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Prefaţă
Chimia alimentară este o ramură a ştiinţelor chimice de
valoare fundamentală şi aplicativă. Obiectivele şi conţinutul
chimiei produselor alimentare sunt specificate în funcţie de aria
aplicării în diferite ramuri cu diverse particularităţi: în nutriţie,
toxicologie, chemometrie, farmaceutică, agricultură, biotehnologie
şi tehnologie chimică.
Conţinutul şi obiectivele principale ale disciplinei chimia
produselor alimentare, cu particularităţile aplicării în tehnologia
alimentară sunt:
-

-

compoziţia chimică a alimentelor, semifabricatelor şi a
materiilor prime;
substanţe biologic active, aditivi alimentari, substanţe
străine în alimente;
proprietăţile funcţionale a compuşilor chimici şi influenţa
lor asupra valorii nutritive şi calităţii senzoriale a
alimentelor;
modificările compuşilor chimici ai alimentelor în fluxul de
producţie, în timpul păstrării produselor finite.

Tematica disciplinei chimia produselor alimentară include
fenomene de interacţiune între diverşi compuşi chimici în
compoziţii alimentare, principii şi metode de analiză a alimentelor.
Chimia alimentară este o ştiinţă în continuă dezvoltare.
Realizările ştiinţifice ale chimiei alimentare tot mai larg pătrund în
tehnologia şi ingineria alimentară. Chimia alimentară are un rol
determinat faţă de obiectivele tehnologiei alimentare, inclusiv
biotehnologiile utilizate în industria alimentară.
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Tema 4. PROPRIETĂŢILE FIZICO – CHIMICE ŞI
FUNCŢIONALE ALE PROTEINELOR
Proteinele incluse în clasa macronutrimenţilor sunt
substanţe chimice de bază ale produselor alimentare. Cele mai
importante surse de proteine în alimentaţia omului prezintă
produsele din carne, peşte, produsele lactate, produsele din cereale
şi legume. Proteinele sunt compuşi naturali sau sintetici, cu structură
macromoleculară. În procesul de hidroliză ei se transformă
în α – aminoacizi. După caracteristicile sale fizico- chimice şi
polifuncţionale, proteinele determină calitatea nutritivă şi
proprietăţile senzoriale ale produselor alimentare.
4.1. 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

unde R este un radical organic.
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Prezenţa în moleculele aminoacizilor a celor două grupe
funcţionale - COOH şi - NH2 , determină caracterul acid şi bazic,
în funcţie de valoarea pH a mediului :
H3N+ R COOH

forma cationă
pH 1,0

H3N+ R COO

forma amfionă
pH 7,0

H2N R COO

forma anionă
pH 11,0

Aminoacizii în stare solidă se află sub formă de amfion. În
stare solubilă, în funcţie de valoarea pH-ului, aminoacizii pot fi
sub formă de anioni (pH 10,0...11,0) sau de cationi (pH 1,0...2,0).
Există o valoare intermediară a pH – ului la care concentraţia
anionilor şi cationilor devine egală şi predomină forma amfină sau
bipolară.
Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale aminoacizilor
liberi depind de natura radicalului organic R. Aminoacizii în
funcţie de polaritatea radicalilor organici se divizează în:
-

aminoacizi cu radicali nepolari (hidrofobi);
aminoacizi cu radicali polari neutri (ne încărcaţi);
aminoacizi cu radicali polari şi sarcini pozitive;
aminoacizi cu radicali polari şi sarcini negative.

Clasificarea aminoacizilor după polaritatea radicalilor
organici permite identificarea nu numai a activităţii chimice a
radicalul R, dar şi a proprietăţilor fizico-chimice a
macromoleculelor proteice.
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Tabelul 4.1. Aminoacizi cu radicali nepolari (hidrofobi )
Denumirea
aminoacidului

Prezentarea
conform
IUPAC

Structura radicalilor
(R) nepolari

R

Valoarea
pH

COO

CH
+
N H3

Alanina

Ala

Valina

Val

6.02

CH3
CH3
CH
CH3

5.97

CH3

Leucina

Leu

Izoleucina

Ile

CH

CH 2

CH2

CH

CH3
CH3

CH3

5.98

6.02

H2C

Prolina

H2C

Pro

H2C

Fenilalanina

Phe

Triptofan

Trp

CH

6.30

CH2

5.48

NH

C

CH2

N CH

5.88

H

Metionina

Met

CH3

6

S

CH2

CH2

5.06

Proprietăţile specifice ale aminoacizilor cu radicali nepolari
(R) (hidrofobi) sunt apreciate prin solubilitatea redusă în apă. Din
numărul total al aminoacizilor nepolari - alanina manifestă cel mai
mic grad de activitate hidrofobă.
Aminoacizii care conţin radicali polari neutri sau radicali
polari cu sarcini, manifestă solubilitate mai mare comparativ cu
aminoacizii nepolari, datorită faptului că grupările lor polare, prin
legături de hidrogen şi interacţiuni de tipul dipol - dipol, se
hidratează.
Tabelul 4.2. Aminoacizi cu radicali polari şi sarcini negative
Denumirea
aminoacidului

Prezentarea
conform
IUPAC

Acid a s p a r t i c

Asn

Acid g l u t a m i c

Glu

Structura radicalilor
polari (R )
cu sarcină negativă
CH2

OOC

CH 2 CH 2

OOC

Valoarea
pH
2,98
3,22

Tabelul 4.3. Aminoacizi cu radicali polari neutri (neîncărcaţi )
Denumirea
aminoacidului

Prezentarea
conform
IUPAC

Structura radicalilor
polari (R ) neutri
R CH COO

Valoarea
pH

N+ H 3

1

2

Glicina

Gly

Serina

Ser

Treonina

3
H

Thr

5,97

HO

CH2

5,68

CH2

CH

5,60

OH
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Tabel 4.3. (continuare)
1

2

Cisteina

Cys

Tirozina

Tyr

Asparagina

Asn

Glutamina

Gln

3

4

5,02

CH2

HS

CH2

HO

C

H 2N

CH 2

5,41

O

H2N

C

5,67

( CH2 )

2

5,70

O

Tabelul 4.4 Aminoacizi cu radicali polari şi sarcini pozitive
Denumirea
aminoacidului

Prezentarea
conform
IUPAC

Structura
radicalilor
polari (R) cu sarcină
pozitivă
R CH COO

Valoarea
pH

N+ H 3

Lizina

Lys

H2N

( CH2 )3

H2N C

Arginina

Arg

( CH2 )

HIS

9,74

2

10,76

NH

N

Histidina

NH

CH2

CH2

N
H

7,59

În funcţie de valoarea biologică, aminoacizii sunt clasificaţi
în aminoacizi esenţiali şi aminoacizi neesenţiali.
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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.
Tabelul 4.5 Lista aminoacizilor esenţiali
Denumirea
aminoacidului

Fenilalanina

Prezentar
ea
conform
IUPAC

Structura chimică a
aminoacidului

CH2 CH COOH

Phe

NH2

Histidina

N

HIS

CH

CH2

CO O H

NH2

N
H
CH3

Leucina

Leu

CH

CH3

NH2

CH3 CH2

Izoleucina

Ile
CH 2

Treonina

Thr

Metionina

Met

Lizina

Lys

CH COOH

CH 2

CH 3 S

CH

CH COOH

CH3

NH2

CH

CH

OH

NH 2

CH2

CH2

COOH

CH

COOH

NH2

H2N

( CH2 )3 CH2 CH COOH
NH2
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Tabelul 4.5. (continuare)
CH2

C

Triptofan

Trp

N CH

COOH

CH
NH2

H

HS

C i s t e i n a,
(inlocuibilă )

Cys

Tirozina
(inlocuibilă)

Tyr

CH2

CH

COOH

NH2

HO

CH2

CH

COOH

NH2

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).
Aminoacizi
neesenţiali sunt aminoacizi care pot fi
sintetizaţi de organismul uman şi animal. Această categorie
include: alanina, acidul asparic, acidul glutamic, serina,
arginina, prolina ş. a.
În prezent un număr de aminoacizi esenţiali şi neesenţiali
(metionina, lizina, acizii glutamic, aspartic) se obţin prin sinteza
chimică sau biochimică în întreprinderile specializate. Ei se
utilizează în industria alimentară şi farmaceutică pentru fabricarea
alimentelor îmbogăţite cu aminoacizi esenţiali şi pentru obţinerea
preparatelor farmaceutice.
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Tabelul 4.6
Conţinutul aminoacizilor esenţiali în
structura unor proteine (în % )

9

12,3

8,8

-

9,9

Izoleucină

4

6

6,2

6,6

6

4,7

Metionina

3,5

2,8

2,3

-

2,3

2,8

Cisteina

3,5

0,34

3,4

5,5

2,3

1,8

Treonina

4

4,9

5,2

5,1

3

4,6

5,5

8,2

9,1

6,4

0,6

8,1

Fenilalanina

6

5

4,4

-

2,5

4,7

Tirozina

6

6,3

3,8

10

3,1

4

Triptofan

1

1,7

2,2

1,5

0,9

2,2

Lizina

grâului

musculara
omului

Cazeina

7

de ouă

Proteină etalon

Leucină

din zerul
laptelui

Aminoacizi
esenţiali

Proteinele

4.2 Peptide
Substanţele naturale sau sintetice construite dint-un număr
relativ mic de aminoacizi se numesc peptide. Ele sunt compuşi
intermediari între aminoacizi şi proteine, având în vedere masa
moleculară. Peptidele care conţin în molecula sa resturi de
aminoacizi în număr de di, tri, tetra până la zece se numesc
oligopeptide.
Polipeptidele prezintă compuşi de condensare a unui număr
superior de aminoacizi (100), cu masa moleculară până la 10000.
Structura moleculei de tripeptid în mod general se prezintă astfel:
11

R1
H 2N

CH

CO

NH

CH

CO

CH

NH

COOH

R2

R

unde R, R1 şi R2 sunt radicalii organici ai aminoacizilor.
De exemplu, tripeptida - glutation, formată din resturi de
glicină, cisteină şi acid glutamic, datorită proprietăţilor sale de a
trece reversibil din formă redusă (G-SH) în formă oxidată (G-S-SG), joacă un rol important în reacţiile de oxidoreducere:
NH2
HOOC

CH

CH2

CO

NH

CH

COOH

CH2

NH

CO

CH2

CH2

SH

Glutation, forma redusă
Componentul activ al glutationului este restul al
aminoacidului cisteina, care conţine în formă redusă gruparea
sulfhidril (-SH). În urma degajării hidrogenului pe cale
neenzimatică, sau pe calea enzimatică, catalizată de
glutationreductază, glutationul se transformă în formă oxidată cu
formarea legăturii covalente disulfidice ( - S - S - ):
2H
G

SH

G

S

S

G

+2H
Unele peptide naturale cu activitate biologică sunt incluse
în clasa antibioticilor. De exemplu, grammiţidina S, separată din
celule Bacillus brevis, manifestă activitate biologică de antibiotici.
În industria alimentară se utilizează aspartamul. Această
substanţă, formată din acidul L-aspartic şi eter metilat a
fenilalaninei, a fost sintetizată prin metoda ingineriei genetice.
Aspartamul are grad de gust dulce de sute de ori mai

12

puternic
HOOC

CH2

comparativ
CH

CO

cu
NH

NH 2

gustul

CH

CH2

CO

OCH3

dulce

al

zaharozei.

Aspartam

Aspartamul se foloseşte ca edulcorant al unor produse
alimentare. In organismul uman aspartamul se descompune uşor în
doi aminiacizi liberi.
Peptidele sunt solubile în apă. Prin interacţiuni cu acizi şi
baze se obţin săruri solubile. Unele peptide, în prezenţa electroliţilor
la încălzire sau sub acţiunea enzimelor, pot precipita.
O caracteristică de bază a peptidelor este capacitatea lor de
a hidroliza. În urma hidrolizei se descompun legăturile peptidice
cu formare a unor compuşi intermediari care au grad de
policondensare mai mic decât cel al peptidelor iniţiale. De menţionat
că peptidele se descompun complet până la formarea αaminoacizilor liberi.
4.3 Proteinele
Macromoleculele de proteine sunt formate din resturi de
aminoacizi (mai multe de 90), care au masa moleculară mai mare
de 50000. Proteinele manifestă proprietăţi comune şi specifice de
care depind multe funcţii importante ale organismelor vii, a
materiilor prime, precum şi a produselor alimentare.
Molecula de proteine conţine catene polipeptidice lungi,
formate din resturi de aminoacizi unite între ele prin legături
peptidice (- CO – NH -). Proprietăţile chimice, fizico-chimice şi
funcţionale ale proteinelor depind de structura macromoleculelor:
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d

b
CH 2

CH3
H2 N

CH

CO

NH

CH

CO

NH

CO

CH

CH2

CH

SH

OH

a

c

NH

CH

n

COOH

2

Fig. 4.1 Fragmentul catenei polipeptidice al moleculei de
proteină, format din resturi de aminoacizi:
a – cisteina, b – alanina, c – serina, d – fenilalanina
Structura primară determină numărul de resturi de
aminoacizi în catena polipeptidică, care sunt aranjate consecutiv
prin intermediul legăturilor peptidice. Macromoleculele sunt
formate din aminoacizii neesenţiali şi esenţiali, cu radicali polari şi
nepolari.
Structura secundară reprezintă lungimea şi forma a două
lanţuri polipeptidice, aranjate sub formă de spirală, stabilizate prin
legături de hidrogen. Catenele polipeptidice pot fi lungi sau foarte
lungi, cu fragmente răsucite sau pliate. Legăturile de hidrogen
intramoleculare se stabilesc între grupările carbonil (CO =) şi
grupările amino (NH2 -). Structura secundară este asigurată de
legăturile de hidrogen şi de alte tipuri de legături slabe (Fig. 4.2 ).
Structura terţiară reprezintă modul de unire a mai multor
lanţurilor polipeptidice cu formarea fibrelor sau particulelor
proteice. Aceste structuri complexe proteice sunt stabilizate prin
diferite legături între resturile R ale aminoacizilor. Structura
terţiară se realizează prin legături covalente şi prin mai multe
legături „relativ slabe” (legături
de hidrogen, ionice, legături
hidrofobe). Legăturile slabe joacă un rol deosebit în formarea
structurii terţiare a proteinelor (Fig. 4.2).
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Structura cuaternară este constituită din mai multe lanţuri
polipeptidice care prezintă combinaţii de molecule cu diferită
structură primară, secundară şi terţiară, asociate între ele în nişte
agregate macromoleculare policatenare. Lanţurile acestei structuri
polimoleculare proteice sunt unite între ele prin multiple legături
slabe necovalente, asigurând stabilitatea macromoleculelor
policatenare.
NH

C=O
C

1

OH
O

HO

CH 2
N

OH

2
3

NH

O
C
O

NH+3

4

CH 3
CH

CH 3

CH 3

5

6
Fig. 4.2 Schema legăturilor relativ slabe în formarea structurii
terţiare a proteinelor
Legături de hidrogen (1, 2, 3): 1 - legături între grupările
peptidice; 2 şi 3 – între grupările polare;
Legături
ionice
(electrostatice): 4 - între resturi de aminoacizi lizina, cu sarcină
pozitivă şi acid aspartic, cu sarcină negativă, Legături hidrofobe:
5 – leucina şi alanina, 6 - fenilalanina – fenilalanina.
Structurile complexe proteice conţin un număr extrem de
mare de legături de hidrogen, legături ionice şi hidrofobe. Energia
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separată a acestor legături este mică comparativ cu energia
legăturilor peptidice sau disulfidice. Însă datorită numărului destul
de mare al legăturilor, energia lor sumară asigură stabilitatea
macromoleculelor native. De menţionat că legăturile de hidrogen
şi
cele ionice participă şi la formarea unor combinaţii a
proteinelor cu alţi compuşi organici. De exemplu, în urma
reacţiilor enzimatice se formează complexe de tip substrat – enzimă.
4.3.1

Clasificarea proteinelor

Există mai multe metode de clasificare a proteinelor: după
proprietăţile lor fizico-chimice, 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.
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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).
miozin, a

Proteinele miofibrilare

actin, a

( 55 . . 60 % )

tropomiozina

Proteinele musculare
( 80 . . .90 %)

Proteinele

mioalbumina,
mioglobulina,
mioglobina,

sarcoplasmatice
Proteinele
cãrnii

( 25 . . 30 % )

miogen
colagen,

reticulinã,

Proteinele conjunctive
( scleroproteine 10 . .20% )

elastinã,

fibroina,
keratina

Fig. 4.3. Proteine principale ale cărnii
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.
O

R

H2C O

O

Ca

P

OH

O P

O

OH

Ca

O

HO

P

CH2

R

O

O

molecula

molecula
de cazeinã

O

puntea de fosfat de calciu
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de cazeinã

Sunt 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 apă şi 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.
Tabelul 4.7. Conţinutul în proteine al unor produse
alimentare
Denumirea
Conţinutul
Denumirea
Conţinutul
alimentului
în proteine, alimentului
în proteine,
%
%
Carne de porcină 11,0...15,0
Cartofi
2,0 ... 2,2
Carne de bovină

18,0....22,0

Carne de pasăre
15,0....22,0
Peşte refrigerat, 16,0 ... 21,5
congelat
Lapte
1,5 ... 4,5
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Caise, Vişine

0,7.. 0,9

Mere
Prune

0,3 ..0,5
0,7 ..0,9

Năut

19,0 .. 21,0

Tabelul 4.7 (continuare)
Lapte praf
25,0 .. 38,0
Brânzeturi

14,0 ...30,0

Floarea
soarelui
Fasole

19,0 .. 21,0

Ouă

12,0 .. 13,0

Drojdii

45,0 .. 46,0

Produse
de 4,5 ... 8,5
panificaţie
Mazăre verde
3,5 ... 5,0

Ciuperci
deshidratate
Soia

36,0.. 45,0

Varză

1,8 .. 4,8

Făină de soia

50,0 ... 53,0

Morcov

1,2 .. 1,4

Tomate

0,5 .. 0,7

Concentrat de 70,0 .. 75,0
soia
Izolat din soia 95,0 .. 96,0

22,0 .. 25,0

35,0 .. 43,9

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
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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
4.8 ).
Tabelul 4.8. Lista aminoacizilor de etalon pentru
determinarea scorului chimic al aminoacizilor esenţiali ai
proteinelor
Denumirea
aminoacidului
Izoleucină

Conţinutul,
mg în 1,0g
de proteine
40

Denumirea
aminoacidului

Conţinutul,
mg în 1,0g
de proteine
60

Leucină

70

Fenilalanină
+ Tirozină
Treonină

Lizină

55

Triptofan

10

Metionină
+ Cisteină

35

Valină

50

Total:

40

360 mg de aminoacizi

Indicele chimic (CS – Chemical Score) reprezintă raportul
dintre conţinutul fiecărui aminoacid esenţial dintr-o proteină
examinată faţă de conţinutul aceluiaşi aminoacid într-o cantitate
egală de proteină etalon. Raportul se exprimă procentual:
mg. AE la 100 g proteina test
CS =

mg. AE la 100 g proteina etalon

unde AE este aminoacid esenţial, mg;
CS – scorul chimic (indicele chimic), %.

.

100
(4.1)

Dacă indicele chimic al unui aminoacid esenţial este cel
mai mic, comparativ cu scorul (CS) aminoacizilor de etalon
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(Tabelul 4.7) , el se numeşte primul aminoacid limitat. Valoarea
CS a aminoacidului limitat determină valoarea biologică şi gradul
de disponibilitate al proteinei în ansamblu.
De exemplu, 1,0 g de proteină testată a unui produs alimentar
conţine (în mg): izoleucină – 45; leucină – 75; lizină – 40; metionină
+ cisteină – 25; fenilalanina + tirozina – 70; treonină –
38; triptofan – 11; valină – 50. Calculând CS, obţinem că primii
aminoacizi limitaţi sunt: metionină + cisteină CS = 71 %; lizină
CS = 73 % şi treonina cu CS = 95 %.
Indicele chimic diferenţiază alimentele sub aspectul lor
proteic şi al valorii lor nutritive. Proteinele de origine animală şi
vegetală se deosebesc după valoarea lor nutritivă. Compoziţia
aminoacizilor proteinelor de origine animală este destul de apropiată
de compoziţia aminoacizilor organismului uman. Proteinele din
carne, peşte, lapte şi ouă conţin toţi aminoacizii esenţiali şi conform
calităţii aparţin clasei I. Proteinele vegetale se caracterizează prin
conţinut inferior al unor aminoacizi esenţiali, în special conţinutul
în lizină, triptofan, treonina. După calitate ele corespund clasei a IIIa (Tabelul 4.9 ).
Tabelul 4.9. Clasificarea nutriţională a proteinelor alimentare
Clasa

Caracteristica proteinelor

Exemple

proteinelor

biochimică

biologică

1

2

3

4

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

Au cea mai
mare eficienţă
în promovarea
creşterii,
pe
care o pot
întreţine, chiar
când aportul
este mai redus.

