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INTRODUCERE, SCOP ȘI OBIECTIVE,CUVINTE CHEIE  

Saccharomyces cerevisiae este, probabil, cea mai des folosită drojdie, datorită 

multiplelor ei utilizări în brutărie și patiserie precum și întrebuințarea ei de mii de ani 

în fermentația băuturilor alcoolice (Legras et al., 2007). Se crede că a fost izolată 

iniţial din cuticula strugurilor (care se poate observa și cu ochiul liber sub forma unui 

film alb, subţire, de exemplu pe cuticula unor fructe de culoare închisă, cum sunt 

prunele). 

Drojdie de bere, (Saccharomyces cerevisiae), este bogată în proteine, aminoacizi, 

vitamine solubile în apă (tiamină, riboflavină, niacină, acid folic, vitamina B12 şi 

piridoxină). Ea, reprezintă de asemenea, o sursă bogată de minerale, crom (mineral 

esențial care ajută organismul să menţină un nivel normal de zahăr în sânge), cupru, 

zinc, seleniu (Anghel et al., 1991). 

 Tot drojdia de bere este un nutrient general complex, un regenerator metabolice, 

un supliment alimentar recomandat pentru toate vârstele, având aplicații medicale 

multiple fiind un factor important pentru sănătatea umană. (Hegoczki et al., 1997) 

Produse cu drojdie, în principal derivate din Saccharomyces cerevisiae, au fost 

folosite de mulţi ani ca ingrediente sau aditivi în prelucrarea produselor alimentare. 

Dintre acestea amintesc: arome, enzime, antioxidanți, vitamine, coloranţi şi 

polizaharide (Dawson, 2002, Abbas, 2006). 

Așa cum industria alimentară este interesaă de recuperarea reziduurilor 

valoroase, cum este cazul drojdie de bere (Saccharomyces cervisiae), material cu 

potențial mare în nutriţie şi de sănătate, tendințele actuale ale pieții urmăresc lansarea 

de noi produse cu drojdii și de noi tehnologii de procesare și valorificare ale acestui 

reziduu. Tehnologiile moderne de uscare folosite pentru a procesa compuşii naturali şi 

extractele de plante, fac parte din aceste tendințe, urmărind o evaporare protejată prin 

temperaturi bine controlate şi o imobilizare pe matrici cât mai naturale și rezistente, în 

scopul de a menţine concentraţii mari de compuși bioactiv în produsele finale. 

Tehnologiile de uscare prin pulverizare (Spray-Drying) şi uscare prin fluidizare 

(Fluid Bed Drying), sunt cele două tipuri de tehnologii alese pentru experienţele din 

această teză. Uscarea prin pulverizare (SD) este o operaţiune ce se realizează într-o 



      VIII 

singură etapă tehnologică cu scopul de a transforma un lichid într-un produs solid sub 

formă de pulbere utilizând temperaturi înalte pentru un timp scurt de procesare; în 

timp ce uscarea în Pat Fluidizat este un sistem de uscare mai ieftin care evită însă 

temperaturile înalte. 

 Studiile incluse în acestă teză de doctorat au ca scop aplicarea procedurilor 

biotehnologice privind valorificarea drojdie de bere (ca reziduu de fermentație 

provenit din industria berii), folosind diferite tehnologii de uscare, precum şi obținerea 

de noi produse cu valoare adaugată (bomboane, suplimente alimentare şi aditivi 

furajeri), care conţin pudră din drojdia de bere în reţetele de fabricație. 

Principalele obiective ale acestei teze au fost: 

1. Optimizarea procedurilor industriale pentru obţinerea pulberilor din drojdia de bere 

prin tehnologii avansate de uscare. 

2. Elaborarea unei tehnologii, aplicată la scală pilot, pentru obținerea de bomboane 

dietetice ce conţin pulberi din drojdie de bere, plante medicinale şi condimente. 

3. Procesarea la scală industrială a prototipurilor de bomboane dietetice selecționate și 

caracterizarea acestora.  

4. Studii experimentale cu AVISTIM - produs derivat cu drojdie (PDD), ca aditiv 

furajer în hrana găinilor ouătoare. 

5. Utilizarea drojdie de bere ca potențială matrice naturală pentru nutraceutice cu 

eliberare controlată. 

Structura tezei: Teza este structurată în două părţi principale, şi anume: studiu de 

literatură (PRIMA PARTE) şi contribuţiile originale (A DOUA PARTE) unde sunt 

prezentate condițiile experimentale, metodele de lucru precum și rezultate şi discuţii. 

Prima parte cuprinde două capitole (1-2): 

 Capitolul 1 prezintă caracterizarea drojdie de bere, Sacharomyces cerevisiae, în 

conformitate cu literatura de specialitate detailând aspecte privind morfologia, 

funcționalitatea, metabolismul şi utilizarea acesteia în diferite domenii. 

 Capitolul 2 caracterizează tehnologiile avansate de uscare folosite în procesarea 

și obţinerea produselor alimentare. 
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A doua parte cuprinde patru capitole (3-7): 

 Capitolul 3: rezumă optimizarea tehnologiilor de uscare cu scopul de a transforma 

suspensia reziduală de drojdie de bere în materie primă sub formă de pulbere. 

 Capitolul 4: aplicație în industria alimentară, la scală pilot şi scală industrială, 

pentru obținerea de noi produse derivate cu drojdie (PDD), sub formă de 

bomboane dietetice. 

 Capitolul 5: aplicație în zootehnie, PDD pentru găini ouătoare aflate în difertite 

sisteme de creștere și exploatare. 

 Capitolul 6: aplicație în industria farmaceutică privind potențialul pulberii din 

drojdie de bere, ca o matrice naturală pentru obținerea de nutraceutice cu 

eliberare dirijată. 

Originalitatea acestei teze se referă la patru aspecte importante: 

 optimizarea procedurilor biotehnologice implicate în procesele de uscare prin 

pulverizare şi uscarea prin fluidizare, aplicat pentru drojdie de bere, 

 obținerea de reţete noi şi inovative de bomboane dietetice îmbogăţit prin aportul 

extractelor de plante şi pulberii din drojdia de bere, în vitamine B și fenoli, 

 testarea AVISTIM-ului, un aditiv furajer cu valoare nutritivă îmbunătățită prin 

conținutul de pudră din drojdie de bere, administrat în hrana găinile ouătoare, 

 obținerea de nutraceutice glazurate în polimeri, având în interior, ca matrice 

naturală, pudra din drojdia de bere ce încapsulează un extracte de plante 

biomedical. 

Este pentru prima dată în România când se valorifică drojdia de bere 

(provenită de la fermentația secundară, cunoscută sub numele de: reziduu), prin 

reţete noi și originale materializate de produse cu valoare adăugată.  

Perspective 

 Ca planuri de viitor, ar fi utilă continuarea acestor studii, prin realizarea de 

trialuri clinice în care să se urmărească efectul PDD-urilor obținute (bomboanelor şi a 

nutraceuticelor) în profilaxia diabetului zaharat de tip II, ştiind că drojdia oferă, alături 

de vitaminele B o însemnată cantitate de proteine și peptide care stimulează 
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metabolismul pancreatic precum și studii privind impactul AVISTIM-ului administrat 

în hrana broilerilor sau la specii poligastrice aflate în lactație. 

 O parte a datelor cuprinse în această teză, a fost obținute în Centrul Wallon de 

Biotehnologie Industrială, Liege-Belgia, ca rezultat al colaborări bilaterale dintre 

Academia Română și Universitatea Liege din 2008. Suportul financiar al experiențelor 

derulate pe întreaga perioadă a studiilor doctorale au fost furnizate de către bursa 

doctorală de tip BD-CNCSIS (2007-2010), bursa doctorală internațională de tip 

COST-STSM-865-4542 (2009) și Academia Română (2008).  

 

REZULTATE EXPERIMENTALE 

Saccharomyces este un gen care aparţine regnului Fungi şi include multe specii de drojdii. 

"Saccharomyces" provine din limba greacă latinizată şi înseamnă "mucegai de zahăr" sau "ciupercă de 

zahăr", saccharo-fiind forma combinată "de zahăr" şi myces fiind "ciupercă". Celulele de drojdie apar de 

multe ori sub forma unor lanţuri alungite datorită faptului că celulele nou formate rămân ataşate la celula 

mamă, din cauza timpului scurt în care înmuguresc și anume, două ore (Fig. 1.,). Celulele au formă rotund-

ovoidală cu diametrul cuprins între 5-10 microni.   

        

Fig.1., Saccharomices cerevisiae formă şi dimensiune                                                           

(5-10 µm, Malleshaiah et al., 2010; Blaylock, 2010) 

Fig. 1, Saccharomyces cerevisiae shape and dimension                                                         

(5-10 µm, Malleshaiah et al., 2010; Blaylock, 2010) 

 Drojdiile sunt responsabile pentru transformarea zaharurilor prin fermentație, în alcool şi alte 

subproduse. În viaţa de zi cu zi, oamenii consumă multe specii de drojdii, care însă nu au impact negativ asupra 

sănătăţii lor. Spre deosebire de bacterii şi virusuri, drojdiile sunt rareori asociate cu focare de gastroenterită, 

intoxicaţii sau alte infecţii. Cu toate acestea, este nevoie de prudenţă, și încă de multă cercetare științifică privind 

aceste microorganisme (Fleet et al., 2006). 

  



      XI 

 Drojdia de bere a fost o materie prima în industriei sănătății alimentare încă de la începuturile utilizări ei 

în acest domeniu. Cei mai faimoși nutriționiști ai lumii recomandă consumul drojdiei de bere într-o formă sau 

alta, datorită conținutului în vitaminele complexul B și alte substanțe nutritive, acceleratori ai metabolismului.  

I. OPTIMIZAREA PROCEDURILOR DE OBȚINERE A PUDRELOR DE 

DROJDIE UTILIZÂND TEHNOLOGII AVANSATE DE USCARE 

MATERIAL ȘI METODE 

Prepararea și modul de procesare al probelor. Suspensia reziduală din drojdia de bere 

(Saccharomices cerevisiae) rezultată în urma fermentării berii (URSUS, Cluj Nacoca) a 

fost decantată, filtrată grosier şi a suferit trei spălări succesive cu apă distilată (DW). A 

urmat apoi o filtrare fină printr-un filtru orizontal cu plăci obținându-se o cremă de 

drojdie de bere (proba 1) cu 15% substanță uscată (S.U), o densitate de 1.030 g cm 
3
 și 

0.01% alcool. Pentru a ușura procesul de uscare în pat fluidizat (FBD) a fost folosit un 

agent de dispersie şi încapsulare (DEA) reprezentat de o soluție apoasă de Gumă Arabică 

15% (w/v) (CWBI-Liege), preîncălzit (la 45°C pentru a grăbii dizolvarea uniformă).Ca 

lubrifiant s-a folosit un amestec din dioxid de siliciu (Fluka-CHEMIKA) și talc (Vel SA). 

Proba 1 a fost diluată 1:1 cu (DW) obținându-se proba 2, care a devenit materia primă în 

toate procedurile de uscare, după cum sunt prezentate în Tabelul 1. 

Tabel 1 (Table 1) 

Denumirea probelor și condițiile de uscare 

Sample denomination and drying conditions 

Proba inițială 

Initial sample 

Tip de uscare și condiții  

Type of drying and conditions 

Proba finală  

Final Sample 

1 Dilution 1:1 with out drying (unprocessed) 2 

2 SD, IT 160°C, OT  65°C, SR 230 ml/ min 3 

2 SD, IT 160°C, OT 55°C, SR 210 ml/ min 4 

2 SD, IT 160°C, OT 75°C, SR 130 ml/ min 5 

2 SD, IT120°C, OT 75°C, SR 60 ml/ min 6 

2 SD, IT. 110°C, OT 60°C, SR 140 ml/ min 7 

4+DEA FBD, IT. 60°C, OT  38°C, SR 10 ml/ min 9 

7+DEA FBD, IT. 80°C, OT 41°C, SR 10 ml/ min 8 

SR- spray rate / rata de pulverizare 

DEA- dispersing and encapsulation agent / agent de dispersie și încapsulare 
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Protocolul tehnologic pentru uscarea prin pulverizare. S-a folosit un echipament de 

laborator tip NIRO Versatil UTILITATE, modelul V 316, echipat cu o camera de 1,2 m
3
 

şi o suprafaţa externă 5.5 m
2
. S-au obținut prin tatonare 5 probe pulverizate (denumite 

proba 3-7), prin injectarea continuuă (folosind o pompă peristaltică) la temperaturi de 

admisie (IT) diferite (110, 120, și 160°C) povenite din dispersia inițială de drojdie (proba 

2). Debitul de injectare a fost ajustat în funcţie de (IT), ca să atingem temperaturi de 

ieșire (OT) tolerabile pentru drojdia de tipul Saccharomyces cerevisiae. S-a urmărit 

influenţa parametrilor folosiți în uscare asupra conţinutului de substanţă uscată. 

Optimizarea uscării prin pulverizare a suspensiei din drojdia de bere a fost realizată prin 

experiențe triplicate. 

Protocolul tehnologic pentru uscarea în pat fluidizat. Uscarea în pat fluidizat s-a 

realizat prin utilizarea unui echipament de laborator tip NIRO AEROMATIC AG 

echipat cu o duza de 1,2 mm și o pompă de alimentare peristaltică, cu tub de silicon cu 

diametru de 6 mm, la o valoare a IT de 60°C. Guma arabică (CWBI-Liege –Belgium) a 

acţionat ca material de dispersie alături de un lubrifiant (amestec de dioxid de siliciu şi 

pudra de talc) adăugat în raport de5% (w/w). Evoluţiile temperatururii de ieşire (OT), 

procentul de substanţă uscată (DM%), împreună cu durata procesării au fost 

monitorizate și optimizate. Am folosit ca materie primă 2 din probele uscate anterior 

prin pulverizare (probele 4 şi 7), care au fost a doua oară uscate în pat fluidizat 

devenind proba 9 şi 8.  

Caracterizare HPLC. Analiza HPLC a vitaminelor B din drojdia de bere (suspensie, pastă 

și pudră) s-a realizat în conformitate cu metodele de extracție și separare optimizate (după 

o hidroliză alcalină preliminară) în laboratorul nostru, din cadru USAMV Cluj- Napoca 

(Socaciu et al., 2006, Pârlog et al., 2008). Hidroliză a fost făcut în hidroxid de sodiu 

(NaOH), 1N timp de 1 oră la 50°C şi apoi pH-ul a fost ajustat la 6.8 cu HCl 1N. Înainte de 

injectare HPLC, probele au fost centrifugate apoi filtrate cu Teknokroma syringe filters 

(0,2nm). A fost aplicată cromatografia lichidă de înaltă performanţă (HPLC, Szimatsu), 

cuplată cu detector PDA (Photo Diode Array). Identificarea peak-urilor în toate probele 

obținute a fost realizat prin compararea spectrelor lor cu cele derivate din soluţiile standard 

de vitamine B2, B3, B6. Condiţiile experimentale: Coloana: Ultra Aqueous C18 (250×4,6 
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mm, 5 m), Fazele mobile: solventul A – 0,05 M CH3COONH4/ CH3OH (99/1), solventul 

B - H2O/ CH3OH (50/50), Temperatura: 25°C, domeniul de detecție: UV la λ = 260 nm, 

volumul injectat: 20 l, Durata analizei: 27 minute, Debitul injectat: 0,8ml/min. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII  

Figura 2, reprezintă fluxul de obținere a produselor finale solide (pudre din 

drojdia de bere) pornind de la starea lichidă (suspensie reziduală de fermentație) prin 

bio-tehnologiile de uscare abordate. 

