nu sînt diferenţe esenţiale între
compoziţia chimică medie a diferitelor specii de animale. Deosebiri mari apar
în raport cu starea de îngrăşarea în cadrul aceleiaşi specii. Excepţie face
carnea de pasăre, şi anume, cea provenită de la găină şi curcan la care carnea
de la piept este de culoarea albă, iar restul de culoarea roşie – închis.Carnea
„albă” are un conţinut mai mare de proteine (21,8 – 23,5%), faţă de cea de
culoare roşie (19,8 – 23,5%), În afară de aceasta, carnea albă are un conţinut
mai ridicat de aninoacizi esenţiali.
Deferenţele în raport cu starea de îngrăşare sînt foarte mari, atît între specii cît
şi în cadrul aceleiaşi specii. Odată cu creşterea conţinutului în grăsime scade
cantitatea de proteine ţi umiditatea.
TRANSFORMĂRILE BIOCIMICE
TRANSFORMĂRILE CARE AU LOC DUPĂ
SACRIFICAREA ANIMALELOR
După sacrificare animalelor, în muşchi se produc o serie în transformări fizice,
chimice şi biocimice. Unele dintre aceastea, transformări normale, contribuie la
înbunătăţirea calităţilor organoliptice ale cărnii, altele transformări nedorite,
conduc la alterarea cărnii.
Transformări normale care au loc după sacrificarea animalelor sînt: rigiditatea
musculară şi maturarea.

Rigiditatea musculară după sacrificarea animalelor, la un interval de timp, care
variază în funcţia de: specii, rasă, vîrsta, starea de obaseală a animalelor,
temperatura mediului, etc. muşciul din flexibil, moale şi relaxat, devine rigid.
Durata procesului de rigiditate depinde de conţinutul muşchilui în glicogen, ATP şi
fosfocreatină în momentul sacrificării.
Transformările biochmice importante care au loc în timpul rigidităţii musculari
sînt: degradarea glicogenului, scăderea conţinutului în ATP şi fosfocreatină şi
formarea legăturilor între actină şi miozină.
După sacrificarea animalelor enzimele glicolitice ale ţesutului muscular
acţionează asupra glicogenului, pe care-l transformă în acid lactic. Ca urmare a
acumulării acidului lactic în muşchi, pH-ul scade de la 7,4 la 5,4. Conţinutul de
glicogin în muşchi este mai redus la animalele obosite faţă de animale odihnite şi
din aciastă cauză după sacrificarea se formează o cantitate mai mică de acid lactic.
Conţinutul scăzut în acid lactic şi, deci, pH-ul mai ridicat al muşchiul permit
dezvoltarea bacteriilor de putrefacţie, care pot produce alterarea cărnii.
Intensitatea degradării glicogenului şi acumulării acidului lactic depind şi de
temperatura la care se păstrează muşchiul după sacrificare. Sub 70C,acumularea
maximă de acid lactic se atinge după circa 20 de ore . La temperaturi mai mari de
170C cantitatea maximă de acid lactic se atinge după circa 16 ore. În timpul
procesului de rigiditate musculară scade conţinutul în ATP şi fosfocreatină, ceea ce
modifică compoziţia chimică a muşchiului.
Gradul de rigiditate mai depinde şi de formarea legăturilor transversale între
proteinele miofibrilare, actină şi miozină. Aciste legături reduc elasticitatea fibrei
musculare, rtansformînd – o într-o fibră rigidă.
Modofocările biochimice din ţesutul muscular al păsărilor şi peştelor sînt în
general acelaşi ca şi la mamifere. În cazul peştelui rigiditatea începe mao
devreme.
Maturarea . După faza de rigiditate musculară, formează faza de maturare în
care procesele biochimice continuă, ducînd la îmbunîtîţirea calităţii organoliptice
ale cărnii. În timpul maturării, substanţele proteinece sînt hidrolizate datorită
acţiunii enzimelor proteolitice, opţinîndu - se prodeşi uşor asimilabili: albumoze,
peptone şi aminoacizi. Ca urmare a acestor transformări, carnea devine mai
fragidă, mai suculentă şi capă artoma plăcută, caracteristică.
Durată maturării depinde de temperatură în mare măsură, ea micşorîndu-se cu
creşterea temperaturii. Alţi factori care prezintă importanţa în maturare sînt: specia,
vărsta şi sexul animalului de la care provine carnea.
Pentru grăbirea măturării cărnii, se utilizează defirite metode, printr care şi
folosirea preparatelor enzimatice.
Transformările nedorite. După sacificarea animalelor sînt: încingerea şi
putrefacţia cărnii.
Încingerea este un proces autolitic care are loc sub acţiunea enzimelor proprii
are cărnii. Ea are loc în timpul perioadei de maturare cînd carne este păstrată în
condiţii necoresponzătoare de umiditate şi temperatură crescute.
Carnea ”încinsă” este umede în secţiune, are culoare cafenie – deschis sau
cenuşie. În contact cu aerul carnea capătă o culoare verzuie, ear aspectul exterior

