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SCOP ȘI OBIECTIVE
Deșeurile agro-industriale reprezintă cele mai abundente și regenerabile resurse de
pe planetă. Acumularea acestei biomase în cantități imense în fiecare an, conduce la
deteriorarea mediului înconjurător, dar mai ales la pierderi uriașe de potențiale materiale
valoroase care ar putea fi valorificate ca hrană, combustibili și o mare varietate de aditivi.
Din procesul tehnologic de obținere al berii rezultă inevitabil cantități substanțiale
de reziduuri, în principal sub formă de cereale epuizate, hamei epuizat și drojdie. Acestea
se acumulează în cantități imense în decursul unui an, însă utilizarea lor este relativ
restrânsă, fiind de cele mai multe ori eliminate sub formă de deșeu, introduse în
compoziția unor composturi sau în hrana animalelor.
Borhotul de malț ("Brewers' spent grain") reprezintă principalul subprodus al
industriei berii, acesta acumulându-se în cantității de aproximativ 85% din totalul de
reziduuri generate (Mussatto și Roberto, 2005). Industria berii, generează anual în
Uniunea Europeană o cantitate de aproximativ 3.4 ×106 t borhot de malț (Eurostat data,
2005), iar la nivel global producția a fost estimată la 38.6×106 t (Mussatto, 2013).
Scopul cercetărilor efectuate în cadrul tezei de doctorat constă în
identificarea posibilităților de valorificare

a cerealelor epuizate, sub formă de

borhot de malț, rezultate ca subprodus în procesul de obținere al berii și
cuantificarea unor compuși biologic activi cu aplicabilitate în industria alimentară.
În vederea evaluării posibilităților de valorificare a borhotului de malț, au fost
abordate două direcții majore de cercetare:
I.

Studiul borhotului de malț și al materiilor prime din care acesta provine sub
aspect compozițional și monitorizarea trasabilității unor compuși biologic
activi de interes.

II.

Evaluarea potențialului de utilizare al borhotului de malț în dezvoltarea unui
produs alimentar cu proprietăți funcționale.
Pornind de la aceste două direcții principale de cercetare, au fost conturate

următoarele obiective:
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 Evaluarea principalilor parametri nutriționali ai borhotului de malț ca produs finit
precum și a materiilor prime din care acesta provine, aplicând diverse metode
fizico-chimice și tehnica NIRS.
 Identificarea și cuantificarea unor compuși biologic activ cu potențial antioxidant
prin analiza spectroscopică UV-VIS.
 Identificarea și cuantificarea acizilor grași și a compușilor de aromă din borhotul
de malț și materiile prime din care acesta provine, prin tehnica GC-MS, respectiv
HS/ITEX/GC-MS.
 Discriminarea probelor și evidențierea unor compuși specifici prin aplicarea
metodei statistice de analiză a componetelor principale (PCA).
 Inovarea unui produs funcțional pe bază de făină de borhot și evaluarea calității
acestuia din punct de vedere nutrițonal, tehnologic, microbiologic și psihosenzorial, în scopul optimizării tehnologiei de obținere.
 Evaluarea statistică a datelor ce caracterizează alimentul functional, prin aplicarea
unor metode statistice de analiză cluster (CA), analiza componetelor principale
(PCA) și stabilirea unor corelații de tip Pearson.

STRUCTURA TEZEI
Teza este structurată în două părți principale, prima parte incluzând studiul de
literatură, iar cea de a doua parte, cercetări proprii, rezultate, discuții, concluzii și
perspective.
PARTEA ÎNTÂI: STUDIU DE LITERATRĂ, cuprinde două capitole:
Capitolul 1. Prezentarea și caracterizarea subproduselor procesului tehnologic de
fabricație al berii, descrie în șapte subcapitole subprodusele rezultate în procesul
obținerii berii din punct de vedere al compoziției chimice și al principalelor clase de
compuși biologic activi. De asemenea, tot aici sunt expuse și principalele modalități de
conservare a borhotului de malț.
Capitolul 2. Modalități de valorificare superioară a borhotului de malț rezultat la
fabricarea berii, cuprinde nouă subcapitole în care sunt expuse principalele modalități
de valorificare a borhotului de malț.
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PARTEA A DOUA: CERCETĂRI PROPRII, cuprinde cinci capitole:
Capitolul 3. Scop, obiective și design experimental, cuprinde scopul și obiectivele
specifice tezei, precum și prezentarea materialului experimental și a celor două
protocoale de lucru aferente cercetărilor.
Capitolul 4. Determinarea claselor de compuşi biochimici, cuprinde trei subcapitole
referitoare la prezentarea metodelor de lucru aplicate și a rezultatelor obținute privind
identificarea, separarea și dozarea principalilor compuși biochimici specifici borhotului
de malț și materiilor prime analizate.
Capitolul 5. Evaluarea capacității antioxidante și cuantificarea conținutului total de
polifenoli și flavonoide prin spectroscopie de absorbție în UV-VIS, descrie în cinci
subcapitole tehnicile spectrofotometrice folosite pentru identificarea și cuantificarea unor
compuși biologic activ cu potențial antioxidant, atât din probele de borhot de malț cât și
din materiile prime din care acesta provine.
Capitolul 6. Studiul trasabilității unor compuși de interes prin tehnici
cromatografice, prezintă în trei subcapitole tehnicile și rezultatele referitoare la
identificarea, cuantificarea și monitorizarea trasabilității compușilor de aromă și acizilor
grași metilați, precum și interpretarea chemometrică prin analiza componentelor
principale.
Capitolul 7. Elaborarea și caracterizarea unui prototip de produs funcțional pe bază
de făină de borhot, descrie pe parcursul a șapte subcapitole tehnologia de obținere a
pâinii funcționale, metodele de evaluare a calității acesteia din punct de vedere fizicochimic, microbiologic și psiho-senzorial, precum și aplicarea unor metode de analiză
statistică pentru prelucrarea datelor obținute.
Mare parte din cercetările aferente tezei au fost finanțate din proiectului de
cercetare PN-II-IN-CI-2013-1-0018 intitulat "Obținerea unui sortiment de pâine
funcțională cu adaos de făină de borhot", în care autoarea a fost membru responsabil cu
efectuarea cercetărilor de laborator.
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CERCETĂRI PROPRII
1. MATERIAL BIOLOGIC ȘI DESIGN EXPERIMENTAL
Materialele utilizate în design-ul experimental au fost asigurate de către Stația
Pilot de Tehnologia Berii din cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor,
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca.
În vederea monitorizării trasabilității unor compuși de interes, au fost analizate atât
materiile prime utilizate la obținerea berii negre cât și borhotul de malț rezultat ca
subprodus în etapa de obținere a mustului primitiv.
Berea neagră "Student" este o bere de tip lager, obținută din malț 100%, hamei,
drojdie Saccaromyces cerevisiae și apă. Pentru obținerea unei șarje de must de bere s-au
utilizat 60 kg malț Pilsner, 10 kg malț Caramunich, 5 kg malț Carafa (furnizate de
Weyermann Specialty Malting Company, Bamberg - Germania) și 250 l apă.
Modelarea prototipurilor de pâine funcțională cu făină de borhot de malț și
optimizarea tehnologiei de obținere s-a realizat în Stația Pilot de Panificație a USAMV
Cluj-Napoca.
În scopul realizării obictivelor propuse au fost modelate două protocoale
experimentale, structurate conform celor două direcții majore de cercetare.