 

Fig. 2., Fluxul de obținere a pudrei din drojdia de bere, de la reziduu la produs finit (fig. originală) 

Fig. 2., Beer yeast powder obtaining flaw, from residue to final product (original fig.) 

Optimizarea parametrilor tehnologici a procesului de uscare prin pulverizare  

Tabelul 2 şi 3, prezintă separat, optimizarea parametrilor tehnologici utilizaţi în 

aceste două tehnici de uscare alese în acest studiu. 

Tabel 2 (Table 2) 

Parametrii tehnologici optimizați pentru uscarea prin pulverizare 

Process parameters adjusted for spray drying 
Proba inițial 
 Initial Sampleă 

IT 
(C º) 

OT 
(C º) 

PT 
(min) 

Proba finală  
Final sample 

TPQ=(QCC+QR) 
    (g) 

DM 
(%) 

rata de pulverizare./ spray rate: 60-230 ml/min 

2 Blank/martor (unprocessesd/neprocesată) 6.5 

4 l din proba 2 / 4 l of sample 2 

4 l din proba 2 / 4 l of sample 2  
160 65 17 3 215 94 

160 55 19 4 280 90 
2 l din proba 2 / 2 l of sample 2 160 75 15 5 125 94.6 

3.5 l din proba 2 / 3.5 l of sample 2 120 75 28 6 270 95.8 

3.5 l din proba 2 / 3.5 l of sample 2 110 60 25 7 260 93.4 

IT – inlet air temperature/temperatura internă a aerului, OT –outlet air temperature/ temperatura externă a aerului, DM- dry meter/substanța 
uscată,QCC- powder quantity in the collector container/ cantitate de pudră din containerul colector, QR- residual powder quantity/ 

cantitatede pudră reziduală,TPQ-total powder quantity/cantitatea totală de pudră, PT- Processing time/ timp de procesare, l-liters/litri 

Temperatura aerului de evacuare a fost dovedit a fi parametrul cheie ce poate fi 

controlat, fiind influențat direct de: temperatura aerului de admisie (IT), rata de 

dispersie a probelor şi de capacitatea de aspirare. Debitul de pulverizare a variat între 
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66 - 235 ml / min şi a fost expus la (IT) de 160°C și o temperatură de evacuare(OT) de 

55C° timp 19 de minute (proba 4) obținând o S.U de 90%. O scădere la 40°C a 

temperaturii de admisie, și o durată de procesare de 28 de minute (proba 6) oferă o S.U 

de 95.8%, dovedind o concentrare a pulberilor prin evaporare. De asemenea, cantitatea 

totală de pulbere obținută (TPQ), a fost mai mare la probele procesate la temperaturi 

mai joase (proba 6, 7) comparativ cu cele procesate la temperaturi înalte.  

Putem concluziona că pentru uscarea drojdie de bere prin pulverizare este 

recomandată utilizarea temperaturilor de admisie mai joase a unui timp mai lung de 

procesare şi o rată de pulverizare mică. Cu cât substanța uscată (S.U) a produselor 

finale este mai mare cu atât valabilitatea lor este mai lungă iar compuşi bioactivi pe 

care îi conțin sunt protejați împotriva oxidării sau a altor procese de degradare. 

Optimizarea parametrilor tehnologici a procesului de uscare în Pat Fluidizat  

Tabelul 3 ilustrează influenţa parametrilor de procesare optimizați în timpul 

uscării, asupra substanței uscate (S.U.). 

Tabel 3 (Table 3) 

Parametrii tehnologici optimizați pentru uscarea în Pat Fluidizat 

Process parameters adjusted for fluid bed drying 

Initial Sample 

Proba inițială 
IT 

(C º) 

OT 

(Cº) 

Debit injectat 

Injection debit 

 (ml/min) 

PT 

(min) 

Proba 

finală 

Final 

sample 

 

DM 

(%) 

Diametrul inelului de spreiere / Spray- nozzle diameter - 1.2 mm , debitul de aer/ debit air – 5 at, 

presiune de injectare/ injection pressure - 0.5 Bar 

280 g din proba 4+100 ml DEA 60 38 10 10 8 95.5 

260 g din proba 7+100 ml DEA 80 41 10 10 9 95.4 

IT- inlet air temperature/temperatura internă a aerului, OT –outlet air temperature/ temperatura 

externă a aerului, PT- Processing time/ timp de procesare, DM- dry meter/substanța uscată, 

DEA -dispersing and encapsulation agent/ agent de disperise și încapsulare 

Experiențele de uscare în pat fluidizat s-au derulat la valori ale temperaturii de 

admisie (IT) de 60 şi 80°C, pe o durată de injectare de 10 minute (proba 8 şi 9). Pentru 

a lega particolele de pulbere între ele cu scopul de a obține o aglomerare uniformă şi 

corespunzătoare din punct de vedere al ganulației (reducerea pierderilor, particolele 

fine sunt nedorite) și pentru a proteja conținutul în vitaminele B (interesul nostru), am 

injectat 100 ml de agent de dispersie şi încapsulare (DEA) reprezentat de gumă arabică 
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(AG) care a fost injectat la un debit de 2.5 ml / minut. Rezultatul a fost o pulbere 

glazurată în formă de aglomerate, cu proprietăți senzoriale bune. 

Prin această a două uscare, în pat fluidizat, a probelor ce au fost pulverizate inițial, 

am obţinut o creştere a valorii S.U cu 2.1% (de la 93.4% la 95.5%), în cazul probei 7 

(acum proba 8) şi cu 5.4% (de la 90% la 95.4%), în cazul probei 4 (acum proba 9). 

Optimizatrea separării vit. B prin HPLC, folosind standarde pure  

Figura 4 (A și B) reprezintă cromatogramele HPLC a vitaminelor libere și a 

altor componenți din probele extrase în soluție apoasă la temperatura camerei (A) și 

după hidroliză acidă sau alcalină, respectiv, (B), în comparație cu cromatograma 

HPLC a unui amestec de standarde pure din vitaminele B3, B6, B12 acid folic (Fig. 3,). 

 

Fig. 3., Cromatograma HPLC a unui amestec de standarde pure din Vit. B3, B6, B12 ,B2, acid folic, la 260 nm 

Fig. 3.., HPLC chromatogram of a mixture of pure standards  of Vitamins B3, B6, B 12,  B2, folic acid, at 260 nm 

 
Fig. 4 A, B., Cromatogramă HPLC specifică Vit. libere și a altor compuși din drojdia de 

bere inițială (1), extrasă în apă (A), după hidrolizarea in condiți acide sau alcaline (B)  

Fig.4 A,B., HPLC chromatogram of free Vitamins and other components from initial yeast 

sample (1), extracted in water (A), and after hydrolysis in acidic or alkaline conditions ( B) 
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Având în vedere că vit. B3 este componenta majoritară din totalul de vitamine B 

ce se regăsesc în drojdia de bere, am luat această vitamină drept bio-marker în probele 

analizate, urmărind modificările lui în urma uscării. Celelalte vitamine ale complexului 

B s-au dovedit a fi minore şi nu au fost cuantificate în evaluarea cantitativă. Dacă prin 

simpla extracţie în apă s-a detectat doar prezența vitaminei B3 (Fig. 4 A), după hidroliza 

acidă au fost detectate doar urme ale vit. B2. Cele mai complete date au fost obținute 

după hidroliza alcalină fiind detectate vit. B2, B3 şi B6.Vitamina B12 împreună cu acidul 

folic nu au fost detectate (Fig. 4 B). 

Caracterizarea HPLC a pudrelor din drojdie de bere obținute 

Figura 5 A, prezintă o comparaţie între cromatogramele HPLC ale suspensiei reziduale 

de drojdie de bere (proba 1) și proba 2 reprezentată de drojdia de bere inițială, diluată, 

neprocesată (A), care a fost materia primă utilizată în toate experiențele acestui studiu.  

 

 
Fig. 5 A,G,H,L., Comparație între cromatogramele HPLC                                                       

a probelor din drojdia de bere (BY) 

Fig. 5 A,G,H,L., Comparisons between HPLC chromatograms                                      

of beer yeast (BY) samples. 
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 Pe baza cromatogramelor comparative HPLC prezentate în figura 5 A,G,H,L., 

toate vitaminele B cu excepția vit. B12, au fost identificate în probele obținute, 

dovedind astfel că tehnologiile de uscare folosite, protejează într-un anumit fel 

compuşii bioactivi originari din suspensia reziduală (proba 1). 

Se poate observa per ansamblu o concentrare și o rată de recuperare bună a 

vitaminelor din probele uscate prin ambele tehnologii alese. Prin co-cromatografia 

standardelor pure cu a probelor obținute, s-a confirmat prezența vit.B3 (marcată cu 1), 

cunoscută a fi componenta majoră, urmată de vitamina B2. Pentru aprecierea 

cantitativă a ratei de recuperare a vitaminei B3 în produsele finale, am măsurat aria 

peak-urilor la tR = 7,11 minute și am calculat raporturile indicatorilor ariei peak-urilor 

pentru proba 1 vs 2 (1/2), 2/3, 2/4, etc. aşa cum este prezentat în Tabelul 4. 

Tabel 4 (Table 4) 

Influența procesului de atomizare asupra Vit. B3 după indicatorii ariilor obținuţi prin HPLC 

The influence of atomization process on Vit. B3 - HPLC area ratio 

Spectru 

HPLC 

HPLC 

spectra 

 (Fig. 5 

A,G,H,L) 

Probele 

comparate 

Samples 

compared 

 

Raport de S.U 

Ratio of D.M 

 (3) 

Indicatorii ariei 

peak-ului Vit. B3 

Ratios Peak areas 

Vit. B3 

 (4) 

% de Vit. B3 păstrat în 

timpul procesării 

% of Vit B3 preserved 

during processing 

 (4/3) 

A 1/2 2.30 2.105 91 

G 4/9 1.06 1.11 100 

H 7/8 1.02 1.16 100 

 

 

L 

2/3 14.46 14.184 97.7 

2/4 13.84 11.529 83.3 

2/5 14.55 9.808 67.38 

2/6 14.73 8.4826 57.56 

2/7 14.36 7.141 49.72 
D.M/S.U- Dry matter/Substanță Uscată  

 Se poate observa în timpul uscării prin pulverizare, o creştere a S.U. în 

produselor finale, alături de dobândirea unor proprietăţi texturale superioare și a unei 

durate mai mari a valabilității produselor, însă se remarcă o scădere invers - 

proporțională a cantității de vit. B3 odată cu creșterea temperaturilor de procesare. 

Uscarea în pat fluidizat nu a contribuit la dezintegrarea suplimentară a vit. B3, după 

cum este prezentat în tabelul 4, demonstrând că punctul critic al degradării vit. B este 

tehnica de uscare prin pulverizare. Recomandăm pentru această tehnologie aplicarea temperaturilor mai 

mici (IT = 160°C şi OT = 55-65 Cº), exemplificat de produsele 3 şi 4 care au concentraţii mai mari în vitaminele B. 

Tehnologia FBD, îmbunătăţește concentraţiile de vitamine în produse prin stabilizarea lor (Fig. 6 A, B). 
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Fig. 6 A, B, Comparație privind regăsirea Vit. B3 în produsele finale                                     

în urma procesării termice la diferite valori ale IT și OT 

Fig. 6 A, B, Comparison upon Vit B3 preservation in final products                                  

after different IT and OT processing treatments 

Putem concluziona conform diagramelor din fig. 6 A, B., că aplicarea tehnicii 

de uscare prin pulverizare la temperaturi mai joase (IT =160 Cº și OT = 55-65 Cº), 

obține probe cu concentraţii mai mari de vitamine B (proba 3 și 4) iar prin FBD se 

îmbunătățește concentrarea vitaminelor prin stabilizarea lor.  

CONCLUZII  

 S-au obținut pornind de la un reziduu de fermentație al berii, opt produse solide 

(pudră /aglomerat) utilizând tehnicile de uscare prin Pulverizare și uscare în Pat 

Fluidizat. 

 Parametrii tehnologici au fost optimizați pentru ambele tehnologii: Temperatura 

aerului de evacuare (OT) – a fost dovedită a fi parametrul cheie care poate 

controlat în ambele tehnologii de uscare, fiind influenţată de temperatura aerului 

de admisie (IT), rata de dispersie a probei şi de capacitatea de aspirare. 

Recomandăm pentru uscarea drojdie de bere prin pulverizare utilizarea unei 

temperaturi de admisie (IT) mai joasă și un timp mai lung de procesare (proba 6), 

cu scopul de a obţine valori bune ale S.U, un factor important în prelungirea 

valabilități produsului final. Pentru protejarea compuşilor bioactivi împotriva 

oxidării sau a altor procese de degradare, recomandăm, în FBD, adăugarea unui 

agent de dispersie şi încapsulare (DEA).  
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 Datele cele mai exacte privind separarea vitaminelor B (forme libere, vitameri) 

prin HPLC s-au obținut prin extracția după hidroliza alcalină (B2, B3, B6). 

 Conform cromatogramelor HPLC prezentate în figura 5. A,G,H,L., toate 

vitaminele B, au fost în detectate probele analizate cu excepția vit. B12, dovedind 

că tehnologia folosită în prelucrare, protejează într-un anumit fel compuşi 

bioactivi originari din suspensia reziduală (proba 1). 

 Prin SD la temperaturi mai joase (IT =160 Cº și OT = 55-65 Cº), se obțin probe cu 

concentraţii mai mari de vitamine B (proba 3 și 4) iar prin FBD se îmbunătățește 

concentrarea vit. prin stabilizarea lor. 

 În urma uscării, suspensia reziduală din industria berii, s-a dovedit o materie 

primă valoroasă ce poate fi uitizată în alte ramuri industriale fiind ieftină, 

sănătosă şi naturală. 

II. BOMBOANE DIETETICE CU DROJDIE DE BERE,                               

PLANTE ȘI CONDIMENTE  

A.  BOMBOANE DIETETICE OBȚINUTE LA SCALĂ PILOT 

MATERIAL ȘI METODE  

Pregătirea probelor: s-a folosit ca și matrice de obținere în rețetele bomboanelor 

dietetice, C Izomalthidex 1650 (S.C. DERA S.A.), în diferite proporții conform 

tabelului 5, pudră din drojdia de bere (CWBI-Liege), pudră din cacao (La Festa 

International), extractul gliceric cu scorțișoară (PROPLANTA), lecitină (CRASTAN 

SpA-Pondera) și acid citric cu rol în potențarea gustului. Selecţia ingredientelor, 

reţetele de preparare, extract de scorţişoară, tehnologia aplicată pe scală pilot pentru 

obţinerea bomboanelor dietetice au fost realizate la Centrul de Cercetare Aplicată şi 

Biotehnologie - PROPLANTA Cluj-Napoca (Nicula et al., 2008). 