seamănă cu al cărnii fierte. Ca structură, carnea încinsă se prezintă cu rezistenţă
redusă la rupere şi consistenţă moale.
Deferenţa între carnea încinsă şi carnea maturată normal este dată şi de
modificările profunde ale mioglobinei. În carnea încinsă mioglobina este
degradată în produşi de oxidare incolori sau coloraţi cafeniu, cenuşii sau verde.
Carne încinsă este supusă examenului de laborator chimic şi
bacteoriologic.Cînd examenul bacteriologic este corespunzător, carnea se poate da
înconsum, numai în cazul în care şi- a pierdut mirosul acid, după expunerea timp
de 24 de ore la o circulaţie intensă de aer.
Putrefacţia este procesul de alterare al cărnii sub acţiunea enzimelor secretate
de bacteriile de putrefacţie.
Rezistenţa cărnii la procesul de putrefacţie este determunată de starea
fiziologică a animalului înainte de tăiere.
În perioada încipientă a punrefacţiei are loc reacţia de hidrolizură a
substanţelor proteice. Hidroliza enzimatică a proteinelor are loc treptat, opţinînduse următorii produşi:
Protide → albumoze → peptone → polipeptide→ peptide→ aminoacizi.
Aminoacizi formaţi sînt apoi degradaţi prin reacţii de dezaminare,
decarboxilare, oxidare şi reducere.
Ţinînd seama de aceste procese, putrefacţia poate fi împărţită în două faze. În
prima fază are loc procesul de hidroliză al proteinelor pînă la aminoacizi. În faza o
doua aminoacizii sînt degradaţi, opţinîndu-se produşi toxici şi urît mirositori, ca:
amine (putresceină şi cadaverină), amoniac, hidrogen sulfurat, dioxid de carbon
etc.
După natura şi particularităţile de dezvoltare are microflorei, se deosebesc
două forme de putrefacţie a cărnii şi a produselor din cane: aeroba şi anaerobă.
P u t r e f i c a ţ i a a e r o b ă are loc la suprafaţă şi avansează treptat în
profunzimea cărnii. Bacteriile aerobe se pot dezvolta în mediul acid şi prin
degradarea produsului, pregătesc meduul pentru cele anaerobe. Principalele
bacterii aparţin următoarelor grupe: grupul fluorescens, grupul proteus, grupus
subtiles, grupul mezentericus şi grupul coli.
Putrefacţia aerobă în carne are loc în 3 faze:
- În prima fază microorganismele se dezvoltă la suprafaţa cărnii şi nu produc
modificări interne;
- În a doua fază carnea îşi modifică consistenţa, îşi schimbă culoarea, are miros
neplăcut şi reacţia devine alcalină;
- În faza a treia bacteriele pătrund mai în profunzime şi produc o descompunere
a substanţelor proteice.
P u t r e f i c a ţ i a a n a e r o b ă (sau cadaverică) este provocată de bacterii
ce pătrund în profunzimea cărnii. Bacteriile anaerobe îşi încep activitatea astfel:
- În primele zile acţionează. Bacterium coli, Stafilococus albus, Micrococus
flavus;
- după 3-4 zile acţionează: Bacterium sporogines, Bacterium putredum;

- după 7-8 zile acţionează : Bacterium putrificum, Diplococus griseus, şi
Bacterium postumum.
Imeduat după sacrificare carnea animalelor trebue răcită, pentru a înpiedica
autoliza care pregăteşte terenul pentru dezvoltare bacteriilorde putrefacţie.
Peştele, datorită compoziţiei sale chimice (azot solubil, aminoacizi, vitamine, pH
coresponzător) constitue un mediu favorabil pentru dezvoltarea bacteriilor de
putrefacţie.
În afară de acesta, structura ţesutului sau conjunctiv permite o pătrundere mai
uşoară a microorganismelor şi astfel alterare se poate produce mai repede decît la
carne.
TEMA 8: BIOCHIMIA LAPTELUI ŞI A
PRODUSELOR LACTATE
COMPOZIŢIA CHIMICĂ A LAPTELUI
În lapte se găsesc toate principile alimentare: zahăr, substanţe grase, substanţe
proteice, substanţe minerale şi biocatalizatori (enzime şi vitamine).
În schema 14 este prezentată compoziţia chimică medie a laptelui de vacă.
Apa constitue mediul în care se găsesc dizolvate sau în suspensie componentele
laptelui. Conţinutul în apă al laptelui variază între 87 şi 87,4%
Compoziţia cimică medie a laptelui de vacă