Proteine de origine
animală:
ovovitelina,
ovoalbumina,
lactalbumina,
mioalbumina,
globulina, cazeina,
miozina, actina etc.

Clasa I
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Tabelul 4.9. (continuare)
1
Clasa II

2
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

3

4

Pentru
întreţinerea creşterii
sunt necesare
cantităţi
aproape de două ori
mai mari şi adaosul
ponderal este mic, dar
la adult pot menţine
bilanţul azotat

Proteine
vegetale:
glicina,
leucozina,
glutenina,
gliadina,
legumelina
etc.

Oricare ar fi
conţinutul lor, nu
pot
întreţine creşterea
şi nici echilibrul
azotat

Colagenul,
zeina

4.4. Proprietăţile fizico – chimice ale proteinelor
De menţionat că pentru produsele alimentare cele mai
importante proprietăţi fizico-chimice ale proteinelor sunt:
- interacţiunea proteinelor cu apă,
- valoarea pH a proteinelor,
- denaturarea proteinelor.
Interacţiunea proteinelor cu apă. Proteinele, fiind
substanţe polimoleculare, formate din resturi de aminoacizi polari
şi nepolari, manifestă capacitatea de a interacţiona cu moleculele
de apă (Tema 2, Apa în produsele alimentare, p. 46 – 47).
Particularităţile
structurii
proteinelor
influenţează
caracterul lor de interacţiune cu moleculele de apă. Grupările
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polare ale macromoleculelor proteice prin interacţiuni de tip
dipol-dipol şi punţi de hidrogen leagă moleculele de apă,
devenind hidratate. Grupările nepolare ale proteinelor, prin
interacţiuni hidrofobe, formează straturi moleculare de apă strict
orientate în jurul fragmentelor nepolare. Prin urmare putem
menţiona că într-o macromoleculă de proteină fragmentele polare
leagă apa, concomitent, fragmentele nepolare, hidrofobe, resping
moleculele de apă şi devin deshidratate cu capacitate de
solubilitate.
Valoarea pH a proteinelor. Una din caracteristicile
importante ale proteinelor este valoarea pH–ului. În funcţie de pH
macromoleculele proteice pot fi încărcate pozitiv sau negativ.
Sarcina electrică a macromoleculei depinde de conţinutul resturilor
de aminoacizi cu grupări libere. Raportul dintre sarcina sumară
electronegativă a grupărilor carboxil disociate (-COO -) şi sarcina
sumară electropozitivă a
amino grupărilor (-NH3+) determină
valoarea pH a proteinelor.
Atunci când predomină grupările carboxil (-COO-)
macromolecula are sarcină negativă cu pH < 7,0. Când predomină
conţinutul amino grupărilor (- NH3+ ) macromolecula va fi
electropozitivă, având valoarea pH>7,0. Sarcina electrică a
proteinelor depinde şi de valoarea pH-ului mediului. În medii
acide (pH < 7,0), macromoleculele de proteine se încarcă pozitiv,
iar în medii alcaline (pH>7,0), macromoleculele proteice sunt
încărcate negativ. Practic toate proteinele solubile la o anumită
valoare a pH-ului devin neutre, atunci
când sarcina sumară
electropozitivă şi sarcina sumară electronegativă a macromoleculei
proteice este egală.
Valoare pH-ului la care se realizează egalitatea sarcinilor
pozitive şi a celor negative se numeşte punct izoelectric (pI). În
punctul izoelectric sarcina electrică completă a moleculei devine
zero. De regulă pI variază în regiunea pH-lui de 4,4 .... 5,3.
Este important că în punctul pI proprietăţile fizico–chimice
ale proteinelor se modifică. Solubilitatea proteinelor devine minimă.
Egalitatea sarcinilor pozitive şi negative conduce la interacţiuni între
moleculele de proteine de tip proteină – proteină,
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urmată de precipitarea lor în medii lichide şi reducerea esenţială a
activităţii chimice.
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 denaturatã

starea nativã

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
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În Fig. 4.5 se prezintă denaturarea macromoleculei proteice
native (a), prin starea intermediară (b) în starea finală denaturată (c).
Denaturarea proteinelor are loc în procesul tratamentului tehnologic
al materiei prime şi al semifabricatelor, ca urmare a modificării
caracteristicilor fizico-chimice a alimentelor. Denaturarea poate fi
iniţiată de parametrii procesului tehnologic şi sub influenţa
compuşilor chimici. În dependenţă de parametrii tratamentului şi
caracteristicile
fizico-chimice ale mediului este posibilă
renaturarea proteinei din stare intermediară în stare iniţială, nativă.
● Parametrii procesului tehnologic care influenţează
denaturarea proteinelor: tratament termic (temperatura ridicată,
congelarea prin acţiunea temperaturii
negative), radiaţii
ultraviolete, radiaţii X,, acţiunea fizică (agitarea intensivă
îndelungată, ultrasunete ), presiuni ridicate.
● Compuşii chimici care provoacă denaturarea proteinelor:
acizii şi bazele, solvenţii organici, sărurile metalelor grele (Fe,
Cu, Hg, Pb, Ag ), detergenţii.
În medii alimentare, denaturarea proteinelor în condiţii reale,
are loc sub acţiunile mixte ale parametrilor tratamentului tehnologic
şi ale compuşilor chimici ai mediului.
Denaturarea proteinelor este un proces complex, care poate
fi reversibilă şi ireversibilă, în funcţie de durata şi intensitatea
tratamentului aplicat. În mod general modificarea structurii
secundare şi terţiare a macromoleculelor de proteine prin
denaturare se prezintă în felul următor:
N

k1

ND

k2

D

k-1

unde N este starea nativă a moleculei, ND - starea
intermediară ;
D - starea denaturată a moleculei,
k1, k-1, k2 - constantele de viteză a proceselor de
denaturare şi renaturare.
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Din schema prezentată
observăm că transformarea
moleculei proteice din stare nativă (N) în stare denaturată (D) are loc
printr-o stare intermediară (ND). Starea intermediară ND, a
proteinelor se formează numai prin dezorganizarea parţială a
structurii secundare şi terţiare a macromoleculei. Proteinele în
stare ND încă îşi păstrează capacitatea de restabilire a legăturilor
necovalente şi a structurii iniţiale. Acest fenomen este cauzat de
diferenţa valorilor constantelor de viteză (k-1 şi k2) a procesului de
denaturare. Când k2 > k-1, denaturarea proteinelor devine
ireversibilă. În caz contrar, când k-1 > k2 denaturarea proteinelor
va fi reversibilă şi conduce la restabilirea structurii native a
moleculei proteice.
Denaturarea reversibilă a proteinelor poate fi observată în
procesele de congelare a alimentelor la temperaturi extrem de
scăzute, mai mici de - 60 .. -70 o C, în procesul de pasteurizare a
alimentelor la temperaturi +130 .. 140 0 C, timp de 60 .. 120
secunde.
În cazul când tratamentul tehnologic al alimentelor este
intensiv şi de lungă durată sau când
în mediul alimentar
concentraţia agenţilor chimici va fi majorată, predomină viteza
procesului de denaturare. Constanta vitezei procesului de
denaturare
k-1, îşi pierde sensul din cauza că denaturarea
proteinelor se petrece printr-o singură etapă cu constanta K.
Denaturarea proteinelor devine ireversibilă :
N

k

D

De exemplu, denaturarea ireversibilă a proteinelor printr-o
singură etapă are loc în procesul tratamentului termic al
alimentelor, la temperaturi t > 60 0C, cu o durată relativ lungă
(sterilizare, pasteurizare, concentrare, deshidratare ş. a.).Cele mai
sensibile sunt proteinele de ouă. Ele denaturează la t = 65 0C cu
formarea structurii de tipul gel. În urma tratamentului termic
proteinele de grâu, carne, soia, zerul de lapte se denaturează cu
formarea structurii gelificate. Sub acţiunea temperaturii proteina
insolubilă colagenul se transformă în gelatină, proteină solubilă, cu
capacitatea de formare a structurii gelificate a produselor din
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carne. Sunt unele proteine care nu se denaturează prin tratament
termic. De exemplu, proteina din lapte cazeina la tratament termic
nu se modifică prin denaturare şi rămâne stabilă în laptele
pasteurizat. Cazeina se denaturează prin modificarea pH prin
reducerea valorii pH la punctul izoelectric, pH 4,6. .4,8.
Este posibilă denaturarea ireversibilă în urma modificării
valorii pH-ului alimentelor prin acidularea lor cu acizi organici.
Proprietăţile proteinelor denaturate se modifică în felul următor:
pierd activitatea biologică (enzimele devin
inactive);
se reduce capacitatea de solubilizare,
se reduce capacitatea de legare a apei,
concomitent creşte capacitatea de hidroliză
enzimatică a proteinelor denaturate.
Hidroliza proteinelor Reacţiile de hidroliză conduc la
transformarea structurii primare a proteinelor. În urma scindării
legăturilor peptidice, macromoleculele proteice se descompun cu
formarea polipeptidelor, peptidelor şi aminoacizilor liberi:
Proteine

+ H 2O

polipeptide

peptide

aminoacizi

Hidroliza proteinelor are loc în procesul tratamentului
tehnologic a materiei prime, în timpul depozitării produselor finite
în tehnologia prelucrării laptelui, cărnii se folosesc procese
speciale pentru a accelera hidroliza proteinelor şi acumula în
alimente aminoacizi liberi (de exemplu, procesul de maturare a
cărnii, obţinerea brânzeturilor ş. a.). Hidroliza proteinelor poate fi
realizată prin acţiunea acizilor, bazelor sau prin acţiunea enzimelor
proteolitice. De asemenea, în prezenţa microorganismelor,
hidroliza proteinelor până la formarea aminoacizilor liberi devine
o etapă preliminară a degradării microbiologică a produselor
alimentare în urma dezaminării, decarboxilării a aminoacizilor. În
vivo hidroliza proteinelor asigură digestia proteinelor şi asimilarea
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lor. Se petrece hidroliza enzimatică prin acţiunile tripsinei şi
pepsinei.
4.5 Proprietăţile funcţionale ale proteinelor
Calitatea alimentelor depinde de compoziţia chimică, de
conţinutul substanţelor chimice şi de interdependenţa lor.
Compuşii chimici exercită diferite funcţii în alimente. Proteinele
conform proprietăţilor sale fizico-chimice şi chimice sunt
substanţe polifuncţionale. Ele participă la formarea structurii
reologice, influenţează gustul şi mirosul, determină valoarea
nutritivă a alimentelor.
Sub termenul ”proprietăţile funcţionale a proteinelor” se
înţelege impactul proteinelor în formarea texturii, proprietăţilor
senzoriale şi valorii nutritive a alimentelor.
Cele mai importante proprietăţi funcţionale ale proteinelor
sunt:
solubilitatea, capacitatea de reţinere a apei, capacitatea de
emulsionare şi reţinere a lipidelor, proprietatea de spumare,
capacitatea de formare a gelurilor, proprietatea de texturizare.
Proprietăţile funcţionale sunt strâns legate de
caracteristicile fizico-chimice ale proteinelor: valoarea pH, masa
moleculară şi solubilitatea lor în apă. Proteinele solubile manifestă
proprietăţi funcţionale. Proteinele insolubile sau cu solubilitate
redusă sunt slab hidratate. Ele, de regulă, nu au capacitatea de a
forma compoziţii alimentare cu viscozitate înaltă, sau compoziţii
gelificate şi emulsii.
Este important de menţionat, că proprietăţile funcţionale
ale proteinelor sunt influenţate şi de particularităţile proceselor
tehnologice aplicate la fabricarea şi păstrarea alimentelor.
Acţiunea şi activitatea proteinelor în produse alimentare
concrete se realizează în dependenţă de metodele de procesare
tehnologică, de parametrii proceselor tehnologice, de textură şi
proprietăţile compuşilor chimici.
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4.5.1 Solubilitatea proteinelor este una din cele mai
importante proprietăţi funcţionale. Solubilitatea se apreciază prin
determinarea conţinutul de proteine în stare solubilă în alimentul
analizat. Solubilitatea proteinelor se caracterizează prin coeficientul,
care reflectă raportul dintre concentraţia proteinelor solubilizate şi
concentraţia totală de proteine în compoziţia alimentului, exprimată
în procente.
Gradul de solubilitate depinde de capacitatea de hidratare a
proteinelor. Hidratarea este rezultatul interacţiunii proteinelor cu
moleculele de apă. Gradul de hidratare şi de solubilitate al
proteinelor este în funcţie de valoarea pH şi depinde de prezenţa
sărurilor. De exemplu, în cazul când valoarea pH corespunde
punctului izoelectric pI, proteinele manifestă cea mai mică
solubilitate. Deplasându-se de la punctul izoelectric, în mediul
acid sau bazic solubilitatea proteinelor creşte. În mediul acid
proteinele au sarcina electrică pozitivă datorită blocării disociaţiei
grupărilor carboxil (-COOH). În mediul bazic proteinele au
sarcină negativă, datorită blocării disociaţiei amino grupelor
(-NH2), care manifestă caracter bazic. În aceste condiţii se
desfăşoară interacţiunea electrostatică de tip dipol – dipol între
ionii apei (H+, OH-) şi grupările polare proteice, localizate pe
suprafaţa macromoleculelor. Proteinele devin hidratate şi se
dizolvă în apă.
Exemple de proteine solubile:
- albuminele din ouă;
- caseina din lapte ;
- globulinele şi albuminele din sânge
(hemoglobina,
fibrinogenul);
- proteinele din muşchi (miogenul şi miosina);
- proteinele din cereale (gluteina din grâu, zeina din porumb);
- nucleoproteidele;
- enzimele;
- hormonii proteici (insulina).
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Cum s-a menţionat, prezenţa sărurilor influenţează
solubilitatea proteinelor. Concentraţiile mici de sare conduc la
creşterea solubilităţii proteinelor. Acest fenomen este datorat
majorării încărcării electrice a proteinelor prin fixarea ionilor sării
disociate şi ca urmare, creşterii gradului de hidratare. În medii cu
concentraţii ridicate de sare, cationii şi anionii sării disociate se
hidratează cu forţe de atracţie mai mari comparativ cu hidratarea
proteinelor. Hidratarea puternică a anionilor sării favorizează
interacţiunile hidrofobe între fragmentele nepolare a moleculelor
proteice, urmată de agregarea proteinelor prin formarea structurii
de tip proteină – proteină şi precipitarea lor. De exemplu, soluţiile
de NaCl sunt utilizate pentru separarea din sisteme complexe a
proteinelor care se deosebesc prin solubilitate. Gradul diferit de
solubilitate al proteinelor serveşte
drept bază
în procedeele
tehnologice de extragere şi separare a anumitor proteine din materii
prime, la obţinerea concentratelor proteice şi utilizarea lor în
fabricarea produselor alimentare.
Solubilitatea proteinelor într-o mare măsură depinde de
numărul grupărilor polare în structura macromoleculelor proteice.
Aranjarea neuniformă a grupărilor polare şi hidrofobe (resturilor
de aminoacizi) pe suprafaţa proteinelor, determină particularităţile
proprietăţilor lor funcţionale.
Macromoleculele proteinelor dizolvate, în special prin
interacţiuni hidrofobe, se transformă în structuri spaţiale specifice.
De exemplu, în urma interacţiunii hidrofobe conformaţia
macromoleculele proteice cu structura desfăşurată se transformă în
configuraţii de globulă, (Fig. 4.6). În acest caz grupările polare ale
macromoleculei proteice se localizează pe suprafaţa globulei, în
timp ce grupările hidrofobe, respinse de molecule de apă, prin
interacţiuni hidrofobe, sunt localizate în interiorul globulei.
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Fig. 4.6 Schema transformării moleculei proteice desfăşurată în
moleculă cu structură de globulă
Suprafaţa globulei proteice care conţine numai grupări
polare este puternic hidratată. Globula proteică devine stabilă în
medii apoase.
Suprafaţa unui număr mare de globule proteice este
formată din grupări mixte - polare şi hidrofobe (Fig.4.7).
Fragmentele grupărilor polare se hidratează şi conţin molecule de
apă legată. Concomitent grupările nepolare (hidrofobe), aranjate
pe suprafaţa globulei, resping moleculele de apă şi formează
legături cu grupările hidrofobe a altor compuşi chimici. În aceste
cazuri putem constata că globula proteică se hidratează parţial.
De exemplu, în medii care conţin apă şi lipide, grupările polare a
globulelor proteice se hidratează, dar grupările hidrofobe prin
interacţiuni cu lipidele formează structuri
cuaternare de tip
proteină + lipide. Structurile stabile parţial hidratate proteină +
lipide sunt larg răspândite în materii prime, se conţin în compoziţiile
produselor alimentare (salamuri, brânzeturi, unt ş. a.).
Cu pierderea solubilităţii proteinelor putem menţiona, că
în majoritatea cazurilor calitatea alimentelor se reduce. De regulă,
în urma tratamentului tehnologic (tratamentul termic, uscare,
congelare, maturarea cărnii ş. a.) solubilitatea şi proprietăţile
funcţionale ale proteinelor se modifică.
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Fig. 4.7 Schema aranjării pe suprafaţa globulei proteice a
grupărilor polare şi hidrofobe. O – grupările polare, ●
grupările hidrofobe

–

Cu
scăderea solubilităţii proteinelor se modifică textura
alimentelor, se reduce calitatea produselor lichide şi a produselor
gelificate.
4.5.2

Capacitatea de reţinere a apei (CRA)

Modul de interacţiune a proteinelor cu apă este specific
pentru produsele alimentare solide. În acest context modalitatea
hidratării proteinelor în ţesutul muscular al cărnii prezintă un interes
deosebit. Textura ţesutului muscular a cărnii se caracterizează ca
un sistem solid cu conţinut de proteine structurate. Capacitatea de
hidratare a proteinelor cărnii se apreciază prin indicele numit
capacitatea de reţinere a apei (CRA). Indicele CRA reflectă
conţinutul de apă reţinut în ţesutul muscular şi se exprimă în
procente. CRA este influenţată de conţinutul şi structura
proteinelor.