Fig.1 Protocolul experimental privind caracterizarea borhotului de malț.
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Fig. 2 Protocolul experimental privind caracterizarea pâinii funcționale cu
adaos de borhot de malț.

Fig. 3 Codificarea probelor
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2. DETERMINAREA CLASELOR DE COMPUȘI BIOCHIMICI
Borhotul de malț reprezintă subprodusul rezultat în urma etapei de filtrare a
mustului de bere din plămezile de orz zaharificate. Aceasta etapă are drept scop separarea
mustului de bere limpede de particulele aflate în suspensie, precum și de precipitatele
formate la brasaj. Partea insolubilă a plămezii se numește borhot de malț și conține în
principal coji, germeni și alți compuși care nu au fost solubilizați sau care au precipitat în
timpul procesului de plămadire-zaharificare.
Procesul de obținere a berii este un proces selectiv, în sensul că, din malț sunt
extrași doar acei nutrienți necesari obținerii mustului de bere. Astfel, borhotul de malț
rezultat conține, în cantități apreciabile, compuși biologic activi cu un potențial ridicat de
valorificare. Pe acest considerent a fost conturat primul obictiv al cercetării, care vizează
evaluarea principalilor parametri nutriționali ai borhotului de malt, precum și a materiilor
prime din care acesta provine, aplicând metode fizico-chimice uzuale și tehnica NIRS.
Potențialul nutritiv ridicat al borhotului de malț se datorează în mare parte
conținutului ridicat de proteine, în special aminoacizilor esențiali prezenți în cantități
semnificative (Huige și colab., 2006; Waters, 2012). Conform rezultatelor prezentate în
figura 4, concentrația medie de proteine a borhotului de malț uscat este de 18%, valoare
mult mai ridicată comparativ cu materiile prime din care provine, respectiv orzul
(11.65%), malțul Pilsner (11.31%), malțul Caramunich (10.81%) și malțul Carafa
(11.26%).

Fig. 4 Variația conținutului de proteine
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Conform studiilor de literatură, conținutul total de fibre al borhotului de malț este
de aproximativ 48% (din s.u.), în cea mai mare parte fibre insolubile (Waters și colab.,
2012). În concordanță cu datele din literatură sunt și rezultatele prezentate în figura 5,
borhotul de malț uscat și liofilizat având un conținut de 41.28%, respectiv 40.12% fibre,
de aproape patru ori mai ridicat comparativ cu probele de malț.

Fig. 5 Variația conținutului de fibre
Analizând datele prezentate în figura 6, se constată că, probele de malț au un
conținut de amidon situat în jurul valorii de 60%, în timp ce borhotului de malț uscat
conține în medie 10.1%. În concluzie, se poate spune că borhotul de malț, rezultat la
finalizarea etapei de plămădire-zaharificare, conține amidon doar în cantități reziduale,
rezultatele obținute fiind în concordață cu datele din literatură (Waters și colab., 2012).

Fig 6 Variația conținutului de amidon
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Probele de borhot de malț se remarcă printr-un conținut ridicat de zaharuri simple
(17.78%, respectiv 17.11%) comparativ cu probele de malț din care acesta provine (MP
5.16%, MCm 10.40%, MCf 10.33%), respectiv cu orzul (4.69%).
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Fig. 7 Variația conținutului de zaharuri
În timpul brasajului, endospermul este solubilizat aproape în totalitate, substanțele
fermencescibile necesare nutriției drojdiei ajungând în must. Astfel, lipidele se
acumulează în borhotul de malt, unde ajung la o concentrație (raportat la substanța
uscată) de până la 6.61%. De asemenea, borhotul de malț are un conținut mineral cu
aproximativ 50% mai mare comparativ cu orzul și probele de malt (fig.8)
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Fig. 8 Variația conținutului de lipide și minerale
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7.5

3. EVALUAREA CAPACITĂȚII ANTIOXIDANTE ȘI CUANTIFICAREA
CONȚINUTULUI TOTAL DE POLIFENOLI ȘI FLAVONOIDE PRIN
SPECTROSCOPIE DE ABSORBȚIE ÎN UV-VIS

Extracția compușilor fenolici a fost realizată după metoda propusă de Abdel-Aal și
colab. (2003), în cadrul Laboratorului de Încercări pentru Calitatea și Siguranța
Alimentelor.
Conținutul total de flavonoide din probele analizate a fost determinat prin metoda
colorimetrică descrisă în literatură de Kim și colab. în 2003 și Zhishen și colab. în 1999.
Evaluarea capacității antioxidante a fost realizată cu ajutorul unei soluții de 2,2difenil-1-picrilhidrazil, urmând protocolul propus în literatură de către Brand-Williams și
colab. (1995).