Lapte de vacă =100%

Apă 87,15%

Substanţă uscată 12,85%

Substanţeorganice

Substanţe saline 0,9%

11,95%

Lactoză

Lipide

Proteine

4,9%

3,5%

3,4%

Substanţe azotoase
neproteice 0,15%

Lipidele din lapte au în compoziţia lor gliceride, steride şi fosfatide.
Gliceridele. În compoziţia gliceridelor acidul oleic ocupă primul loc, apoi
urmeză acizii: palmitic şi stearic. Aceşti trei acizi reprezintă 70-75% din totalitatea
acizilor graşi.
Acizii graşi cu masă moleculară mică, ca: acidul butiric, acidul capronic, acidul
caprilic şi acidul caprinic, reprezintă 7- 9% din totalul acizilor graşi ai grăsimii din
lapte.
Dintre lipidele complexese găsesc: lecitine, cefaline etc.
Licitinele au valoare nutritivă ridicată. Prezintă importanţă tahnologică deoaricea
sigură stabilitatea emulsiei de grăsime în faza apoasă a laptelui.
Lactoza. Singurul zahăr conţinut de lapte este lactoza. Proporţia sa în lapte de
vacă variază între 4,7% şi 5,2%. Sub acţiunea unor microorganisme, lactoza
fermentează, fiind transformată în acid lactic, acid butiric, acid proionic sau alcool
etilic. Unele dintre procesele de fermentare ale lactozei sînt utilizate pentru
obţinerea unor produse din lapte.
Substanţele proteice. Laptele constituie o valoroasă sursă de proteine,
cantitatea lor fiind influenţată de o serie de factori, ca: specia animalului, rasa,

alimintaţia etc. Principale proteine ale laptelui sînt: cazeina, lactalbumina şi
lactoglobulina.
Cazeina se găseşte în lapte într-o proporţie de 2,7%. Ea este o
fosfoproteidă.Cazeina din lapte este în starea coloidală sub formă de cazeinat de
calciu.Din soluţie, cazeina este coagulată cu acizi , săruri ( sulfat de magneziu,
clorură de calciu) şi cheag. Coagularea cazeinei din lapte prezintă o mare
importanţă practică la fabricarea brînzeturilor.
Lactalbumina este solubilă în apă. Ea nu coagulează prin adăugare de acizi sau
cheag. Este precipitată prin încălzirea zerului la temperatura de peste 600C.
Această proprietate a lactulbuminei serveşte pentru separarea ei de cazeină.
Prezintă importanţă industrială la obţinerea urdei. Lactalbumina are o mare valoare
nutritivă, deoarice conţine aminoacizi esenţiali.
Lactoglobulina nu precipită la cald, ci numai cu sulfat de magneziu în soluţie
saturată. Are importanţă alimentară datorită conţinutului în aminoacizi esenţiali. Se
consideră că lactoglobulina ar contribui la imunitatea non-născuţilor, avînd prin
aceasta o impartanţă fiziologică deosebită.
Substanţele azotoase neproteice sînt reprezentate de: cîteva vitamine din
grupul B, ureei, acid uric, amoniac, creatină, creatinină etc.
Sărurile minerale. Laptele conţine aceleaşi săruri minerale ca şi ţesuturile:
cloruri, fosfaţi citraţi etc. În cantităţi mici se mai găsesc: fierul manganil,
aluminiul, zincul, florul etc.
Laptele repreuintă o sursă importantă de calciu şi fosfor pentru organism.
Calciul se găseşte şi în comronenţa cazeinei, în proporţie de 0.5%.
Sărurile minerale din lapte intervin în procesele metabolice celulare şi în
stabilirea pH-ului sîngelui şi lemfei.
Vitaminele. În lapte se găsesc atît vitamine hodrosolubile cît şi vitamine
liposolubile.
Laptele de vacă conţine următoarele vitamine B1, B2, B3, B6, B8, B12, PP, H, C,
A, D, E şi K. Modul de tratare a laptelui după mulgerea are o mare importanţă
asupra conţinutului de vitamine.
În timpul prelucrăii laptelui pentru obţinerea untului şi a brînzeturilor se pierde o
parte din vitaminele hidrosolubile, aceastea trecînd în zer.
Enzimele mai importante din lapte sînt: amilaza, lactaza, lipaza, peroxidaza,
reductaza, catalaza, fosfataza.
Amilaza prezentă în lapte are o activitate maximă la temperatura de 300C şi la
pH cuprins între 5,8 şi 6,2.
Lactaza hidrolizează lactoza în glucoză şi galactoză. Ea se găseşte în cantitate
foarte mici în lapte.
Lipaza naturală a laptelui este destrusă la 700C. Aciditatea ridicată şi prezenţa
metalelor grele (Cu, Fe, Mn, etc) împiedică activitatea lipazei.
Peductaza se găseşte în cantitete mai mici în laptele proaspăt muls. Ea se
formează prin dezvoltarea unor bacterii.
Calitatea laptelui se poate aprecia în funcţie de cantitatea de reductază după
viteza de decolorare a albastrului de metilen. Cu cît cantitatea de reductaze este