Caracterizare HPLC. Vitaminele B, cele mai relevante, cum ar fi acidul nicotinic 

(vitamina B3), piridoxina (vitamina B6), acid folic și riboflavina (vitamina B2), au fost 

cuantificate prin cromatografie lichidă de înaltă performanţă (HPLC, Szimatsu), 

protocol prezentat în capitolul I precum și în literatura de specialitate (Pârlog et al., 
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2008). Anterior injectării 0,5 g din fiecare prototip de bomboană a fost hidrolizată în 5 

ml de hidroxid de sodiu (NaOH), 1 N, timp de 1 oră la 50°C. 

Analiza compușilor fenolici. Bomboanele au fost supuse extracției repetate în 

metanol acidulat cu 1% HCl concentrat, sonicate și filtrate. Extractele au fost analizate 

prin metoda HPLC cu detecție în ultraviolet. Stabilirea identității compușilor fenolici 

s-a realizat pe baza comparării timpilor de retenție cu cei ai standardelor analizate în 

aceleași condiții experimentale. S-a folosit un sistem HPLC Agilent 1200 (Agilent 

USA), alcătuit dintr-o pompă coaternară, degazor, termostat și detector UV-Vis. 

Condiții experimentale: Coloana Supelcosil LC 18 de dimensiuni 250mm x 4,6mm x 

5µm. Faza mobilă: Solvent A - metanol/ac. acetic glacial/apă în proporție de 10/2/88 

Solvent B - metanol/ac. acetic glacial/apă în proporție de 90/3/7, cu eluție în sistem 

gradient. Debitul: 1ml/min. Temperatura: 25
0 

C Detecția: în ultraviolet la lungimea de 

undă de λ = 280 nm și λ = 535 nm Volumul injectat: 20 µl Timpul de analiză: 55 

minute pentru fiecare probă. În paralel, au fost analizate în aceleași condiții 

standardele de fenoli (galocatechin (GC), epigalocatechingalate (EGCG), acid 

clorogenic şi acid cafeic). 

REZULTATE ȘI DISCUȚII  

Valorificarea drojdiei de bere uscată, prin obținerea de produse derivate cu 

drojdie (PDD)  

 Pornind de la adăugarea în rețete a diferite proporţii de pudră din drojdia de 

bere, am încercat obținera unor produse derivate cu drojdie (PDD), bomboane dietetice 

cu pudră din drojdia de bere, plante și condimente, folosind ca principală masă- 

matrice C Izomalthidex 1650, un îndulcitor dietetic, la care am adăugat extract de 

scorțișoară, pudră de cacao sau lechitină, toate, cunoscute ca ingredient cu potențial 

hipoglicemiant, antioxidant şi antimicotic. În toate produsele, acid citric a fost adăugat 

ca și potenţiator de gust. Am obţinut 12 prototipuri prezentate în tabelul 5. 
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Tabel 5 (Table 5) 

Rețetele prototipurilor de bomboane la scala pilot 

The candy prototype recepies on the pilot scale 

Prototip  

Prototype  

Tipul de ISOMALȚ 

ISOMALT type 

Alte ingrediente % 

Other ingredients % 

C1 A  3.7% BYP + 9.3% CNE 

C2 B  0.75% BYP + 1.9% CNE 

C3 C  2% BYP + 5% CNE 

C4 A  3.5% BYP + 9.5% CNE 

C5 B  0.71% BYP + 1.89% CNE 

C6 C  1.90% BYP + 5.1% CNE 

C7 A  4.35% BYP + 4.35% CO+4.35% LE 

C8 B  0.87% BYP + 0.87% CO+0.87% LE 

C9 C  2.33% BYP +2.33% CO+2.33% LE 

C10 A  5.22 BYP +5.22% CO+2.56% LE 

C11 B  1.04 % BYP +1.04% CO+0.52% LE 

C12 C  2.80 % BYP +2.8% CO+ 1.4% LE 

A=87% ISOMALT, B=97.4% ISOMALT, C=93% ISOMALT, BYP-Beer Yeast powder/, CNE-

Cinneman Extract/ extract de scorțișoară, CO- Cocoa powder/pudră de cacao, LC-Lecithyne/ lecitină 

Caracterizarea HPLC a PDD-urilor (vitamine B și polifenoli) 

Figura 7 reprezintă amprenta HPLC a vitaminelor complexului B din pudră din 

drojdie de bere după hidroliza alcalină.  

 

Fig. 7., Cromatograma HPLC specifică vitaminelor B                                                            

din pudra de drojdie de bere (BYP) după hidroliza alcalină 

Fig. 7., The specific HPLC chromatogram of vitamins B                                                    

from beer yeast powder (BYP) after alkaline hydrolysis. 
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În figura 8 A, B, C şi D sunt prezentate curbele de etalonare standard ale 

diferitelor vitamine B, curbe care au fost folosite la cuantificarea acestor compuși 

acumulați în prototipurile de bomboane obținute. 

A  
B  

C  
D.  

Fig. 8 A,B,C şi D, Curbe de etalonare pentru vitaminele B 

Fig. 8 A,B,C and D, standard curves for Vitamins B 

Analizând cromatograma HPLC a pudrei din drojdia de bere (BYP) înainte de a 

adăuga alte ingredinete din rețetele bomboanelor şi calcululând în funcţie de curbele 

standard ale vitaminelor B (Fig. 7, și Fig. 8 A,B,C,D), se pot detecta și cuantifica toate 

vitaminele B, cu excepția vit. B12, la o concentraţie de aproximativ 51,604 mg vit. 

B/100 g de probă BYP, alături de alți compuși bioactive solubili în apă (aminoacizi, 

peptide, substanţe neidentificate). Cea mai abundentă vitamină la tR=7,03, a fost de 

vit. B3, cu 44,0 mg/100 g probă, urmată de vit. B2 (tR=24,08), cu 2,4 mg/100 g probă, 

de acid folic (tR=15,92) cu 0.1592 mg/100 g probă şi vit. B6 (Rt=13,65) cu 0,1365 

mg/100 g probă. 

Toate vitaminele au fost detectate, inclusiv vit. B12, provenită din adaosul 

ingredientelor din reţete, conform cromatogramelor HPLC. În figura 9 se pot urmării 

amprentele a două din prototipurile analizate (C4 și C10). 
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Fig. 9., Cromatogramele HPLC ale extractelor din prototipurile de bomboane 4,10  

Fig. 9., HPLC chromatograms of the hydrolyzed extracts of candy prototypes 4,10 

 Vitamina B3 s-a dovedit din nou a fi componentul major în cele două bomboane 

analizate: C4 (0,140429 mg/100g probă), şi C10-(0,142721 mg/100g probă). 

Conținutul total în vitamine a fost de 0,38033 mg/100g probă în C4 şi de 0,35719 

mg/100g probă în C10. 

În figura 10 A,B, putem observa conținutul în compuși fenolici ai celor două 

ptototipuri analizate (C4 și C10). 

                     
A.       B. 

Fig. 10 A, B., Cromatogramele HPLC a compusilor fenolici din prototipurile C4, C10  

Fig. 10 A, B., HPLC chromatograms of the phenolic compounds of prototypes C4, C10. 

 În prototipul de bomboană C4 s-au identificat separat compușii fenolici 

proveniți din pudra din drojdia de bere (în principal, flavonoide glucozilate) alături de 

fenolii originari din scorțișoară (acizii clorogenic şi cafeic). Prototipul C10 conţine pe 

lângă fenolii proveniți din drojdie, fenoli din cacao şi anume catechine de tip GC 

(galocatechin) şi EGCG (epigalocatechingalat). Luând în considerare faptul că, 

catechinele au acțiune puternic antioxidantă, vitaminele B în prototipul C10 au fost 

mult mai stabile şi în concentraţii mai mari comparative cu C4. 
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 Atât analiza HPLC pentru vitamine cât și cea pentru compușii fenolici au 

demonstrate că, în prototipurile de bomboane dietetice analizate, moleculele bio-active 

au fost păstrate chiar și după procesarea termică. 

Rata de recuperare exprimată în procente, va fi calculată în continuare, folosind 

valorile conţinutul teoretic în vitamine conform rețetelor și datele analizei HPLC. 

Estimarea ratei de recuperare a moleculelor bio-active din PDD-uri  

Am stabilit până acum în studiul nostru că, vit.B3 este compenta majoră şi 

dorim în continuare să urmărim cât din această componentă se va regăsi în produsele 

finale după ce au fost procesate tehnologic. Rata de recuperare a fost calculată în 

procente (tabelul 6), raportarând rezultatele analizei HPLC la conținutul theoretic de 

vit. B3 şi de vitamine totale în funcţie de rețetele de fabricație (tabelul 5). 

Tabel 6 (Table 6) 

Rata de recuperare exprimată în procente, a vitaminelor totale și a Vit. B3                         

din prototipurile finale de bomboane 

Recovery rate expresed in percentage, of total Vitamins (VT) and Vit. B3                                

in the final candy prototypes 

Prt 

 

VT teor 

(mg/100g 

probă) 

VT Real 

(mg/100g 

probă) 

RRVT 

(%) 

Vit B3 teor 

(mg/100g 

probă) 

Vit B3 real 

(mg/100g 

probă) 

RRVit.B3 

(%) 

C1 1.82 0.2402 13.20 1.63 0.1279 7.84 

C2 0.371 0.2406 64.68 0.33 0.0792 24.01 

C3 0.978 0.2006 20.51 0.88 0.0790 8.98 

C4 1.724 0.3803 22.06 1.54 0.1404 9.11 

C5 0.35 0.2384 68.11 0.31 0.0785 25.33 

C6 0.92 0.3053 33.18 0.83 0.082* 9.97 

C7 2.13 0.1985 9.17 1.9 0.0791 4.16 

C8 0.423 0.2292 54.19 0.38 0.0806 21.22 

C9 1.137 0.0829 7.29 1.02 0.0829 8.12 

C10 2.57 0.3571 13.89 2.3 0.1427 6.20 

C11 0.506 0.2327 45.99 0.45 0.0799 17.75 

C12 1.374 0.2802 20.39 1.32 0.0824 6.24 

Prt.- Prototype/ prototip, VT teor- total Vit. theorethic content/ conținut teoretic în Vit.e 

totale, VT real- total Vit. real content/ conținut real în Vit.e totale, RR- recovery rate/ rata de 

recuperare, RRVT = VT real/VT teor x 100, RR Vit.B3 = Vit B3 real/Vit B3 teor x 100 

Figura 11 prezintă diagramele conținutul real în vitamina B3 și vitamine totale în 

prototipurile de bomboane, cei doi bio-markeri urmăriți. În următoarea figură (fig. 12) 

putem observa evoluția ratei de recuperare a celor doi markeri în prototipurile obținute 

pe scală pilot.  



      XXV 

 

Fig. 11., Conținutul real în vitamina B3 și vitamine totale în prototipurile de bomboane C1-C12 

Fig. 11., Real content of Vitamin B3 and Total vitamins in candy prototypes C1-C12 

 

 După cum reiese din reprezentarea grafică (fig. 11), conţinutul real de vitamine 

B, indică concentraţii mai mari în probele C4 şi C10, provenite din procentul mai ridicat 

de pudră din drojdia de bere, conform rețetei, precum și din conținutul în vitamine B al 

celorlalte ingredient adăugate (scorțișoară, lecitină sau cacao). Cele mai bune 

concentrații ale marker-ilor au fost obținute de C4 (vit. B3-0,1404 mg/100g probă, şi 

TV-0,38033 mg/100g probă) şi C10 (vit. B3-0,142721 mg/100g probă, şi TV-0,35719 

mg/100g probă). Figura 12 prezintă rata de recuperare a Vit. B3 și a Vit. totale din 

prototipurile de bomboane C1-C12 prin raportarea conținutului real la cel estimat (Tabel 6). 

 

Fig. 12., Rata de recuperare a vit. B3 și a vitaminelor totale în prototipurile de bomboane C1-C12 

Fig. 12., Recovery rate of vitamin B3 and total vitamins in candy prototypes C1-C12 
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 Rata de recuperare a vit. B3 (Fig. 12) au înregistrat valori cuprinse între 3,6% 

pentru C10, şi o valoare maximă de 26% în prototipul C5. În cazul conținutului TV, 

rata de recuperare a acestuia a avut valori cuprinse între 7,3% pentru C9 şi un maxim 

de 68% pentru C5, împlinind obiectivul nostru de a păstra cât mai multe componente 

active în produsul final, după procesarea termică. Pe baza celui mai mare conţinut real 

în vitamine totale (TVreal) (fig. 11), au fost selectate două din cele 12 prototipuri de 

PDD, pentru a fi produse pe scală industrială în cadrul SC. Feleacul S.A. Prototipurile 

selectate au fost C4 (TVreal = 0,3803 mg/100g probă) şi C10 (TVreal = 0,3571 mg/100 g 

probă) și au fost supuse la analize şi specificaţii tehnice suplimentare.  

CONCLUZII 

 S-au obţinut 12 tipuri de bomboane solide (PDD), cu conținut diferit de pudră din 

drojdie de bere (BYP), având ca matrice dietetică și metabolic-stimulativă, 

Isomaltidex-ul. 

 În prototipurile obținute, toate vitaminele B [inclusiv vitamina B12 (derivă din 

ingredientele adăugate)] au fost detectate şi măsurate, împreună cu alte molecule 

bio-active provenite din condimentele și plantele adăugate în reţete. 

 S-au identificat separat, în prototipul C4, compușii fenolici proveniții din pudra 

din drojdia de bere (flavonoide glucozilate) și fenolii originari din scorțișoară 

(acizii clorogenic şi cafeic), iar în C10 pe lângă fenolii din BYP și fenolii 

proveniți din cacao [catechine de tip GC (galocatechin) şi EGCG 

(epigalocatechingalat)]. 

 Conform analizei HPLC, rata de recuperare a compușilor bioactivi toate probele 

procesate au înregistrat valori bune ( între 30-40%). 

 Pe bază VTreal, s-au ales prototipurile C4 (0.3803 mg/100 g probă) şi C10 (0.3571 

proba mg/100g) pentru a fi produse pe scală industrială. 
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B. OBȚINEREA PROTOTIPURILOR SELECȚIONATE LA SCALĂ INDUSTRIALĂ  

MATERIAL ȘI METODE  

Pregătirea probelor. S-a folosit același protocol de pregătire al probelor ca și în 

capitolul II.A. S-a adaptat schema tehnologicǎ clasicǎ de fabricare a dropsurilor şi 

bomboanelor umplute, pentru a obţine bomboane dietetice, realizându-se o linie 

tehnologicǎ în şarje mici de 25 kg prezentată în schema tehnologicǎ din figura 10. 

Procesul tehnologic de fabricare a produselor dietetice cuprinde  urmǎtoarele faze: 

prepararea siropului de bomboane; prepararea masei de caramel; prelucrarea masei de 

caramel; formarea bomboanelor; rǎcirea bomboanelor; ambalarea și depozitarea. S-au 

folosit aceleaşi proporţii de ingredient ca și în reţetele originale ale prototipurilor C4 

(87% C-Isomalthidex + 3,5% BY cu + 9,5% extract de scorțișoară) şi C10 (87% C-

Isomalthidex + 5,22 % BY + 5.22% Lecitina+2,56% cacao). Bomboanele obținute pe 

scală industrială au fost denumite C113 (C4 pe scală pilot) și C112 (C10 pe scală 

pilot). 