Fig. 9 Protocolul aplicat pentru obținerea extractului metanolic
În funcție de proba analizată s-au obținut valori ale concentrației de polifenoli
cuprinse între 21.12 mg GAE/100g și 335.88 mg GAE/100g. Cele mai ridicate
concentrații ale polifenolilor totali au fost obținute în cazul probelor de malț Carafa
(335.88 mg GAE/100g), borhot de malț uscat (284.20 mg GAE/100g), borhot de malț
liofilizat (291.47 mg GAE/100g), precum și pentru proba de malț Caramunich (256.42
mg GAE/100g). Această creștere a fost asociată cu procesele enzimatice care au loc în
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bobul de orz pe parcursul etapelor de malțificare și în principal în timpul procesului de
germinare (Dvořáková și colab., 2008).
Substanțele polifenolice sunt localizate în învelișul bobului de orz care este bogat
în lignină și mai puțin în endosperm (Mussatto și colab., 2006). Astfel, borhotul de malt,
fiind în mare parte format din pereți celulari rămași în urma extracției substanțelor
fermentescibile din endosperm în procesul de obținere a mustului de bere, este implicit
mai bogat în compuși fenolici.
Cu toate că cel mai ridicat conținut de polifenoli totali a fost înregistrat de malțul
Carafa, în cazul flavonoidelor ordinea este ușor schimbată. Astfel, flavonoidele se găsesc
în cea mai ridicată concentrație în borhotul de malț uscat (13.16 mg QE/100g), urmând
apoi malțul Carmunich (10.72 mg QE/100g), borhotul de malț liofilizat (10.35 mg
QE/100g) și malțul Carafa (8.97 mg QE/100g). La fel ca și în cazul polifenolilor totali,
concentrații medii au fost cuantificate în probele de orz și malț Pilsner (6.17 respectiv
5.28 mg QE/100g).
În general, malțurile speciale sunt utilizate în biotehnologia berii în combinație cu
malțul blond pentru obținerea unor culori și a unor arome specifice, însă pe lângă
compușii principali acestea mai conțin și compuși biologic activi cu caracter antioxidant
(Coghe, 2006; Mudura, 2009). Activitatea antioxidantă este pusă în general pe seama
compușilor fenolici, aceștia având capacitatea de a capta radicalii liberi precum și de a
chela ionii metalelor care pot cataliza peroxidarea lipidelor (Hinnerburg, 2006). Cu toate
acestea, gradul de îmbrunare nonenzimatică reprezintă factorul cheie al calității malțului,
nu doar din perspectiva culorii, ci și al formării unor compuși de brunificare ce pot
manifesta comportament antioxidant (Dvořáková et al., 2008).
Malțul Caramunich (57.87%) urmat de probele de borhot de malț uscat și liofilizat
(55.95%, respectiv 53.78%), au înregistrat cele mai ridicate valori ale activității
antioxidante. Cu toate că malțul Carafa a înregistrat cel mai ridicat conținut de polifenoli
totali, activitatea antioxidantă este redusă semnificativ datorită tehnologiei de obținere ce
presupune prăjirea malțului la 250ºC, temperatură la care se formează compuși de
polimerizare insolubili care au ca efect reducerea semnificativă a activității antioxidante.
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4. EVIDENȚIEREA TRASABILITĂȚII UNOR COMPUȘI DE INTERES PRIN
TEHNICI CROMATOGRAFICE
4.1 ANALIZA COMPUȘILOR DE AROMĂ PRIN TEHNICA ITEX/GC-MS
Una dintre problemele asociate introducerii borhotului de malț în compoziția
produselor alimentare este cauzată de efectul pe care acesta îl are asupra profilului de
aromă al produsului finit. Astfel, în scopul valorificării borhotului de malț ca ingredient
alimentar s-a urmărit conturarea profilului de aromă al acestuia, prin studiul trasabilității
compușilor volatili precum și a modificărilor survenite pe parcursul procesului de
obținere.
Extracția compușilor volatili din probele luate în studiu s-a realizat prin tehnica
ITEX/GC-MS, urmărind metoda de lucru descrisă de Socaci și colab. (2014). Probele de
orz, malț, borhot de malț și făină au fost analizate cu ajutorul unui sistem GC-MS QP2010 (Shimadzu Scientific Instruments, Kyoto, Japonia), echipat cu autosampler AOC5000 (CombiPAL). Identificarea compuşilor volatili s-a realizat prin compararea
spectrelor obținute cu cele din bibliotecile de spectre NIST 147 şi NIST 27 ale soft-ului,
precum şi pe baza indicilor de retenție Kovats din bazele de date www.pherobase.com și
www.flavornet.org (pentru coloane cu fază staționară similară cu cea a coloanei ZB-5ms).
Principalii compuși de aromă identificați în probele de borhot de malț fac parte din
clasa aldehidelor (95.02-98.45%), reprezentativi fiind, ca și în cazul probelor de malț, 3metil-butanalul, 2-metil-propanalul, 2-metil-butanalul și hexanalul. Dintre aceștia, 2metil-propanalul și 3-metil-butanalul, responsabili de aromele de malț, ciocolată neagră,
migdale și cafea, au fost identificați în cele mai ridicate concentrații.
Din categoria cetonelor, doar acetofenona a fost identificată în borhotul de malț, în
timp ce clasa furanilor este reprezentată de 2-pentil-furan. Alți compuși identificați,
printre care și toluenul, propil-benzenul și 1,3,5-trimetil-benzenul, conferă borhotului de
malț note discrete fructate, balsamice, dulci și ierboase.
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Fig. 10 Suprapunerea cromatogramelor ITEX/GC-MS: 3-metil-butanal și 2-metil-butanal
Pe baza compușilor volatili cuantificați în probele de malț Pilsner, malț
Caramunich, malț Carafa, respectiv borhot de malț uscat, s-a construit harta profilului de
aromă (fig. 11).

Fig. 11 Profilul senzorial al probelor de malț și al borhotului de malț uscat
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4.2 DETERMINAREA ACIZILOR GRAȘI METILAȚI PRIN TEHNICA GC-MS
Lipidele totale au fost extrase utilizând ca și solvent un amestec de cloroform și
metanol, în raport de 2:1 (Dulf și colab., 2013). Fracțiunile de acizi grași din lipidele
totale au fost derivatizate prin procedura de transesterificare acidă, utilizând ca și
catalizator acidul sulfuric (Christie, 1989; Dulf și colab 2013). Acizii grași metilați totali
au fost analizați prin cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de masă (GC-MS),
utilizând sistemul PerkinElmer Clarus 600T GC-MS (PerkinElmer, Inc., Shelton, CT,
USA) (Dulf și colab., 2013), în Laboratorul de Metabolomică Agroalimentarã din cadrul
Institutului de Știinţele Vieţii – USAMV, Cluj-Napoca.
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Fig.12 Cromatograma GC-MS a acizilor grași metilați din lipidele totale ale BSGu,

analizați cu ajutorul unei coloane capilare SUPELCOWAX 10
Peaks: (1) Caproic, (6:0); (2) Caprilic, (8:0); (3) Capric, (10:0); (4) Lauric, (12:0); (5) Miristic, (14:0); (6)
Pentadecanoic, (15:0); (7) Azelaic, (AzA); (8) Palmitic, (16:0); (9) Z-7-Hexadecenoic, [C16:1(n-9)]; (10)
Palmitoleic, [16:1(n-7)]; (11) Margaric, (C17:0); (12) Heptadecenoic, [17:1(n-9)]; (13) Stearic, (18:0);
(14) Oleic, [18:1(n-9)]; (15) Vaccenic, [18:1(n-7)]; (16) Linoleic, [18:2(Z,Z)(n-6)]; (17) Linoelaidic,
[18:2(E,E)(n-6)]; (18) α-Linolenic, [18:3(n-3)]; (19) Arachidic, (20:0); (20)11-Eicosenoic, [20:1(n-9)];
(21) Eicosadienoic, [20:2 (n-6)]; (22) Heneicosanoic, (21:0); (23) Behenic, (22:0); (24) Erucic, [22:1(n9)]; (25) Tricosanoic, (23:0); (26) Lignoceric, (24:0); (27) Nervonic, [24:1(n-9)] acids.
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Identificarea acizilor grași metilați separați s-a realizat prin compararea timpilor de
retenție cu cei ai unor compuși standard (37 component FAME Mix, SUPELCO 47885U) și prin compararea spectrelor de masă obținute cu cele din baza bibliotecilor de
spectre (NIST MS Search 2.0).
Un număr de 26 acizi grași au fost identificați în probele analizate, dintre care cei
mai abundeți sunt acidul linoleic (18:2(z,z)n-6), acidul palmitic (16:0), respectiv acidul
oleic (18:1n-9). De asemenea, acești compuși au fost raportați și de către Niemi ca fiind
principalii acizi grași identificați în borhotul de malț (Niemi și colab., 2012).
Cantități semnificative de acid α-linolenic (18:2(z,z)n-6) și stearic (18:0) au fost
de asemenea identificate în toate probele, iar la un nivel mai scăzut acidul miristic (14:0),
vaccenic (18:1n-7), arahidic (20:0), 11-eicosenoic (20:1n-9), behenic (22:0), lignoceric
(24:0).
Pe parcursul procesului de obținere al berii se produc modificări minore ale
compoziției acizilor grași, prin urmare, compoziția borhotului de malț este similară cu
cea a orzului, respectiv a malțului. Cu toate acestea, în probele de orz, malț Pilsner și
malț Caramunich, concentrația acizilor mononesaturați este ușor mai ridicată decât în
BSG (fig. 13). În schimb, acidul palmitic se găsește în borhotul de malț într-o proporție
ușor mai ridicată (25.32-26.65%) comparațiv cu orzul (21.23%) și probele de malț