mai mare, cu atît decolorarea albastrului de mitilen se face într-un timp mai scurt şi
deci cantitatea de microorganisme din lapte este mai mare.
Peroxidaza este legată de prezenţa leucocitelor în lapte. Ea este rezestentă la
acţiunea căldurii şi nu poate fi distrusă decît la temperatura de 800C.
Catalaza se găseşte în cantitatea mică în laptele proaspăt provenit de la
animalele sănătoase. Ea este distrusă la temperatura de 650C.
Fosfotazele catalizează hidroliza esterilor acidului fosforic. În laptele normal se
găsesc două fosfataze, una alcalină, care acţionează la un pH cuprins între 8 şi 9, şi
alta acidă, care acţionează la un pH cuprins între 4,6 şi 4,8.
Pigmenţii. În lapte se găsesc umătorii pigmenţi: caroten, clorofilă xantofilă,
riboflavină. Ei provin din furaje sau se formează ca urmare a activităţii normale a
organismului animal.
Gazele prezente în lapte sînt: dioxbdul de carbon, axigenul şi azotul. În contact
cu aerul scade cantitatea de dioxid de carbon din lapte şi creşte conţinutul în
oxigen şi azot.
TRANSFORMĂRILE BIOCHIMICE
Laptele constituie un mediu foarte bun pentru dezvoltarea microorganismelor.
De aceea laptele destinat consumului sau fabricării produselor lactate trebue să fie
supus unor tratamente care să împiedice alterarea lui. În continuare vom prezenta,
pe scurt, defectele laptelui.
Laptele poate să-şi modifice gustul, mirosul, consistenţa şi culoarea datorită
acţiunii microorganismelor ce formează microflora normală sau a
microorganismelor străine de microflora normală a laptelui.
Modificarea gustului şi mirosului mai poate fi provacată şi ca urmare a unei
alimentaţii necorespunzătoare a animalelor.
În urma acţiunii microorganismelor, componentele principale ale laptelui: lactoza,
grăsimile şi substanţele proteice suferă transformări profunde.
Defectele de gust şi miros ale laptelui sînt următoarele:
- gustul acru- este unul dintre cele mai frecvente defecte ale laptelui proaspăt şi
se datoreşte formării acidului lactic prin transformarea lactozei. Bacteriile din
genurile. Micrococus şi Staphilococcus pot transforma lactoza în acid lactic.
Aciditatea laptelui se manifestă prin aceea că laptele coaguleată la temperatura
obişnuită sau prin încălzire;
- gustul şi mirosul rînced apar datorită acţiunii lipozelor asupra grăsimii din lapte.
Grăsimile pot să fie hidrolizate, ear acizii graşi rezultaţi pot fi oxidaţi şi
transformaţi în deferite produse ce dau grăsimii gustul şi mirosul de rînced;
- gustul de săpun apare în laptele proaspăt păstrat timp îndelungat la temperatur
sub 100C.În acecte conduiţii se dezvoltă bacteriile fliorescente şi de putrefacţie
care formează produse alcaline ce saponifică grăsimea din lapte;
- gustul de peşte se întîlneşte mai rar la lapte şi mai frecvent la unt. Se datoreşte
descompuerii lecitinei cu formare de trimetilamină;
- gustul amar poate proveni din alimentaţie: ierburi cu pelin sau nupriţuri
înselozate necuresponzător (mucegăite) sau care au suferit o fermentaţie

butirică. Defectul apare şi datorită acţiunii unor microorganisme ca : Micrococus
amarificans, Bacillus subtilis, Bacilus mesentericus, Turula amara.
Defestele de consistenţă. Dintre acestea, cel mai frecvent defect este laptele
filant, produs de bacterii micilaginoase ca: Bacterium lactis – viscosi, Bacterium
airogenes, Bacterium mesentericum vulgatum. Laptele filant are aspectul
mucilaginos, în special în stratul superficial. Microorganismele ce modifică
consistenţa laptelui se găsesc pe recipientele însuficiente spălate sau dezifectate.
Defestele de culoare . Aceste defecte pot să apară fie din nutreţurile care se
folosesc pentru hraha animalelor, fie datorite acţiunii microorganismelor.
Laptele „albastru”. Nuanţa albăstruie a laptelui se datoreşte furajerii animalelor
cu pipirig, rogoz etc., sau acţiunii următoarelor bacterii: Bacterium cyanogenes şi
cyanofluorescens. Acestea activează numai în laptele acidifiat.
Laptele „roşu”. Culoarea apare datorită acţiunii bacteriilor: Micrococus
prodigiosus sau Bacillus lactis – erytrogenes.
Dacă mulgerea se face defectuos sau dacă ugerul prezintă ulceraţii, în lapte pot
apărea globule de sînge care colorează laptele în roşu.
Laptele „galben”.Prezenţa carotenului în furajele ce se folosesc pentru hrana
animalelor determină culoare galbenă a laptelui. Această culoare este produsă şi de
unele bacterii, cea mai importantă fiind Bacterium cynxanthum.
Laptele „negru” Defectul este dat de prezenţa microorganismelor Bacterium
lactis-nigri, Turula nigra, precum şi de mucegaiul din genurile Mucor şi Rhizopus.
Acest defect se manifestă prin apariţia unor pete negre la suprafaţa laptelui.
Procedeele de conservare a laptelui urmăresc. În primul rînd, oprirea dezvoltării
microorganismelor, ferind în acelaşi timp produsul de transformări nedorite care
pot duce la alterarea lui.
TRANSFORMĂRI CE AU LOC ÎN LAPTE DATORITĂ ACŢIUNII
CĂLDURII
Cele mai răspîdite metode de conservare a laptelui sunt cele care folosesc
acţiunea căldurii. Viteza de distrugere a microorganismelor este în funcţie de
temperatură şi de durata încălzirii.
Acţiunea căldurii are, însă, influenţa şi asupra componenţilor laptelui, ducînd
la scăderea valorii alimentate a acestua.
Dintre componenţii laptelui, proteinele suferă transformările cele mai profunde
care duc la denaturarea lor. Proteina denaturată îşi micşorează solubilitatea şi îşi
pierde din proprietăţile biologice. Cele mai sensibile la acţiunea căldurii sunt
lactalbumina (650C) şi la lactoglobulina (750C).
În urma tratamentului termic se modifică culoarea, solubilitatea şi conţinutul
în fosfor al cazeinei din lapte.
S-a constatat că în laptele supus încălzirii se formează o serie de produşi noi,
cum ar fi melaninele, care iau naştere între proteine şi lactoză. Formarea
melaninelor în lapte duce la brunificarea lui.