Caracterizare senzorială. Pentru evaluarea calitativă a noilor prototipuri de 

bomboane obținute pe scală industrial (C112 și C113) s-a organizat și derulat în cadrul 

USAMV Cluj, analiza senzorială, cu scopul de a încadra bomboanele într-o clasă de 

calitate precum și clasificarea lor în funcție de preferințele consumatorilor. S-a lucrat 

cu un număr de 80 voluntari degustători cu vârste cuprinse între 22-40 ani. Fiecare 

degustător a completat o fişă de degustare (tabelul 7) apreciind prin metoda analitică 

[Evaluarea prin punctaj - Punctajul Mediu Acordat (TAS)], 5 caracteristici. Rezultatele 

evaluării au fost prelucrate statistic şi grafic. Bomboane evaluate sensorial au fost 

C113 (87% C-Isomalthidex + 3,5% BY cu + 9,5% extract de scorțișoară) şi C112 

(87% C-Isomalthidex + 5,22 % BY + 5.22% lecitina+2,56% cacao). 
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Tabel 7 (Table 7) 

Evaluarea prin punctaj a caracteristicilor bomboanelor (Racolţa et al., 2008) 

Scoring evaluation of candy feature (Racolţa et al., 2008) 

Caracteristici 

examinate 

Characteristics 

examined 

Punctajul 

maxim acordat 

Maximum 

score given 

Descrierea caracteristicii examinate  

Description of examined characteristic 

Punctaj 

Score 

 

Aspect şi formă 

The appearance 

and shape 

 

 

4 

Formă regulată, bucăţi întregi: la cele brumate cu strat 

de brumare uniform, la cele nebrumate cu suprafaţa 

lucioasă, nelipicioase, neaglomerate. 

4 

Puţin deformate, pătate, strat de brumare neuniform, 

cele nebrumate cu suprafaţa mai puţin lucioasă, uşor 

lipicioase 

3 

Suprafaţa cu bule mici de aer şi cu spărturi mai mici de 

un sfert de bomboană, uşor lipicioase, nelucioase 

2 

Bucăţi cu margini rupte, uşor deformate, lipicioase 1 

Sparte mai mult de jumătate, puternic pătate, puternic 

lipicioase, aglomerate 

0 

Consistenţă 

Consistency 

 

3 Tare, sticloasă, casantă la spargere 3 

Suprafaţa uşor moale 2 

Suprafaţa moale cu un început de cristalizare 1 

Cristalizare avansată până la curgere 0 

Culoare  

Color 

 

2 Uniformă, fără puncte de culoare, în concordanţă cu 

aroma 

2 

Neuniformă, cu puncte de culoare prea intens sau prea 

slab colorate 

1 

Culoare necorespunzătoare cu aroma sau adaosul 

folosit 

0 

Aromă  

Flavor 

 

4 Plăcută, bine precizată, corespunzătoare culorii şi 

adaosului folosit, fără miros străin 

4 

Puternic aromată 3 

Slabă dar specifică 2 

Neconcordantă cu culoarea şi adaosul folosit 1 

Prea puternică, neplăcută, străină 0 

Gust  

Taste 

 

7 Plăcut, dulce sau dulce acrişor, specific aromelor şi 

adaosurilor folosite, fără gust străin 

7 

Specific, dar mai puţin precizat 6 

Gust slab, mai puţin acidulat 5 

Prea aromat 4 

Prea acidulat sau neacidulat 3 

Neconcordanţă între gust şi aromă 2 

Nespecific, nu se recunoaşte gustul aromelor folosite 1 

Gust străin, neplăcut 0 

Caracterizare HPLC și UV-Vis 

Analiza spectrometrică UV-Vis s-a facut cu spectrometrul JASCO, in domeniul 

200-700 nm (protocol descries in capitol II. A), evidențiindu-se compușii fenolici.  
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Aciditatea probelor analizate s-a realizat prin folosirea metodelor standard prin 

titrări cu o soluţie de hidroxid de sodiu 0.1 N, în prezenţa fenolftaleinei, ca indicator. 

Determinarea pH-ului s-a realizat cu ajutorul pH-metrului Cambo by HANNA pH & EC 

(waterproof) iar determinarea umidității probelor s-a realizat prin metoda uscării la etuvă. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII  

Adaptarea fluxului tehnologic de procesare la scală industrială 

 S-a adaptat schema tehnologicǎ clasicǎ de fabricare a dropsurilor şi 

bomboanelor umplute, pentru a obţine bomboane, prin reducerea fluxului tehnologic la 

6 etape principale așa cum este prezentat în figura 13. Procesul tehnologic de fabricare 

a bomboanelor dietetice cuprinde urmǎtoarele faze: prepararea siropului de 

bomboane; prepararea masei de caramel; prelucrarea masei de caramel; formarea 

bomboanelor; rǎcirea bomboanelor; ambalarea și depozitarea.  
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Fig. 13., Fluxul tehnologic de fabricaţie al prototipurilor de bomboane dietetice (fig. originală)  

Fig. 13., Technological manufacturing flow for dietetical BY candy prototype (original fig.) 

Amprenta spectofotometrică UV-Vis a prototipurilor  

În figura 14. Este prezentată caracterizarea în domeniul UV-Vis al bomboanelor (C112,C113)  

 

Fig. 14., Spectru UV-Vis al bomboanelor- prototip cu codurile 112 și 113 

Fig. 14., UV-VIS spectrum of  prototype candies, code 112 and 113. 
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 Compuşi fenolici au fost identificați şi cuantificați în ambele tipuri de 

bomboane. În prototipul C112 s-au determinat pe lângă fenolii proveniți din pudra din 

drojdia de bere (în principal, flavonoide glucozilate ce absorb la 340 nm), fenoli din 

cacao şi anume catechine de tip GC (galocatechin), EGCG (epigalocatechingalat) şi 

formele lor oxidate care absorb în Vis la 530 nm (cumarine şi chinone). În prototipul 

C113 au fost identificați și separați, fenolii originari din drojdie (flavonoide 

glucozilate) şi din scorțisoară (acizii clorogenic şi cafeic). 

Caracterizare HPLC 

 Pentru cuantificare şi comparare vitaminelor B, au fost folosite datele obţine la 

capitolul II. A. În figura 15 este prezentată cromatograma HPLC a prototipurilor C112, 

C113, după procesarea tehnologică. 

 

Fig. 15., HPLC chromatograms of candy prototype C112 and C113. 

Fig. 15., Cromatograma HPLC a prototipurilor de bomboane C112 și C113 

 Pe baza curbelor de calibrare și a separării HPLC, s-a calculat conținutul total în 

vitaminele complexului B (TV), cuantificate în C112 cu o valoare de 0,2430 mg/100g 

probă și în C113 în valoare de 0,2678 mg/100g probă. Tabelul 8 prezintă comparația 

valorică a marker-ului TV, între prototipurile obținute pe scală pilot și cele produse pe 

scală industrial. 
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Tabel 8 (Table 8) 

Conținutul real al tuturor vitaminelor din prototipurile (C4 și C10) și bomboanele obținute 

la scală industrială(C112 și C113) determinate prin metoda HPLC (mg/100g probă)  

Real content of all vitamins in candy prototypes ( C4 and C10) and candies obtained at 

industrial scale (C112 and C113) as determined by HPLC method (mg/100g sample) 

Prototip 

Prototype 

 

Rt 

 

Aria  

Area 

 

Vit. 

 

Vit/ probă/ 

sample 

(mg/100g) 

TV probă/sample 

  (mg/100g) 

C4 24.489 30411 B2 0.037575 0.38033 
 6.837 269292 B3 0.140429  

 14.891 305954 B6 0.115490*  

 16.988 826 B9 0.035895  

 22.984 18502 B12 0.05094  

C113 24.734 30399 B2 0.0275 0.2678 

 7.1002 268567 B3 0.0993  

 14.800 304994 B6 0.0943  

 16.521 818 B9 0.0158  

 23.000 18451 B12 0.0309  

C10 24.726 46077 B2 0.043254 0.35719 

 7.176 16265 B3 0.142721  

 14.891 41139 B6 0.082228*  

 16.920 1718 B9 0.035977  

 22.994 21192 B12 0.053011  

 

C112 24.526 45854 B2 0.03193 0.2430 

 7.200 16135 B3 0.09143  

 13.999 41088 B6 0.07083  

 16.750 1.698 B9 0.01551  

 22.799 21192 B12 0.0333  

Vit. Vit./Vit.a, Rt- retention time/ timp de retenție,*-The surplus brought by ingredients added in the 

recipes besides beer yeast/surplus dobândit din ingredientele adăugate în rețetă peste cele provenite 

din drojdia de bere, TV-Total Vit. conten/ conținutul total de Vit.e, Rt-retentiom time/timpul de 

retenție. 

Caracterizare senzorială  

 Laboratorul de analiză senzorială a USAMV Cluj-Napoca a fost cel care a 

centralizat și interpretat rezultatele analizei senzoriale și a emis buletine de analiză 

fizico-chimică. Fișa centralizatoare de analiză senzorială include punctajele medii 

acordate fiecărui produs pentru fiecare din cele 5 caracteristici (Aspect și formă, 

Consistență, Culoare, Aromă, Gust). 
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Fig.16., Comparație între punctajul caracteristicilor codurilor C112 și C113 

Fig.16., The comparative feature scores for C112 and C113. 

 

Pe baza valorii punctajului mediu acordat (TAS), prototipul C112 a acumulat 

un punctaj mai mare (15. 86) comparativ cu C113 (15. 58) ambele fiind clasificate în 

clase de calitate superioare și au fost bine acceptate de consumatori (Fig 16). Conform 

datelor acumulate, fiecare produs a fost caracterizat din punct de vedere fizico-chimic 

și sensorial. Table 9 și 10, prezintă buletinele emise pentru prototipurile C112 și C113. 

Tabel 9 (Table 9) 

Buletin de analiza fizico-chimica pentru C112 

Physico-chemical analysis Bulletin for C112 

 

Nr.  

No 

Tip de analiză 

Type of analysis 

Rezultate  

Results 

Metoda de determinare  

Determination method 

1 pH (*)/pH 3.6 SR EN 1132 

2 Umiditate /Humidity 2.1 Metoda USAMV  

3 Aciditate totala exprimată în g acid 

citric/100 g produs/Total acidity 

expressed in citric acid grams/100 g 

of product  

0.16 g Metoda Folin-Ciocâlteu 

4 Compuși fenolici totali/Total 

phenolic compounds 

150 mg/100g Metoda USAMV 

5 Vitamine B/B vitamins 0.2430 

mg/100g 

Metoda USAMV 
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Tabel 10 (Table 10) 
Buletin de analiza fizico-chimica pentru C113 

Physico-chemical analysis Bulletin for C113 

Nr.  

No 

Tip de analiză 

Type of analysis 

Rezultate  

Results 

Metoda de determinare  

Determination method 

1 pH (*)/pH 3.6 SR EN 1132 

2 Umiditate /Humidity 2.1 Metoda USAMV 

3 Aciditate totala exprimată în g 

acid citric/100 g produs/Total 

acidity expressed in citric acid 

grams/100 g of product 

0.16 g Metoda Folin-Ciocâlteu 

4 Compuși fenolici totali/Total 

phenolic compounds 

35 mg/100g Metoda USAMV 

5 Vitamine B/B vitamins 0.2678 

mg/100g 

Metoda USAMV 

CONCULZII 

 Schema tehnologică clasică pentru obținerea dropsurilor și a bomboanelor 

umplute s-a adaptat pentru obţinere de bomboane dietetice (PDD), prin reducerea 

fluxului tehnologic la 6 etape principale. 

 Am obţinut la scală industrială, 2 prototipuri de bomboane dietetice (C112 și 

C113) respectând reţetele originale stabilite şi probate la scală pilot. 

 Ambele prototipuri obținute au fost analizate fizico-chimic și senzorial în cadru 

laboratoarelor USAMV CJ, cu 80 de voluntari, folosind metodă analitică 

(Evaluare prin punctaj) și clasarea în clase de calitate. C112 a obținut un TAS de 

15,86 puncte comparativ cu C113 unde TAS este 15, 58 puncte. 

 Compuşii fenolici au fost detectați și cuantificați, înregistrând valori între 35 

mg/100g (C113) și 150 mg/100g (C112). 

 Identificarea și măsurarea conținutului VT a fost realizată prin HPLC, 

înregistrându-se valori ale VT de 0,2430 mg/100g  probă în C112 şi 0,2678 

mg/100g probă în C113. 

 Considerăm că pudra din drojdia de bere alături de alte componente selectate se 

pretează în fabricarea bomboanelor tari, ca ingrediente naturale cu valoare 

nutriţională adăugată (fenoli şi vitamine B).  
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III.  STUDII EXPERIMENTALE CU AVISTIM - PRODUS DERIVAT CU DROJDIE 

(PDD), CA ADITIV FURAJER ÎN HRANA GĂINILOR OUĂTOARE 

MATERIAL ȘI METODE 

Schema experimentală, perioada și furajul administrat în timplu experiențelor, 

sunt prezentate în următoarele trei tabele (tabel 11, 12, 13). AVISTIM (patent OSIM 

2003), produs derivat cu pudră din drojdia de bere, este un amestec din drojdie și 

pigmenți naturali din inflorescența specie Tagetes, cu un conținut total în carotenoizi 

de 580 µg /g (PROPLANTA - Centrul de Biotehnologii Aplicate, Cluj Napoca). 

Markerii experimentali: Datorită faptului că în aceste faze ale ciclului de ouat 

[sfârșitul fazei II (56-61 săpt.), și sfârșitul fazei III (72-76 săpt.)], se înregistează în 

mod normal o scădere a performanțelor de producție și a calității ouălor (Șara și col., 

2009), s-au ales ca markeri experimentali: parametrii de masă ai cojii oului și 

conținutul total în carotenoizi ai gălbenușului. S-a urmărit influența AVISTIM-ului ca 

produs și a componentei AVISTIM-ului (pudră din drojdia de bere) asupra acestora. 

Tabel 11 (Table 11) 

Schema experimental a ambelor sisteme de creştere şi exploatare (IS şi TS) 

Experimental Scheme of both breeding systems (IS and TS) 

Durata 

experimentului şi 

caracterizarea 

Experiment 

duration and 

characterization 

 

Vârsta 

materialul

ui biologic 

Age of 

biological 

material 

Loturi / Groups Nr.de 

găini/ 

lot 

Hen 

no./ 

group 

 

Număr 
total de 
capete/
Total no 
of 
Heads 
 

1M Martor 2E 

 

3E 

 
Feeding scheme/group 

Schema de furajare/lot 

IS = 5 săpt.) 

BP3- Bateri 

Iza Brown 

17.12.08-21.01.09 

SDE CJ 

Sfârșit PII 

(56 – 61 

săpt.) 

 

MF with 

17.8% PB. 

2750 EM 

(A) 

(A)+ 1% 
AVISTIM 

NC cu 

18% PB. 

2770 EM 

(A)+ 2% 
AVISTIM 

NC cu 

18.2% PB. 

2780 EM 

 

 

 

54 

 

 

 

162 

 

 LA 

Martor 

LB LC  

TS =4 săpt.) 