Probe/ Samples

(21.04-23.19%).

BSGs
BSGc
BSGl
BSGu
FA
FI
MCf
MCm
MP
O

30.21
13.31
29.40
13.88
28.82
14.36
29.78
14.53
21.14
12.50
19.31
16.65
25.90
18.23
23.68
17.25
25.87
14.26
24.57
17.36
0%

56.55
56.72
56.81
55.69
66.36
64.04
55.87
59.07
59.86
58.07

25%
50%
75%
Acizi grași (% din total a.g.)
Fatty acids (% of total fatty acids)
SSFAs
SMUFAs
SPUFAs

100%

Fig. 13 Variația proporțiilor de acizi grași saturați, mononesaturați și polinesaturați
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4.3 EVALUAREA CHEMOMETRICĂ A DATELOR EXPERIMENTALE
PRIN ANALIZA COMPONETELOR PRINCIPALE

Analiza rezultatelor experimentale s-a efectuat prin utilizarea programului
Unscrambler X, versiunea 10.1 (CAMO Software AS, Oslo, Norway).
Din punct de vedere compozițional, probele de malț Caramunich, borhot de malț
uscat și borhot de malț liofilizat sunt cele mai apropiate între ele. În mod analog, se
constată similitudini între proba de orz și cea de făină albă, respectiv între proba de făină
integrală și malțul Pilsner.
De asemenea, contribuția fiecărei variabile în diferențierea probelor analizate
poate fi estimată prin realizarea graficului “correlation loadings”. Astfel, s-a constat
faptul că, proprietățile antioxidante, date în special de conținutul în polifenoli totali al
probelor, au o contribuție majoră în discriminarea probelor, cele mai ridicate valori ale
acestora fiind specifice pentru probele de malț Caramunich și Carafa, respectiv pentru
cele de borhot de malț uscat și liofilizat. Dintre compușii volatili identificați ce pot fi
considerați ca și constituenți cheie putem menționa: 2-metil-propanalul, 3-metilbutanalul, hexanalul, 2-metil-3-buten-2-olul, 1-penten-3-olul, 1-pentanolul și pentanalul.
În ceea ce privește clasa acizilor grași, pe lângă conținutul în compuși polinesaturați
(PUFA), acizii omega 6 și valoarea raportului PUFA/SFA, un rol important în
discriminarea probelor îl au acidul linoleic și palmitic, precum și unii acizi grași
minoritari (caproic, caprilic, nervonic, Z-7-hexadecenoic și erucic).

Fig. 14 Analiza componentelor principale (A) și corelația loading bi-plot (B).
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5. ELABORAREA ȘI CARACTERIZAREA UNUI PROTOTIP DE PRODUS
FUNCȚIONAL PE BAZĂ DE FĂINĂ DE BORHOT
Introducerea unor nutrienți în alimente constituie o cale eficientă de prevenire a
dezechilibrelor alimentare datorate unor stări carențiale de diferite proveniențe si, deci, de
asigurare a unei stări de sănătate optimă a populației (Juillet și Bornet, 1998).
Pâinea reprezintă alimentul cu cea mai largă utilizare în dieta zilnică și ca urmare,
prin intermediul său se poate realiza o conducere eficientă a unui program de
suplimentare a alimentației cu o serie de substanțe biologic active (Park și colab., 1997).
Pentru a putea fi introdus cu ușurință în compoziția produselor de panificație,
borhotul de malț uscat a fost mai întâi transformat în făină prin măcinare. Cele patru
variante de pâine cu adaos de 5, 10, 15 și 20% BSGu au fost analizate comparativ cu
o probă martor (100% făină albă), obținută în aceleași condiții de lucru.
5.1 DETERMINAREA COMPOZIȚIEI CHIMICE A PÂINII CU ADAOS DE BSG
PRIN TEHNICA "NEAR INFRARED REFLECTANCE SPECTROSCOPY" (NIRS)
Rezultatele prezentate în figurile 15-18 demonstrează influența pe care borhotul de
malț o manifestă asupra valorii nutrițonale a pâinii albe. Pentru a explica în ce măsură
variația rezultatelor evaluării nutriționale a pâinii este explicată de influența procentajului
de borhot de malț încorporat, s-a recurs la analiza regresiei liniare simple.
Conform rezultatelor prezentate în figura 15, încorporarea BSGu în compoziția pâinii
albe are o influență pozitivă asupra conținutului de fibre. Astfel, chiar și pentru proba
suplimentată cu doar 5% BSGu a fost dublat conținutul de fibre comparativ cu proba
martor, de la 0.81% la 1.91%. Astfel, proba cu 20% BSGu conține 4.52% fibre, de
aproximativ cinci ori mai mult comparativ cu martor. Coeficientul de corelație ridicat
(0.9981***) demonstrează faptul că între procentajul de BSG și conținutul de fibre al
pâinii s-a stabilit o legătură directă foarte strânsă. Conform coeficientului de determinație
obținut s-a costatat faptul că variația conținutului de fibre se datorează în proporție de
99% variației procentajului de BSG încorporat. Creșterea umidității de la 37.43%, pentru
proba martor, la 42.09% pentru proba cu 20% BSGu se datorează în principal
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conținutului mai bogat în fibre și implicit a capacității mai mari de absorbție a apei din
timpul procesului de obținere a aluatului.
Umiditate/Moisture

50

Umiditate. Fibre (%)

40

38.51

37.43

41.14

40.02

42.09

y = 1.195x + 36.253
R² = 0.9943
r=0.9971***

30
20
10
0.81

3.76

2.8

1.91

y = 0.927x - 0.021
R² = 0.9964
4.52 r=0.9981***

0

0%

5%

10%

15%

20%

Prototip pâine/Bread prototype

Fig. 15 Influența borhotului de malț asupra conținutului de umiditate și fibre din pâine.
Conform rezultatelor reprezentate în figura 16, prin suplimentarea pâinii cu 20%
BSGu, conținutul total de lipide crește de aproape trei ori față de proba martor. De
asemenea, odată cu creșterea procentului de BSGu, crește și conținutul de minerale al
produsului finit. Astfel, dacă în cazul probei martor conținutul de minerale a fost de
0.44%, valoarea a crescut treptat la 0.68%, 0.92%, 1.17% respectiv 1.29% pentru pâinea
cu 20% BSGu.
Minerale/Ash