Prin încălzire echelibrul mineral al laptelui se modifică. Se formează săruri
insolubile: de exemplu, fosfatul acid de calciu (CaHPO4), solubil, trece în fosfat
neutru de calciu (Ca3(PO4)2), insolubil. Scăderea concentraţiei în săruri de calciu
solubile îngreuiază coagularea laptelui în procesul de fabricaţie al brînzeturilor.
Prin tratarea termică a laptelui se distrug o parte din vitamine fenomen care se
amplifică dacă încălzirea are loc în prezenţa oxigenului şi a urmelor de metale grele
(Fe, Cu)
TRANSFORMĂRI CE AU LOCLA CONSERVAREA
LAPTELUI PRIN METODE BIOCHIMICE
Conservarea laptelui prin metode biochimice este larg aplicată în îndustria
laptelui pentru abţinerea de produse lactate acide. Aciste metode au la bază
fermentaţia lactică. Procesul de fermentaţie se produce sub acţiunea microflorei
spontane a laptelui sau a unor culturi de
bacterii selecţionate.
Procesul biochimic care stă la baza fabricării produselor lactate acide consră în
transformarea lactozei în acid lactic şi uneori şi în alcool. Acidul lactic rezultat se
combină cu calciu din cazeină şi formează lactat de calciu solubil, iar cazeina
coagulează. Prin acumularea de acid lactic sub formă liberă, aciditatea produsului
creşte.
Produsele lactate acide mai importante sînt: laptele acru, laptele acidofil, iaurtul
şi chefirul.
Laptele acru se obţine prin fermentaţia spontană, datorită streptococilor lactici.
Calitatea produsului depinde de starea de igienă a laptelui.
Laptele acidofil se prepară din laptele sterilizat însămînţat cu Lactobacillus
acidophilus. Faţă de laptele acru are o aciditate mai mică şi consistenţă mai fină.
Iaurtul se prepară din lapte de vacă, oaie şi capră, integral sau simîntînit.
Flora iaurului este formată din: Thermobacterium bulgaricum sau
Thermobacterium yoghourti, care dau aciditate. Se pot adăuga şi streptococi
pentru aromă.
Chefirul este o băutură lactică gazoasă, acidă şi puţin alcoolizată. Se prepară din
lapte de vacă însămînţat cu granule de chefir. Microflora granulelor este formată
din bacterii lactice, drojdii şi bacterii acetice care produc o fermentaţie mixtă,
acido-lactică şi alcoolică.
Valoarea dietică a produselor lactice acide poate fi explicată prin aceea că
împiedică dezvoltarea bacteriilor de putrefacţie din intestine datorită modificării
pH-ului. În afară de aceasta, produsele lactate acide sînt uşor asimilabile de
organism.
DEFECTELE PRODUSELOR LACTATE ACIDE
Dacă nu se respectă tehnologia de fabricaţie au loc trabsformări nedorite în
produse, care duc la defecte de gust, miros şi consistenţă.

Defectele de gust şi miros. Se datoresc materiei prime necorespunzătoare,
proceselor de fermentaţie nedorite (fementaţie acetică sau butirică) sau procesul
tehnologic greşit condus.
Cele mai frecvente defecte de gust şi miros sînt următoarele: gust de acru,
gust de mucigai, sau de drojdie, gust de rînced, gust şi miros de oţetit, gust şi
miros amoniacal.
Gustul de acru apare din cauza prelungării duratei de fermente sau depăşirii
temperaturii în timpul acestui proces.
Gustul de mucegai sau drojdie apare cînd maielele sînt înfectate cu drojdii şi
mucegaiuri .
Gustul de rînced este dat de transformările pe care le suferă grăsimea din
produse sub acţiunea lipazelor sau datorită oxidării.
Gustul şi mirosul deaoţetit se întîlnesc mai ales la chefir şi aper datorită acţiunii
bacteriilor acitice. Acestea oxidează alcoolui etilic în acid acetic.
Gustul, ca şi mirosul amoniacal se datoresc bacteriilor de putrefacţie care
descompun substanţele proteice pînă la hidrojen sulfurat (H2S) şi amoneac (NH3).
Defectele de consistenţă. Se datoresc următoarelor cauze:
- materie primă cu conţinut scăzut în proteine, sau care nu coagulează;
- Folosirea de maiele vechi;
- Temperaturi de fermentare joase.
Cele mai frecvente defecte de consistenţă sînt: consistenţa filantă, consistenţa
moale şi separarea zerului.
Consistenţa filantă poate apărea datorită infectării laptelui sau maielellor.
Consistenţa moale apare cînd laptele are un conţinut scăzut în proteine şi
proprietăţi de coagulare reduse sau cînd se folosesc maiele vechi.
Separarea zerului din coagul se produce în cazul unei fermentaţii prelungite
la tamperaturi scăzute sau cînd se face răcirea prea lentă a produsului
fermentat.
TEMA 9: BIOCHIMIA LEGUMELOR
ŞI A FRUCTELOR
Compoziţia chimică
Compoziţia chimică a legumelor şi a fructelor este foarte asemănătoare, deoarece
conţin acelaşi principii energetice, plastice, şi catalitice. În tabelul 10 (din capitolul
Valoarea nutritivă a alimentelor) este prezentată compoziţia chimică medie a unor
legume şi fructe.
Glucidele . Legumele şi fructele au un conţinut foarte bogat în glucide
(monoglucide, digludide şi poliglucide)
Repartizarea glucidilor în fructe variază în funcţie de specia plantei şi regiunea
fructului. Astfel, în fructe cu seminţe (mere, pere, gutui etc) predomină fructoza; în
fructe cu sîmburi (caise, piersici), predomină glucoza. Regiunile externe ale
fructelor, de exemplu la mere, strugupi sînt mai bogate în glucide decît regiunele
interne.