Fig. 4.8 Schema structurii matriţei de filamente cu conţinut de
apă imobilizată
- apa imobilizată
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CRA, %

Circa 75 % din apa totală a cărnii este imobilizată în structura
miofibrilară, în special de filamentele actinei şi miozinei (Fig. 4.8).
Prezenţa efectelor de creştere sau descreştere a capacităţii de
reţinere a apei este determinată numai de conţinutul apei libere,
legată fizic, care posedă mobilitate în ţesutul muscular.
Cum s-a vizat mai sus, atât
structura proteinelor secundară, terţiară şi cuaternată cît şi textura ţesutului muscular
depinde de valoarea pH –ului. La rândul său, capacitatea de
hidratare şi reţinere a apei de către proteine este influenţată de
structura matriţei de filamente a ţesutului muscular. Deci, rezultă că
una din cele mai importante caracteristici fizico-chimice ale
proteinelor, care influenţată capacitatea de reţinere a apei, este
valoarea pH. CRA a proteinelor în funcţie de valoarea pH este
variabil. Dependenţa CRA de valoarea pH a proteinelor este
prezentată grafic în figura 4.9.
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Fig. 4.9 Capacitatea de reţinere a apei (CRA, %) de către
proteinele cărnii de bovină în funcţie de valoarea pH –ului
Din graficul prezentat în Fig. 4.9 observăm că cea mai
mică valoare a CRA se obţine în limitele pH 5,2 ... 5,3 . Aceste
valori ale pH –ului corespund punctului izoelectric ( pI ) al
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proteinelor în ţesutul muscular.
În punctul pI proteinele
manifestă cea mai mică solubilitate. Numărul de legături ionice
între proteine este maximal, (suma sarcinilor electronegative şi
electropozitive devine egală). Moleculele proteice se unesc prin
interacţiuni proteină – proteină, ce duce la comprimarea matriţei
de filamente şi scăderea capacităţii de reţinere a apei (Fig. 4.10,
b).
În mediul acid, pH < 5,0 se observă majorarea CRA şi
predomină sarcina electrică pozitivă a filamentelor proteice. În
aceste condiţii filamentele se resping şi capacitatea de reţinere a
apei creşte în urma pătrunderii apei în spaţiul liber între filamente
(Fig. 4.10, a).
În mediul bazic, pH > 5,3...5,4 se observă cel mai mare
CRA. Filamentele proteice devin încărcate cu sarcina electrică
negativă. Deplasarea
pH–ului în direcţia majorării valorii,
conduce la creşterea esenţială a încărcării electrice negative a
proteinelor. Prin urmare, filamentele proteice încărcate se
resping destul de puternic. În structura matriţei de filamente se
formează
un spaţiu liber majorat, ce duce la pătrunderea
moleculelor de apă şi creşterea semnificativă a CRA cărnii. (Fig.
4.10, c).

c
a
b
Fig. 4.10 Schema structurii matriţei de filamente a
ţesutului muscular în funcţie de valoarea pH a cărnii:
a) mediu acid, pH < 5,0 b ) în punctul izoelectric, pH ~ 5,2 ...
5,3 c ) mediu bazic, pH > 5,3...5,4
Prezintă interes asupra efectului CRA a produsului
influenţa mixtă a valorii pH a proteinelor şi conţinutul de sare
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NaCl . În general, CRA este maximal în mediu cu pH > 5,3...5,4
şi conţinutul de NaCl circa 5,0 %, ( 0,8 ... 1,0 Mol ), (Fig. 4.11).
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Fig. 4.11 Efectul influenţii NaCl asupra (CRA, % ) a cărnii de
bovină în mediu cu pH > 5,3...5,4

Influenţa sării NaCl se realizează prin formarea puterii
ionice a mediului. Puterea ionică a NaCl se determină cu relaţia:
1
(4.2)
µ = ∑ ciΖ 2
2
unde µ - este puterea ionică, ci – concentraţia molară a NaCl, Z
– valenţa ionilor Na+, Cl-.
CRA în mediu pH > 5,3...5,4, şi µ = 0,4 . .0,5, este
maximal, datorită formării proteinelor puternic ionizate cu anionii
de Cl-. Prin urmare, proteinele devin puternic încărcate negativ,
determinând scăderea interacţiunii electrostatice dintre filamentele
proteice vecine. Filamentele se resping şi în spaţiul liber dintre
filamente pătrunde apa, formând structuri puternic hidratate de tip
proteină – apă.
Atunci când concentraţia NaCl va fi mai mare de 1,0 Mol,
adiţionarea cantitativă a anionilor de Cl- şi cationilor Na+ de către
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proteine devine practic egală. Încărcătura electrică a proteinelor
tinde spre egalitatea sarcinilor pozitive şi negative. În aceste condiţii
au loc interacţiuni de două tipuri: proteină – apă şi proteină –
proteină. Formarea agregatelor proteice de tip proteină
– proteină conduce la o hidratare inferioară şi scăderea a CRA.
Capacitatea de reţinere a apei este o proprietate funcţională
a proteinelor din textura cărnii, larg utilizată în tehnologia
alimentară.
4.5.3 Capacitatea de formare a gelurilor
Proteinele în stare solubilă sau dispersată manifestă
capacitatea de a forma geluri. Gelificarea este un proces fizicochimic de transformare a soluţiilor coloidale lichide în structuri cu
textură de tip gel.
Structura tridimensională a macromoleculelor de proteine stă
la baza formării mediului gelificat. Mecanismul procesului de
gelificare poate fi prezentată prin unele simplificări. Fragmentele
hidrofobe ale macromoleculelor proteice prin interacţiuni proteină
– proteină formează un fel de noduri între molecule. Concomitent
fragmentele polare a acestor macromolecule se hidratează prin
adiţionarea moleculelor de apă. Deci, se formează structuri
macromoleculare sub formă de carcasă, de tipul proteină –apă –
proteină şi apă – proteină - apă, legate între ele prin noduri.
Structurile
proteină – apă – proteină,
prin forţe de
respingere electrostatice, menţin moleculele proteice în stare ne
coagulată. Aceste interacţiuni determină transformarea soluţiilor
coloidale lichide în stare gelificată.
Gelatina are capacitate universală de a forma geluri. Ea
este o proteină de origine animală, formată din catene polipeptidice
liniare , cu masă moleculară diferită, fără gust şi miros. Din 18
resturi de aminoacizi ai gelatinei circa 90 % sunt ionizate şi 10 %
sunt neutre (alanina, prolina), cu proprietăţi hidrofobe.
Gelatina se dizolvă bine în apă, în lapte, soluţii de
zaharoză, soluţii de sare, la temperaturi mai mare de 400C.
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Capacitatea de gelificare nu depinde de valoarea pH a mediului şi de
prezenţa altor agenţi ca: zaharoza, cationii bivalenţi. Condiţiile
necesare pentru formarea gelurilor sunt: concentraţia de gelatină
2,0 . ..10,0 % şi temperatura mai mică de 300C. Gelurile de
gelatină la încălzire / răcire sunt termoreversibile.
În industria alimentară se obţin produse cu structură
gelificată pe baza diferitor proteine, de exemplu, proteine din soia,
proteinele laptelui – cazeina,
β-lactoglobulina,
proteine
dispersate în soluţii: colagenul, actomiozina, albumine ş.a.. De
asemenea, proteinele pot forma geluri
prin interacţiuni
cu
polizaharidele. De exemplu, geluri de tip gelatina + pectina,
cazeina + k-carrageenan ş.a.
4.5.4. Capacitatea de emulsionare şi reţinere a lipidelor
Unele compoziţii alimentare complexe care conţin apă,
grăsime, substanţe hidro - şi liposolubile prezintă sisteme de tipul
emulsii, cu viscozitate înaltă sau cu structură solidă. De exemplu,
alimente din carne, lapte,
cum ar fi: salamuri, smântână,
brânzeturi, îngheţată, sosuri, ş. a. În astfel de alimente complexe
proteinele exercită funcţia de stabilizare a structurii emulsiilor de
tipul Apa /Lipide sau Lipide /Apa.
Macromoleculele proteice formate din catene polipeptidice
ionizate cu sarcini electrice, şi fragmente neutre (hidrofobe),
manifestă capacitate dublă, de hidratare şi de interacţiuni
hidrofobe. În compoziţii complexe aceste macromolecule sunt
orientate şi aranjate într-un mod determinat.
Prin agitarea intensivă a unor compoziţii alimentare
complexe de proteine, apă şi grăsimi, în urma hidratării şi
interacţiunii hidrofobe se formează structuri macromoleculare
combinate. Pe suprafaţa macromoleculelor de proteine şi pe catenele
polipeptidice ionizate se adiţionează apa. Concomitent, fragmentele
hidrofobe ale macromoleculelor proteice resping moleculele de apă
şi adiţionează fragmentele hidrofobe ale lipidelor.
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Compoziţiile formate din proteine, apă şi lipide sunt
ordonate în felul următor: fragmentele polare ale proteinelor leagă
apa, în acelaşi timp fragmentele hidrofobe a macromoleculelor
proteice leagă lipidele prin interacţiuni hidrofobe. Prin urmare
moleculele lipidelor sunt reţinute de macromoleculele proteice
(Fig. 4.12 ).

Fig. 4.12 Schema structurii macromoleculei globulare de proteină
cu molecule adiţionate de lipide.
- grupările polare,
şi
- grupările
hidrofobe a moleculei de proteină,
moleculele de lipide cu „coadă” hidrofobă
Prin mecanismul similar de reţinere a lipidelor se formează
emulsii de tipul Apa /Lipide sau Lipide /Apa. Pentru astfel de
sisteme alimentare, care prezintă baza structurii produselor finite,
este importantă stabilitatea emulsiilor în timpul păstrării. În
general, proteinele sunt stabilizatori slabi în special pentru
emulsiile de tip Apa /Lipide. Emulsiile Apa /Lipide se descompun
uşor din cauza capacităţii dominante de hidratare a proteinelor.
4.5.5

Capacitatea de spumare a proteinelor

Spumele prezintă sisteme dispersate cu conţinut de bule de
gaz într-o fază lichidă sau solidă, separate prin interacţiunea
substanţelor tensioactive. Spumele se obţin prin malaxarea
mecanică a gazelor (aerului) în compoziţii lichide proteice şi
agitare intensivă a mediului aerat. De asemenea, spumele se obţin
în urma formării bioxidului de carbon la fermentarea aluatului sau
prin reacţii chimice cu utilizarea spumanţilor. Produsele
alimentare caracterizate ca „spume” sunt: frişca, sufleurile,
îngheţata ş.a. Anumite proteine manifestă capacitatea de a activa
ca agenţi tensioactivi şi a forma spume în compoziţii alimentare.
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Spumele care prezintă sisteme gaz / lichid, sunt formate din
bule de gaz încorporate în lamele - straturi subţiri de lichid.
Stabilizarea bulelor de gaz la interfaţă gaz / lichid se asigură de
proteine tensioactive, localizate în structurile lamelelor. În lamele
se formează două filme de proteine polare tensioactive, într-un
strat ultrasubţire de lichid, care se resping una de alta (Fig.4.13 ).
În cazul când alimentele prezintă sisteme disperse de tipul
gaz într-o fază solidă, de exemplu pâinea, iniţial, în aluat se
formează sistemul gaz / lichid. În continuare, în urma tratamentului
termic şi deshidratării, aluatul se transformă în stare solidă,
concomitent aluatul (sistema gaz / lichid) se transformă în pâine sistema gaz / solid.
Capacitatea de spumare a proteinelor se determină prin
măsurarea volumului şi a duratei de stabilitate a spumei formate de
proteinele examinate. Se exprimă capacitatea de spumare a
proteinelor prin raportul dintre volumul spumei şi masa
proteinelor.

Fig. 4.13. Reprezentarea schematică a structurii spumei cu lamele
de bule formate din două filme de proteină tensioactivă
- bulele de gaz.;
proteinelor tensioactive
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- grupările polare a

Stabilitatea spumei se determină prin timpul necesar pentru
ca spuma să-şi reducă volumul la jumătate din volumul iniţial, sau
cantitatea de lichid care se eliberează după un anumit timp.
Structura spumei depinde de valoarea pH, temperatura
mediului, de concentraţia proteinelor, conţinutul sărurilor,
zaharozei, lipidelor, fibrelor alimentare. O importanţă deosebită
prezintă natura şi structura proteinelor.
Calitatea unor alimente se apreciază după volumul bulelor
spumei, care se formează în dependenţă de parametrii procesului
tehnologic şi de alţi factori. De exemplu, proteina - glutenina de grâu
formează bule de spumă cu dimensiuni mari, în comparaţie cu
proteina - gliadina.
4.5.6 Capacitatea de formare a combinaţiilor
complexe proteina – polizaharide
Prin reacţii între proteine şi macromolecule de polizaharide
cu sarcini negative (pectine, alginate, carboximetilceluloza ş.a.) se
obţin combinaţii complexe
proteina – polizaharid. Formarea
combinaţiilor complexe se realizează prin interacţiunea grupărilor
polare cu sarcini pozitive a proteinelor şi grupările carboxil disociate
a polizaharidelor cu sarcini negative. Combinaţiile complexe
proteina – polizaharid sunt insolubile în apă, îmbibă foarte bine
apa şi manifestă capacitate sporită de reţinere a apei. De asemenea,
complexele proteina – polizaharid sunt substanţe cu proprietăţi
tensioactive şi pot stabiliza emulsii de tip Lipide / Apa.
Reacţia între proteine şi polizaharide se foloseşte la
limpezirea sucurilor prin eliminarea substanţelor pectine. Tratarea
sucurilor cu soluţii de gelatină conduce la formarea combinaţiilor
insolubile de gelatină – pectină sub formă de precipitat.
În tehnologia prelucrării laptelui sunt elaborate procedee
de separare pe fracţii a proteinelor cu utilizarea pectinei. În urma
agitării laptelui cu soluţii de pectină metoxilată, prin interacţiuni
proteină-pectină, se formează două straturi separate de soluţii
disperse coloidale: stratul superior prezintă faza de cazeină-pectină
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concentrată, iar stratul de jos - faza de lactoalbumine - pectina şi
lactoglobuline - pectina concentrată.
Fracţia laptelui cu conţinut de lactoalbumine şi
lactoglobuline concentrate se foloseşte în tehnologia de obţinere a
laptelui fără cazeină. Combinaţii complexe de cazeină-pectină,
lactoalbumine - pectina, lactoglobuline-pectina se utilizează în
diferite scopuri. De exemplu, după înlăturarea pectinei, proteinele
cazeina, lactoalbumine şi lactoglobuline se folosesc pentru obţinerea
alimentelor funcţionale din lapte.
4.6

Proteine cu proprietăţi funcţionale modificate

Una din direcţiile importante în tehnologia alimentară este
obţinerea produselor alimentare cu utilizarea izolatelor proteice.
Izolate (sau concentrate) proteice se obţin din materii prime bogate
în proteine. Principiul obţinerii izolatelor proteice constă în extracţia
proteinelor din materii prime, eliminarea din extracte a substanţelor
ne proteice, concentrarea şi uscarea proteinelor izolate.
Cele mai utilizate izolate proteice se obţin din soia, grâu,
lapte. Izolatele proteice din soia prezintă compoziţii cu un conţinut
de proteine peste 90 % din conţinutul total al substanţelor uscate.
Din făină din grâu se extrage proteina gluten. Prin extracţia cu apă
din făină se elimină componentele ne proteice hidrosolubile
(amidonul, substanţe minerale), iar glutenul umed rămâne sub
formă de masă hidratată solidă în cantităţi de 75 – 80%. Glutenul
pulbere se obţine prin uscarea glutenului umed.
Din lapte degresat prin precipitare se obţine izolat de
cazeină, care poate fi transformat în cazeinaţi de sodiu, de calciu şi
de alte tipuri. De asemenea se obţin izolate proteice concentrate din
zer fără lipide.
Izolatele proteice se folosesc pentru ameliorarea valorii
nutritive a alimentelor, prin lărgirea sortimentului de produse cu
conţinut de proteine, în special a produselor funcţionale, prin
ameliorarea tehnologiei de fabricare a alimentelor.
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Ameliorarea valorii nutritive a unor alimente cu utilizarea
izolatelor proteice se face în scopul majorării conţinutul limitat al
unor aminoacizi esenţiali. Majorarea scorului chimic (CS) de
aminoacizi esenţiali limitaţi în alimente cu adaos de izolate proteice,
de regulă, trebuie să fie egal sau mai mare faţă de aminoacizii
respectivi ai proteinei de etalon (CS = 1,0). De exemplu, este
cunoscut că proteinele alimentelor din cereale (grâu, porumb,
sorgo), au un conţinut limitat de aminoacizi esenţiali: de lizină,
treonină, triptofan. Ameliorarea valorii nutritive a acestor alimente
se face cu adaos de izolate proteice din lapte, care conţin în cantităţi
suficiente aminoacizi esenţiali: lizină, treonină şi triptofan.
Pentru obţinerea izolatelor proteice cu proprietăţi funcţionale
determinate au fost elaborate metode chimice, fizico- chimice,
biochimice. Cele mai frecvent corectate proprietăţi funcţionale a
izolatelor proteice sunt:
- majorarea gradului de hidratare şi solubilitate a izolatelor
proteice ;
- sporirea capacităţii de formare a compoziţiilor gelificate;
- sporirea capacităţii de emulsionare şi reţinere a lipidelor;
- sporirea capacităţii de spumare a izolatelor proteice;
- capacitatea de formare a compoziţiilor complexe cu
poliglucide
Corectarea proprietăţilor funcţionale a izolatelor
proteinelor se face prin metode speciale de extragere a proteinelor,
prin utilizarea parametrilor optimizaţi ai procesului de uscare, prin
tratament fizico-chimic şi biochimic cu utilizarea enzimelor, prin
modificări chimice a structurii proteinelor.
De regulă majorarea sarcinii electrice pozitive sau negative
a proteinelor determină obţinerea izolatelor proteice cu capacitate
sporită de hidratare, solubilizare şi
gelificare. Astfel
de
proprietăţi funcţionale au fost obţinute la o gamă mare de izolate
proteice din soia, inclusiv din soia genetic modificată. Izolatele se
folosesc în tehnologia fabricării produselor din carne, în
panificaţie, pentru obţinerea alimentelor combinate din materii
prime de origine vegetală şi animală. Datorită proprietăţilor sale
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funcţionale, izolatele, proteice joacă un rol semnificativ în
formarea texturii alimentelor, manifestă capacitatea sporită de
reţinere a apei.
Un număr de izolate proteice prezintă complexe de
proteine şi substanţe din clasa lipidelor (lecitina, mono- şi
digliceride). Complexarea proteinelor cu substanţe hidrofobe
conduce la formarea compozitelor de izolate proteice cu
proprietăţi de spumare, de emulsionare şi stabilizare a emulsiilor
de tip A / U, sau U / A.
Plasteinele sunt izolate proteice, formate din peptide din
soia, cazeină, gluten, zeină cu încorporarea unui număr de
aminoacizi esenţiali. Se obţin plasteinele prin aşa numită reacţia de
plastinizare. Schema generală a reacţiei de plastinizare poate fi
prezentată astfel:
concentrat de
Proteinã

hidroliza

brutã

proteaze

Peptide cu masa
molecularã

680 - 2000

peptide

concentrare

( 30- 40 %)

+

aminoacizi
esentiali
enzime sinteza
plasteine

Reacţia de plastinizare se foloseşte pentru îmbunătăţirea
valorii nutritive a proteinelor prin încorporarea aminoacizilor
esenţiali în moleculele proteice. De exemplu, proteinele din soia
(peptidele) se îmbogăţesc prin încorporarea
aminoacizilor
metionină şi cisteină. În zeină se încorporează lizină, triptofan,
tiamină. Glutenul, proteina din cereale, se îmbogăţeşte cu lizină.
Prin reacţia de plastinizare, din extracte proteice vegetale,
se elimină o serie de compuşi care afectează inocuitatea
proteinelor. Astfel, se pot elimina glucozide, saponine, pigmenţi,
trigliceride. Concomitent se îndepărtează şi mirosul neplăcut de
fasole (1 – hexanalul). În general, plasteinele pot fi caracterizate ca
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proteine cu valoare nutritivă sporită şi proprietăţi funcţionale
modificate.
4.7. Modificarea proteinelor în alimente prin reacţia
Maillard
În procesul de fabricare şi păstrare al produselor alimentare
care conţin proteine pot avea loc diverse reacţii chimice cu formarea
unei game de compuşi chimici. Proteinele, peptidele şi aminoacizii
liberi pot reacţiona cu zaharuri reducătoare, compuşi carbonilici,
printr-o serie de reacţii chimice ne enzimatice de tip Maillard. Prin
urmare în alimente se formează o gamă de compuşi de culoare
brună, substanţe cu o diversitate mare de aromă.
Reacţia Maillard are loc în procesele tehnologice de
obţinere a produselor de origine vegetală şi animală. Compuşii
reacţiei Maillard se formează în procesul de deshidratare termică
(uscare), prin prăjire (carne, cartofi şi alte legume ), în procesul de
concentrare (sucuri concentrate, paste de legume şi de fructe, lapte
concentrat), coacere a pâinii şi biscuiţilor, obţinere a cafelei
prăjite. Compuşii de culoare brună, formaţi în urma reacţiilor
Maillard, se numesc melanoidine.
Pentru prima dată reacţia de formare a compuşilor de culoare
brună prin interacţiuni chimice între proteine şi zaharuri reducătoare
a fost studiată de savantul Maillard (anul 1911).
În natură, prin reacţii chimice şi biochimice, se obţin şi alte
substanţe cu culoare brună şi neagră, numite substanţe guminice şi
melanine. Substanţele guminice se formează în sol. Resturile de
plante se descompun prin acţiunea microorganismelor
actinomicetelor cu formarea ligninelor. Ligninele prin reacţiile
biochimice cu proteine şi alte substanţe azotate, se transformă în
substanţe guminice de culoare neagră. Melaninele sunt substanţe
colorate care se obţin prin reacţii biochimice cu participarea
aminoacizilor, în special a tirozinei, şi joacă un rol important la
pigmentarea pielii animalelor.
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Reacţiile Maillard se desfăşoară în procesul tratamentului
termic al alimentelor. La temperaturi > 80...900C viteza reacţiilor
este accelerată, la temperaturi reduse, < de 30...400C, viteza
reacţiilor este lentă. De menţionat, că în produsele alimentare
păstrate la temperaturi mai mari de 20...250C, formarea
melanoidinelor continuă cu o viteză destul de lentă, însă după o
perioadă de timp, produsele devin brune (sucurile concentrate,
laptele concentrat, mierea ş. a.)
Reacţiile Maillard prezintă un proces chimic complex. Ele se
desfăşoară în mai multe etape. Iniţial se obţin compuşi intermediari
în urma reacţiilor de oxidoreducere şi condensare. În continuare, ei
prin modificări chimice se transformă în melanoidine –
polimeri cu azot de culoare brună şi substanţe cu masa moleculară
relativ mică (Fig. 4.14).
Iniţierea reacţiilor Maillard se efectuează prin interacţiuni
între pentoze, hexose şi alte zaharuri simple reducătoare şi
aminoacizi sau proteine care conţin amino-grupe libere. Se formează
o substanţă primară intermediară – glucozilamină decolorată, cu o
activitate chimică sporită.
Direcţia (1) de interacţiuni (Fig. 4.14 ), se desfăşoară prin
procesul de deshidratare a compuşilor intermediari. Prin urmare se
formează compuşi heterociclici furfurol, oximetilfurfurol (OMF) ş.
a. Majoritatea acestor compuşi sunt de culoare brună cu miros
specific.
Direcţia (2) de interacţiuni de regulă se desfăşoară în urma
descompunerii substanţei intermediare 1-amino-1-deoxi-2-fructoza
cu formare a compuşilor carbonilici cu masă moleculară mică şi
senzaţii de aromă (acetol, diacetil, aminoacizi).
Direcţia (3) de interacţiuni se deosebeşte de cele două prin
tipul reacţiilor. Modificările chimice a 1-amino-1-deoxi-2-fructoza
se desfăşoară prin reacţii de deshidratare, în special prin reacţii de
oxido-reducere cu formarea reductonilor, care se transformă prin
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reacţia lui Strecker în aldehide, amine, aldamine ş. a. substanţe, cu
diferite senzaţii de aromă.
În etapa finală a reacţiei Maillard, prin reacţii de
condensare, se formează substanţe cu masă moleculară relativ
mare, cu structură chimică complexă şi culoare brună. Aceste
substanţe se numesc - melanoidine. Concomitent cu
melanoidinele, prin reacţii de scindare, oxido-reducere, se
acumulează şi alţi compuşi chimici ca: aldamine, cetamine ş. a.
zaharuri simple
reducãtoare