Minerale.Lipide/Ash.Lipids (%)

1.4

Lipide/Lipids
1.29
1.17

1.2

y = 0.219x + 0.243
R² = 0.9881
r=0.9940***

0.92

1

0.97
0.8
0.6
0.4

0.68
0.72

0.44
0.39

0.61
0.48

y = 0.14x + 0.214
R² = 0.9602
r=0.9798***

0.2
0

0%

5%
10%
15%
20%
Prototip pâine / Bread prototype

Fig. 16 Influența borhotului de malț asupra conținutului de minerale și lipide din pâine.
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Conform datelor reprezentate în figura 17, pâinea cu 20% BSG conține 10.03%
proteine, în timp ce proba martor a înregistrat 6.64% proteine. Conținutul de glucide din
probele de pâine scade o dată cu creșterea cantității de BSG introdusă în compoziția
acesteia. Astfel, conform rezultatelor prezentate, conținutul de glucide al probei martor
este de 53.69% și scade treptat la 49.16%, 46.22%, 43.82%, respectiv 40.46% pentru
pâinea cu 20% BSG.
Glucide/Sugars

Glucide.Proteine / Sugars.Proteins (%)

60
50

Proteine/Proteins

y = -3.18x + 56.21
R² = 0.9878
r = -0.9938***

53.69
49.16

46.22

40

43.82

40.46

30
y = 0.842x + 5.788
R² = 0.9995
r = 0.9997***

20
10
6.64

0

0%

7.49

8.28

9.13

5%
10%
15%
Prototip pâine/ Bread prototype

10.03
20%

Fig. 17 Influența borhotului de malț asupra conținutului de glucide și proteine din pâine.
În ciuda faptului că borhotul de malț are un conținut mai ridicat de proteine și
grăsime comparativ cu făina albă, proba de pâine cu 20% BSGu a înregistrat o scădere
a numărului de calorii față de proba martor.

Valoare energetică (kcal/100 g)
Energy value (kcal/100 g)

250

y = -8.092x + 249.92
R² = 0.9652
r=-0.9824***

240
230
220

244.83

230.92
223.49

210

218.28
210.69

200
0%

5%
10%
15%
Prototip pâine/Bread prototype

20%

Fig. 18 Influența borhotului de malț asupra valorii energetice a pâinii.
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5.2 ANALIZA COMPUȘILOR DE AROMĂ DIN PÂINE PRIN TEHNICA
ITEX/GC-MS

Probele de pâine au fost analizate cu ajutorul unui sistem GC-MS QP-2010
(Shimadzu Scientific Instruments, Kyoto, Japonia), echipat cu autosampler AOC-5000
(CombiPAL), în Laboratorul de Încercări pentru Calitatea și Siguranța Alimentelor,
USAMV, Cluj-Napoca.
Cele patru variante de pâine cu adaos de 5, 10, 15 și 20% BSGu au fost analizate
comparativ cu o probă martor (100% făină albă), obținută în aceleași condiții de lucru, cu
scopul de a evidenția modificările survenite prin adaugarea borhotului de malț.
Compușii volatili identificați în cele cinci probe de pâine, precum și concentrațiile
acestora, exprimate în unități arbitrare de arie, sunt prezentați în tabelul 1.
Tabelul 1
Compușii volatili identificați prin tehnica ITEX/GC-MS în probele de pâine
cu diferite procente de BSG
Compus
Alcooli
2-Metil-1-Propanol
2-Metil-1-Butanol
3-Metil-1-Butanol

0%
BSG

Concentrația (u.a.a.)
Concentration (u.a.a.)
5%
10%
15%
BSG
BSG
BSG

Vin, solvent
Alcoolică, verde, malț
Malț, alcoolică, fructată,
whiskey, ars

37.83
6.46

43.02
8.17

75.70
18.81

104.71
34.95

137.83
42.57

82.15

106.16

185.01

291.41

312.81

Vin, solvent, malț
Malț, untoasă, uleioasă, cacao
Untoasă, uleioasă, ciocolată
neagră, cacao, migdale
Verde, iarbă, grăsime
Migdale, zahăr ars
Grăsime, citrice, verde

10.32
9.84

7.68
6.33

10.22
10.41

82.96
75.05

79.61
84.74

15.46

12.08

21.90

130.35

136.75

4.08
3.30
0.00

4.03
4.55
0.00

5.83
4.77
0.00

12.69
5.82
2.03

15.30
5.58
1.12

Untoasa, brânză
Smântână, unt
Must, florală, migdale

5.48
0.00
2.39

3.53
0.00
2.89

6.61
0.00
1.68

7.71
3.58
3.46

9.06
4.27
1.44

Fasole verde, unt
Citrice, mentă
Înțepătoare, caramel, eterică,
fructată, cauciucoasă, solvent

0.00
0.00

0.00
2.46

0.00
6.00

8.91
19.02

9.55
18.20

10.35

10.37

9.08

0.00

0.00

Aroma percepută

20%
BSG

Aldehide
2-Metil-Propanal
2-Metil-Butanal
3-Metil-Butanal
Hexanal
Benzaldehida
Nonanal
Cetone
2,3-Butandiona
2,3-Pentandiona
Acetofenona
Alți compuși
2-Pentil-Furan
Limonen
Toluen
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Majoritatea compușilor volatili sunt în general identificați în pâinea albă, aceștia
fiind formați în timpul procesului de fermentare, a reacțiilor Maillard precum și în urma
oxidării lipidelor. De altfel, îmbogățirea profilului de aromă al pâinii se produce și odată
cu introducerea în compoziția acesteia de noi ingrediente, în caz cazul nostru, odată cu
suplimentarea produsului cu borhot de malț. Astfel, compușii volatili principali,
identificați pe baza cromatogramelor GC-MS fac parte din clasa alcoolilor (2-metil-1propanol, 3-metil-1-butanol și 2-metil-1-butanol) și din clasa aldehidelor corespondente
(2-metil-propanal, 3-metil-butanal și 2-metil-butanal). Acești compuși au fost identificați
în concentrații de trei până la opt ori mai ridicate în probele de pâine cu 15% respectiv
20% BSGu, comparativ cu proba martor. Principala aromă percepută este descrisă ca
fiind cea de malț, confirmându-se astfel faptul că, diferențele față de proba martor sunt
asociate suplimentării pâinii cu borhot de malț (Coghe și colab., 2004). Trei compuși
volatili și anume nonanalul, 2-pentil-furanul și limonenul, au fost identificați doar în
probele de pâine suplimentate cu BSGu. Nonanalul și 2-pentil-furanul au fost detectați
doar în probele cu 15% și 20% BSGu, în timp ce, limonenul a fost depistat și în probele
cu 5% și 10%, însă în cantități ușor mai scăzute. În general, concentrația compușilor
volatili a crescut odată cu mărirea procentului de BSGu încorporat. Cu toate acestea, au
existat compuși ca 2-metil-propanalul, 3-metil-butanalul și 2-metil-butanalul, care au
avut o concentrație ușor mai scăzută în pâinea cu 5% BSGu comparativ cu proba martor.