Iza Brown 

10.12.08-

06.01.09 

POP -Cj 

Sfârșit PIII 

(72– 76 

săpt.) 

 

NC cu 

17.6% 

PB. 

2719 

EM 

(AA) 

(AA) + 

1% 

AVISTIM 

NC cu 

17.8% PB. 

2739 EM 

(AA) + 2% 

AVISTIM NC 

cu 18.04% 

PB. 

2749 EM 

30 90 

IS- Intensive breeding system/ sistem intensiv de creştere, TS- Traditional breeding system/ sistem 

tradiţional de creştere, MF- Mixed Fodder/ Nutreţ combinat, ME- Metabolizable Energy/ Energie 

Metabolizabilă, CP- Crude Protein/ Protein Burtă, PII- Phase II of age/faza II de vârstă, PIII- Phase III 

of age/faza III de vârstă 
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Tabel 12 (Table 12) 

Structura nutreţului combinat administrat în timpul experienţelor 

Structure of mixed fodder administrated during experiences 

 Structura furajului  (%) 

Fodder structure (%) 

Loturi  

Group 

 Structura furajului (%) Fodder 

structure (%) 

Loturi  

Group 

IS  1M 2E 3E  TS  LA LB LC 

 Porumb/Yellow corn 53.9  Grâu/Wheat 35 

 Șrot de soia/Soybean groats 16.5  Porumb/Yellow corn 16.2 

 Șrot de fl.soarelui/Sunflower groats 14  Șrot de soia/Soybean groats 18 

 Ulei de fl.soarelui Sunflower oil 2.7  Șrot de fl.soarelui Sunflower groats 11 

 Gluten/Gluten 1.7  Făină de lucernă Alfa/Alfa meal 5 

 Lizină/Lysine 0.06  Gluten/Gluten 5 

 Metionină 

Methionine 
0.093 

 Calcium carbonate 

Carbonat de calciu 
8 

 Carbonat de calciu  

Calcium carbonate 
8.5 

 Fosfat monocalcic Monocalcium 

phosphate 
1.5 

 Fosfat monocalcic  

Monocalcium phosphate 
1.2 

 Sare 

Salt 
0.3 

 Sare / Salt 

Premix 
0.4 

1.00 

 

 TOTAL 100 100 100 

 TOTAL 100 100 100  AVISTIM - 1 2 

 AVISTIM - 1 2      

IS- Intensive breeding system / Sistem intensiv de creştere; TS- Traditional breeding system / Sistem tradiţional de creştere 

Table 13 (Tabel 13) 

Valoarea nutritivă a nutreţului combinat administrat pe perioada experienţelor 

Nutritional value of mixed fodder administrated during experiences 
 Valoarea nutritivă a 

furajului  

Fodder nutritionalvalue 

Loturi  

Groups 

 Valoarea nutritivă a 

furajului  

Fodder nutritional 

value 

Loturi 

 Groups 

IS 1M 2E 3E TS LA LB LC 

 

Energie metabolizabilă 

Metabolizable energy 

(kcal/kg) 

2750 2770 2780  

Energie metabolizabilă 

Metabolizable energy 

(kcal/kg) 

2719 2739 2749 

 
Proteină brută (%) 

Crude protein (%) 
17.8 18.0 18.2  

Proteină brută (%) 

Crude protein (%) 
17.64 17.84 18.04 

 Lizină /Lysine (%) 0.74 0.77 0.80  Lizină /Lysine (%) 0.80 0.83 0.86 

 Metionină/Methionine (%) 0.36 0.37 0.38  Methionine/Metionină (%) 0.31 0.32 0.33 

 Metionină și cisteină 

/Methionine + Cystine (%) 

0.67 0.68 0.69  Metionină și cisteină 

Methionine+Cystine (%) 

0.62 0.63 0.64 

 Triptofan/Tryptophan (%) 0.19 0.20 0.18  Triptofan/Tryptophan (%) 0.23 0.24 0.25 

 Calciu/ Calcium (%) 3.8 3.81 3.82  Calciu/ Calcium (%) 3.46 3.47 3.48 

 Fosfor/Phosphorus (%) 0.74 0.76 0.78  Fosfor/Phosphorus (%) 0.79 0.81 0.83 

 Carotenoide/Carotenoids 

(μg /g furaj) 

52.98 69.79 99.68  Carotenoide/ Carotenoids  

(μg /g furaj) 

55.71 85.89 105 

IS- Sistem intensiv de creştere/Intensive breeding system; TS- Sistem tradiţional de creştere/ Traditional breeding system 

Pregătirea probelor martor (furaj + AVISTIM). Peste 5g de furaj s-au adăuga 

100ml alcool etilic după care s-au agitat puternic cu Ultraturax-ul timp de 2-3 min. 

Extractul astfel obţinut s-a filtrat prin pâlnie Buchner sub vid. Pentru a extrage 
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cantitatea totală de carotenoizi din furaj, peste rezidul obținut la prima extracție s-a 

turnat 30ml etanol, s-a agitat și refiltrat. A fost măsurat volumul celor două extracte 

obținute, notându-l ca și volumul final (Vfinal) (Socaciu, 2005), iar pentru 

îndepărtarea apei din extract, acesta, a fost trecut peste sulfat de sodiu anhidru. Citirile 

au fost făcute la un Spectrofotometru JASCO V350 la o lungime de undă 450 nm.  

Pregătirea probelor (gălbenuș). Peste 0.5-1 g (gălbenuș) s-a adăuga 20 ml amestec 

de solvenți: acetat de etil/ eter de petrol/ metanol (1:1:1). Extractul astfel obtinut s-a 

filtrat prin pâlnie Buchner sub vid. Pentru a extrage cantitatea totală de carotenoizi din 

furaj, peste rezidul obținut la prima extracție s-a turnat 30 ml etanol s-a agitat și 

refiltrat. A fost măsurat volumul celor două extracte obținute, notândul ca și volumul 

final (Vfinal) (Socaciu, 2005), iar pentru îndepărtarea apei din extract, acesta, a fost 

trecut peste sulfat de sodiu anhidru. Citirile au fost făcute la un Spectrofotometru 

JASCO V350 la o lungime de undă 450 nm. 

Determinarea și cuantificarea conținutului total în carotenoizi (extracte din furaj și 

din gălbenuș) s-a folosit metoda spectrofotometrică UV-Vis (Spectofotometru JASCO 

V350) prin citiri la o lungime de undă 450 nm, domeniu specific compușilor 

carotenoidici (Fig. 22). Conținutul total în carotenoizi s-a calculat conform următoarei 

formule matematice:  

µg carotenoids/ 1 g probă = A450 Vfinal x diluția x 450 x 1000 / 250 x m (cantitatea de probă luată în lucru). 

S-au analizat un număr de 10 gălbenușuri din fiecare lot experimental din 

ambele sisteme (Is și TS). Cantitatea de pigmenți carotenoidici din gălbenușuri s-a 

determinat și prin dublarea notei obținute la aprecierea intensității culorii gălbenușului 

utilizând scala La Roche (15 note). 

Măsurători. Ouăle, au fost numărate zilnic, cântărite individual săptămânal, iar la 

sfârșitul perioadei experimentale au fost sparte pentru aprecierea și măsurarea 

componentelor structurale interne și a următorilor indici monitorizați în studiul nostru:  

 Intensitatea de ouat: numărul de ouă raportat la 100 zile 

 Masa oului: măsurători repetate cu balanță analitică 

 Masa cojii oului: măsurători cu balanță analitică  

 Greutatea medie a oului, albușului, gălbenușului, și a cojii: măsurători cu 

balanță analitică  

 Grosimea cojii oului: metoda micrometrică 

 Consumul de furaj: s-au calculat matematic  
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Măsurători ale componentelor structurale interne au fost realizate la sfârșitul 

perioadei experimentale, pe un număr de 30 ouă, alese randomizat, din fiecare lot al IS 

și pe 20 de ouă din fiecare lot al TS. Calitatea cojii ouălor a fost apreciată prin 

măsurători directe ale greutății cojii, proporției de coajii în ou, grosimii cojii. 

Analiză statistică. Interpretarea datelor și analiza statitică a diferențelor semnificative 

înregistrate între loturile experimentale, s-a realizat cu ajutorul testului de comparații 

multiple (Student-Newman-Keuls), printr-un software instant versiunea 3.10.  

REZULTATE ȘI DISCUȚII  

Influența premixului AVISTIM asupra performanțelor de producție:  

Intensitatea de ouat  

În Fig. 17, este reprezentată comparativ, intensitatea de ouat din toate loturile 

experimentale în ambele sisteme de creștere și exploatare (IS și TS).  

 

Fig. 17., Dinamica producţiei săptămânale, exprimată ca număr de ouă și Intensitatea de ouat exprimată 

în procente, pe întreaga perioadă experimentală în cele două sisteme de creştere şi exploatare (IS şi TS) 

Fig. 17., Dynamic of weekly production, expressed as egg number Laying intensity expresed in 

percentage per total experimental period in both breeding systems (IS, TS) 
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 Comparând date obţine privind acest indicator, în ambele sisteme de creştere, se poate 

observa influenţa pozitivă adusă de AVISTIM în toate loturile experimentale comparativ cu 

loturile martor. Această influență este mai pregnantă în sistemul tradiţional de creștere și 

exploatare (TS), o posibilă explicație poate fi de natură fiziologică și de manifestare la maximum 

a capacității de ouat. În acest tip de sistem (TS), intensitatea de ouat nu este pe deplin manifestată, 

deoarece, găinile nu primesc nici un aditiv furajer externe, de tip premix vitamino-mineral, care 

să intensifice la maximim această capacitate. Răspunsul la bio-stimulatorul AVISTIM este 

puternic manifestat datorit valorificării la maxim a componentelor naturale din produs ce sunt 

complet digerate. O altă explicație poate fi efectul acidului folic (vit. B9) prezent în pudra din 

drojdia de bere (componentă a AVISTIM-ului) care îmbunătăţeşte sinteza de proteină, aducând 

creşteri privind producția numerică de ouă, masa oului, componentele oului, etc. 

Masa oului 

Fig. 18 prezintă rezultatele comparative ale evoluției indicatorului masă ou pe întreaga 

perioadă experimentală, în toate loturile din ambele sisteme de creştere și exploatare. 

 

Fig. 18., Evoluţia săptămânală de masă ou exprimată în grame și Evoluţia de masă ou exprimată în 

procente pe întreaga perioadă experimentală în cele două sisteme de creştere şi exploatare (IS şi TS) 

Fig. 18., Weekly egg mass evolution expressed in grams and the Egg mass evolution expresed in 

percentage  per total experimental period in both breeding systems (IS, TS) 
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Creşterea valorii indicatorului, masă ou, este mult mai uniformă în loturile din 

IS (+0.71% în 2E, +0.56% în 3E) comparativ cu TS (+0.79% în LB, +1.71% în LC), 

lucru care poate fi explict prin faptul că furajul în IS este mult mai echilibrat şi 

complex. Diferenţe distinct semnificative (p <0.01) privind acest indicator au fost 

observate în lotul LC (64.31 ± 0.83 **), fiind corelat cu o creștere a producţie 

numerice de ouă. 

 În concluzie, în cazul nostru, în ambele sisteme de creştere și exploatare, media 

de masă ou pe ciclu experimental înregistrează diferenţe nesemnificative în IS şi 

diferențe distinct semnificative în TS, obținându-se ouă ce au fost încadrate în clasele 

de calitate M (53 şi 63 g) şi L (63 şi 73 g). 

Consumul de furaj 

 La compararea loturilor între ele, în ceea ce priveşte consumul de furaje/ ou, în ambele 

sisteme de creştere, se înregistrează în 3E diferenţe distinct semnificative (p <0.01, 148 79 **) 

și diferenţe foarte semnificative în LB (p <0.001, 181 41 ***) şi LC (162. 99 ***). 

 Aşa cum se poate observa în figura 19, cel mai mic consum de furaje / ou se 

înregistrează în SE la lotul 3E (- 3.72%). În sistemul TS, în cel mai mic consum este 

înregistrat pentru lotul LC (- 23.28%), urmat de lotul LB (- 14.6%). Consumul mediu 

zilnic de furaje / 100 g de ou înregistrează o scădere majoră (diferenţe semnificative (p 

<0,001)), în sistemul TS la lotul LB (-14%) şi LC(- 24.96%). 

 

Fig. 19., Consumul de furaj exprimat în procente, pe întreaga perioadă experimentală 

în cele două sisteme de creştere şi exploatare (IS şi TS) 

Fig. 19., Forage consumtion expresed in percentage per total experimental period in 

both breeding systems (IS, TS) 
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 Conform figurii 19, putem concluziona că în ambele sisteme, administrarea 

AVISTIM-ului în raţia găinilor ouătoare, aduce o reducere substanţială a consumului 

de furaj/g ou şi consumul de furaj/100g ou. Cele mai bune rezultate privind acești 

indici s-au înregistrat în IS la lotul 2E (AVI 1%) şi în lotul LC (AVI 2%) din TS. Se 

poate observa până în acest punct al studiului nostru, un efect pozitiv adus de 

AVISTIM asupra indicatorilor: intensitatea de ouat, masa oului, consumul de furaj / g 

ou şi consumul de furaj /100 de g ou.  

 O explicaţie pentru această scădere a consumului de furaj, poate fi faptul că, 

găinile din loturile experimentale au ajuns mai repede la faza de saturaţie datorită 

diferenţelor valoarii energetice a furajelor administrate, mai exact, prin adăugarea de 

AVISTIM în raport de1 şi 2% peste nutrețul combinat de bază. Valoarea energetică a 

furajului, fiind parametrul care influenţa creșterea sau scăderea consumul de furaj în 

cazul găinile ouătoare, conformitate literatura de specialitate (Șara și col., 2011). 

 

S-a observat, în ansamblu, o influenţă puternică asupra consumului de furaj în sistemul 

tradiţional de creştere și exploatare comparativ cu cel intensiv, fiind corelată cu o 

intensitate de ouat mai mare, explicat prin faptul că aici, găinili ouătoare,au acceptat, 

tolereat și valorifict mai bine AVISTIM-ul, ele nefiind obișnuite cu aditivi furajeri. 