+

Proteine - NH2

Glucozilamine

1 - amino - 1-deoxi - 2 - fructoza

3

2

1
deshidratare

deshidratare

scindare

- 2 H2O

- 3 H2O
furfurol, OMF

reductone

compusi carbonilici
(diacetil, acetol )

dehidroreductone
reactia Strecker
aldehide

amine
- CO2

Aldamine, Aldoze,Cetamine

melanoidine
Fig. 4.14 Schema generală a reacţiilor Maillard
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4.8. Mecanismul reacţiei Maillard
Ţinând cont de uşurinţa cu care zaharurile reducătoare
reacţionează cu substanţe azotate, etapa iniţială se desfăşoară prin
interacţiuni între grupările carbonil (= CO) a zaharurilor reducătoare
şi amino grupele (-NH2) libere ale proteinelor, aminoacizilor şi a
altor substanţe azotate.
În stare solubilă, în medii apoase, monozaharidele sunt sub
formă ciclică. Grupările hidroxil semiacetalice a monozaharidelor
manifestă activitate chimică sporită şi reacţionează uşor cu amino
grupele
proteinelor. Pentru elucidarea mecanismului reacţiilor
Maillard, în continuare structura monozaharidele se va prezenta
sub formă aciclică.
Iniţierea şi desfăşurarea reacţiei Maillard este influenţată de
următorii parametri:
- sunt favorabile valorile pH ale mediului acid sau bazic;
în mediul bazic viteza reacţiei este mai mare;
- temperatura ridicată a produsului este favorabilă;
- viteza reacţiei depinde de la activitatea apei. Doar în
produsele alimentare cu aw = 0,6 ... 0,8 au loc reacţii
Maillard.
- prezenţa metalelor
Cu (II), Fe (II) şi Fe (III),
accelerează viteza reacţiei.
Reacţia Maillard se desfăşoară prin condensare. Grupările
aminice din structura proteinelor sau a aminoacizilor reacţionează
cu grupările carbonil ale zaharurilor reducătoare cu formarea unei
baze Schiff care prin ciclizare se transformă în glucozilamină-Nsubstituită:
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R
R N
R

O=C-H

(H - C - OH) n

NH
HO

+R

NH2

HO

C

1

O

CH

CH2OH

CH2OH

h e xo z ã

( H - C - OH) n

( H - C - OH) n

( H - C - OH) n

CH2OH

CH

CH

2

H

NH

CH2OH

baza Schiff

În continuare, la etapa a doua, prin transpoziţia Amadori
(în urma reamplasării radicalului de hidrogen, H+) glucozilaminăN-substituită se transformă în substanţă 1-amino-1-deoxi-2frucroza:
R NH
R NH
R N
+
R NH
CH

CH

( H - C - OH ) n

1

CH
CH 2OH

glucozilaminã

O

+ H+

H+

CHOH
( H - C - OH ) n

CH

CH2

COH

C

( H - C - OH ) n

1

CH2OH

CH 2OH

cationul bazei
Schiff

baza Schiff

1

O

( H - C - OH ) n

1

CH2OH

1 amino - 1 deoxi
- 2 fructozã

Molecula 1-amino-1-deoxi-2-fructoza, sub formă enolică –
1,2 este substanţă intermediară cu cea mai largă implicare în
reacţia Maillard. Substanţele intermediare sub formă enolică joacă
un rol important în transformările chimice şi în formarea diferitor
compuşi ai reacţiei Maillard. Cu formarea 1-amino-1-deoxi-2fructoza etapa iniţială de desfăşurare a reacţiei Maillard se
termină. În continuare reacţia se desfăşoară în trei direcţii.
Direcţia (1) reacţiei se începe de la transformările chimice
ale 1-amino-1-deoxi-2-fructoza. Prin deshidratarea moderată a 1amino-1-deoxi-2-fructoza, pierzând trei molecule de apă şi
eliminând restul de proteină, se formează compuşi heterociclici ca
furfurolul, ca 5-oximetilfurfurolul.
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Atunci când în structura moleculei 1-amino-1-deoxi-2fructoza se conţine resturi de hexoze (glucoză, fructoză), în urma
deshidratării se formează 5-oximetilfurfurolul:
R

NH
CH2

R NH2

O

C

O

C

2

H 2O

( H - C - OH )3

H

CH2OH

O

5 - oximetilfurfurol

CH2OH

Dacă în structura moleculei 1-amino-1-deoxi-2-fructoza se
conţine resturi de pentoze (riboză, xiloză), în urma deshidratării se
formează furfurol:
R

NH
CH
CH2
C

R
O

CH

NH2

2 H 2O

HC

C

(H - C - OH ) 2

O
H

O

CH2 OH

furfurol

Furfurolul manifestă activitate chimică sporită. În mediu acid,
pH< 7, furfurolul reacţionează cu alcooli, formând acetoli, cu
diversă aromă, în funcţie de natura alcoolului:
CH
HC

CH

CH

CH
C

O
H

+ 2R

OH

OR
HC

O

CH
O

acetol
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OR

+ H2O

Prin reacţii de condensare între furfurol şi proteine,
aminoacizi, amine, se obţin substanţe aldamine ( baze Schiff ):
CH

CH

CH
O
C
H

HC

+

R

CH

+

NH2

CH

HC

N

H2O

R

O

O

aldaminã

Direcţia (3) reacţiei Maillard reflectă căile principale de
formare a substanţelor cu proprietăţi reducătoare - reductoane şi
dehidroreductoane. Printr-o serie de reacţii, plecînd de la 1-amino1-deoxi-2-fructoza, din moleculă se elimină restul de proteină
(Prot- NH2) sau substanţa azotată, cu formarea unei substanţe
reducătoare - dehidroreducton de tip diacetil. Mecanismul reacţiilor
poate fi prezentat în felul următor:
Prot NH

Prot NH

CH2

CH2

C

O

CHOH

C
C

CH2
C

OH
OH

(Prot NH2)

CH3

CH3
OH

C

O

C

O

O

CH OH

CHOH

CHOH

CHOH

C

O

C

CHOH

CHOH

CHOH

CHOH

CHOH

CHOH

CHOH

CH2OH

CH2OH

CH2OH

CH2OH

CH2OH

4.8.1. Reacţia Strecker
Degradarea aminoacizilor prin acţiunea reductonilor se
numeşte reacţia Strecker. Prin acţiunea reductonilor, aminoacizii
în final se descompun în enolamine şi aldehide. Această direcţie
este una din cele mai importante căi ale reacţiei Maillard de
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formare a substanţelor de aromă. Schemele generale ale reacţiei
Strecker sunt:
R1

R1

C O

C

NH2

C

OH

+

C O

R3

CH

COOH

NH2

R2

R1

C

O

+

CH
R3

COH

+ CO2

enolaminã

R1
O

R3

aldehidã

R2

dehidroreducton

C

+

CH

COOH

C

NH2

R1 C
O

NH2

R2

+ NH3

O

O
R3

R2

R2

C

COH

+ CO2

aminocetonã

Degradarea aminoacizilor prin reacţia Strecker conduce la
formarea aldehidelor cu miros diferit. Concomitent enolaminele prin
reacţia de condensare se transformă în pirazine - substanţe volatile
de aromă. De exemplu, prin reacţia Strecker, între aminoacidul
valină şi diacetil (dehidroreducton) se formează izobutiraldehida şi
tetrametilpirazina prin ciclizarea a două molecule de aminocetonă:
CH3

CH3

CH3

C

O

C

O

+

NH2

CH

CH

C

CH3

CH

CH3
O

+

CH3

CH

COH

+ CO2

NH2

COOH

CH3

CH3

diacetil

valinã
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izobutiralaldehidã

N

CH3

2

C

O

CH

CH3

NH2

+ H2O
CO2

CH3

CH3

CH3

CH3
N

tetrametilpirazinã

Este necesar de accentuat că degradarea aminoacizilor, în
special a aminoacizilor esenţiali, diminuează valoarea nutritivă a
alimentelor.
4.8.2 Factorii care influenţează reacţia Maillard
Influenţa reacţiei Maillard asupra calităţii alimentelor
poate fi pozitivă sau negativă. Pentru unele alimente, compuşii
reacţiei conduc la ameliorarea proprietăţilor senzoriale în urma
formării substanţelor cu miros şi gust plăcut. De exemplu, la prăjirea
cărnii, peştelui, a boabelor de cafea şi a legumelor (cartofi,
vinete, ardei dulce, ceapă ş.a.) se obţin produse finite cu aspect
atrăgător, gust şi miros plăcut.
Însă în produsele alimentare din lapte, fructe şi legume,
care se obţin prin tratament termic (uscare, concentrare, sterilizare)
se acumulează un număr de compuşi chimici care influenţează
negativ calitatea lor. Formarea melanoidinelor modifică negativ
aspectul produselor finite. În unele cazuri se formează substanţe cu
miros neplăcut care nu sunt admise în alimente. De menţionat că
în majoritatea produselor alimentare, obţinute prin tratament
termic şi păstrate o perioadă de timp, în urma reacţiei Maillard,
se acumulează compuşi chimici, care într-o măsură mai mare sau
mai mică influenţează negativ asupra unor caracteristici ai calităţii
senzoriale şi asupra valorii nutritive (reacţia Strecker). Având în
vedere apariţia efectelor negative, este necesar de prezentat
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informaţii despre factorii care determină posibile modificări ale
alimentelor în urma reacţiei Maillard.
Influenţa valorii pH. În medii acide, cu valori ale pH-ului
inferioare, îmbrunarea alimentelor este relativ mică datorită
blocării parţiale a procesul de formare a glucozilaminei.
Îmbrunarea alimentelor cu pH = 6,0 va fi lentă, iar aspectul
produselor alimentare cu pH = 8,0 . .9,0 se modifică accelerat,
condiţiile de îmbrunare fiind optime.
Influenţa umidităţii. S-a constatat că în produsele
alimentare în care activitatea apei este minimă (aw = 0 . .0,2) sau
maximă (aw =0,9 . .1,0) îmbrunarea nu se va observa. În
alimentele cu aw =0,6 . .0,8 procesele de îmbrunare sunt
accelerate.
Influenţa temperaturii. Cu majorarea temperaturii, viteza
reacţiei Maillard se accelerează. Creşterea temperaturii cu 100C
conduce la accelerarea reacţiei de 2 .. 3 ori. În produsele
alimentare cu activitatea apei aw = 0,6 . .0,8, păstrate la
temperaturi > 200C, reacţiile de îmbrunare decurg cu o viteză lentă
(sucuri concentrate, paste de legume, lapte concentrat ş.a.).
Influenţa structurii glucidelor. Viteza formării compuşilor
de culoare brună se reduce în următoarea consecutivitate:
Pentoze: D-riboză > D-xiloză >L-arabinoză
Hexoze:
D-galactoza > D-manoză > D-glucoză > D-fructoză
Dizaharide: Maltoză > Hexoză > Lactoză.
Viteza formării melanoidinelor este direct proporţională cu
numărul de grupări carbonil libere în structura glucidelor.
Influenţa structurii aminoacizilor. Reacţiile de formare a
compuşilor de culoare brună depind de structura aminoacizilor. Cu
cât amplasarea grupei amino este mai departe de gruparea carboxil
în structura aminoacizilor, cu atât activitatea aminoacizilor este
mai mare. De exemplu γ - aminoacizii sunt mai activi în
comparaţie cu α - aminoacizii.
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Sunt mai activi şi aminoacizii care conţin două grupări
amino. De exemplu, lizina conţine două grupări amino şi prezintă
ε - aminoacid cu o activate sporită. Destul de activi sunt
aminoacizii: L-arginina şi L-gistidina.
4.8.3

Prevenirea reacţiei Maillard

În multe cazuri formarea culorii brune a alimentelor conduce
la pierderea calităţii (produsele lactate, fructele şi legumele
conservate prin sterilizare termică, produsele uscate, concentrate
ş.a.). Prevenirea reacţiei Maillard poate fi realizată prin mai multe
metode în funcţie de tipul produsului şi de tehnologia fabricării.
De exemplu, inhibarea procesului de formare a culorii brune poate
fi realizat prin:
- tratament termic la temperaturi scăzute (+ 45 . . 55 0C);
- utilizarea redusă a zaharozei în compoziţia produselor
zaharoase;
- tratament termic al alimentelor, sau păstrarea alimentelor
cu activitatea apei aw =0,9 . .1,0, sau aw = 0, 5 . .0,2 .
- păstrarea produselor concentrate la temperaturi inferioare,
+5 . . 15 0C, (sucuri concentrate, lapte concentrat, paste de
fructe şi de legume, mierea).
Metoda chimică de inhibare a reacţiei Maillard constă în
blocarea activităţii grupării carbonil (= CO) a zaharurilor
reducătoare sau amino grupei (-NH2) libere a proteinelor şi
aminoacizilor. De exemplu, blocarea grupărilor prin utilizarea
sulfaţilor (HSO3-). Anionul (HSO3-) blochează activitatea chimică
a grupării carbonil (= CO) a zaharurilor reducătoare şi a substanţelor
intermediare a reacţiei Maillard. În mod general interacţiunea între
pentoze, hexoze şi anionul HSO3- poate fi prezentată astfel:

54

HO
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O=C-H

(H - C - OH) n

+

HSO 3

CH2 OH

HO

C

SO3
H

( H - C - OH) n
CH2OH

Bioxidul de sulf (SO2) şi derivaţii lui inhibă reacţiile de
îmbrunare a alimentelor. Însă utilizarea lor este limitată din cauza
formării alimentelor sulfitate cu conţinut majorat de compuşi
nocivi de sulf. În prezent sunt desfăşurate investigaţii în vederea
identificării compuşilor pentru a înlocui utilizarea derivaţilor
bioxidului de sulf. Sunt cunoscuţi compuşi chimici care inhibă
reacţiile de îmbrunare a alimentelor (cianide, hidroxilamină,
hidrazina, mercaptane), însă ei nu pot fi utilizaţi din cauză că sunt
toxici.
În unele alimente prevenirea reacţiilor de îmbrunare poate
fi realizată prin blocarea activităţii unei substanţe de bază a
reacţiei Maillard. De regulă, poate fi blocată activitatea grupării
carbonil (= CO) a glucidelor reducătoare. De exemplu, la obţinerea
produsului pulbere de ouă, prealabil, până la uscare, în prezenţa
enzimei glucooxidază, în urma oxidării D-glucoza se transformă în
acid D-gluconic îşi pierde activitatea de interacţiune cu proteinele.
Reacţia se petrece în felul următor:
C6H12O6

+

H2O

+

glucooxidaza
C6H12O7

O2

D glucoza

+

H2O2

acid
D

gluconic

Prin urmare putem constata, că formarea melanoidinelor de
culoare brună şi a compuşilor de aromă poate fi prielnică pentru
unele alimente şi ne dorită pentru altele. Reacţia Maillard are o
importanţă majoră în tehnologia de obţinere a produselor de
panificaţie, a băuturilor răcoritoare, a berii, a produselor de
cofetărie, a produselor prăjite ş.a., datorită obţinerii unei arome
plăcute şi a unei culori atrăgătoare.
55

În alte cazuri, cum s-a menţionat, pentru produsele lactate,
fructele şi legumele conservate prin sterilizare termică, produsele
uscate, produsele concentrate ş.a., reacţia Maillard conduce la
apariţia efectelor negative ca consecinţă a degradării
aminoacizilor, modificării culorii şi reducerii valorii nutritive.
4.9. Transformarea şi degradarea proteinelor
Obţinerea produselor alimentare prin diverse metode de
prelucrare tehnologică cum ar fi: tratarea termică, uscarea,
concentrarea, afumarea, sterilizarea cu radiaţii ultraviolete sau
radiaţii X, tratarea cu preparate de enzime ş.a. pot iniţia transformări
fizico-chimice şi chimice a proteinelor.
Cele mai profunde modificări conduc la modificarea
profundă a proteinelor, inclusiv la descompunerea aminoacizilor.
Schema generală de transformare şi degradare a proteinelor poate
fi prezentată astfel:
acizi carbozilici

Macromoleculele

amine

proteice native

Denaturarea
proteinelor

Descompunerea
fragmentalã a

,

decarbozilarea si dezaminarea
aminoacizilor

proteine
de tip peptide

macromoleculelor
proteice
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aminoacizi

Gradul de transformare a proteinelor depinde în mare măsură
de metoda şi parametrii tratamentului tehnologic, care pot avea o
influenţă mai mult sau mai puţin nefavorabilă. De exemplu, un efect
termic moderat nu afectează calitatea nutritivă a proteinelor, ci din
contra îmbunătăţeşte valoarea nutritivă şi digestibilitatea lor.
Tratamentul termic intens, la temperaturi t >
1200 C, afectează structura proteinelor prin reacţii de tip Maillard,
sau provoacă distrugerea unor aminoacizi termolabili. Pierderi
considerabile în urma tratamentului termic intens au fost
constatate la lizină, metionină, triptofan, etc.
Alterarea alimentelor bogate în proteine, în special a
produselor din carne, peşte şi lapte, poate fi rezultatul distrugerii
chimice şi biochimice a aminoacizilor cu formarea amoniacului,
bioxidului de carbon, aminelor biogene toxice şi a altor compuşi
cu miros dezagreabil.
Prin reacţii chimice şi biochimice de decarboxilare,
aminoacizii pierd gruparea carboxil sub formă de bioxid de carbon
cu formarea aminelor biogene:
R

CH

COOH

CO2

R

CH2

NH2

NH2

a

a

aminoacid

aminã

De exemplu, în urma decarboxilării aminoacidului
histidină se obţine histamina - amină biogenă toxică:
CH2

CH

COOH

CH2

CO

CH2

NH2

2

HN

N

N

HN

NH2

CH

CH

histaminã

histidinã

În urma decarboxilării triptofanului se formează amină
biogenă toxică triptamina:
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CH
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Prin reacţii de dezaminare, aminoacizii pierd grupări amino
sub formă de amoniac cu formare de acizi carboxili, cetoacizi,
aldehide, etc. Prin dezaminarea oxidativă a aminoacizilor se
elimină amoniac cu formare de cetoacizi:
CH

R

+ 1/2

COOH

R

NH3

NH2

Decarboxilarea
aldehidelor:
R

O2

C

cetoacizilor

COOH

O

conduce

la

formarea

H

CO2

COOH

C

R

C
O

O

aldehidã

a cetoacid

Dezaminarea reductivă a aminoacizilor conduce la
formarea acizilor carboxilici saturaţi:
R

CH

COOH

NH2

a

+

2H
NH3

R

CH2

COOH

acid carboxilic saturat

aminoacid

Macromoleculele proteinelor conţin un număr de resturi de
aminoacizi, care prezintă precursori ai gustului şi a mirosului
alimentelor. Prin tratament termic, în urma modificărilor fizicochimice şi chimice a proteinelor, în alimente se acumulează
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peptide şi aminoacizi liberi, responsabili de apariţia gustului şi
mirosului specific plăcut. Modificarea profundă a proteinelor,
urmată de acumularea compuşilor cu masă moleculară mică –
substanţe de degradare a aminoacizilor, conduce la pierderea
calităţii şi la alterarea alimentelor.