Fig. 19 Suprapunerea cromatogramelor ITEX/GC-MS pentru compușii:
3-metil-1-butanol, 2-metil-1-butanol.
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5.3 EVALUAREA CALITĂȚII PÂINII PRODUS FINIT (SR 91:2007)
Aspectul pâinii reprezintă, pentru majoritatea consumatorilor, principalul criteriu
de evaluare a calităţii acesteia şi implicit, principalul element decizional de achiziție.
Influența borhotului de malț asupra parametrilor de calitate ai pâinii este
reprezentată grafic în figurile 20-24.

Fig. 20 Influența borhotului de malț asupra volumului pâinii

Fig. 21 Influența borhotului de malț asupra raportului H/D al pâinii
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Porozitate / Porosity (%)

85.00

82.68
78.95

80.00

78.28

y = -2.159x + 84.391
R² = 0.9472
r= -0.9732***

76.60
75.00

73.06

70.00

65.00
0%

5%
10%
15%
Prototip pâine / Bread prototype

20%

Fig. 22 Influența borhotului de malț asupra porozității pâinii

Fig. 23 Influența borhotului de malț asupra elasticității pâinii
2.50

Aciditate / Acidity (°A)

2.00
1.50

y = 0.154x + 1.228
R² = 0.9776
r= 0.9887***
1.40

1.89

1.97

1.70

1.49

1.00
0.50
0.00
0%

5%

10%

15%

20%

Prototip pâine / Bread prototype

Fig. 24 Influența borhotului de malț asupra acidității pâinii
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Adaosul borhotului de malț bogat fibre în făină, determină, o serie de modificări
ale parametrilor tehnologici ai acesteia, modificări care afectează în mod direct, calitatea
produselor finite.
Principalul efect al adaosului de fibre în produsele de panificaţie se referă la
scăderea volumului acestora. Conform rezultatelor prezentate în figura 20, putem
remarca faptul că, relația dintre variația procentajului de BSG și volumul pâinii este
descrisă de o dreaptă de regresie cu panta descendentă, coeficientul de corelație de r=0.9853 indicând o legătură inversă foarte strânsă între acești doi parametri. Scăderea
volumului pâinii de la 331.68 cm3/100g pentru proba martor la 272.66 cm3/100g pentru
proba cu 20% BSG, se datorează reducerii conţinutului procentual de gluten din aluat şi
implicit reducerii capacităţii aluatului de a reţine gazele de fermentaţie. Studiile efectuate
în acest sens, au arătat că la un adaos de până la 7% material bogat în fibre, volumul
pâinii descreşte proporţional cu reducerea conţinutului de proteine glutenice. Peste
această valoare, volumul pâinii scade cu o rată mai mare decât cea teoretică (datorată
scăderii conţinutului de proteine glutenice) (Laurikainen și colab., 1998). Cu toate
acestea, Izzo și Franck afirmă faptul că, la adaosul în proporţie de până la 20% fibre,
tendinţa de scădere este nesemnificativă, în timp ce, la 40–50% pâinea obţinută este
necorespunzătoare (Izzo și Franck, 1998). O altă ipoteză, sugerează faptul că, în prezenţa
fibrelor, datorită competiţiei pentru apă din aluat, proteinele glutenice nu se hidratează
suficient, astfel încât reţeaua glutenică se formează într-o proporţie mai mică.
Majoritatea fibrelor determină creşterea capacităţii de hidratare a făinii ceea ce,
din punct de vedere economic, constituie un avantaj deoarece din aceeaşi cantitate de
făină se pot obţine mai multe produse. Un alt avantaj este reprezentat de faptul că fibrele
au capacitatea de a reţine mai bine apa în produsul finit, ceea ce diminuează rata de
învechire a pâinii.
Urmărind variaţia formei pâinii la coacere, prin comparație cu proba martor s-a
observat că, aluatul cu fibre îşi fixează mai rapid forma şi volumul, datorită gelatinizării
mai rapide a amidonului. Astfel, corelația dintre raportul H/D și procentajul de BSG
încorporat, reprezentată grafic în figura 21, este descrisă printr-o dreaptă de regresie cu
panta descendentă. Coeficientul de determinaţie (R2 = 0.885) arată că în cazul celor 5
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probe analizate, variaţia raportului H/D al pâinii se datorează în proporţie de 88%
variaţiei conținutului de BSG.
Influența borhotului de malț asupra porozității, respectiv asupra elasticității pâinii
este reprezentată grafic în figurile 22 și 23. Dreptele de regresie obținute indică în ambele
cazuri legături inverse foarte strânse, atât elasticitatea cât și porozitatea probelor scăzând
odată cu creșterea cantității de BSG. Aceste fenomene se explică prin deteriorarea
mecanică a peliculelor glutenice de către fibrele din borhotul de malț. În sprijinul acestei
idei vine şi observaţia că, materialele fibroase cu granulozitate mică reduc volumul
pâinii, într-o măsură mai mică decât cele cu granulozitate mai mare. De asemenea, studii
de microscopicitate au relevat faptul că, la pâinea cu fibre, structura fină a miezului
formată din filamente şi pelicule subţiri caracteristică pâinii fără fibre, este absentă
(Bordei, 2003).
În ceea se privește variația acidității pâinii cu BSG, reprezentată grafic în figura
24, se observă o ușoară creștere, direct proporțională cu procentajul de BSG încorporat,
lucru confirmat și de coeficientul de regresie pozitiv obținut (r=0.9887), ce descrie o
legătură pozitivă de intensitate foarte puternică între acești doi parametri.
De remarcat este faptul că, deși borhotul de malț are o oarecare influență negativă
asupra parametrilor de calitate ai pâinii, toate rezultatele obținute se încadrează în limitele
de calitate prevazute de lege (SR 91:2007).