Monoglucidele sînt reprezentate prin pentoze şi hexoze. Pentozele (riboza,
xiloza, arabinoza) se găsesc sub formă de substanţe de constituţie. Hexotele se
găsesc atîn sub formă liberă (glucoza şi fructoza) cîn şi legate în galactani, manani
sau glucozide.
Diglucidele sînt reprezentate în legume şi fructe, în special prin zaharoză.
Poliglucidele sînt reprezentate prin amidon, celuloza şi hemiceluloză. Amidonul
reprezintă principala substanţă de rezervă a plentelor, fiind prezent în cantităţi mai
mari în legume şi mai mici în fructe. Dintre legumele cu conţinut ridicat în amidon
sînt tuberculii de cartofi fasolea, mazăria. În fructe conţinutul în amidon este mai
mare înainte de coacere, după care scade , transformîndu-se în glucide simple.
Celuloza este substanţa de bază ce intră în alcătuirea periţilor celulari. Ea se
găseşte atît liberă cît şi în amestic cu alte substanţe cum ar fi hemicelulozele,
pectinele şi răşinele.
Protidele Conţinutul în proteine al legumelor este mare decît cel al fructelor.
Dintre diferite organe ale plantelor, seminţelor au cel mai mare conţinut de
proteină. Acumularea proteinelor se face pe măsura maturizării plantelor.astfel
mazărea şi fasolea uscată au un conţinut mai mare de proteine decît şi fasolea
verde.
Legumele la care se consumă frunzele (spanacul, salata) au o valoare nutritivă
ridicată datorită conţinutului mare în substanţe azotoase şi aminoacizi esenţiali.
Fructele cu conţinutul cel mai mare în aminoacizi sunt: lămîile, ananasul,
strugurii, coacăzele, cireşele şi smeură.
Substanţele pectice. Se găsesc în cantităţi mare în legume şi fructe şi iau parte
la reglarea actinităţii celulare, ceea ce prezintă importanţă în special în procesul
respiraţiei în perioada maturării fructelor.
Lipidele. Conţinutul în grăsimi al legumelor şi fructeloe este foarte redus.
Lipidele din fructe sînt concentrate în sămburi şi seminţe, unde joacă rol de
substanţe de rezervă.
Acizii organici. Influienţează calităţile organoleptice, precum şi procesele de
oxidare ale legumelor şi fructelor.
Acizii predominanţi sunt; acidul citric, acidul malic şi acidul tartic. Acizii
succinic, salicilic, formic şi oxalic se găsesc în cantităţi mai reduse.
Cantitatea şi felul acizilor organici variază în funcţie de specia plantei, de
perioada de dezvoltare a plantei cît şi de regiunea fructului. Astfel, în prune, cireşe
şi vişine predomină acidul malic, în struguri acidul tartric şi malic, în tomate acidul
citric, în fasole şi mazăre verde acizii malic şi citric. Regiunile interne ale fructelor
conţin o cantiate mai mare de acizi decît cele externe.
Acizii organici din fructe şi legume prezintă importanţă atît asupra gustului cît şi
asupra conservării acestor produse, deoarece aciditatea influienţează nefavorabil
dezvoltarea microorganismelor.
Substanţele tanante. Sunt larg răspăndite în fructe şi legume. Fructele conţin
cantităţii mai mari de substanţe tanante decît legumele; ele au gust astringent
caracteristic şi se găsesc în stare liberă sau combinată cu mucilagiile, proteinele
etc.