Tema 5. 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 % .
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5.1 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.
5.2 Lipidele simple
După structura chimică lipidele se divizează în două grupe:
lipide simple şi lipide complexe. Principalii reprezentanţi ai
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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).
Tabelul 5.1. Acizi graşi saturaţi
Nr.
atomilor
de carbon

Formula

Denumirea

Punctul
de topire,
0
C

4

CH3(CH2)2COOH

Acid butiric

-

4,7

6
8

CH3(CH2)4 COOH

-

CH3(CH2)6 COOH

Acid caproic
Acid caprilic

1,5
16,5

10

CH3(CH2) 8 COOH

Acid capric

31,3

12

CH3(CH2) 10 COOH

Acid lauric

43,6

14

CH3(CH2) 12 COOH

Acid miristic

58,0

16

CH3(CH2)14 COOH

Acid palmitic

62,9

18

CH3(CH2) 16 COOH

Acid stearic

69,9

20

CH3(CH2) 18 COOH

Acid arachilic

75,2

22

CH3(CH2) 20 COOH

Acid behinic

80,2

24

CH3(CH2) 22 COOH

Acid
lignoceric

84,2
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Tabelul 5.2 Principalii acizi graşi nesaturaţi în compoziţii
alimentare
Simbol

18:1ω 9

18:2ω 6

Acidul gras nesaturat
CH3 ( CH2 )

7

CH

2: 4ω 6

( CH2 )

CH

COOH

7

14,0

Acid oleic
CH3 (CH2 )

4

(CH

CH CH2 )2

CH3 CH2 ( CH

CH

Acid
CH3( CH2 ) 4
Acid

( CH

(CH2 ) COOH
6

- 5,0

linoleic

Acid

18:3ω 3

Punctul
de topire,
0
C

CH2)3 ( CH2 )

6

COOH

linolenic
CH

CH2 )

4

( CH2 ) 2 COOH

- 11,0
- 49,5

arahidonic

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.
H
C

H
C

CH2

CH2
a

H

CH2
C

C

H

CH2
b

Fig. 5.1 Configuraţia cis (a) şi configuraţia trans (b) a
unui fragment al acidului gras nesaturat
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Acizii graşi nesaturaţi pot fi prezentaţi şi indicând configuraţia
şi poziţia legăturilor duble. Având în vedere că toţi acizii nativi graşi
nesaturaţi conţin numai legături – cis, poziţia lor se indică prin
litera ω adăugată la a doua cifră adăugând consecutiv şi a treia
cifră. De exemplu, acidul linolenic se prezintă astfel: 18 : 3ω 3; în
acest simbol cifra 18 indică numărul de carbon ce se conţine în
acid, cifra 3 – indică legături duble (litera ω) în configuraţia cis-,
iar respectiv ultima cifra 3 indică poziţia celei mai apropiate legături
duble din partea grupării metilice
(CH3 -), de la începutul catenei acidului. Acidul arahidonic se
prezintă prin simbolul; 20 : 4ω 6; unde 20 - este numărul total al
atomilor de carbon; 4- numărul legăturilor duble, (ω)
în
configuraţia cis; 6 - cea mai apropiată legătură dublă de la
capătul (CH3 -) catenei acidului arahidonic.
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:
O
CH2

O
CH2

O C

R1

O

1

O

2

O

R2 C O CH

R2 C O CH
O
CH2 O C

R3

CH2 OH

3

Digliceridã

Trigliceridã
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C

R1

O
CH2

HO

O

C

R1

CH
CH2

OH

M o n o g lic e rid ã

Simbolurile R1, R2, R3 reprezintă resturi de acizi graşi
saturaţi şi nesaturaţi în structura glicerolului esterificat (poziţiile
1, 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.
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Tabelul 5.3.
Conţinutul acizilor
trigliceridelor a uleiurilor vegetale

structura

palmitic

stearic

arachilic

oleic

linolic

linolenic

0,5

-

-

-

25-28

14-20

3,0

-

23-25

31-34

-

39-43

-

2,0

-

7,7

3,5

0,4

44-45

-

-

1-12

-

-

23-42

32-36

urme

7-10

2,4

54-81

15

1,0

1,0
6-9

7,0
1,64,6

0,10,2
0,9

4148
1427
-

9-15
24-40

58-78
41-72

3-15
1,0

1,5

-

1,6

1,5

20-25

14

2-3

-

2,46,8
7,0

4,47,3
3,0

0,41,0
-

20-30

44-60

5-14

20-25

65-70

0,10,5

miristic
U. de
seminţe de
struguri

în

Conţinutul în trigliceride a acizilor graşi saturaţi şi
nesaturaţi, %

Denumirea
uleiului

U. de
muştar
U. de
cacao
U. de
porumb
U. de
cătină albă
U. de
măsline
U. de nucă
U. de
floareasoarelui
U. de
rapiţă
U. de soia

graşi

-

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 –
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COOH). Formula structurală generală a ceridelor se prezintă
astfel:
O
R

CH2

O

C

R1

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.

5.3 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.
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Fosfolipidele sunt substanţe unsuroase, în apă formează emulsii
liposolubile. Din punct de vedere practic cele mai utilizate
fosfatide sunt lecitina şi cefalina. După proprietăţile funcţionale,
lecitina şi cefalina sunt emulgatori care stabilizează structura
compoziţiilor alimentare de tip U / A sau A / U.
HO CH2 CH2

HO CH2 CH2

N (CH3)3

colinã

NH2

etanolaminã

CH2

O

CO

R1

R2 O C O CH
O
CH2 O P O CH2 CH2

+

N ( CH 3 ) 3

O

Fosfatidilcolinã
CH2

R2

O

(lecitinã)
CO

R1

OC O CH
O
CH2 O P O CH2 CH2

NH

+
3

O

( Cefalinã )

Fosfatidilcolinã

Fosfolipidele, datorită conţinutului grupărilor funcţionale
hidrofile şi hidrofobe, sunt compuşi amfifile. Proprietăţile amfifile
ale moleculei pot fi prezentate schematic. (Fig. 5.1). Fragmentul
moleculei reprezentat de restul de acid fosforic cu compuşi polari
hidrofili (lecitina sau cefalina) se orientează spre faza apoasă şi
poartă denumirea „Cap polar”. Catenele resturilor de acizi graşi
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saturaţi şi nesaturaţi, formaţi din hidrocarburi nepolari (hidrofobi),
se orientează spre faza uleioasă şi se numesc „Coada hidrofobă” a
fosfolipidelelor
cap
polar
O
O

O

coada
hidrofobã

Fig. 5. 2 Schema structurii a moleculei de fosfolipide
Prin urmare, în compoziţii alimentare capul polar al
moleculei de fosfolipide se localizează în apă, concomitent
fragmentul moleculei – coada hidrofobă, se deplasează în structura
lipidelor. Astfel se obţin fosfolipidele din uleiuri vegetale. În
procesul de rafinare, din uleiuri de soia, de floarea – soarelui, prin
separare se izolează fosfolipidele. Conţinutul fosfolipidelor în
unele specii de materii prime şi alimente este prezentat în tabelul
5. 4.
Fosfolipidele datorită proprietăţilor amfifile sunt cei mai
valoroşi emulgatori larg utilizaţi în panificaţie, în cofetărie, la
obţinerea margarinei etc.
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Tabelul 5.4 Fosfolipidele prezente în materii prime şi în unele
alimente
Materia
primă,
alimente
Soia

Conţinutul în
fosfolipide,
%
1,8

Materia
primă,
alimente
Brânză de
vaci
Carne de
bovină

Conţinutul în
fosfolipide, %

Floareasoarelui
(seminţe)
Grâul

0,7

0,54

1,23

0,9

Carne de
porcină
Ficat

Porumb
Lapte

0,03

Ouă

2,39

0,05
0,9

2,5

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.
C 3
H 17
12
11 C 13
D 16

H
C
2
HO

3

1

10

A
4

5

14

3
9

B

15

8
7

6

După provenienţă se clasifică în felul următor:
- fitosteroli, specifici regnului vegetal, C29;
- micosteroli, sintetizaţi de microorganisme, C28;
- zoosteroli din organismele animale, C27.
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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%.
CH3
CH3
C

CH3

A

CH3
D

CH3

B

HO

colesterol

În organismele vii, colesterolul este precursorul acizilor
biliari şi al hormonilor steroizi. Acţiunea fiziologică este
antihemolitică şi antitoxică, intervine în reglarea permeabilităţii
membranelor celulare.
5.4. 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.
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Tabelul 5.5. Caracteristici fizico-chimice a uleiurilor vegetale

Densitatea,
d 415

Indicele de saponificare
mg KOH/ g

U. de
muştar
U. de
boabe
de
cacao
U. de
porumb
U. de
seminţe
cătină
albă
U. de
măsline
U. de
nucă

25-37

0,918

- 15

120-183

48-57

0,960

21- 27

192-196

34 - 38

18-50

0,924

- 10

188-193

45-54

0,926

- 20

193-200

40-70

0,914

-2

40-65

0,925

U. de
floareasoarelui
U. de
rapiţă

33-57

Indicele de iod, g I2/ 100g

Indicele Hehner, g/ 100 g

Indicele Reicher-Meissel,
ml KOH

Denumirea uleiului

Conţinutul de ulei în seminţe,
% raport la SU

Temperatura de solidificare, 0C

Indicii fizico-chimici

92 - 123

9496
9596

0,3 0,9
0,1 0,4

117 123
128 132

9296
-

0,3 2,5
0,2 0,5

185-196

80-85

- 27

188-197

143-162

9596
95,
4

0,1 0,8
2,83,2

0,924

- 16

186-194

119-145

95

0,31,0

33-45

0,914

-4

172-175

94-106

9496

0,10,8

U. de
soia

13-26

0,928

- 8 - 18

188-195

124-133

83,
7

-

U. de
cocos

57-72

0,925

19 - 26

246-268

8-10

86 92

4-7
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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 Hehner indică conţinutul în grame a acizilor graşi
insolubili în apă care se conţin în 100 g de grăsime. Din acizi
graşi sunt solubili numai acidul butiric şi caproic. Parţial solubili
în apă sunt acizii – caprilic şi capric. Indicele Hehner la
majoritatea grăsimilor este egal cu 95 de grame. Dacă grăsimile
conţin acizi solubili în apă indicele Hehner este mai mic de 95
grame.
Indicele Reicher-Meissel indică cantitatea în ml a soluţiei de
KOH, 0,1 n, care se consumă pentru neutralizare a acizilor volatili
solubili în apă care se conţin în 5,0 grame de grăsime. Indicele
Reicher-Meissel la majoritatea grăsimilor este relativ mic în afară de
ulei de cocos şi ulei de nucă.
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Tabelul 5.6. Conţinutul în lipide al ţesutului gras de porcine şi de
bovine ( g / 100 g ţesut gras)
Ţesut
gras

Total
lipide

Acizi
graşi
saturaţi

Acizi
graşi
mononesa
turaţi

Acizi graşi
polinesaturaţi

Fosfolipide

Porcină

91,0

33,4

42,0

10,4

1,23

Bovină

85,0

37,8

40,6

2,7

1,4

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 (tabelul 5.7).

Indicele de iod
g I2/ 100g

28 - 40

28 - 32

193 - 200

46 - 66

40 - 50

30 - 38

190 - 200

32 - 47

Punctul de
topire, 0C

Indicele de
saponificare,
mg KOH/ g

0,915 0,938
0,925 –
0,953

Temperatura
de
solidificare,0C

Grăsime
de porcină
Grăsime
de bovină

Densitatea,
d 415

Denumirea
grăsimii
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Tabelul 5.7. Unele caracteristici fizico-chimice a grăsimilor de
porcină şi bovină

Particularităţile texturii grăsimilor în stare solidă constau în
transformarea lor în structuri cristaline. În timpul răcirii, în
funcţie de compoziţia chimică a gliceridelor, consecutiv, se
formează o serie de cristale. Structura cristalelor lipidice
influenţează textura grăsimilor.

Pentru modificarea texturii lipidelor şi a proprietăţilor lor
fizico-chimice în tehnologiile alimentare se utilizează procedee
tehnologice (metode speciale) care conduc la obţinerea lipidelor
modificate cu proprietăţi planificate. Cele mai utilizate sunt
procedeele de hidrogenare şi interesterificare a uleiurilor.
.
(fig.5.3).
R1
H

H

nH2

H

catalizator
H

H

H

C

C

H

H

H

R

R1
2

H

H

C

C

H

R2

H

H

catalizator

H

H

H

catalizator
H

H

Fig. 5.3. Schema saturării catalizatorului cu hidrogen şi activarea
reacţiei de adiţie a hidrogenului la legăturile dube a restului de acid gras
nesaturat
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Concomitent cu procesul de bază de hidrogenare se
desfăşoară şi reacţia secundară de izomerizare a resturilor de acizi
graşi nesaturaţi. În acest caz, catalizatorul adiţionează la restul de
acid gras nesaturat un atom de hidrogen şi în acelaşi timp, din
structura restului de acid ce înlătură alt atom de hidrogen. Prin
urmare, are loc deplasarea legăturii duble în catena restului de acid
gras nesaturat spre radicalul de hidrat de carbon vecin şi configuraţia
cis a radicalului de acid gras se transformă în configuraţia trans
(fig. 5.4 ).
cH

C H 2 C H2
CH
H

H

nH2

CH
H

H
catalizator
H

CH

H

H

H

H

catal i zator
H

2

C H2

cH
H

catal i zator
H

H

Fig. 5.4 Schema procesului de izomerizare a restului de acid gras
nesaturat din configuraţia cis în configuraţia trans
Procesul de hidrogenare este treptat. Primii care se supun
acestui proces sunt acizi graşi cu grad de ne saturare mai ridicat
(înalt) , transformându-se consecutiv în acizi cu grad de ne
saturare mai mic.

C( 18 :3)

C(18 : 1)

C( 18: 2 )

C(18 : 0 )

Acidul linolenic, cu 3 legături duble, se transformă în acid
linoleic cu 2 legături duble, apoi se formează acid oleic cu o legătură
dublă şi, în final se obţine acid stearic saturat.
Este important de menţionat că în continuare procesul de
izomerizare a resturilor de acizi graşi nesaturaţi se realizează fără
saturarea catalizatorului cu hidrogen.
De exemplu, acidul oleic cu legătură dublă cis, în urma
izomerizării, poate fi transformat în acid elaidic cu o legătură
dublă trans., care apoi se transformă în acid stearic saturat.
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Numărul de trans izomeri în uleiuri este determinat în primul
rând de mecanismul procesului de hidrogenare a acidului linoleic.
Uleiurile vegetale de soia, floarea-soarelui, de rapiţă, utilizate pentru
hidrogenare, conţin 85 . .95% de acizi graşi nesaturaţi, acidul
linoleic constituind 53 …61%. În structura chimică a acidului
linoleic (acid cis/cis 9,12 octadecadienoic) se conţin două legături
duble - cis, cis izomeri.
CH3 (CH2 )4 CH

CH

CH2 CH CH

(CH2)7

COOH

Acid linoleic

În urma hidrogenării se formează un amestec cu număr
mare de structuri izomere a acidului linoleic: izomeri cis şi
izomeri trans, izomeri conjugaţi de tip cis-trans şi trans-cis. De
exemplu, formarea izomerilor conjugaţi ai acidului linoleic pot fi
prezentaţi schematic (Fig. 5.5).
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Fig. 5.5.Schema formării izomerilor conjugaţi în urma
hidrogenării acidului linoleic. 1 - fragmentul acidului linoleic
(cis/cis 9,12 octadecadienoic) ; 2 –izomer 9 trans,12 cis
octadecadienoic; 3 – izomer 9cis,12 trans octadecadienoic
Ca rezultat al hidrogenării se formează doi izomeri conjugaţi:
izomer 9 trans, 12 cis octadecadienoic şi izomer
9cis,12 trans octadecadienoic. Deci, afară de procesul de aderare
al hidrogenului la legăturile dube a restului de acizi graşi
nesaturaţi, circa 60 % de acizi graşi sunt prezenţi sub formă de trans
izomeri, cis-trans
şi
trans-cis izomeri. De menţionat, că
acumularea trans izomerilor în urma hidrogenării este un proces
nedorit având în vedere valoarea nutritivă a uleiurilor hidrogenate.
Procesul de acumulare a trans izomerilor influenţează
considerabil asupra proprietăţilor fizico-chimice ale uleiurilor
hidrogenate, majorându-le atât temperatura de topire cât şi
densitatea.
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5.6. Interesterificarea gliceridelor
Interesterificarea este un proces care include o serie de reacţii
chimice de reamplasare a resturilor de acizi graşi într-o moleculă de
trigliceridă sau interschimbare a resturilor de acizi graşi între două
molecule de gliceride diverse. Reamplasarea resturilor de acizi graşi
în componenţa uneia şi aceiaşi molecule de gliceridă se numeşte
intermoleculară. Interschimbarea resturilor de acizi graşi dintre
două molecule diferite de gliceride se numeşte interesterificare
exterioară moleculară.
În cazul interesterificării intermoleculare se modifică
resturilorile de acizi graşi în structura moleculei de gliceridă:
CH2

O CO R1

CH2

OCO R1

CH

OC O R2

CH

OC O R3

CH2

CH2 OCO R2

OC O R3

Interesterificarea exterioară constă în schimbarea de resturi
de acizi graşi între două molecule de gliceride diverse:
CH2 OCOR1
CH OCO R2

CH2

OCO R3

+

CH2 OCOR4

CH2 OCO R1

CH2 OCOR4

CH OCOR5

CH OCOR5

+CH

CH2 OCOR6

CH2 OCOR6

OCOR2

CH2 OCO R3

În realitate interesterificarea intermoleculară şi exterioară
moleculară a gliceridelor se petrece simultan cu utilizarea
catalizatorilor.
Este bine cunoscut faptul că lipidele conţin un număr mare
de diverşi acizi graşi. Conţinutul cantitativ şi calitativ al acizilor
graşi în componenţa gliceridelor determină proprietăţile grăsimilor
şi a uleiurilor. Evident că modificarea conţinutului resturilor de acizi
graşi în structura gliceridelor va cauza şi schimbarea proprietăţilor
lipidelor supuse interesterificării.
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Interesterificarea este un proces de modificare a
componenţei chimice a trigliceridelor. Prin rearanjarea ordinii sau
tipurilor de acizi graşi în componenţa gliceridelor se obţin grăsimi
cu caracteristici necesare, la concret având în vedere punctul de
topire şi consistenţa dorită.
Procesul de interesterificare poate fi realizat prin trei căi:
● atunci când interesterificarea se petrece într-o singură fază
(mediu lichid), resturile de acizi graşi se deplasează aleator de la o
poziţie la alta în cadrul gliceridei sau de la o gliceridă la alta. În final
se obţin trigliceride cu resturi de acizi graşi aranjaţi conform teoriei
probabilităţii, legii distribuţiei statistice. O astfel de interesterificare
se petrece la temperaturi relativ ridicate (80 .
.900C) şi se numeşte interesterificare statistică sau procedeul
aleator.
● în cazul când interesterificarea se petrece la temperaturi
relativ scăzute (15 . . 300C), pe parcursul procesului o parte de
gliceride cu punctul de topire ridicat sedimentează,divizând sistemul
în două faze - lichidă şi solidă . Interesterificarea continuă în
faza lichidă. Distribuţia resturilor de acizi graşi în cele două faze
(lichidă şi solidă) nu mai este aleatoare. Se formează două produse
cu proprietăţi diferite de interesterificare. Acest procedeu se
numeşte procedeul dirijat.
Reacţia de interesterificare chimică a trigliceridelor are loc
în prezenţa unor catalizatori. De exemplu, atunci când drept
catalizator este utilizat etilatul de sodiu (C2H5ONa ), la etapa
iniţială, se formează ionul de diglicerolat:
C2H5ONa