Tabelul 14 prezintă valoarea medie a performanțelor de producţiei şi a consumului de 

furaje înregistrate la sfârşitul perioadei experimentale, în ambele sisteme de creştere și 

exploatare. 
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Tabel 14 (Table 14) 

Valoarea medie a indicilor de producţie şi a consumului de furaj                       

înregistrat la sfârşitul perioadei experimentale IS şi TS 

The average value of the production indices and forage consumption                     

recorded at the end of IS and TS-experience 

Specificaţie 

Specification 

 

IS- Loturi experimentale  

IS- Experimental Group 

 

TS- loturi experimentale 

 TS- Experimental Group 

 

1M 

(martor) 

2E 

(1%)AVI 

3E 

(2%)AVI 

LA 

(martor) 

LB 

(1%)AVI 

LC 

(2%)AVI 

Intensitatea de 

ouat/ Laying 

intensity 

(%) 

Abso-

lută 

84.12±1.61 84.49±1.55 87.37±2.91 61.19±1.27 71.66±1.09
 

***
 

79.76±1.25
 

*** 

Rela-

tivă 

100.00 100.44 103.86 100.00 117.11 130.34 

Greu-tatea 

medie a 

ouălor/ The 

average weight 

of eggs 

g 64.84±0.63 68.78±0.81 

** 

65.64±0.79 63.35±0.89 62.90±0.73 64.76±0.61 

% 100.00 106.08 101.23 100.00 99.29 102.23 

Producția 

medie zilnică 

de masă-ou/ 

Daily average 

egg-weight 

production 

g 54.54 58.11 57.35 38.76 45.07 51.65
 
***

 

% 100.00 106.55 105.15 100.00 116.28 ***
 

133.26
 
***

 

Consumul 

mediu zilnic 

de furaj/The 

daily average 

forage 

consumption 

g 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 

Consumul 

mediu de 

furaj/100g 

masă ou/ The 

daily average 

forage 

consumption/ 

100 g egg-

weight 

g 238.36 223.71 226.68 335.40 288.44
 
***

 
251.69

 
***

 

% 100.00 93.85 95.10 100.00 86.00 75.04 

Consumul 

mediu de 

furaj/ou/ The 

average forage 

consumption/g 

egg/ 

g 154.54 153.86 148.79
 
**

 
212.45 181.41

 
***

 
162.99 ***

 

% 100.00 99.56 96.28 100.00 85.40 76.72 

IS- Intensive breeding system/ sistem intensiv de creştere, TS- Traditional breeding system/ sistem 

tradiţional de creştere, ** – p < 0.01 distinctly significant differences/ diferenţe distinct semnificative 

(Student test). *** - p < 0.001 very significant differences /diferenţe foarte semnificative (Student test)  

 

 Figura 20 prezintă evoluţia performanţelor de producţie şi a consumului de furaj 

exprimat în procente, pe toată perioada experimentală în ambele sisteme de creştere şi 

exploatare (IS și TS) 
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Fig. 20., Evoluţia performanţelor de producţie şi a consumului de furaj exprimat în procente, 

pe toată perioada experimentală în ambele sisteme de creştere şi exploatare (IS și TS) 

 Fig. 20., Evolution of performance production and forage consumption expressed in 

percentage, per total experimental period in both breeding system (IS and TS) 

 

Ca o concluzie generală pentru ambele tipuri de sisteme (IS și TS), diferenţele 

dintre indicatorii urmăriți în studiu, sunt uniforme, în cadrul loturilor dar sunt foarte 

diferite între sisteme. Cele mai bune rezultate sunt obţinute în TS, comparativ cu IS, în 

cadrul loturilor unde AVISTIM a fost administrat în raport de 2%. 

În sistemul intensiv de creştere și exploatare (IS), găinile ouătoare sunt 

obișnuite cu un nutreț combinat mai echilibrat în minerale şi vitamine, astfel încât 

efectul stimulator al AVISTIM-ului este mai evident în sistemul tradiţional de creștere 

și exploatare (TS). 

 

Influența premixului AVISTIM asupra calității oului  

 

Componentele structurale ale oului  

 

Figura 21 prezintă proporţia componentelor structurale în ouăle obținute și 

analizate la sfârșitul perioadei experimentale, din ambele sisteme de creştere și 

exploatare. 
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Fig.21., Proporţia componentelor structurale din ouă, exprimată în procente, la 

sfârşitul perioadei experimentale în ambele sisteme de creştere şi exploatare (IS, TS)  

Fig. 21., Proportion of structural components in egg expressed in percentage, at the 

end of experimental period, in both breeding systems (IS, TS)  

 Putem concluziona, după cum se poate observa și în figura 21 că, în ambele sisteme (IS și 

TS), greutatea ouălor rămâne constantă în loturile experimentale comparativ cu loturile martor. 

Greutatea albușului crește în detrimentul greutății gălbenuşului iar greutatea cojii oului creşte 

(lucru dorit în această fază târzie a ciclului de ouat) datorită aportului de proteine din componenta 

(pudră din drojdia de bere) a produsului AVISTIM, care acționează aici ca liant al sărurilor 

anorganice care se găsesc în compoziția cojii oului. S-a reușit prin aceasta, atingerea unuia din 

scopurile urmărite în acest studiu și anume îmbunătățirea rezistenței cojii oului. 

Din datele obţinute se pot observa diferenţe nesemnificative manifestate în greutatea medie a 

ouălor din toate grupurile experimentale pentru ambele sisteme de creștere și exploatare, excepție 

făcând doar lotul LC unde s-au înregistrat diferenţe semnificative (p <0.05), o creştere cu 0.95 g a 

acestui indicator comparativ cu grupul martor LA. 

Diferenţe distinct semnificative privind indicatorii greutatea medie a coajii oului și 

greutatea medie a gălbenușului au fost înregistrate în sistemul TS la loturile LB şi LC. Scăderi 

mai mari ale greutății gălbenuşului au fost remarcate în LB (-16.69%) şi în LC (-13.28%), 

comparativ cu lotul martor (LA) iar creșterile greutăţii cojii ouălor au fost cu 26.22% mai mari în 

lotul LB şi cu 39.34% în LC comparativ cu lotul martor (LA). 

Greutatea medie a albușului în loturile experimentale ale sistemul IS, a manifestat 

modificări nesemnificative între loturi având o variabilitate scăzută (<10). Nu același lucru putem 
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spune în cazul loturilor experimentale din sistemul TS, unde acest indicator prezintă diferenţe 

distinct semnificative înregistrând o creștere însumată pentru ambele loturi de18.31%, 

comparativ cu lotul martor (LA).  

Coaja  

Tabelul 15 prezintă principalii parametrii de calitate ai cojii ouălor la sfârşitul perioadei 

experimentale în ambele sisteme de creștere și exploatare (IS și TS). 

Tabel 15 (Table 15) 

Principalii parametrii de calitate ai cojii ouălor la sfârşitul perioadei experimentale IS şi TS 

Main quality parameters of eggs shell at the end of the IS and TS experience 

Specificaţie  

Specification 

Loturi 

Groups 

N(ouă/ 

eggs) 

X ± Sx  

 

V 

(%) 

Masa oului/ Egg mass (g) 

 

 

IS 

1M 30 64.51 ±1.02 4.99 

2E 30 65.21 ± 0.77 3.74 

3E 30 65.35± 0.84 4.06 

 

 

TS 

LA 20 63.35 ± 0.89 6.26 

LB 20 62.85± 0.78 5.59 

LC 20 64.30X ± 0.65 4.52 

Masa cojii/ Egg Shell mass (g) 

 

IS 

1M 30 8.54± 0.21 7.73 

2E 30 9.11 ± 0.29 10.21 

3E 30 9.27 ± 0.31 10.79 

 

 

TS 

LA 20 9.15± 0.08 *** 3.96 

LB 20 11.55 ± 0.19 

*** 

7.41 

LC 20 12.75 ± 0.29 

*** 

10.05 

Proporția cojii 

din ou/ Shell ratio in the egg 

 (%) 

 

IS 

1M 30 13.24± 0.33 11.85 

2E 30 13.97 ± 0.35 10.63 

3E 30 14.19± 0.37 11.51 

 

 

TS 

LA 20 14.45± 0.08 10.08 

LB 20 18.57± 0.19 

*** 

7.18 

LC 20 19.82± 0.29 

*** 

15.69 

Grosimea cojii oului/ Egg shell thickness 

(mm) 

 

IS 

1M 30 0.43 ± 0.01 9.30 

2E 30 0.45 ± 0.01 11.11 

3E 30 0.50± 0.02*
 

12.00 

  

TS 

LA 20 0.74 ± 3.97 18.20 

LB 20 1.12 ± 1.78 *** 7.98 

LC 20 1.1± 1.7 3***
 

7.80 

IS- Intensive breeding system/ sistem intensiv de creştere şi exploatare, TS- Traditional breeding 

system/ sistem tradiţional de creştere şi exploatare. * – p < 0.05 significant differences/diferenţe 

semnificative (Student test),*** - p < 0.001 very significant differences/diferenţe foarte semnificative 

(Student test), X±Sx -egg and shell mass parameters /parametrii de masă ai oului şi ai cojii, S- 

standard deviation/deviaţia standard, V%- variability/variabilitatea, N- numbers of samples/număr de 

probe, X- mean value of egg and shell mass parameters /valoarea medie a parametrilor de masă ai 

oului şi ai cojii, Sx- standard error of mean /eroarea standard a mediei 
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Îmbunătățirea valorii indicatorului greutatea cojii în loturile experimentale 2E 

şi 3E a fost posibilă datorită administrării în rație a unei cantități mai mari de micro și 

macro elemente (Ca, P, Zn, Mn) derivate din componentele premixului AVISTIM. 

O grosime mai mare a cojii ouălor precum și scăderea numărului de pori de pe 

suprafaţă ouălor obținute la sfârșitul perioadei experimentale aduc o creștere a 

rezistenţei ouălor împotriva acţiunii factorilor externi (fizici sau mecanici). 

Componenta numită glucomanan, extrasă din părţile exterioare ale 

Saccharomyces cerevisiae joacă un rol important aici, fiind responsabilă de sudarea 

micro și macro elementelor între ele pentru a forma rețeaua de rezistența a cojii ouălor. 

Capacitatea de liant a acestei componente este mare, astfel că 500 g de glucomanan are 

aceeași capacitate de adsorbţie ca și 8 kg de lut (Ahokas et al, 1998; Barkouky et al, 

2010). 

Valori mai mari în ceea ce priveşte masa cojii oului și grosimea cojii oului s-au 

înregistrat în grupuri experimentale LC și LB dovedind astfel efectul pozitiv adus prin 

aportul de micro (Zn, Mn) și macro (Ca, P) elemente precum si de substanţele nutritive 

existente în premixul AVISTIM. 

Se poate remarca și efectul favorabil produs de prezența acidului ascorbic 

(componentă a produsului derivat cu pudră din drojdia de bere- AVISTIM), din 

premix-ul nostru asupra indicatorilor urmăriți în studiu, efect ce poate fi asociat cu 

sinteza de colagen, și cu metabolismul de calciu şi vitamina D3 (Mona et al., 2004). 

Influența premixului AVISTIM asupra intensității culoarii și conținutului în 

carotenoizi a gălbenușurilor din ambele experiențe (IS și TS) 

 

În figura 22 sunt prezentate câteva din cromatogramele UV-Vis a unor 

gălbenuşuri de ou de la sfârşitul perioadelor experimentale din ambele sisteme de 

creştere şi exploatare (IS, TS). 
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Fig. 22., Cromatogramele UV-Vis a unor gălbenuşuri de ou de la sfârşitul perioadelor 

experimentale în ambele sisteme de creştere şi exploatare (IS, TS)  

Fig. 22., UV-Vis chromatograms of some egg yolk at the end of experimental period 

in both breeding systems (IS, TS) 

 

 După cum se poate observa în caracterizarea cromatografică UV-Vis a 

gălbenuşurilor obţinut la sfârşitul perioadei experimentale, carotenoizii au fost 

detectați la lungimea de undă de 450 nm şi s-au cuantificat prin calcul matematic. S-au 

înregistrat diferenţe distinct semnificative (p <0,001) în loturile experimentale privind 

conținutul total în carotenoizi a gălbenuşurilor și conținutul total în carotenoizi a 

furajul administrat, comparativ cu lotul martor, date prezentate în tabelul 16. 
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Table 16 (Tabel 16) 

Intensitatea de culoare şi conţinutul gălbenuşului în carotenoizi                                    

la ouale de la sfârşitul perioadelor experientele IS şi TS  

Yolk color intensity and carotenoids content in eggs                                                        

at the end of IS and TS experience 

Specificaţie  

Specification 

Loturi 

Groups 

N(ouă/ 

eggs) 

X ± Sx  

 

Intensitatea de culoare (Scala La 

Roche)(Notă)/ Color intensity of 

yolk (La Roche scale)( Score) 

 

IS 

1M 10 7.3 ± 0.21 
2E 10 8.8 ± 0.32 

***
 

3E 10 9.5 ± 0.30 
***

 

  

TS 

LA 20 7.7 ± 0.16 

LB 20 10.05 ± 0.15
 ***

 

LC 20 11.15 ± 0.20
 ***

 

Conținutul în carotenoizi (µg/g 

furaj)/ Carotenoids content in 

fodder (µg/g fodder) 

 

IS 

1M- basic  52.98 

2E- 1%AVI  69.79 

3E- 2%AVI  99.68 

  

TS 

LA-basic  55.71 

LB-1%AVI  85.89 

LC- 2%AVI  105.07 

Conținutul în carotenoizi (µg/g 

gălbenuș)/ Carotenoids content in 

the eggs yolk (µg/g yolk) 

 

IS 

1M 10 32.33 ± 0.36 

2E 10 60.45 ± 3.93 

*** 3E 10 77.36 ± 1.19 
***

 

  

TS 

LA 10 42.51 ± 2.14 

LB 10 73.96 ± 3.58
***

 

LC 10 94.28 ±3.39
 ***

 

IS- Intensive breeding system/ sistem intensiv de creştere şi exploatare, TS- Traditional breeding 

system/ sistem tradiţional de creştere şi exploatare, *** - p < 0.001 very significant differences/ 

diferenţe foarte semnificative (Student test). X±Sx –carotenoids content and La Roche score 

/conţinutul în carotenoizi şi nota La Roche, S- standard deviation/deviaţia standard, N- numbers of 

eggs/număr de ouă, X- mean value of carotenoids content and La Roche score /valoarea medie a 

conţinutul în carotenoizi şi nota La Roche, Sx- standard error of mean /eroarea standard a mediei 

Intensitatea culorii gălbenuşului, exprimată în nota acordată pe scala La Roche, a 

înregistrat la sfârşitul studiului, diferenţe distinct semnificative (p <0,001) în loturile 

experimentale (2E, 3E şi LB, LC), comparativ cu lotul martor (fig. 23). S-a observat o 

creştere de 1,5 unităţi în lotul 2E (+20,54%) şi 2,2 unităţi în lotul 3E (+30,13%) 

comparative cu martorul (1M), precum şi o creştere a intensităţii culorii gălbenuşului 

de 2,35 unităţi pentru lotul LB (+30,51 %) şi de 3,45 unităţi pentru lotul LC (+44,80%) 

comparative cu lotul LA (martorul). Comparând rezultatele obținute în cele două 

sisteme de creștere și exploatare din studiu, rezultate mai bune s-au obținut în sistemul TS. 

Urmărind per ansamblu evoluția acestui indicator în ambele sisteme de creştere și 

exploatare putem atribui creșterea valorii lui, conținutului de carotenoizi existenți în 
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AVISTIM (componenta Tagetes sp) demonstrând astfel efectul pozitiv al administrării 

acestui premix în hrana găinilor ouătoare aflate la sfârșitul ciclului de producție. 

Figura 23 prezintă virajul de culoare al gălbenușului ouălor la sfârșitul perioade 

experimentale în ambele sisteme de creștere și exploatare (IS și TS). 

 

Fig. 23., Virajul de culoare al gălbenuşului, la sfârşitul perioadelor experimentale din sistemul 

intensiv de creştere şi exploatare (IS) şi sistemul tradiţional de creştere şi exploatare (TS)  

Fig. 23., Yolk color turning at the end of experimental period in the intensive breeding 

system (IS), traditional breeding system (TS) 

 În ce privește proveniența carotenoizilor existenți în gălbenușuri la finalul 

experiențelor, ea a fost dedusă matematic, identificând în acest mod care din 

carotenoizi derivă din furajul de bază administrat și care sunt originari din produsul 

AVISTIM (table 17).  