5.4 CONTROLUL MICROBIOLOGIC AL PÂINII
Numărul total de drojdii și mucegaiuri din pâine a fost determinat prin aplicarea
metodei de lucru descrisă de standardul ISO 21527/1:2008, în Laboratorul de
Microbiologie al USAMV, Cluj-Napoca. Aceasta procedură se referă la metoda
orizontală de numărare a drojdiilor și mucegaiurilor viabile din produsele destinate
consumului uman sau din furaje destinate animalelor, prin tehnica numărării coloniilor la
25 ± 1ºC. Comparativ cu proba martor, prototipurile de pâine cu BSG au înregistrat o
ușoară creștere a numărului total de drojdii și mucegaiuri, datorită procentului mai ridicat
de apă ce asigură microorganismelor condiții mai bune de dezvoltare. Toate rezultatele
obținute se încadrează în limitele prevăzute de Monitorul Oficial al României, Partea I,
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Nr. 435/22.06.2011 privind normele microbiologice și de igienă referitoare la produsele
de panificație, făinuri și derivate din cereale.
5.5 EVALUAREA CALITĂȚII SENZORIALE A PROTOTIPURILOR DE PÂINE
Eșantionul testat: 80 de persoane, studenți și cadre didactice ale Facultății de
Știința și Tehnologia Alimentelor. Atributele care au avut influența cea mai mare în
reacția degustătorilor asupra probelor au fost gustul și textura. Astfel, probele cu 15%
respectiv 20% BSG au primit scoruri mai mici compartiv cu proba martor, respectiv
probele cu 5% și 10% BSG. La un nivel de suplimentare de 5% BSG, scorul pentru
textură nu a înregistrat nici o diferență comparativ cu proba martor, însă peste acestă
limită se observă o descreștere progresivă a punctajului acordat. Culoarea feliilor de
pâine a adevenit vizibil mai întunecată pe măsură ce nivelul de BSG crescut. Cu toate
acestea, onsumatorii au apreciat culoarea arămie mai intensă a pâinii cu 20% BSG,
acordându-i un punctaj foarte apropiat de cel al probei martor.
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Fig. 25 Scorurile de acceptabilitate pentru pobele de pâine cu BSG
În urma analizării rezultatelor obținute s-a ajuns la concluzia că, preferința
consumatorilor este îndreptată spre prototipurile de pâine cu un adaos de 5% și 10%
borhot de malț, scorul de acceptare generală al acestora fiind superior comparativ cu
proba martor.
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5.6 STABILIREA UNOR CORELAȚII ÎNTRE REZULTATELE EVALUĂRII
SENZORIALE ȘI CONCENTRAȚIA COMPUȘILOR DE AROMĂ MAJORITARI
Scopul acestui studiu a fost acela de a investiga influența suplimentării pâinii cu
BSGu, prin prisma relației dintre reacția consumatorului privind profilul de gust și aromă
și concentrația compușilor volatili majoritari. Astfel, pentru a explica în ce măsură
variația rezultatelor evaluării senzoriale privind aroma și gustul pâinii este explicată de
influența concentrației compușilor de aromă majoritari, s-a recurs la analiza regresiei
liniare simple (R2), iar pentru a măsura intensitatea legăturii s-a calculat coeficientul de
corelație liniară (r).
Compușii volatili principali, identificați pe baza cromatogramelor GC-MS și cu
influență majoră asupra reacției consumatorilor sunt reprezentați de: 3-metil-1-butanol, 2metil-1-propanol, 3-metil-butanal, 2-metil-propanal și 2-metil-butanal. Acești compuși au
fost identificați în concentrații de trei până la opt ori mai ridicate în probele de pâine cu
15% respectiv 20% BSGu, comparativ cu proba martor, principalale arome percepute
fiind cele de malț, ciocolată neagră, zahăr ars, solvent.
Conform figurii 26(a-d), în toate cele patru cazuri, corelogramele sunt reprezentate
prin drepte de regresie cu panta descendentă ceea ce indică faptul că între concentrația
compușilor de aromă majoritari și scorurile obținute în cadrul analizei senzoriale există o
legătură liniară inversă. Astfel, se poate spune că, mărirea procentajului de BSGu
încorporat în pâine și implicit a concentraței compușilor de aromă majoritari, determină o
ușoară scădere a scorurilor atribuite parametrilor gust și aromă.
Coeficienții de determinaţie obținuți indică faptul că, variaţia scorurilor obținute la
evaluarea gustului și aromei se datorează în proporţie de peste 80% variaţiei concentrației
compușilor de aromă, excepție făcând corelația 3-Metil-1-Butanol, respectiv 2-Metil-1Propanol-aromă, unde influența este de 67% respectiv 64%. În ceea ce privește
intensitatea legăturilor dintre parametri, acestea s-au dovedit a fi strânse și foarte strânse
(r=0.8013-0.9638) în toate cazurile analizate, fapt ce întărește afirmația conform căreia
creșterea concentrației compușilor majoritari și prin urmare intensificarea aromelor
specifice borhotului de malț determină o ușoară scădere a punctajelor acordate în cadrul
analizei senzoriale.
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Fig. 26 Corelogramele dintre compușii de aromă majoritari din pâine și scorurile pentru gust și aromă
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5.7 ANALIZA PCA A PROTOTIPURILOR DE PÂINE ANALIZATE
Analiza componetelor principale (PCA) este o metodă chemometrică utilizată în
vederea stabilirii interrelațiilor dintre diferite variabile, precum și pentru detectarea și
interpretarea similitudinilor și diferențelor caracteristice probelor analizate.
Analiza PCA s-a efectuat prin utilizarea programului Unscrambler X, versiunea
10.1 (CAMO Software AS, Oslo, Norway).
Astfel, în funcție de profilul volatil, parametrii de calitate fizico-chimici şi
rezultatele analizei senzoriale s-a reușit o diferenţiere clară a celor 4 sortimente de pâine
cu BSG, atât unele față de altele, cât și față de proba martor.
După cum se poate observa în figura 27, primii doi componenți (PC1 și PC2)
explică 99% din varianţa datelor. Din punct de vedere compozițional, dar și senzorial,
sortimentul de pâine cu 5% BSG este cel mai apropiat de proba martor (0% BSG), în
mod analog constatându-se o similitutine și între probele cu 15% BSG și 20% BSG.
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Fig. 27 Analiza componentelor principale pentru prototipurile de pâine analizate
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5.8 STUDIUL MATRICEI DE CORELAȚIE PEARSON PENTRU PARAMETRII
DE CALITATE AI PÂINII
Coeficientul de corelaţie este cel mai utilizat parametru pentru cuantificarea
intensității corelaţiei liniare a două variabile. Dreapta de corelaţie reprezintă grafic
tendinţa pe care o urmează media unei variabile în comparaţie cu valorile celeilalte
variabile. Sub aspect cantitativ, intensitatea corelaţiei lineare se poate cuantifica prin
intermediul coeficientului de corelaţie Pearson.
Coeficientul de corelaţie are valori cuprinse între -1 şi +1, indiferent de
amplitudinea selecţiei de date. Valorile extreme ale coeficientului de corelaţie liniarã
indicã o aliniere perfectã a punctelor într-o diagramã de împrăștiere de-a lungul unei
drepte, fie cu panta pozitivă (r = 1, corelaţie pozitivă), fie cu panta negativă (r = −1,
corelaţie negativă.
Astfel, pentru a analiza legǎtura dintre variabilele cantitative ce caracterizează
probele de pâine analizate, s-a recurs la calculul coeficientului de corelație Pearson,
parametrii luați în studiu fiind: umiditate, fibre, proteine, lipide, minerale, glucide,
valoare energetică, aciditate, volum, porozitate, elasticitate, raport H/D, culoare, aroma,
gust, textură, apreciere generală și numărul total de drojdii și mucegaiuri.
Dupǎ cum poate fi observat în tabelul 28, coeficienții de corelație obținuți indică
existența unor legǎturi strânse, semnificative și distinct semnificative statistic între
majoritatea parametrilor studiați.
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Tabelul 28