C2H5O
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+

Na

+

CH2

O C O R1

CH

O CO R2

CH2

OC OR3

+

C2H5ONa

trigliceridã

CH2

O C O R1

CH

O CO R2

CH2

O

+

R3 COOC2H5

+

+

Na

ionul de
diglicerolat

Ionul de diglicerolat reprezintă adecvatul catalizator activ
care iniţiază reacţia de interesterificare. În continuare ionul de
diglicerolat reacţionează cu o moleculă de trigliceridă formând
complexul diglicerolat – trigliceridă. În urma recombinării, restul
de acid gras R6 a moleculei trigliceridice se adiţionează în
structura diglicerolatului care se transformă într-o moleculă nouă
interesterificată de trigliceridă:
CH2

CH O CO R
2
CH2

O

CH2

CH2

O C O R1

R5 OCO CH

CH

O CO R2

R4 OCO

O C O R1

+

R6OCO

CH2

CH2

R4OCO CH2

CH

O

O

C

O

OCOR5

CH2

R6

diglicerolat - trigliceridã
CH2

O C O R1

CH

O C O R2

CH2

R4 OCO

+

O C O R6

CH2

CH

O

OCO R5

CH2

trigliceridã

interesterificatã

După finisarea procesului de interesterificare, mediul
lipidelor conţine catalizatorul - ionul de diglicerolat, dezactivarea
căruia se efectuează prin interacţiune cu apa adăugată în grăsime:
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R4 OCO

CH2

R5 OCO

CH

R4OCO CH2

+

H2O

+

Na+

CH

+

R5COONa

H O CH2

CH2

O

OH

Interesterificarea
enzimatică. Principiul metodei constă în
utilizarea enzimelor specifice din clasa lipaze în funcţie de
catalizatori ai procesului de interesterificare. Reacţia se petrece în
condiţii anhidre, la temperaturi scăzute - 65 . .700 C.. Lipazele
specifice catalizează reacţiile de înlăturare a resturilor de acizi
graşi din compoziţia trigliceridelor, în special localizate în poziţiile
1 şi 3. În urma procesului de tratare a grăsimilor, în prezenţa lipazei,
din trigliceride se înlătură acizii graşi saturaţi. De exemplu, din
trigliceridă 1,3–distearil–2 linoleil acilgliceridă se înlătură resturile
de acid stearic saturat, localizaţi în poziţiile 1 şi
3:
CH3 (CH2 ) OCO

CH2

16

CH

CH3 (CH2 )16OCO

OCO ( CH2 )

7

( CH

CH CH2)

2

(CH ) CH3
2

lipaza

3

CH2

1,3-distearil-2 linoleic trigliceridã
O CH2
CH

OCO ( CH2) 7 (CH CH CH2) 2 (CH2) 3CH3

+ 2 CH3(CH2 )16

COOH

O CH2

2-monoglicerat acidului linoleic

acid stearic

În urma reacţiei se obţine o moleculă de glicerină
monosaturată cu păstrare a restului de acid linolic nesaturat în
poziţia 2. Poziţiile 1 şi 3 devenind vacante pot fi saturate prin
interesterificare cu acizi graşi mono- sau polinesaturaţi. De regulă,
în poziţia 2 a trigliceridelor predomină acizii graşi nesaturaţi. Prin
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astfel de tratare în prezenţa lipazelor se petrece scindarea acizilor
graşi saturaţi din compoziţia grăsimilor. Prin interesterificarea
enzimatică se obţin produse cu un conţinut majorat al acizilor graşi
esenţiali, contribuind la optimizarea valorii nutritive a grăsimilor
în ansamblu. De asemenea, este important că interesterificarea
enzimatică conduce la reducerea esenţială a formării trans
izomerilor ce contribuie la ameliorarea calităţii produselor.
Această metodă de interesterificare a grăsimilor este relativ nouă, de
perspectivă şi este în permanentă dezvoltare.
Tehnologiile bazate pe procesul de interesterificare au
deschis posibilităţi efective în modificarea proprietăţilor
grăsimilor, la concret: transformarea lor în stare solidă sau lichidă,
modificarea temperaturii de topire şi a plasticităţii, etc. Pentru
utilizare în industria alimentară se obţin grăsimi cu caracteristici
fizico-chimice determinate.
5.7. Proprietăţile funcţionale ale lipidelor în compoziţii
alimentare
Este evident faptul că lipidele participă activ în formarea
calităţii alimentelor. Lipidele, ca şi glucidele şi proteinele, în
conformitate cu proprietăţilor sale fizico-chimice şi chimice, sunt
substanţe polifuncţionale. Ele participă în formarea texturii
alimentelor, prin asociaţii cu alţi compuşi chimici determină
gustul, mirosului şi valoarea nutritivă a alimentelor.
Cele mai importante proprietăţi funcţionale ale lipidelor
sunt:
- funcţia lor în nutriţie,
- proprietatea de formare a texturii şi structurii în anumite
produse;
- capacitatea de a asocia cu alte molecule de natură ne
lipidică;
- ameliorarea senzaţiilor tactile a alimentelor.
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Funcţia lipidelor în nutriţie
Principalele funcţii de nutriţie a lipidelor de origine
vegetală şi animală sunt:
- Surse pentru organismul uman de acizi graşi esenţiali
( linolic, linolenic, arahidonic);
- Surse de energie, coeficientul caloric constituie circa
9 kCal / g ;
Mediul hidrofob pentru depozitarea şi transportarea
vitaminelor liposolubile (A, D, E, K);
- Precursorii formării fosfolipidelor în structura membranelor
celulare.
Valoarea nutritivă a lipidelor depinde în primul rând de
conţinutul acidului linolenic şi de raportul dintre alţi acizi graşi cu
diferit grad de ne saturare. S-a constatat că grăsimile comestibile
de calitate, cu valoarea nutritivă optimizată, trebuie să conţină 10 ..
20 % de acid linolenic, 40 .. 60 % de acizi graşi mononesaturaţi şi
până la 30 % de acizi graşi saturaţi. Cele mai larg utilizate uleiuri
vegetale: de floarea-soarelui, de soia, de rapiţă, precum şi
grăsimile de porcină şi de bovină nu corespund conţinutului
optimizat de acizi graşi nesaturaţi în structura trigliceridelor
(tabelul 5.4). Se recomandă de utilizat diferite amestecuri de
uleiuri. Dar nici utilizarea lor nu permite întotdeauna de obţinut
proprietăţi şi valori nutritive dorite în alimente.
În acest context ameliorarea calităţii lipidelor poate fi
realizată în conformitate cu valoarea nutritivă aşa numitei
„grăsimi ideale”. Conţinutul de acizi graşi esenţiali în această
grăsime a fost apreciată ca compoziţie de etalon. Grăsimea ideală
este caracterizată prin conţinut echilibrat de acizi graşi mono - şi
polinesaturaţi care include: 10% acizi graşi polinesaturaţi, 60% acizi
graşi mononesaturaţi şi 30% acizi graşi saturaţi. Astfel, putem
„proiecta” şi elabora compoziţii specifice, identice grăsimii ideale,
care poartă denumirea de lipide structurate. Compoziţia lipidelor
structurate poate fi dirijată în scopul încorporării anumitor
acizi graşi polinesaturaţi esenţiali (de exemplu acizi graşi ω-3 şi ω6) în proporţii optime. Prin combinarea uleiurilor de
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origine vegetală native cu lipidele interesterificate, hidrogenate sau
cu trigliceridele obţinute prin fracţionarea lipidelor, putem obţine
produse cu un conţinut mai mic de acizi graşi saturaţi iar ponderea
acizilor graşi nesaturaţi în forma cis fiind mai ridicată.
Proprietatea de formare a texturii. Unele lipide simple şi
complexe manifestă proprietăţi polifuncţionale în formarea texturii
diferitor produse alimentare care conţin grăsimi. Conţinutul de
grăsimi în majoritatea produselor de patiserie şi cofetărie variază
în limitele 3 . .50 %, iar în untul de vacă şi în margarina el constituie
50 . .82 % Din punct de vedere fizico-chimic aceste produse
alimentare sunt emulsii; structura lor prezintă sisteme disperse de
tipul G/A sau A/G. Stabilizarea acestor sisteme disperse se
realizează cu ajutorul emulgatorilor – substanţe tensioactive care
reduc tensiunea interfacială în limita de separare a fazei polare (apa)
şi fazei hidrofobă (grăsime).
În general, emulgatorii alimentari de natură lipidică după
compoziţia chimică, reprezintă fosfolipide, mono– , digliceride şi
derivatele lor. Se consideră, că fosfolipidele sunt emulgatori
clasici, ei se folosesc de la începutul secolului XX. Din punct de
vedere practic cei mai valoroşi sunt: lecitina şi cefalina care
stabilizează textura alimentelor de tip U/A sau A/U: produsele de
patiserie, cofetărie şi textura margarinei. În prezent mono – şi
digliceridele sunt cei mai răspândiţi emulgatori alimentari. Pentru
fabricarea alimentelor de origine vegetală şi animală cu conţinut
variabil de diverse grăsimi se foloseşte o gamă de emulgatori:
monogliceride distilate, digliceride, monogliceride acilate, esteri
a monogliceridelor şi acizilor organici, esteri a poliglicerinei şi
acizilor graşi ş. a. Diversitatea emulgatorilor permite fabricarea
anumitor alimente de origine vegetală şi animală cu structură
lichidă, semisolidă şi solidă. Alt domeniu de utilizare al
emulgatorilor constă în obţinerea alimentelor cu textură spumoasă.
Având în vedere că emulgatorii sunt substanţe tensioactive, în
sisteme disperse, ele stabilizează bulele de gaz într-un mediu
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lichid sau solid. De exemplu, se obţin alimente cu textură
spumoasă în panificaţie (diverse tipuri de pâine albă, prăjituri),
cocteil din diverse sucuri de fructe, ciocolate, îngheţată ş. a.
Grăsimile comestibile obţinute prin amestec de uleiuri vegetale şi
uleiuri hidrogenate se numesc shorteninguri. Ei se folosesc pentru
formarea texturii alimentelor de tipul A/U. Cum s-a menţionat prin
hidrogenare o parte de acizi graşi nesaturaţi se transformă în acizi
graşi saturaţi. În urma acestor transformări se modifică
caracteristicile
fizico-chimice ale
uleiului:
viscozitatea,
temperatura de topire şi consistenţa. Unul din cei mai importanţi
indici ai shorteningului este temperatura de topire. Cu majorarea
conţinutului de acizi graşi saturaţi în compoziţia trigliceridelor,
uleiurile se transformă în stare solidă. Temperatura lor de topire
creşte. (fig. 5.6). Deplasarea valorii raportului lichid / solid a
trigliceridelor spre majorarea conţinutului de acizi graşi saturaţi,
permite obţinerea shorteningurilor şi alimentelor cu structură
solidă şi stabilă la temperaturi t < 25 ..30 0C. În procesul de
consum al acestor alimente, în cavitatea bucală, grăsimile se
topesc la temperaturi t = 35 . .40 0C., adică în jurul temperaturii
corpului uman.

Temperaturadetopire
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Acizi graşi satutaţi, %

Fig. 5.6 Influenţa conţinutului de acizi graşi saturaţi asupra
temperaturii ( 0 C) de topire a grăsimilor
Drept produs natural clasic cu astfel de proprietăţi
senzoriale serveşte untul de vacă. Textura şi temperatura de topire
86

a produselor obţinute în baza shorteningurilor prezintă
caracteristici importante pentru aprecierea calităţii senzoriale.
Domeniul de utilizare a shorteningurilor este diferit. După
textură, produsul identic untului de vacă este margarina. În
prezent se produce circa 50 de tipuri de margarină. În funcţie de tipul
shorteningurilor (deshidratate, plastice, moi) se obţin grăsimi
speciale pentru: prepararea aluatului de pâine, prăjituri, grăsimi
pentru coacere şi prăjire, diverse dresuri ş. a. De asemenea pe baza
shorteningurilor se produce un sortiment extrem de mare de
ciocolate. Principiul metodei constă în formarea texturii ciocolatei
prin înlocuirea grăsimii de boabe de cacao cu diferite tipuri de
shorteninguri.
Însă grăsimile comestibile, obţinute din uleiuri hidrogenate,
în special shorteningurile, conţin în componenţa trigliceridelor
acizi graşi nesaturaţi sub formă de trans izomeri. De regulă, în
produsele finite (margarină, cipsuri, prăjituri), concentraţia trans
izomerilor atinge nivelul de 50 ..60 %. S-a constatat, că trans
izomerii grăsimilor hidrogenate nu se asimilează în organismul
uman şi pot provoca boli cardio-vasculare. Pentru prevenirea
riscului de îmbolnăvire a consumătorilor Uniunea Europeană, Rusia,
Ucraina şi alte ţări au aprobat norme legislative în care se indică că
conţinutul maximal admisibil de trans izomeri
în produsele
alimentare nu trebuie să depăşească 8,0%.. În principiu se
recomandă de exclus consumul de alimente cu grăsimi care conţin
acizi graşi nesaturaţi sub formă de trans izomeri.
O modalitate de reducere a conţinutului de trans izomerilor
în alimente constă în excluderea utilizării uleiurilor hidrogenate.
Prin aplicarea tehnologiilor moderne, prin combinarea proceselor de
interesterificare şi fracţionare a gliceridelor, se obţin compoziţii de
grăsimi cu proprietăţi funcţionale dorite De exemplu, prin
interesterificare gliceridelor uleiurilor vegetale în combinaţie cu
lipidele de lapte, se obţin produse noi sub denumirea spread.
Spread-urile prezintă emulsii de tipul U/A şi A/U. După
textură ele sunt similare margarinei. Conţinutul de grăsime în
spread-uri variază în limitele 41 . .80 % şi se obţin pe baza lipidelor
de lapte. După conţinutul lipidelor de lapte se obţin trei
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tipuri de spread-uri: în tipul I lipidele de lapte constituie – 75 %;
în tipul II – 15 . .49 % iar tipul III nu conţine lipide de lapte.
Unele compoziţii de spread-uri se obţin cu adaos de lipide de
origine marină, bogate în acizi graşi polinesaturaţi De menţionat
că spread-urile practic nu conţin acizi graşi sub formă de trans
izomeri. Aria de utilizare a spread-urilor este variabilă şi în
perspectivă poate înlocui margarina.
5.8. 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:
CH2

OCO R1

CH2

OH

CH

OCO R2 + 3 H2O

CH

OH

CH2 OH

CH2 OCO R3

glicerol

trigliceridã
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+
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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. Schema
generală a hidrolizei gliceridelor poate fi prezentată astfel:
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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.
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În fig. 5.7 se prezintă viteza de hidroliză a gliceridelor
uleiului de floarea-soarelui în timpul prăjirii legumelor (morcovi,
ceapă, dovlicei) cu conţinut iniţial în umiditate diferit.

V i t e z a de h i d r o l i z ă

0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

5

10

15

T i m p u l, o r e

Fig. 5.7 Dependenţa vitezei de hidroliză a uleiului de floarea-soarelui în
procesul de prăjire a legumelor (temperatura uleiului 1500 C) ● – legume
parţial deshidratate, ■ – legume fără deshidratare

Prăjirea legumelor parţial deshidratate conduce la o
reducere esenţială a vitezei de hidroliză a gliceridelor în
comparaţie cu prăjirea legumelor native. Acest fenomen apare în
urma unor cantităţi diferite de apă, evaporată din legume care vine
în acţiune cu uleiul de floarea-soarelui. Gradul de hidroliză al
lipidelor şi formarea acizilor graşi liberi se apreciază prin indicele
de aciditate care se exprimă prin cantitatea de hidroxid de sodiu
(NaOH) utilizat pentru neutralizarea acizilor liberi prezenţi în 100
g de grăsime.
La prăjirea repetată în acelaşi ulei, reacţiile de scindare a
trigliceridelor contribuie la creşterea suficientă a acidităţii uleiului
(indice de aciditate). Totodată, creşte şi conţinutul glicerinei care
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în continuare, prin reacţie de deshidratare, se transformă în
aldehidă nesaturată - acroleină:

CH2 OH
CH

2 H2O

OH

CH2

CH C

H
O

CH2 OH

acroleinã

glicerol

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.
5.9. 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.).
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În urma tratamentului termic, lipidele se modifică într-o
măsură mai mică sau mai mare. Apar modificări senzoriale, fizicochimice 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 (Fig. 5.8).
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Fig. 5.8 Descompunerea termică a trigliceridelor în absenţa
umidităţii
În condiţii industriale degradarea termică a lipidelor se
desfăşoară în prezenţa oxigenului. Prin urmare are loc asocierea
degradării termice şi oxidării lipidelor. La temperaturi ridicate
trigliceridele se descompun cu formarea acizilor graşi liberi.
Concomitent o parte de acizi graşi nesaturaţi prin reacţii complexe
de oxidare sunt supuşi ciclizării, condensării şi polimerizării cu
formarea monomerilor şi polimerilor. Prin ciclizarea internă a
moleculei de acizi graşi se formează monomeri. Ciclizarea mai
multor molecule conduce la formarea dimerilor, trimerilor şi
polimerilor.
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Fig. 9 Exemple de compuşi formaţi prin ciclizarea acizilor graşi
nesatutaţi: a) monomer, format prin ciclizarea interna a moleculei de
acid gras: b) dimer, format din două molecule de acizi graşi; R1, R2 –
resturi de acizi graşi

93

Compuşii polimerizaţi prezintă substanţe intermoleculare
formate din acizii graşi nesaturaţi şi saturaţi din diferite gliceride.