Substanţele tanante au acţiune bactericidă şi fungicidă contribuind prin aceasta
la rezistenţa plantelor faţă de atacul microorganismelor. Sub acţiunea oxigenului
atmosferic, cît şi a enzimelor specifice, substanţele tanante trec în compuşi de
culoare închisă determînd astfel îmbrunarea fructelor şi legumelor.
Pigmenţii. În fructe şi legume predomină: antocianele, clorofila, carotenoidele.
Pigmenţii antociomici participă la formarea culorii şi a gustului .Sucurile plantelor
bogate în antociane provin din vişine, smeură, coacăze negre, roşii etc. Cei
carotenoizi se întălnesc în toate fructele şi legumele, participînd la formarea culorii
galbene, portocalii şi roşii. Sînt pezenţi în cantitate mare în tomate, pepene roşu,
măceşe, ardei roşu, portocale etc. Clorofila este prezentă în toate plantele verzi,
îndeplinind rol esenţial în procesul de fotosinteză. În mediu slab acid şi prin
încălzire, clorofila pierde magneziul din moleculă căpătînd culoare cenuşie,
caracteristică pentru legumele tratate termic.
Enzimele. În legume şi fructe se găsesc, în special, enzime pectolitice şi
oxidaze. Enzime pectolitice produc hidroliza substanţelor pectice. Oxidazele
realizează oxiodarea unii mare număe de substanţe organice. Activitatea cea mai
intensă are loc în organele tinere ale plantelor.
Substanţele de aromă ale fructelor şi legumelor. Aroma fructelor şi legumelor
este dată de diferite substanţe organice, cunoscute sub numele de uleiuri eterice. În
grupa acestor substanţe intră hidrocarburi alifatice, acetilenice şi aromatice,
alcooli, terpene, aldehide, cetone, fenoli, eteri, esteri, acizi oragici, compuşi cu sulf
etc.
Vitaminele. Fructe şi legumele reprezintă o sursă importantă de vitamine.
Vitamina B1 se găseşte în toate organele plantei, iar în cantităţi mai mari în
seminţe şi frunze.
Vitamina B2, este prezentă în majoritatea fructelor şi legumelor; intră în
compoziţia unor enzime cu importanţă deosebită în reacţiile de oxidoreducere.
Vitamina B6 şi PP se găsesc în special în seminţe.
Vitamina C este prezintă în toate fructele şi legumele, cantitate cea mai mare
fiind în părţile exterioare ale fructului sau legumei.
Vitamina A este prezentă în legume şi fructe numai sub formă de provitamină
(beta caroten). Cantitatea substanţelor carotenoide creşte pe măsura maturării
vegetalelor.
Vitamina D se găseşte în special sub formă de provitamină.
Vitamina E se sintetizează în fructe după care se depozitează în seminţe,
acţionînd ca un puternic antioxidant. Vitamina E impiedică procesele de rîncezire.
Fitoncidele. Aceste substanţe cu acţiune antomicrobiană prezintă o deosebită
importanţă pentru industria conservelor. Prezenţa lor înlesneşte conservarea unor
produse alimentare, evităndu-se astfel folosirea uneri tratamente termice puternice.
Cele mari cunoscute fitoncide sunt: alicina din usturoi şi ceapă, sinigrina din
muştarul negru, ridichi, hrean şi tomatina din tomate.

TRANSFPORMĂRI BIOCHIMICE
TRANSFORMĂRI SUFERITE DE LEGUMELE ŞI
FRUCTELE PĂSTRATE ÎN STARE PROASPĂTĂ
Păstrarea legumelor şi a fructelor în stare proaspătă este condiţionată de
caracteristicile individuale ale legumelor şi fructelor şi condiţiile de depozitare.
Legumele şi fructele se păstrează în condiţii bune atunci cînd au fost recoltate la
maturitate. Cele incomplect coapte se vestejesc repede, se zbîrcesc şi sunt uşor
atacate de microorganisme în timpul păstrării. Cele supramaturate suferă alterări
chiar în timpul transportului.
Factorul esenţial al păstrării în stare proaspătă a fructelor şi legumelor prezintă
metabolismul specific a fiecării soi.
Factorii externi cu rol importanr în păstrarea legumelor şi fructelor sunt:
temperatura, umeditatea şi conţinutul în oxigen şi deoxid de carbon al mediului.
Păstrarea legumelor şi fructelor în starea proaspătă se realizează la o temperatură
scăzută constantă. Temperatura scăzută frînează procesele fiziologice în special
respiraţia şi înhibă dezvoltarea microorganismelor. Temperaturele ridicate
favorizează pierderile în vitamina C, ceea ce duc lac scăderea rezistenţei
vegetalelor la diferite boli.
Umeditatea aerului influienţează în primul rănd evaporarea apei din legume şi
fructe. Pentru păstrarea în stare proaspătă a fructelor şi legumelor se recomandă ca
umiditatea aerului să fie cuprimsă între 85 şi 95%. Umiditatea excesivă favorizează
dezvoltarea microorganismalor.
Conţinutul în gaze influinţează în special respiraţiea. Reducerea concentrăţiei de
oxigen la 10-15% şi creşterea cantităţii de deoxid de carbon la 8-13% micşorează
intensitatea respiraţiei şi prelungeşte durata de păstrarea a legumelor şi fructelor.
TRANSFORMĂRI SUFERITE DE LEGUMELE
ŞI FRICTELE CONSERVATE PRIN FERMENTAŢIE LACTICE
Conservare prin fermentaţie lactică, denumită şi murare, se aplică în special
legumelor. Fermentaţia lactică a glucidelor, din legume favorizează acumulări
acidului lactic, care determină reacţia acidă a mediului. Această reacţie împiedică
dezvoltarea bacteriilor de putrefacţie care ar produse alterarea legumelor.
Fermentaţia lactică are loc în trei faze: primă fază are loc sub acţiunea unui
număr mare demicroorganisme, dintre care predomină drojdiile. Se produce o
fermentaţie alcoolică cu degajare puternice de gaze. Paralel începe şi fermentarea
lactică, producîndu-se circa 0,3% acid lactic. Temperatura optimă a acestei faze
este de 18-200C. Urmază faza principală în care predomină fermentaţia lactică,
care durează 50-60 de zile. Cantitatea de acid lactic atinge circa 1,5%.
Temperatura optimă a acestui faze varează în funcţie de produs. Astfel, în timp ce
la varză temperatura este cuprinsă între 18-240C, la castraveţi este necesară o
temperatură scăzută de 1-50C. În urmă procesului de fermentare au loc
transformări profunde în compoziţia chimică. Se produce o pierdere în substanţe
uscată pînă la 50%. Glucidele se transformă treptat în acid lactic. Celuloza şi