 S-a observat conform datelor din tabelul 17 că proporția carotenoizilor din 

gălbenușuri derivată din AVISTIM este cu atât mai mare cu cât procentul de 

administrate al premixului în rație este mai mare. Acest lucru a demonstat eficiența 

produsului și totodată calitatea foarte bună a carotenoizilor conținuți. 
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Table 17 (Tabel 17) 

Sursa de provenienţă a carotenoizilor din gălbenuşurile ouălor de la sfârşitul 

perioadelor experimentale IS şi TS, exprimată în procente  

The origin source of carotenoids in egg yolk at the end of IS and TS experience, expresed in percentage 
Specification 

Specificaţie 

Groups 

Loturi 

N 

(ouă) 

(eggs) 

X ± Sx  

(µg/g gălbenuş) 

(µg/g yolk) 

Sursa de provenineţă a caro.  

Origin source of caro. 

MF (%) AVI (%) 

Conținutul în 

carotenoizi al 

gălbenușului/ 

Carotenoids 

content in the 

eggs yolk 

 

IS 

1M 10 32.33 ± 0.36 100 - 

2E 10 60.45 ± 3.93 *** 53.48 46.51 

3E 10 77.36 ± 1.19 *** 41.79 58.20 

  

TS 

LA 10 42.51 ± 2.14 100 - 

LB 10 73.96 ± 3.58*** 57.47 42.52 

LC 10 94.28 ±3.39
 
*** 45.08 54.91 

IS- Intensive breeding system/ sistem intensiv de creştere şi exploatare, TS- Traditional breeding system/ 

sistem tradiţional de creştere şi exploatare, MF- mixt fodder/ Nutreţ combinat de bază, AVI- AVISTIM, 

caro.- carotenoids/carotenoizi. X±Sx –carotenoids content /conţinutul în carotenoizi, S- standard 

deviation/deviaţia standard, N- numbers of eggs/număr de ouă, X- mean value of carotenoids content 

/valoarea medie a conţinutul în carotenoizi, Sx- standard error of mean /eroarea standard a mediei 

  

 Figura 24 prezintă evoluția conținutului în carotenoizi din furajul de bază și din 

AVISTIM pe întreaga perioadă experimentală, evidențiind care dintre loturi și care 

dintre sistemele de creștere a înregistrat valori mai bune privind acest indicator al 

calității oului.  

 
Fig. 24., Evoluţia conţinutului în carotenoizi a gălbenuşului ouălor, exprimată în μg carotenoizi/ g 

gălbenuş, la sfârşitul perioadei experimentale în ambele sisteme de creştere şi exploatare (IS, TS) 

Fig. 24., Evolution of carotenoids content in eggs yolk expressed in μg carotenoids/ g yolk,           

at the end of experimental period, in both breeding systems (IS, TS) 
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Evoluția conținutului în carotenoizii totali s-a manifestat: Între loturi: lotul 3E a 

înregistrat valori mai bune,o creștere cu 139% iar lotul 2E (+ 86.97%) comparativ cu 

lotul martor din sistemul IS, în timp ce lotul LC a manifestat o creștere cu 121% , lotul 

LB (+73.98%) față  de martorul din sistemul TS. Între sistemele de creștere: cele mai 

bune valori s-au obținut în sistemul intensiv de creștere și exploatare fiind pentru 

prima dată când acesta depășește valoric sistemul tradițional de creștere și exploatare. 

CONCLUZII  

 AVISTIM-ul s-a dovedit a fi un stimulator la creșterii (vitamine B, proteine, şi 

peptide), antioxidant imunostimulator (vit. C), intensificator al culorii gălbenușului 

și al carcaselor (pigmenți carotenoidici) determinând îmbunătăţirea performanţelor 

de producţie și creșterea conținutului în carotenoizii totali.  

 Adaosul AVISTIM-ului în furajarea găinile ouătoare aflate în ultimele etape de 

producţie, ajută la trecerea cu uşurinţă peste stresul fiziologic și de producție, care 

se instalează în mod normal, menținând sau chiar îmbunătățind indicii de 

performanţă în loturile experimentale comparativ cu loturile martor.  

 Intensitate de ouat, în ambele SCE, a înregistrat o influenţă pozitivă în toate loturile 

experimentale (+ 3,25% în 3E și  + 0,37% în 2E, + 18,58 în LC și + 10,48 în LB) 

comparativ cu loturile martor (1M și LA). Diferenţe semnificative au fost observate 

în TS, comparativ IS, valorizând mai bine componentele stimulatorului externe 

(acid folic si minerale), prin manifestarea maximă a potențialului, ele nefiind 

obișnuite cu premixuri  sau alți aditivi furajeri.  

 Evoluţia de masă ou, a înregistrat valori uniform în grupurile experimentale 

(+0,71% în 2E, +0,56% în 3E, +0,25% în LB, +1,71% în LC) comparativ cu 

loturile martor, ouăle rezultat fiind clasificate în clase de calitate M (53 şi 63 g) şi 

L (63 şi 73 g). Producția medie zilnică de masă ou a crescut în toate grupurile 

experimentale (5,15% - 33,26 %), aducând o creștere a eficienței financiare în 

cazut exploatării materialului biologic până la această vârstă.  

 AVISTIM influenţează pozitiv toți parametrii de masă ai cojii oului ca urmare a 

efectului micronutrienților (Zn, Mn) și macronutrienților (Ca, P), a complexului B 

de vit. și vit. C. Cele mai bune rezultate au fost obţinute în loturile experimentale 

cu 2% în AVISTIM.  

 Consumul mediu de furaj/100g masă ou și consumul mediu de furaj/ou au  scăzut 

în mod foarte semnificativ în loturile experimentale în ambele SCE, faţă de martor. 

Cel mai mic consum de furaje a fost înregistrat în grupuri cu 2% AVISTIM 

(226,68g furaj/100g ou în 3E și 251,69g furaj/100g ou în LC).  
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 Intensitatea culorii gălbenușului a înregistrat la sfârşitul perioadei exp.diferențe 

distinct semnificative (p <0,001), în toate grupurile experimentale (+1,5–3,45 

unități -La Roche), consecinţă a AVISTIMULUI (Tagetes sp.) precum și o 

acumulare crescută de carotenoizi în gălbenuş (IS: 28,12–45,03 μg/g gălbenuş și 

TS: 21,45–41,77 μg / g gălbenuş) comparativ cu loturile martor.  

 Originea caroteoizilor acumulați în gălbenuş de ou a arătat că, în grupurile 

experimentale din IS între 46,51–58,20% provin din AVISTIM restul fiind 

originari din furajul de bază administrat, iar în TS între 42,52–54,91% din 

AVISTIM.  

 Alegerea pudrei din drojdia de bere ca matrice a acestui premix, s-a dovedit a fi o 

alegere bună, pudra fiind cea mai bună materie primă ce a influențat pozitiv cei doi 

markeri urmăriți pe întreaga perioadă experimentală. 

IV.  PUDRA DIN DROJDIA DE BERE, POTENȚIALĂ MATRICE 

NATURALĂ PENTRU NUTRACEUTICE CU ELIBERARE DIRIJATĂ 

MATERIAL ȘI METODE 

Matricea naturală. Pudră din drojdia de bere (CWBI-Liege) cu 94,85% S.U. Material 

de injectare: HIPOMETASIN (H) un extract hidro-acetic (obținut de                          

S.C. PROPLANTA SRL, România) cu efect potenţial în reglarea tulburărilor de sindrom 

metabolic (obezitate, boli cardio-vasculare), în special în diabetul de tip II. Materiale de 

glazurare: polimeri (dispersie apoasă 30%w/w) Eudragit RL30D, Eudragit L30D-55, 

Eudragit RS30D–(Rohm, Darmstadt, Germania), Talc (Vel S.A), Polipropilenglicol 

P2000 ( FLUKA-CHEMIKA), Maltodextrină (Ma) (Glucidex IT 12, Roquette).  

Probele BH (Pudră din drojdie de bere –HIPOMETASIN). Pentru fiecare probă BH 

obținută au fost injectate cantităţi diferite de HIPOMETASIN + maltodextrină (B), pe 

700 g pudră din drojdia de bere (A). Procedura de injectare a avut 3 faze. În prima fază, 

50 g soluţie de B a fost încapsulată folosind un mixer (1-Encapsulation), urmat de un 

timp de uscare în pat fluidizat (1DFB) între 8-10 minute. Restul de extract de multiplant 

a fost injectat apoi în 2 faze. Prima etapă de injectare (PH1) a început la o valoare a temperturii de evacuare 

(OT) de 37ºC și temperatura de admisie (IT) de 65°C, Debit de aer (AF) de 5 atm, presiune de injecţie (P) 0.5 Bar. 

Ciclonul echipamentului de uscare afost supravegheat continuu, pentru a evita aderarea materialului procesat pe 

pereții lui iar după 5 minute, temperaturile au fost crescute gradat IT : 75-85°C, OT: 41-43°C, AF: 6 atm. După 

finalizarea PH1, produsul a fost uscat în pat fluidizat (2DFB) timp de 10 minute, până când a ajuns la OT de 50°C. 

Durata totală pentru prima etapă de injectare: între 60-70 de minute la un debit de injectare (ID), între 0,44-0,7 L/h. În 
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a doua fază de injectare (PH2) s-a injectat soluţia de extract multiplant rămasă, timp de 13-20 minute, la un ID între 

0,44-0,54 L/h și IT: 80°C, OT: 41-43°C, AF: 6. După PH2 produsul a fost uscat (PD), timp de 7-15 miute.Probele 

BHP (Pudră din drojdie de bere –HIPOMETASIN-Polimer). Pentru fiecare probă BHP obținută s-a folosit 

700 g de produs BH11 (300ml HIPOMETASIN și 15g Maltodextrine) care a fost glazurat cu o soluție obținută prin 

adăugarea în apa purificată a pudrei de talc, apoi a propilenglicolu-lui și a diferite rapoarte de polimeri (Eudragit RL 

30 D şi Eudragit RS 30 D, Eudragit L30-55), aşa cum este prezentat în tabelul 18, conform PASUL 1 şi PASLUI 2. 

Ordinea de adăugare a ingredientelor în soluţie este: apă, talc, polipropilenglicol, maltodextrină şi polimer. 

Tabe l 18 (Table 18 ) 

Soluțiile de polimeri utilizați pentru glazurare/The polymer solutions used for coating 

BH11=300ml HIPOMETASIN +15g Maltodextrine 

Proba inițială 

INITIAL sample 

STEP 1 

Pasul 1 

STEP 2 

Pasul 2 

Proba finală 

FINAL sample 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700g BH11 

87.75g-Eudragit L30D-55 

20g Maltodextrin 

2.25g Polypropilenglycol 

5.25 g Talc 

400g Water 

 

29.25g Eudragit RL-30D 

1.6 g Talc 

0.7g Polypropilenglycol 

125g Water 

BHP6 

87.75g-Eudragit L30D-55 

20g Maltodextrin 

2.25g Polypropilenglycol 

5.25 g Talc 

400g Water 

 

29.25g Eudragit RS-30D 

1.6 g Talc 

0.7g Polypropilenglycol 

125g Water 

BHP16 

105g-Eudragit L30D-55 

20g Maltodextrin 

2.25g Polypropilenglycol 

5.25 g Talc 

400g Water 

 

29.25g Eudragit RS-30D 

1.6 g Talc 

0.7g Polypropilenglycol 

125g Water 

BHP17 

85g Eudragit RL 30D 

20g Eudragit L30-55 

20g Maltodextrin 

2.25g Polypropilenglycol 

5.25 g Talc 

400g Water 

 

29.25g Eudragit RS-30D 

1.6 g Talc 

0.7g Polypropilenglycol 

125g Water 

BHP18 

85g Eudragit RS 30D 

20g Eudragit L30-55 

20g Maltodextrin 

2.25g Polypropilenglycol 

5.25 g Talc 

400g Water 

 

29.25g Eudragit RL-30D 

1.6 g Talc 

0.7g Polypropilenglycol 

125g Water 

BHP19 

105g Eudragit RL 30D 

50g Arabic Gum 

2.25g Polypropilenglycol 

5.25 g Talc 

400g Water 

29.25g Eudragit RS-30D 

1.6 g Talc 

0.7g Polypropilenglycol 

125g Water 

BHP20 
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REZULTATE ȘI DISCUȚII  

Adaptarea și optimizarea procedurilor de injectare și uscare 

Figura 25 reprezintă procesul de obținere al probelor BH (Pudră din drojdie de 

bere –HIPOMETASIN) utilizând tehnica de uscare în pat fluidizat. 

 
Fig. 25., Procesul de obtinere al probelor BH (fig. originală) 

       Fig. 25., Processing flow for obtaining BH samples (original fig.) 

Cantitatea optimă de extract de plante suportat de pudra din drojdie de bere  

În tabelul 19 sunt prezentați toți prametrii tehnologici pentru obținerea probelor 

BH utilizând tehnica de uscare în Pat Fluidizat.  
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Caracterizarea fizică a probelor BH 

 

 În următoarele trei tabele (Tabel 20, 21, 22) sunt prezentate caracteristicile fizice 

ale probelor obținute de tip BH (Pudră din drojdie de bere –HIPOMETASIN). 
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Tabel 20 (Table 20) 

Mărimea particolelor probelor BH, exprimată în procente 

BH sample particle size expressed in percentage 

Proba 

Sample 

Greutatea probei 

Sample weight (g) 

 

Mărimea particolelor/ Particle Size 

> 1000 

μm 

> 800 

μm 

> 400 

μm 

100 

μm 

< 100 

μm 

% 

A 100 0 0 9.2 91.8 0 

BH 4 100 0 7.04 40.67 49.22 3.27 

BH 7 100 0 0.5 17.18 74.11 8.21 

BH 8 100 0 0 12.66 78.98 8.36 

BH 9 100 0 6.4 33.64 53.16 6.8 

BH 11 100 0 5.55 25.01 65.63 3.81 

A- Beer yeast powder/ pudră din drojdie de bere 

Tabel 21 (Table 21) 

Substanța uscată exprimată în procente, a probelor BH 

Dry Matter (DM) expressed in percentage, for BH sample 

Proba 

Sample  

Rw  

(g) 

R+S bf.d.  