5.10. 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:
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-

reacţii chimice neenzimatice de autooxidare a lipidelor;
reacţii biochimice de râncezire a lipidelor sub influenţa
enzimelor lipolitice.
5.10.1. Autooxidarea neenzimatică a lipidelor

Iniţierea procesului de autooxidare neenzimatică a lipidelor
se desfăşoară sub influenţa absorbţiei de energie a radiaţiei din
mediul exterior şi acţiunea oxigenului din aer în stare activată. Se
consideră că procesul de autooxidare a lipidelor se realizează după
schema reacţiilor radicalilor în lanţ. Lanţul reacţiilor de
autooxidare poate fi divizat în trei faze: iniţiere, propagare şi faza
finală de întrerupere a reacţiilor.
Din compoziţia chimică a lipidelor sunt supuşi oxidării acizii
graşi liberi nesaturaţi sau resturile de acizii graşi în structura
trigliceridelor. În continuare, pentru a reflecta procesul de
autooxidare a lipidelor vom nota prin simbol RH un acid gras
nesaturat în stare ne oxidată redusă.
În faza de iniţiere moleculele RH absorb din exterior
radiaţii UV cu energie fotochimică care conduc la formarea
radicalilor liberi a acizilor graşi nesaturaţi de tip R●:
RH

+ hV

K1

R

+

H

(5.1)

unde h este constanta lui Plank;
v – frecvenţa radiaţiilor absorbite.
k1 – constanta vitezei reacţiei.
Reacţia (5.1) reprezintă iniţierea procesului de autooxidare.
Radicalii liberi intermediari R● manifestă o activitate reactivă
destul de mare. Ei interacţionează rapid cu oxigenul singlet care
constituie o formă activă a oxigenului molecular:
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+ O2

R

k2

ROO

(5.2)

k3
RH

+

ROO

ROOH

+

R

(5. 3)

unde k2 şi k3 sunt constantele vitezei reacţiilor (5.2) şi (5.3);
.
R● - radicalul intermediar al acidului gras;
ROO● – radicalul peroxid:
ROOH – radicalul hidroperoxid.
Reacţiile (5.2) şi (5.3) reprezintă faza de desfăşurare a
reacţiei în lanţ care
se repetă de multe ori, prin implicarea
moleculelor noi de acizi graşi ne oxidaţi RH. Prin urmare se
acumulează radicalii peroxi (ROO● ) care la rândul lor extrag un
atom de hidrogen (H) din molecula RH cu formare de hidroperoxizi
(ROOH). Concomitent, noul radical liber intermediar
R●
va
reacţiona cu oxigenul şi reacţiile (2) , (3 ) se repetă:
k2
R

+ O2
1
+ R 1OO

R2H

R

2

R OO
1

k3

R1OO H

k2

+ O2

+ R2

R OO

k3

R H + R 2 OO
3

2

+

+ R3

R2 OO H

Faza finală de întrerupere a reacţiilor în lanţ poate fi
prezentată schematic astfel:
K4
(5.4)
R + R
RR
R

+ ROO

K5

ROO R

(5. 5)

K6

2 ROO

ROOR
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+ O2

(5. 6)

Ca consecinţă a interacţiunii dintre radicali (reacţiile 5.4, 5.5, 5.6) se
formează compuşi inerţi, ne activi, care nu participă în reacţiile de
autooxidare.
5.10.2 Mecanismul procesului de autooxidare
În baza mecanismului procesul de autooxidare a lipidelor
este acţiunea unor compuşi chimici activaţi care provoacă
multiple reacţii de oxidare. Desfăşurarea procesului de oxidare a
lipidelor se petrece prin implicarea:
● Radicalilor liberi;
● Oxigenului singlet (O●2);
● Enzimelor, catalizatorilor reacţiilor de oxidare.
În primul rând este necesar de analizat reacţiile de
autooxidare şi formare a radicalilor peroxizid (ROO●) şi hidroperoxid
(ROOH). Aceşti radicali se formează prin fixarea oxigenului la
carbonul vecin dublei legături a acizilor graşi nesaturaţi. Legătura
dublă nu se descompune:
R CH CH CH R1
O OH

Conform teoriei lui Farmer, mecanismul de formare a
radicalilor R● , ROO● , ROOH, constă în ruperea atomului de
hidrogen de la gruparea metilenică (- CH2-) a acizilor graşi
nesaturaţi în poziţia α, vecina dublei legături. Pentru a prezenta
mecanismul reacţiilor vom indica (nota) acizii graşi nesaturaţi
implicaţi în reacţii de autooxidare printr-o formă mai desfăşurată.
În acest scop, în reacţiile (1), (2) şi (3) în locul simbolului RH
vom folosi formula generală a acizilor graşi nesaturaţi R-CH2CH=CH-R1. În acest caz reflectarea mecanismului formării
radicalilor R● , ROO● şi ROOH, poate fi prezentată astfel:
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k1
R CH2 CH CH R1
R CH CH
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CH
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+
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În urma procesului de autooxidare a acizilor graşi
nesaturaţi se formează un amestec de hidroperoxizi care se
deosebesc între ei prin poziţia radicalului hidroperoxid în structura
moleculei. De exemplu, autooxidarea acidului oleic se realizează
în urma ruperii atomului de hidrogen de la gruparea metilenică (CH2-) din poziţii 8 sau 11, vecine dublei legături.
Prin urmare, gruparea (-CH2-) se transformă în radical (●
CH -). În aceste condiţii are loc recombinarea electronilor π a dublei
legături şi a electronului necuplat a radicalului -CH●- cu formarea
π-sistemelor conjugate.
De exemplu fragmentul acidului oleic (poziţii 8, 9, 10, 11)
care include o singură legătura dublă formează două π-sisteme
conjugate. Una cuprinde atomi de carbon din poziţii 8, 9 şi 10 şi
cealaltă π-sistemă conjugată care se formează din atomi de
carbon 11, 10 şi 9. În aceste configuraţii densitatea de electroni
este mai mare la marginile fragmentului acidului oleic în poziţiile
8 şi 11 (Fig. 5.10).
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Fig. 5.10 Fragmentul acidului oleic care formează două π-sisteme
conjugate. Atomii de carbon 8–9–10 reprezintă o π-sistemă conjugată,
a doua π-sistemă conjugată include atomii de carbon în poziţiile 11-10-9
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Prin autooxidarea acidului oleic se poate forma un amestec
de hidroperoxizi în poziţiile 8, 9, 10 şi 11. Totuşi probabilitatea
formării de hidroperoxizi în poziţiile 8 şi 11, la marginile
fragmentului acidului oleic, este mai mare decât în poziţiile 9 şi
10. ( Fig. 5.11 ).
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Fig. 5.11 Formarea hidroperoxizilor prin autooxidarea acidului
oleic liber în poziţiile 8 şi 11
.
Particularitatea autooxidării acidului linoleic constă în
formarea unui singur sistem conjugat din cinci atomi de carbon.
Sistemul conjugat include două (ambele) legături duble care sunt
separate prin gruparea metilenică în poziţia 11 :
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Autooxidarea acidului linoleic se petrece prin extragerea
atomului de hidrogen de la gruparea metilenică cu formarea numai
a unui radical intermediar. În continuare, după interacţiunea cu
oxigenul molecular, prin reacţii intermediare, se formează un
amestec egal de hidroperoxizi în poziţia 9 şi 13 (Fig.5.12).
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Fig.5.12. Schema autooxidării acidului linoleic cu formarea
hidroperoxizilor în poziţia 9 şi 13
Prin urmare putem constata că mecanismul procesului de
autooxidare neenzimatică a lipidelor se desfăşoară conform
schemei reacţiilor chimice radicalice în lanţ. Peroxizii şi
hidroperoxizii sunt produşii principali primari ai procesului de
autooxidare a lipidelor. Formarea peroxizilor şi hidroperoxizilor
este rezultatul oxidării esterilor acizilor graşi nesaturaţi şi acizilor
graşi nesaturaţi liberi. Agentul principal de oxidare este oxigenul
molecular. Degradarea oxidativă a grăsimilor, uleiurilor din
compoziţia produselor alimentare, are loc în procesul de obţinere a
alimentelor, pe parcursul depozitării lor şi se numeşte în general
râncezirea lipidelor.
5.10.3

Autooxidarea enzimatică a lipidelor

Modificarea oxidativă a lipidelor prin acţiunea enzimelor
lipolitice a materiilor prime sau enzimelor sintetizate de
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microorganisme se numeşte autooxidare Enzimele lipolitice se
conţin sub formă activă în materii prime oleaginoase, făină, crupe,
alimente de carne, peşte, lapte ş.a.. Iniţial, prin acţiunea enzimei
lipază la suprafaţa de separare lipide – apa, se petrece hidroliza
trigliceridelor cu formarea acizilor graşi liberi, mono- şi
digliceridelor, glicerinei (Fig. 5.13).
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Fig. 5.13 Schema generală de oxidare enzimatică a lipidelor
În continuare enzima lipoxigenază catalizează reacţia
dintre acizii graşi liberi şi oxigen molecular. Produşii reacţiei sunt
peroxizii şi hidroperoxizii – compuşii primari ai oxidării lipidelor.
De exemplu reacţia de oxidare a acidului linoleic poate fi
prezentată astfel:
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Hidroperoxidul acidului linoleic

Procesul de oxidare enzimatică diferă de autooxidare prin
următoarele specificităţi:
- reacţia de oxidare enzimatică a acizilor graşi are loc numai în
mediu diluat, sub formă de emulsie;
- particularitatea activităţii catalitice a enzimei lipoxigenază
constă în activitatea asupra acizilor graşi nesaturaţi care
conţin numai legături duble izolate;
- viteza procesului de oxidare depinde în mare măsură de pH
şi de temperatură.
5.10.4 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
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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. (Fig. 5.14)
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Fig.5.14 Schema modificării chimice a hidroperoxizilor şi
formarea compuşilor secundari de oxidare
Compuşii secundari se formează şi în urma descompunerii
hidroperoxizilor (Fig. 5.15 ).
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Fig. 5.15
Schema descompunerii hidroperoxizilor
formarea aldehidelor, alcoolilor

cu

Mecanismul descompunerii hidroperoxizilor este complicat.
O modalitate
de descompunere a hidroperoxizilor constă în
scindarea legăturii oxigen-oxigen a radicalului hidroperoxid ( OOH ) cu formare de radical alkoxil ( R-O●) şi radical hidroxil (HO●).
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De exemplu, prin descompunerea hidroperoxidului a unui
acid gras mononesaturat se formează radicalul alkoxil al acidului
gras mononesaturat şi radicalul hidroxil:
R CH

CH

CH

R CH

( CH2 )
n

CH

COOH

O

OH

CH

( CH2 )
COOH
n

+ HO

O

radical

alkoxil

În continuare radicalul alkoxil al acidului gras
mononesaturat se descompune. Cu probabilitate egală
descompunerea poate fi realizată în poziţia (secţiunea) a – a sau b
– b, în jurul radicalului alkoxil ( = CH - O●), cum este prezentat în
schema reacţiilor:
R CH
R CH CH
+ HO
2 COH
a
R

CH

CH

CH ( CH2 ) n COOH
O

a

CH

( CH2 )

n

COOH

C OH ( CH2 ) COOH

O

R CH

b

CH

CH

R CH

CH

COH

O
R CH

CH

( CH 2 )

CH

n

COOH

O

b

( CH2 )

n

COOH

CH
3

( CH2 )

n 1

COOH

La descompunerea radicalului alkoxil al acidului gras
mononesaturat se formează un număr de compuşi din clasa
aldehidelor, inclusiv aldehide nesaturate a diferitor acizi graşi.
Aldehidele nesaturate sunt instabile, pot să se autooxideze la
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acţiunea oxigenului molecular formând aldehide şi dialdehide în
particular – malondialdehidă.

R

CH2

CH

R

CH

CH

CH COH

+ O2
CH COH

O OH
R

COH

H OC

C H2

C OH

malondialdehidã

Malondialdehidă este un produs final de autooxidare al
lipidelor. Determinând concentraţia malondialdehidei în alimente
şi în substraturi se apreciază gradul de degradare oxidativă al
complexului lipidic.
Reacţiile de autooxidare şi râncezire conduc la modificarea
caracteristicilor fizico-chimice a grăsimilor, uleiurilor şi la
acumularea produşilor secundari stabili. Compuşii secundari ai
râncezirii sunt predominanţi: cetonele, aldehidele, acizii graşi
inferiori, responsabili de gustul şi mirosul neplăcut al lipidelor
oxidate.
5.11

Factori care influenţează viteza procesului de
autooxidare a lipidelor

Viteza procesului de autooxidare a lipidelor este puternic
influenţată de gradul de nesaturare al acizilor graşi liberi şi de
resturile acizilor graşi în structura trigliceridelor. S-a constatat că
cu majorarea gradului de ne saturare a acizilor graşi viteza
procesului de oxidare se accelerează. După capacitatea de oxidare,
acizii graşi formează următoarea consecutivitate:
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C3

18

C1

C2

18

18

C

0
18

Unde 3, 2, 1, 0 este numărul de legături duble în structura
acidului gras; 18 - numărul atomilor de carbon în structura
acidului gras
Vitezele relative de oxidare a celor mai des prezenţi acizi
graşi nesaturaţi în lipide - oleic, linoleic şi linolenic sunt în raport
1 :27 :77. Acizii graşi saturaţi practic nu se modifică prin oxidare.
Metalele în formă ionică sunt prooxidanţi ai lipidelor.
Viteza procesului de autooxidare se accelerează în prezenţa
metalelor bivalente şi trivalente (Cu, Fe, Mn, Co, Ni) care
manifestă capacitatea de a forma radicali liberi prin
descompunerea hidroperoxizilor, prin interacţiunea directă cu
substratul, sau prin activarea oxigenului molecular în oxigen
singlet (O●2). Reacţiile se desfăşoară în felul următor:
M n+ + ROOH
1

M n + + ROO + H +

M n + + ROOH

M ( n+ 1 ) + + RO + OH

n
M + +

M ( n+ 1 ) + +

RH

n
M + + O2

H+ + R

M ( n+ 1 ) + + O2

În
urma descompunerii hidroperoxizilor se formează
radicali suplimentari RO● , OH● care la rândul lor accelerează
procesul de autooxidare prin interacţiunea cu acizi graşi nesaturaţi
De asemenea, accelerarea oxidării este influenţată şi de oxigenul
singlet (O●2) şi radicalul de hidroxil (OH●).
Pe parcursul depozitării alimentelor, accelerarea procesul
de autooxidare a lipidelor are lor în cazul fluctuaţiei şi ridicării
temperaturii în depozite. Sub influenţa radiaţiilor UV se iniţiază
formarea radicalilor liberi care provoacă accelerarea procesului de
autooxidare.
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Viteza procesului de autooxidare a lipidelor în alimente
depinde de activitatea apei (aw). (Fig.5.16). În produsele
alimentare în care activitatea apei este extrem de mică (aw ≤ 0,1)
viteza oxidării lipidelor (uleiurilor) este destul de mare.
Particularitatea acestui fenomen este influenţată de starea lipidelor.
Oxidarea rapidă are loc în cazul când trigliceridele prezintă straturi
polimoleculare lichide iar în compoziţia trigliceridelor se conţin
resturi de acizi graşi nesaturaţi. Având în vedere că reacţiile de
oxidare a lipidelor se desfăşoară fără participarea apei, oxigenul
molecular activat reacţionează direct cu trigliceridele respective.
La creşterea aw de la 0,1 până la 0,4. . 0,45 viteza oxidării
este în descreştere atingând valori minimale la aw = 0,4. . 0,45.
Creşterea activităţii apei se datorează majorării conţinutului de
apă. Totuşi conţinutul de apă este mic. Apa formează straturi
polimoleculare care joacă un rol de protecţie, blochează
pătrunderea oxigenului în mediul lipidic.

o x i d a re
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4

6
5

Vitez a

3
2
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0,6
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A c t i v i t a t e a a p e i,

Fig. 5.16 Viteza relativă de oxidare a lipidelor în dependenţă de
activitatea apei produselor alimentare
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Atunci când aw > 0,45 . . 0,5 viteza de oxidare creşte din
nou. Conţinutul de apă în alimente este relativ majorat. Probabil că
în aceste condiţii are loc formarea unor straturi de emulsie de tip
A/U care majorează suprafaţa de contact dintre lipide – apă şi
contactul cu oxigenul din mediul ambiant. De asemenea, creşte
mobilitatea catalizatorilor procesului de oxidare prezenţi în faza
apoasă a produselor alimentare. Oxidarea lipidelor se desfăşoară în
medii de emulsii cu o viteză relativ mare.
5.12

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
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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.
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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
conform schemei reacţiilor de inactivare:
+

R

+

AH

RH

RO

+

AH

ROH

ROO

+

AH

ROOH

R

+

A

RA

A

+

A

AA

A

+

A

+

A

unde R●, RO●, ROO● sunt radicali liberi;
AH - antioxidant;
A● - radicalul antioxidantului;
RH, ROH, compuşii inactivaţi a radicalilor liberi;
AA, RA - radicali inerte a antioxidantului.
Prin interacţiuni între radicalii liberi şi antioxidant se
formează compuşi inerţi, care nu participă în reacţiile de oxidare.
Radicalul antioxidantului A● nu manifestă proprietăţi oxidative.
Prin reacţii chimice pot forma compuşi inerţi de tipul AA, sau RA.
Pentru a preveni degradarea oxidativă a lipidelor se
folosesc antioxidanţi liposolubili naturali şi artificiali, obţinuţi prin
reacţii de sintetizare. Tocoferolii sunt antioxidanţi naturali, care se
conţin în uleiuri ne rafinate, în cantităţi mici (0,01 . . .0,28
%). Se consideră, că tocoferolii (în special α–tocoferol) sunt cei
mai efectivi antioxidanţi liposolubili. Pentru stabilizarea uleiurilor
rafinate şi a alimentelor cu conţinut de ulei
se foloseşte
antioxidantul natural liposolubil β-carotenul.
O altă grupă importantă de antioxidanţi liposolubili sunt
derivaţii acidului galic şi acidului ascorbic. Esterii acidului galicgalatul de octil, galatul de dodecil manifestă activitate sporită
antioxidantă. Introducerea lor în cantitate de 0,01 % măreşte
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stabilitatea unor grăsimi aproape de 10 ori. Acidul ascorbic este
un reducător puternic, solubil în apă, dar insolubil în lipide. În
scopul obţinerii unor derivaţi ai acidului ascorbic solubili în
lipide, au fost sintetizaţi foarte eficace esterii acizilor graşi cu
acidul ascorbic: 5,6-diacilascorbic, 2,6-diacilascorbic solubili în
grăsimi. De regulă, esterificarea acidului ascorbic se face cu acizii
graşi saturaşi palmitic şi stearic.
Din antioxidanţi de sinteză se folosesc derivaţii fenolici:
butilhidroxitoluen (BHT, cunoscut sub denumirea ionol) şi
butilhidtoxianizol (BHA). Preparatele BHT şi BHA sunt solubile
în grăsimi şi insolubile în apă, stabile la temperaturi ridicate, nu
modifică gustul şi mirosul alimentelor. În cantităţi de 0,01 . . 0,1
% manifestă activitate
antioxidantă. Totuşi utilizarea acestor
preparate tinde spre descreştere.
Accelerarea vitezei de oxidare a lipidelor are loc şi în
prezenţa ionilor metalelor cu valenţă variabilă. Prezenţa lor în
grăsimi, apă, compoziţii alimentare, ambalaj ş. a., manifestă
capacitatea de prooxidanţi. Pentru a reduce la minimum conţinutul
de metale cu valenţă variabilă se utilizează metoda de complexare
(chelatare) a metalelor cu acizi organici. In acest scop se foloseşte
acidul citric. În prezent o problemă actuală este elaborarea
metodelor de complexare şi eliminarea ionilor de fier, Fe(II), Fe(III),
din uleiuri şi grăsimi alimentare. Se recomandă de redus viteza de
oxidare a lipidelor utilizând combinarea parametrilor proceselor
tehnologice (temperaturi scăzute, eliminarea oxigenului, protecţia
de radiaţii) cu utilizarea antioxidanţilor. Numai în acest caz este
posibil de prelungit stabilitatea fizico- chimică a complexului lipidic
al alimentelor, uleiurilor şi grăsimilor.

111

Tema 6. PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE ŞI
FUNCŢIONALE ALE ACIZILOR ORGANICI
Acizii organici sunt compuşii chimici care conţin în
molecula lor gruparea funcţională carboxil legată de un radical
organic.
R

C

O
OH

unde R este radicalul organic a acidului.
În compoziţia produselor alimentare de origine vegetală şi
animală se întâlnesc diferiţi acizi organici. O parte din ei provin prin
sinteza biochimică în materii prime, altă parte se introduc în
alimente în scopul corectării proprietăţilor senzoriale şi reglării
activităţii proceselor biochimice şi chimice. În general, acizii
organici prin activitatea şi proprietăţile sale funcţionale manifestă
o influenţă semnificativă asupra securităţii şi calităţii produselor
alimentare.
6.1 Principalii acizi organici în produsele alimentare
Acizii organici în compoziţia chimică a produselor
alimentare au denumirea de acizi alimentari (Tabelul 6.1).
Ponderea maximală din numărul acizilor organici din compoziţia
produselor alimentare le revine acizilor carboxilici. Acizii
carboxilici pot fi clasificaţi după numărul grupării carboxil în
moleculă şi după compoziţia radicalului organic al acidului. După
primul criteriu sunt cunoscuţi acizii monocarboxilici, di- si
policarbozilici. Radicalul organic al unor acizi carboxilici conţine
diferite grupări funcţionale care influenţează proprietăţile acestor
acizi. După acest criteriu acizii organici se clasifică în acizi:
hidroxilici, cetonici aldehidici, acizi fenolici ş. a.
În fructe, legume, plante şi în alimente de origine vegetală
conţinutul acizilor organici este mai mare comparativ cu cel din
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alimente din carne şi peşte. În fructe, legume, acizii organici se
găsesc în stare liberă şi combinaţi sub formă de săruri, esteri,
lactone. Fructele şi legumele conţin diferiţi acizi organici, însă, de
regulă, numai unii din ei se conţin în cantităţi dominante. De
exemplu, în mere au fost identificaţi acizii: malic, succinic, citric,
glioxalic, hidroxicetosuccinic, chlorogenic ş. a. Din aciditatea
totală a merilor aproximativ 70 % revine acidului malic, 20 % acidului citric, 7 % - acidului succinic şi numai 3 % de aciditate
formează alţi acizi minori.
Clasa acizilor alimentari include acizii organici care se
conţin în materii prime de origine vegetală şi animală, acizii organici
obţinuţi prin metode biochimice şi chimice sau acizii produşi de
microorganisme. Pentru produsele alimentare se admite utilizarea
unui număr limitat de acizi organici alimentari. Nominalizarea
acestor acizi este reglementată de legislaţia internaţională şi
naţională a Republicii Moldova. De regulă ei nu sunt nocivi şi
manifestă diferite proprietăţi funcţionale.
În afară de prezenţa acizilor de acizii organici prezenţi în
materii prime şi produsele din ele, în industria alimentară se
produce un sortiment destul de larg de diferite alimente cu adaos
de acizi organici alimentari sintetizaţi prin metode biochimice sau
chimice. De exemplu, se obţin băuturi răcoritoare acidulate,
conserve din legume, sosuri, bomboane ş. a.
.
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Tabelul 6.1.