substanţele pectice sînt transformate sub acţiunea enzimelor specifice determinînd
în final înmuierea produselor; faza finală se caracterizează prin scăderea treptată a
cantităţii de acid lactic ca urmare a dezvoltării unor microorganisme ce-l consuvă
(Oidium lactic şi drojdieele sălbatice). Prin reducere cantităţii de acid lactic,
bacteriile de putrefacţie se găsesc în condiţiile optimede dezvoltare. Astfel în
această fază începe alterarea produselor.
De remarcat că vitaminele se păstrează bine în unele produse conservate prin
fermentaţie lactică. Astfel, în varza murată se păstrează bine vitamina C şi
vitaminele din grupul B. s-a constatat că prin opărirea castraveţilor înainte de
murare timp de 10-15 secunde se păstrează mai bine vitamina C.
Schimbarea culorii unor produse conservate prin murare (de exemplu
castraveţii) se explică prin hidroliza sau oxidarea pigmenţilor clorofilieni şi
carotenoizi.
TRANSFORMĂRI SUFERITE DE LEGUMELE ŞI FRUCTELE
SUPUSE CONGELĂRII
Congelarea influenţează atît activitatea enzimatice a vegetalelor, cît şi
dezvoltarea microorganismelor.
În produsele vegetale congelate au loc o serie de transformări biochimice ce
determină modificări ale gustului, culorii şi a conţinutului în vitamine.
Modificarea gustului se datorează în special activităţii enzimilor piruvat de
carboxilaza şi lipocsidaze. Prin scindarea acidului piruvic, piruvat de carboxilaza
formează compuşi volatili aldehidici şi cationici, care determină apariţia gusturilor
şi mirosurilor necoresounzetoare ale produselor vegetale.
Sub acţiunea lipoxidazelor se formează aldexide şi cetone din acizi graşi cu
mirosul dezagreabile.
Sub acţiunea enzimelor clorofilază şi lipoxidază se modifică culoarea legumelor
şi fructelor.
Pentru menţinerea vitaminelor în produsele congelate se recomandă conservarea
fructelor şi legumelor întregi la temperatura de-180C şi decondelarea rapidă le
temperatura camerii numai cu cîteva ore înainte de consumare.
TRANSFORMĂRILE SUFERITE DE LEGUMELE ŞI FRUCTELE
SUPUSE TRATAMENTULUI TERMIC
Tratamentul termic determină în legume şi fructe o serie de transformări ale
principalelor grupe de substanţe.
Căldură excensivă are efect negativ asupra proteinelor vegetale scăzîndu-le
valoarea nutretivă.
Cu excepţia tiaminei, vitaminele rezistă în general tratamentul termic. S-a
constatat că pierderile în vitamine sînt cu atît mai mici cu cît temperatura folosită
este mai ridicată şi acţionează un timp mai scurt. Această se explică prin
inactivarea rapidă a enzielor de oxidare sub acţiunea temperaturilor mari.

Prin sterilizarea termice a legumelor şi fructelor se urmărisc atît conservarea lor
cît şi menţinerea calităţilor organoleptice şi a valorii nutritive. În cazul unei
sterilităţi necorespunzetoare sau în cazul neatanşeităţii ambalagelor,
microorgamismele existente se înmulţesc şi alterează produsele. Alterarea cea mai
gravă duce la bombarea capacelor recipientelor, conservele nemaiputînd fi
consumate.
TRANSFORMĂRI SUFRITE DE LEGUMELE ŞI FRUTELE
SUPUSE DESHIDRATĂRII
Cele mai importante modificări suferite de legume şi fructele deshidratate şi care
în prealabil au fost opărite sînt de natură neenzimatică, deoarice prin opărire
enzimele existente sînt inactivate.
Acidul ascorbic şi carotenul sînt distruşi prin oxdare, ceea ce duce la scăderea
valorii vitaminice a produselor deshidratate. Reţinerea acidului ascorbic şi a
carotenului este favorizată prin scăderea umidităţii produselor şi prin depozitarea la
temperaturi scăzute şi în atmosferă de gaz inert.