(g) 

R+S af.d 

(g) 

SR  

(g) 

SC  

(g) 

DM  

 (%) 

A 1.169 2.239 2.184 1.0699 1.0148 94.85 

BH7 1.188 2.98 2.908 1.7922 1.7203 95.99 

BH8 1.194 2.552 2.503 1.3585 1.3094 96.39 

BH9 1.192 2.753 2.675 1.5608 1.4825 94.98 

BH11 1.172 2.655 2.561 1.4825 1.3889 93.69 

A-Beer yeast powder/ pudră din drojdie de bere, R+S bf.d - recipient +sample before drying/ recipient + 

probă înainte de uscare, R+S af.d - Recipient +sample After drying/ recipient + probă după de uscare, 

SR- Sample raw/ Proba crudă, SD- Sample dry/ Probă uscată, Rw- Recipient weight/ Greutate Recipient 

Tabel 22 (Table 22) 

Densitatea probelor BH, exprimată în g/cm
3 

BH sample Density expressed in g/cm
3 

Proba / Sample  Densitatea (g/cm
3
) / Density (g/cm

3
) 

A 0.7008 

BH 4 0.7223 

BH 7 0.5865 

BH 8 0.5558 

BH 9 0.59 

BH 11 0.58 

A-Beer yeast powder/ pudră din drojdie de bere 

Din punct de vedere al granulație cele mai bune probe sunt BH4 (40,67% din 

particole >400 μm, 49,22% din particole >100 μm), BH9 (33,64% din particole > 400 

μm, 53,16% din particole >100 μm). S.U. a probelor BH variază între 93,69% (BH11) 

-95,99% (BH7). Densitatea probelor BH a fost cuprinsă între 0,55 la 0,72 g/cm
3
 fiind 
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corelată cu granulația. Cea mai bună probă este BH4 datorită uniformității, 

omogenității şi a echilibrului între dimensiunea granulelor. Densitatea este corelată 

pozitiv cu granulația. 

Caracterizarea SEM a probelor BH 

 Evaluarea calității proprietăților fizice a particolelor probelor BH s-a realizat și 

prin microscopie electronică de tip SEM (Fig. 26), prin care s-au evidențiat și efectele 

procesului de încapsulare a extractului HIPOMETASIN în pudra din drojdia de bere.  

 

Fig. 26., Analiza microscopic SEM, a particolelor de tip BH                                             

obținute din imobilizarea HIPOMETASIN-ului pe drojdia de bere (fig. originală) 

Fig. 26., SEM Microscopy analysis of the BH type particles                                           

obtained from immobilized HIPOMETASIN on Beer yeast (original fig.) 

Caracterizarea Chimică a probelor BH 

 Detecția conținutului de polifenoli totali s-a facut în domeniu UV-Vis cu 

spectrometrul JASCO, la o lungime de undă de 265nm iar cuantificarea acestor compuși 

s-a realizat cu ajutorul reactivului Folin-Ciocalteu, prin citiri repetate la o absorbţie de 

750 nm. În pudra din drojdia de bere (A) compușii fenolici au avut o valoare de 

1143.196 mg polifenoli/100 g de probă (Fig. 27) (Table 23).               
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Fig. 27, Spectru UV-Vis înregistat pentru BY (200-400 nm) 

Fig. 27, UV-Vis Spectrum registered for BY (200-400 nm) 

Tabel 23 (Table 23) 

Conținutul total în polifenoli ai probelor BH 

Total polyphenols assay data of BH samples 

Probă 

Sam.  

Valoarea medie a absorbțiilor 

Absorptions mean value (nm) 

(I) 

SD a (I) 

SD of (I) 

 

GA 

(mg/100ml) 

GA 

(mg/100 g sam.) 

A 0.2962 0.00432 0.457 1143.196 

BH4 0.343 0.00400 0.549 1374.604 

BH7 0.343 0.00642 0.551 1377.900 

BH8 0.366 0.00750 0.596 1491.627 

BH9 0.378 0.00404 0.619 1549.314 

BH11 0.375 0.00550 0.613 1534.480 

A-Beer yeast powder/ pudră din drojdie de bere, SD- Standard deviation/ Deviația standard, GA- 

Galic acid/acid galic, Sam.- Sample/probă 

Comparând conținutul în compușii fenolici totali ai pudrei din drojdia de bere (A) 

(1143,196 mg polifenoli/100 g de probă) cu conținutul fenolic al probelor BH, se poate 

ușor remarca creșterea lui prin aportul de polifenoli derivați din HIPOMETASIN. 

Valorile determinate au fost între 231,40 mg/100 g probă (BH4) la 406,118 mg/100 g 

probă (BH9). Raportul dintre cantitatea de polifenoli injectată, provenită din 

HIPOMETASIN, nu s-a regăsit în produsele finale de tip BH, datorită pierderilor în 

urma procesării termice.  

Glazurarea cu diferiți polimeri (BHP) 

 În figura 28 este reprezentat procesul de glazurare prin aglomerare, folosind 

succesiv glazurarea internă (în portocaliu) și glazurarea externă (în mov). Protocolul de 

lucru este prezentat la punctul MATERIAL ȘI METODE din acest capitol. 
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Fig. 28., Procesul de glazurare prin aglomerare (fig. originală) 

Fig. 28., Coating by agglomeration process (original fig.) 

 

În tabelul 24 sunt prezentați toți prametrii tehnologici pentru obținerea probelor 

BHP utilizând tehnica de uscare în pat fluidizat. 
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Caracterizarea fizică a probelor BHP 

În următoarele trei tabele (Tabel 29, 30, 31) sunt prezentate caracteristicile fizice 

ale probelor obținute de tip BHP (Pudră din drojdie de bere –HIPOMETASIN- Polimer). 

 

Tabel 29 (Table 29) 

Substanța uscată exprimată în procente a probelor BHP  

Dry Matter expressed in percentage for BHP sample 

Nr. recipient 

Recipient 

no. 

Denumirea 

probei  

Sample name 

Rw  

(g) 

R+S bf.d.  

(g) 

R+S af.d 

(g) 

SR  

(g) 

SC  

(g) 

DM  

(%) 

1 BHP 6 1.18 2.322 2.222 1.1414 1.0417 91.27 

3 BHP 16 1.181 2.189 2.145 1.0073 0.9636 95.66 

6 BHP 17 1.176 2.571 2.524 1.3951 1.3480 96.62 

7 BHP 18 1.172 3.363 3.285 2.1907 2.1124 96.43 

9 BHP 19 0.97 2.453 2.393 1.4831 1.4238 96.00 

11 BHP 20 1.181 2.189 2.145 1.0073 0.9636 95.66 

R+S bf.d - recipient +sample before drying/ recipient + probă înainte de uscare, R+S af.d - Recipient 

+sample After drying/ recipient + probă după de uscare, SR- Sample raw/ Proba crudă, SD- Sample 

dry/ Probă uscată, Rw- Recipient weight/ Greutate Recipient 

 

 

Tabel 30 (Table 30) 

Mărimea particolelor probelor BHP 

BHP sample particle size 

Nr. 

probei 

Sample 

no. 

Greutatea 

probei 

 Sample 

weight (g) 

Mărimea particolelor/ Particle Size 

> 1000 

μm 

> 800 

μm 

> 400 

μm 

 > 100 

μm 

< 100 

μm 

% 

BHP6 100 80 13 7 0 0 

BHP16 100 9.4 12.65 41.0 36.95 0 

BHP17 100 6.69 14.38 47.43 31.5 0 

BHP18 100 2.88 9.1 43.18 44.84 0 

BHP19 100 6.62 12 45.73 35.65 0 

BHP20 100 6.95 11.02 40.77 41.26 0 
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Tabel 31 (Table 31) 

Densitatea probelor BHP, exprimată în g/cm
3 

BHP sample Density expressed in g/cm
3
 

Proba / Sample  Densitatea (g/cm
3
) / Density (g/cm

3
) 

BHP 6 0.4385 

BHP 16 0.55 

BHP 17 0.4981 

BHP 18 0.5914 

BHP 19 0.55 

BHP 20 0.5811 

 

 Granulația probelor BHP este omogenă, un procent de 75-85% din particole cu 

dimensiuni între 100-400 μm, dovedind o acoperire bună şi o calitate superioară a 

produselor finale. Cele mai bune probe : BHP18 (43,18% din particole > 400 μm şi de 

44,84% din particole > 100 μm) şi BHP20 (40,77% din particole > 400 μm şi de 

41,26% din particole > 100 μm). 

 Densitatea probelor BHP, a oscilat de la 0,4385 – 0,59 g/cm
3
. Cele mai bune 

valori au fost 0,59 g/ cm
3
 (BHP18) urmată de BHP20 (0,58 g/cm

3
), BHP16 și BHP17 

(0,55 g/cm
3
). S.U. a înregistrat valori cuprinse între 91,23 şi 96,362%. 

 

Caracterizarea SEM a probelor BHP 

 Prin analiza SEM s-a observat că proba BHP6 (Eudragit L30D-55+Eudragit RL 

30D) și proba BHP19 (Eudragit RS-30D +20g Eudragit L30-55+ Eudragit RL 30D), 

au dimensiunea aglomeratului mai mare în imaginea de ansamblu, iar în imaginea 

detaliată, structura lor este mult mai compactă. În urma analizei SEM în toate probele 

BHP stratul exterior de polimer este uniform neted în structură, diferenţele apar în 

funcţie de polimerii folosit la glazurare (Fig. 29). 
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Fig. 29., Analiza la microscop SEM, a particolelor de tip BHP obținute (fig. originală) 

Fig. 29., SEM Microscopy analysis of the BHP type particles obtained (original fig.)  

Degradarea probelor BHP  

Degradare și eliberarea probelor BHP s-a realizat prin expunerea în condițiile 

sucului gastric simulat (100 ml of HCl 0,1 N), timp de 120 minute, a 1g din fiecare 

probă obținută. Din soluția rezultată astfel s-au luat 10 ml apoi s-a centrifugat timp de 

10 minute și s-a măsurat absorbanța la 280 nm folosind un Spectrofotometeru UV-

VIS. Citirile s-au repetat după 20, 30, 60 și 120 minute (fig. 30 A-F). 
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Fig. 30 A-F., Analiza spectrofotometrică a probelor BHP, folosind probe diluate cu HCl 0,1 N (1,5 pH) 

Fig. 30 A-F., Spectophotometric analysis BHP samples, using diluted samples with HCL 0,1 N (1,5 pH) 

Eliberarea probelor BHP 

 
Fig. 31., Comparație între dinamica de eliberare în timp de 120 minute,                 

pentru probele  BHP, măsurate la o absorbanță de 280 nm 

Fig. 31., Comparation of the release dynamic during 120 minutes                                

for BHP samples, measured by the absorbance at 280 nm. 
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 În ce privește degradarea și eliberarea dirijată a probelor BHP putem concluziona că, în ansamblu, 

toate probele au fost stabile până la minutul 60, cu excepția probei BHP20, după care o parte din probele 

încapsulate (BHP17, BHP19, BHP16) au manifestat o dezintegrare explozivă în timp ce alte variante 

(BHP6 și BHP18) au rămas intacte (Nicula et al., 2009). Eficiența încapsulării a înregistrat valori mai mari 

în cazul probelor BHP6 (Eudragit L30D-55+Eudragit RL 30D), BHP16 (Eudragit L30D-55 +Eudragit 

RS 30D) și BHP18 (Eudragit RL30D+ Eudragit L30-55+ Eudragit RS 30D).  

 S-a demonstrat astfel faptul că probele glazurate în diferiți polimeri depășesc punctul critic 

(degradarea în sucul gastric stimulat) putând ajunge la “ținta” dorită adică în intestinul subțire unde are loc 

absorbția compușilor bioactivi alături de faptul că drojdia de bere poate reprezenta în industria farmaceutică 

o matrice bună, ieftină și sigură pentru producerea de medicamente sau suplimente alimentare. 

CONCLUZII  

 S-au obţinut 5 variante de probe BH (Drojdie de Bere –Hipometasin), prin 

imobilizarea pe pudra din drojdia de bere a extractul multi-plante în diferite 

cantităţi (maxim 525g). BP11 (300g H+15 g Ma) a devenit materia primă în 

obținerea liniei de produse BHP (Drojdie de Bere –Hipometasin-Polimer).  

 Din punct de vedere al  granulație cele mai bune probe sunt BH4 (40,67%din 

particole > 400 μm, 49,22% din particole > 100 μm;), BH9 (33,64% din 

particole > 400 μm, 53,16% din particole > 100 μm). S.U. a probelor BH 

variază între 93,69% (BH11) -95,99% (BH7). 

 Densitatea între 0,55 la 0,72 g/cm
3
 fiind corelată cu granulația. Cea mai bună 

proba este BH4 datorită uniformității, omogenității şi a echilibrului între 

dimensiunea granulelor.  

 Conţinutul total de polifenoli al probelor BH, a crescut datorită aportului 

HIPOMETASIN-ului. Valorile determinate au fost între 231,40 mg/100 g probă 

(BH4) la 406,118 mg/100 g probă (BH9). Recomandăm o pre-concentrare a 

extractului multiplant înainte de injectare.  

 Am obţinut 6 variante de probe glazurate (BHP) utilizând diferiți polimeri. 

Granulația omogenă, un procent de 75-85% din particole cu dimensiuni între 

100-400 μm, dovedind o acoperire bună şi o calitate superioară a produselor 

finale. Cele mai bune probe: BHP18 (43,18% din particole > 400 μm şi de 

44,84% din particole > 100 μm) şi BHP20 (40,77% din particole > 400 μm şi de 

41,26% din particole > 100 μm).  
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 Densitatea probelor BHP, a oscilat de la 0,4385 – 0,59 g/cm
3
. Cele mai bune 

valori au fost 0,59 g/ cm
3
 (BHP18) urmată de BHP20 (0,58 g/cm

3
), BHP16 și 

BHP17 (0,55 g/cm
3
). S.U. a înregistrat valori cuprinse între 91,23 şi 96,362%.  

 În urma analizei SEM în toate probele BHP stratul exterior de polimer este 

uniform neted în structură, diferenţele apar în funcţie de polimerii folosit la 

glazurare.  

 În ce privește degradarea și eliberarea dirijată a probelor BHP putem 

concluziona că, per ansamblu toate probele au fost stabile până în minutul 60, 

cu excepția probei BHP20, după care o parte din probele încapsulate (BHP17, 

BHP19, BHP16) au manifestat o dezintegrare explozivă în timp ce alte variante 

(BHP6 și BHP18) au rămas intacte. 

 

CONCLUZII GENERALE 

Ținând cont de scopul și obiectivele acestei teze putem putem conclude: 

 Au fost optimizate procedurile industriale de obţinere a pudrelor din drojdia de bere prin utilizarea 

celor două tehnologii avansate de uscare (Uscarea prin Pulverizare și Uscare în Pat Fluidizat). 

 A fost optimizată extracția și separarea vitaminelor B din pudra de drojdie de bere prin metoda 

HPLC. 

 Au fost obținute și caracterizate 12 bomboane dietetice originale (PDD) care conțin pudră de 

drojdie de bere, plante şi condimente, prin aplicarea unei tehnologii la scală pilot urmată de 

producerea a 2 prototipurilor optimizate la scală industrială  

 A fost adaptată schema tehnologică clasică de fabricație a dropsurilor și a bomboanelor umplute 

pentru obținerea bomboanelor dietetice prin reducerea ei la 6 etape principale. 

 A fost realizată în cadrul USAMV CJ, analiza senzorială și au fost eliberate de buletine de calitate a 

bomboanelor 

 Au fost realizate studii experimentale privind efectele induse de produsul derivat cu drojdie - 

AVISTIM (aditiv furajer) asupra performanțelor de producție și asupra calității ouălor, la găinile 

ouătoare. 

 A fost obținute 6 variante de nutraceutice glazurate cu eliberare controlată (BHP) având ca matrice 

naturală pudra din drojdia de bere. 

 A fost demonstrată degradarea și eliberarea PDD de tip BHP prin expunerea lor în sucul gastric 

simulat. 
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