Principalii acizi organici în compoziţia
produselor alimentare
Răspândirea

Nr.

Denumirea
acidului

Structura chimică

Constantele
de disociaţie
(K), la 25 0C

1

2

3

4

în materii
prime
vegetale
5

1

Acidul acetic
monocarboxilic

K = 1,7 10 - 5

struguri

CH3

COOH

2
Acidul glicolic

K = 1.5 10- 4

HOCH2 COOH

Morcovi,
struguri,
mere,
sparanghel,

pere
nematurate,

sfeclă de
zahăr
3

4

COOH

Acidul benzoic

K = 6,46 10 - 5

Tomate,
prune

Acidul sorbic CH3 CH CH CH CH
monocarboxilic

K =1,7 10 - 5

Suc de
scoruşă

K1 = 7,45 10 -

Lămâi,
tomate,
ardei,
căpşuni,
caise, mere,
pere, prune,
cartofi

5

4

Acidul citric
tricarboxilic

CH 2
HOOC

C

CO

CH 2

OH

6

Acidul
malonic
dicarboxilic

COO H

HOOC ( CH2) 2
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K2 = 1,7 10- 5
K3 = 4,0 10 - 7

K1 = 1,4 10 - 3
C O K2 = 2,01 10
6

Fasole,
mazăre, linte

Tabelul 6.1. (continuare)
7

8

Acid formic
monocarboxilic

Acidul fumaric
dicarboxilic

H COOH

K = 1,77 10 - 4

Struguri,
zmeură

= 9,5 10 - 4
K2 = 4,2 10 - 5

Fasole,
mazăre
verde,
tomate,

CH C O K1

COOH CH

sparanghel

9

10

Acidul lactic
monocarboxilic

CH3

CH

COOH

K = 1,37 10 - 4

OH

Acidul malic
dicarboxilic

COOH

CH 2

K1 = 3,9 10 - 4
K2 = 7,8 10 6

OH

11

COOH

CH

Acidul D- tartric
dicarboxilic

HOOC

12

Acidul succinic
dicarboxilic

HOOC

13

Acidul oxalic
dicarboxilic

CH

CH

K1 = 1,04 10 3

HO

HO

( CH 2 ) 2

HOOC

K2 = 6,9 10 - 5
= 6,2 10 -5
K2 = 2,3 10 - 6

CO OK1

COOH

K1 = 5,4 10 – 2
K2 = 5,4 10 5
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Cartofi,
tomate,
produsele
lactate
Ardei,
tomate,
mere, pere,
cireşe,
vişine,
prune,
struguri,
portocale
Struguri,
cireşe,
greipfructe,
avocado
Fasole,
mazăre
verde, ardei,
coacăze,
struguri
Spanac,
salată,
sfeclă, varză
lbă,
castraveţi,
tomate

În materii prime vegetale se conţine un număr extrem de
mare de diferiţi acizi organici. Un interes deosebit prezintă acidul
ascorbic, antioxidant natural hidrosolubil, cunoscut ca vitamina C.
Specific pentru acidului ascorbic este faptul că în structura sa
chimică nu conţine
gruparea funcţională carboxil (-COO),
caracteristică pentru compoziţia chimică a acizilor organici
carboxilici.
O
O

HO

CH2

C

O

CH

O

C

C

OH
OH

O

+

C
C

OH

C

ONa

O

NaOH

+

H2O

OH

OH

OH

Acid L- hidroascorbic

H

C

HO

C

H

CH2OH

H

C

HO

C

H

CH2OH

Ascorbat de sodiu

Molecula acidului ascorbic manifestă proprietăţi
caracteristice a acizilor organici. Proprietăţi acide posedă
hidroxilul enolic în poziţia atomului de carbon C3. De aceia prin
interacţiune cu soluţii de baze diluate, acidul ascorbic formează
săruri. De exemplu, prin interacţiunea cu soluţii de NaOH se
formează ascorbat de sodiu.

6.2 Proprietăţile fizico-chimice şi senzoriale a acizilor
organici
O proprietate bine cunoscută a acizilor este senzaţia de gust
acru. Aciditatea şi gustul acru al fructelor, legumelor şi al produselor
alimentare din ele sunt interdependente. Însă, aciditatea totală
a produselor în multe cazuri nu corelează cu gradul de gust acru
din cauză că o parte din acizi nu sunt în stare liberă, ci sub formă
legată cu compuşii chimici ai alimentelor (sub formă de săruri). De
exemplu, conţinutul total de acizi în spanac şi
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măcriş este practic egal, aproximativ 10 % din masa substanţelor
uscate. Însă în măcriş, acizii predominant sunt în stare liberă, pe
când în spanac - sub formă de săruri. De aceia, măcrişul are gust
acru, spanacul – gust neutru. Prin urmare este evident, că senzaţia
de gust acru este determinată de conţinutul acizilor liberi, şi nu de
conţinutul lor total.
Acizii liberi sunt supuşi disocierii cu formare de anioni ai
acizilor şi ioni (protoni) de hidrogen. Gustul acru apare în urma
formării ionilor de hidrogen (H+). De aceea, cu cât mai mare este
concentraţia protonilor (H +), cu atât gradul de gust acru va fi mai
pronunţat. Capacitatea de formare a ionilor de hidrogen prin
disociere se apreciază prin constanta de disociere a acidului. Dacă
prin simbolul HA vom reprezenta în mod general un oricare acid,
atunci constanta de disociere se va calcula astfel:

A + H+

HA

H+

A

K
HA

(6.1)

unde [H+], [A-], [HA], respectiv concentraţia ionilor şi acidului,
mol/l;
K- constanta de disociere.
Disocierea acizilor dicarboxilici se apreciază prin două
constante de disociere (K1 şi K2). De exemplu, disocierea acidului
oxalic se prezintă astfel:
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k1
H C2O4

H2 C2 O4

+

H

+

H

K2

HC O
2

4

+

+

C2 O 4

Acidul citric tricarboxilic are trei constante de disociere K1, K2 şi K3 , în conformitate cu numărul de grupări carboxilice
(Tabelul 6.1). Mult mai convenabil în scopuri practice este de folosit
indicele de aciditate activă, exprimat prin valoarea pH.
În urma disocierei acizilor, concentraţia ionilor de hidrogen
de regulă se exprimă prin valoarea pH, care este numeric egală cu
logaritmul negativ al concentraţiei ionilor de hidrogen (pH = - Lg
[H +] ). Valoarea pH depinde de constanta sau de constantele de
disociaţie ai acizilor. La rândul său, constantele de disociere în
compoziţia produselor alimentare depind de natura acidului,
caracteristicile fizico-chimice şi temperatura mediului. Dacă
valoarea pH a mediului este mai mică de 4 apare gustul acru, în cazul
când pH este mai mare de 6 apare gustul neutru.
În tabelul 6.2 se prezintă unele date despre valorile medii
ale acidităţii totale şi pH unor specii de fructe şi legume. Majoritatea
fructelor şi produselor din fructe manifestă senzaţii de gust acru
datorită valorii pH ≤ 4,0. Legumele şi produsele din
legume se caracterizează printr-un conţinut inferior de acizi, cu
valoarea pH 5,0 … 6,9 şi gust predominant neutru. De asemenea,
carnea, peştele, laptele sunt alimente cu aciditatea inferioară, fără
senzaţii de gust acru.
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Tabelul 6.2 Valori medii ale acidităţii totale (titrabile) şi
acidităţii active ( pH ) a unor specii de fructe şi legume
F r u c t e Aciditatea
Legume
titrabilă,
pH
%
Mere
0,9
3,4 Cartofi
Pere
0,3
4,4 Varză albă
Vişine
1,45
3,5 Morcovi
Cireşe
0,65
4,3 Ardei dulce
Prune
1,1
3,8 Ceapă
Caise
1,25
3,6 Tomate
Piersici
0,6
4,0 Castraveţi
Struguri
0,9
3,9 Spanac
Lămâi
4,9
3,1 Măcriş
Căpşuni
2.0
3.15 Sfeclă
Zmeură
1.7
3.3 Mazăre
verde

Aciditatea
titrabilă, %

pH

0,2
0,2
0,1
0.4
0,1
0,5
0,1
0,1
1,3
0,1
0,15

6,1
6,2
6,4
5.0
5,9
4,5
6,9
6,9
3,7
6,3
5,6

Dintre acizii organici prezenţi în fructe şi legume, acizii malic şi
citric sunt predominanţi. Ei se folosesc ca etalon la determinarea
acidităţii titrabile a produselor alimentare.
Tabelul 6.3 Conţinutul mediu în acid malic şi citric din unele
legume şi fructe( mg în 100 g )
Specia
Ardei
Morcovi
Sfeclă
roşie
Tomate
Ceapă

Acid
malic
60,0
290,0
37,0

Acid
citric
260,0
51,0
195,0

Specia
Mere
Prune
Caise

Acid
malic
650,0
1220,0
1000,0

Acid
citric
550,0
40,0
400,0

37,0
170,0

440,0
20,0

Căpşuni
Zmeură

140,0
400,0

870,0
1700,0
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Valorile constantelor de disociere a acizilor şi valoarea pH
a alimentelor depinde de mai mulţi factori: de aciditatea totală,
compoziţia chimică a alimentelor, de temperatură. Majoritatea
acizilor organici sunt acizi slabi cu constantele de disociere relativ
mici. Ca excepţie servesc acizii oxalic şi D- tartric care sunt acizi
tari cu constantele de disociere K1 mai mari de 10 – 4 având gradul
de gust acru pronunţat (Tabelul 6.1) .

6

Valoarea pH

5
4
3
2
1
0
0

0,5

1

1,5

2

Concentraţia acidului, %

Fig. 6.1 Dependenţa valorii pH a acidului citric de
concentraţie în mediul apos la t = 200C
Pentru a demonstra dependenţa valorii pH de aciditatea
totală, în fig.1 se prezintă valorile pH ale acidului citric în funcţie de
concentraţia lui totală. Corelaţia dintre aceste caracteristici este
exponenţială şi corespunde relaţiei funcţionale:
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pH = 2.17 Ln Ac -0.1325

(6.2)

unde pH este valoarea acidităţii active a acidului citric;
Ln Ac - logaritmul concentraţiei acidului citric, %
2,17 şi - 0,1325 constantele
În soluţii apoase când concentraţia acidului citric este în
limitele 0,01.. 0,5 %, valorile pH variază în limitele 4,4 . 2,4.
Diapazonul
acestor concentraţii de acid citric conduce la
modificarea esenţială a valorii pH şi a gradului de gust acru. În
baza datelor prezentate observăm, că dacă concentraţia acidului
citric în alimente nu va depăşi 0,05 ..0,4 %. majorarea gradului de
gust acru poate fi posibilă prin acidularea alimentelor.
Majorarea concentraţiei acidului, începând de la valoarea
0,5 %, nu influenţează esenţial asupra valorii pH. În aceste
condiţii concentraţia acidului citric disociat tinde spre echilibru cu
aciditatea totală. De exemplu, majorarea concentraţiei acidului de
la 0,5% până la 1,7% contribuie la reducerea valorii pH de la 2,4
numai până la pH.2,1. În medii cu concentraţia acidului citric mai
mare de 0,5%, gustul acru va fi extrem de excesiv din cauza că
valoarea pH-lui va fi inferioară, în limitele 2,0….2,4.
Acidul malic, fiind acid predominant, manifestă proprietăţi
similare în formarea gradului de gust acru al alimentelor.
De asemenea în unele produse alimentare valoarea pH
practic rămâne stabilă şi în urma proceselor de fermentare. Laptele
şi produsele lactate sunt cele mai importante alimente care manifestă
efectul de stabilizare a valorii pH-lui. Acidul lactic monocarboxilic
liber în urma disociaţiei se transformă în anion şi ion de hidrogen:
CH 3 CH

COOH

CH 3

OH

CH

COO

+

H

+

OH

Sau în mod general disociaţia acidului lactic se prezintă în felul
următor:
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Lact

Lact

H

+
+ H

Compuşii responsabili de stabilizarea pH-lui sunt substanţe
tampon. În produsele lactate se conţin trei sisteme principale
tampon: sărurile de Na şi K a cazeinei, sistema de fosfaţi
(NaH2PO4 şi Na2HPO4) şi sistema de bicarbonaţi ( H2CO3 şi
NaHCO3).
În cazul majorării concentraţiei acidului lactic disociat,
sărurile de Na şi K a cazeinei fixează ionii de hidrogen. Se
formează molecule proteice libere cu grupări carboxilice ne
disociate, caracteristice pentru acizii slabi:
COO Na

R CH

+

+ H + Lact

R

COOH

CH

+

Lact

+

Na

+

NH +

NH+

3

3

-

Disocierea grupării COOH (COO + H+) a proteinei este
foarte mică. Valoare pH-lui
devine stabilă în urma reducerii
concentraţiei ionilor H+. În acelaşi timp concentraţia anionilor
acidului lactic se majorează şi aciditatea titrabilă creşte.
Sistemul tampon de fosfaţi, în cazul majorării acidităţii
produselor lactate, stabilizează valorarea pH prin legarea H+ de
către hidrofosfaţi şi transformându-i în dehidrofosfaţi în felul
următor:
2

H PO 4

+

H

+

H2 PO4

Anionii de dehidrofosfaţi H2PO4- sunt slab disociaţi, ce
conduc la reţinerea ionilor de hidrogen în stare legată. Acest efect
contribuie la prevenirea modificării valorii pH, însă aciditatea
titrabilă creşte, deoarece ionii negativi (Lact -) se păstrează în stare
liberă.
Dacă în mediu se acumulează ionii de hidroxil în urma
reducerii concentraţiei de acizi, sistemele tampon proteice şi de
fosfaţi prin captarea ionilor OH- stabilizează valoarea pH:
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R CH
NH

COO

+ OH

R CH

+

COO

+

H2O

NH 2

3

H2PO4

HPO42

+ OH

+

H2O

De exemplu, concomitent cu modificarea acidităţii titrabile
a laptelui în limitele 16 . .25 0 T Törner, valoarea pH practic nu
se modifică este de 6,73 . .6,20. Stabilizarea valorii pH a laptelui este
rezultatul acţiunii sistemelor tampon a cazeinei, fosfaţilor,
carbonaţilor şi citraţilor. Modificarea valorii pH-lui odată cu
aciditatea titrabilă a laptelui apare atunci, când se depăşeşte
capacitatea sistemelor tampon de captare a ionilor H+ sau OH-.

123

6.3 Proprietăţile funcţionale ale acizilor organici în produsele
alimentare
Prezenţa acizilor organici în componenţa produselor
alimentare
conduce la apariţia unor efecte fizico-chimice şi
tehnologice importante care influenţează valoarea nutritivă
şi
stabilitatea
produselor finite. Acizii organici ca şi lipidele,
glucidele, proteinele, conform caracteristicilor sale fizico-chimice
şi chimice, exercită diferite funcţii în formarea proprietăţilor
produselor alimentare. Ei influenţează asupra proceselor
biochimice care determină stabilitatea fructelor, legumelor şi
produselor finite pe parcursul depozitării lor, participă în formarea
proprietăţilor senzoriale şi valorii nutritive a alimentelor.
Proprietăţile funcţionale principale a acizilor organici se
caracterizează prin impactul lor în formarea senzaţiilor gustative
a alimentelor, prin impactul lor în prevenirea alterării
microbiologice şi stabilizarea alimentelor la depozitare.
Cele mai importante proprietăţi funcţionale ale acizilor organici
sunt:
- capacitatea de formare şi modificare a gustului produselor
alimentare;
- capacitatea de prevenire a alterării microbiologice a
alimentelor în timpul păstrării lor;
- influenţa asupra modificărilor chimice şi biochimice a
alimentelor.
Cei mai larg utilizaţi acizi în tehnologia alimentară sunt:
citric, malic, lactic, tartric, adipic, fumaric şi succinic.
Una din cele mai cunoscute proprietăţi a acizilor este formarea
gustului acru. Putem obţine diferite nuanţe de gust acru în
dependenţă de natura acidului utilizat, gradul lui de disociere,
valoarea pH şi compoziţia chimică a mediului alimentar.
Acidul citric este un acidifiant larg utilizat în tehnologia
alimentară datorită proprietăţilor sale universale spre deosebire de
alţi acizi alimentari. Acest acid nu este nociv, se dizolvă bine în apă,
are capacitatea de formare a compuşilor complecşi, are gust acru şi
miros plăcut.
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Acidul citric având proprietatea de intensificare a activităţii
antioxidanţilor se foloseşte în funcţie de sinergist. De exemplu, în
combinaţie cu acidul ascorbic previne degradarea oxidativă a
produsele vegetale congelate, frânează râncezirea uleiurilor şi
grăsimilor, în special, la conservarea unor specii de peşte cu
conţinut majorat de grăsime, stabilizează culoarea şi gustul cărnii
afumate şi a crenvuştilor. Acidul citric şi citratul de sodiu, se
folosesc pentru corectarea valorii pH în procesul de obţinere a
produselor gelificate, la ameliorarea calităţii îngheţatei, în
obţinerea brânzeturilor. De asemenea, acidul citric se foloseşte în
tehnologia fabricării băuturilor lichide şi băuturilor sub formă de
pulberi. În băuturi ne carbonizate pentru formarea gustului
armonizat se introduc 0,2. . 0,35 % de acid citric. Prepararea
compoziţiilor solide de pulberi a băuturilor se face cu adaos de 2,0
. .5,0 % de acid citric.
Acidul malic după proprietăţile sale este identic acidului
citric. Specificul acidului malic constă în formarea gustului acru.
Intensitatea gustului este mai redusă în comparaţie cu cea a
acidului citric însă cu o durată mai mare a senzaţiei de acru. Aceasta
proprietate a
acidului malic este importantă pentru obţinerea
produselor dietetice. Se foloseşte acest acid pentru obţinerea
nectarelor din fructe, siropurilor, produselor coapte, sau în locul
acidului citric. De asemenea, se utilizează în calitate de supliment
în ansamblu cu antioxidanţi pentru prevenirea râncezirii grăsimilor
şi uleiurilor. Mai frecvent se foloseşte acidul malic în compoziţiile
noi ale băuturilor carbonizate - compoziţiile băuturilor dietetice,
băuturile din fructe şi pomuşoare.
Acidul lactic este produsul de bază al fermentaţiei glucidelor,
prezintă un lichid incolor, sirop, solubil în apă şi în solvenţi organici
polari. În compoziţia produselor alimentare manifestă gust acru
specific plăcut şi moderat, nu maschează gustul şi mirosul natural
al fructelor şi legumelor. Acidul lactic ameliorează gustul şi textura
produselor alimentare, posedă proprietăţi bactericide. Se foloseşte
pentru conservarea prin fermentaţie lactică a unor produse
alimentare (măsline, tomate,
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varză, brânzeturi), la ameliorarea gustului alimentelor prin
reglarea acidităţii şi valorii pH ş. a.
Acidul tartric în cantităţi mai mari se află în struguri, plante
citrice, plante acide (măcriş, stevie) manifestă gust acru aspru,
acut. Se foloseşte acidul tartric pentru obţinerea unor băuturi,
siropuri cu gust şi aromă de fructe citrice. Datorită caracterului
pronunţat de gust şi aromă, în ansamblu cu acidul citric se
foloseşte în tehnologia de fabricare a bomboanelor de tip caramele
din fructe şi pomuşoare.
Acizii adipic, fumaric şi succinic se folosesc în tehnologia
alimentară mai mult ca substanţe pentru corectarea acidităţii şi
valorii pH a alimentelor, manifestând concomitent şi unele
proprietăţi specifice. De exemplu, acidul adipic măreşte
capacitatea de gelificare a gelatinei iar acidul fumaric – manifestă
solubilitate redusă în apă şi se introduce în compoziţiile solide a
băuturilor.
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