Parametri
Paremeters

Umidiatete
Moisture

Fibbre
Fibre

Proteine
Proteins

Lipide
Lipid

Minerale
Minerals

Glucide
Sugars

Val. Energetică
Energy Value

Aciditate
Acidity

Volum
Volume

Porozitate
Porosity

Elasticitate
Elasticity

Raport H/D
Ratio H/D

Culoare
Color

Aromă
Aroma

Gust
Taste

Textură
Texture

Apreciere generală
Acceptability

NTDM
TYMC

Matricea de corelaţie Pearson a parametrilor analizați pentru toate probele de pâine

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

1.00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0.995
**
0.991
**
0.967
**
0.981
**
-0.990
**
-0.983
**
0.989
**
-0.988
**
-0.953
**
-0.925
**

1.00
0.997
**
0.976
**
0.991
**
-0.997
**
-0.991
**
0.988
**
-0.989
**
-0.963
**
-0.932
**

1.00
0.985
**
0.984
**
-0.994
**
-0.983
**
0.984
**
-0.976
**
-0.976
**
-0.934
**

1.00
0.961
**
-0.976
**
-0.959
**
0.959
**
-0.941
-0.975
**
-0.899
**

1.00
-0.983
**
-0.976
**
0.985
**
-0.982
**
-0.935
**
-0.899
**

1.00
0.997
**
-0.997
**
0.987
**
0.967
**
0.948
**

1.00
0.968
**
0.990
**
0.952
**
0.953
**

1.00
-0.982
**
-0.924
**
-0.878
**

1.00
0.925
**
0.916
**
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1.00
0.950
**

1.00

12
13
14
15
16
17
18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-0.929
**
-0.745
*
-0.741
*
-0.884
**
-0.913
**
-0.829
**
0.747
*

-0.919
**
-0.775
**
-0.783
**
-0.891
**
-0.925
**
-0.850
**
0.758
*

-0.908
**
-0.758
*
-0.804
**
-0.909
**
-0.937
**
-0.858
**
0.715
*

-0.850
*
-0.733
*
-0.830
**
-0.936
**
-0.944
**
-0.857
**
0.613
**

-0.898
**
-0.830
**
-0.796
**
-0.880
**
-0.921
**
-0.881
**
0.770
*

0.932
**
0.742
*
0.767
**
0.883
**
0.912
**
0.825
**
-0.755
*

0.947
**
0.730
*
0.733
*
0.854
**
0.887
**
0.798
**
-0,787
**

-0.867
**
-0.822
**
-0.787
**
-0.908
**
-0.946
**
-0.888
**
0.744
*

0.926
**
0.772
**
0.715
*
0.846
**
0.888
**
0.815
**
-0.823
**

0.907
**
0.648
*
0.783
**
0.866
**
0.886
**
0.778
**
-0.648
*

0.980
**
0.548
ns
0.647
*
0.758
*
0.783
**
0.660
*
-0.732
*

12

13

14

16

17

18

1.00
0.586
ns
0.589
ns
0.681
*
0.731
*
0.632
*
-0.843
**

1.00
0.832
**
0.749
*
0.840
**
0.925
**
-0.688
*

1.00
0.894
**
0.923
**
0.940
**
-0.444
ns

*Corelație semnificativǎ pentru intervalul 0.05; ** Corelație distinct semnificativǎ pentru intervalul 0.01; ns - corelație nesemnificativă.
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15

1.00
0.979
**
0.927
**
-0.458
ns

1.00
0.960
**
-0.573
ns

1.00
-0.552
ns

1.00

CONCLUZII
Concluziile care au rezultat în urma studiilor efectuate în cadrul tezei de doctorat
cu titlul “Cercetări privind identificarea și valorificarea unor compuși biologic activi
din biomasa rezultată ca subprodus la fabricarea berii” sunt formulate din
perspectiva celor două direcții majore de cercetare şi sunt prezentate în cele ce urmează:
I. În raport cu obiectivele aferente primei direcții de cercetare, “Studiul borhotului de
malț și al materiilor prime din care acesta provine, din punct de vedere compozițional
și monitorizarea trasabilității unor compuși biologic activi de interes”, s-au formulat
următoarele concluzii generale:
1. În timpul brasajului, endospermul este solubilizat aproape în totalitate, substanțele
fermencescibile necesare nutriției drojdiei fiind extrase în must, constatându-se în
acest sens, o scădere a conținutului în amidon a probelor de malț, de la 60 % (s.u)
la o valoare de 10.1% (s.u) pentru borhotul de malț uscat. De asemenea, conținutul
mediu de fibre al borhotului de malț uscat se situează în jurul valorii de 41%, de
aproximativ patru ori mai ridicat comparativ cu probele de malț.
2. S-a constat o concentrare a conținutului proteic din borhotul de malț de până la
18%, valoare mult mai ridicată comparativ cu materiile prime din care provine,
respectiv orzul (11.65%), malțul Pilsner (11.31%), malțul Caramunich (10.81%) și
malțul Carafa (11.26%).
3. Probele de borhot de malț s-au remarcat printr-un conținut ridicat de zaharuri
simple (17.78%, respectiv 17.11%) comparativ cu probele de malț din care acesta
provine (MP 5.16%, MCm 10.40%, MCf 10.33%), orzul (4.69%), respectiv făina
albă și integrală (0.32%, 3.16%). De asemenea, borhotul de malț are un conținut
mineral cu aproximativ 50% mai mare comparativ cu orzul și probele de malț.
4. Conținutul de lipide al probelor de orz și malț variază între 2.31-2.96 %. Deoarece
rămân nemodificate la malţificare şi brasaj și nu sunt extrase în mustul de bere,
lipidele se acumulează în borhotul de malț, unde ajung la o concentrație de 6.246.72 %, raportat la substanța uscată.
5. Pe parcursul procesului de obținere al berii se produc modificări minore ale
compoziției acizilor grași, prin urmare, compoziția borhotului de malț este aproape
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similară cu cea a orzului, respectiv a malțului. Cu toate acestea, în probele de orz,
malț Pilsner și malț Caramunich, concentrația acizilor mononesaturați este ușor mai
ridicată decât în BSG. În schimb, acidul palmitic se găsește în borhotul de malț
într-o proporție ușor mai ridicată (25.32-26.65%) comparațiv cu orzul (21.23%) și
probele de malț (21.04-23.19%).
6. Un număr de 26 acizi grași au fost identificați în probele analizate (majoritari fiind
acizii: linoleic, palmitic şi oleic), cantități semnificative de acid α-linolenic și
stearic fiind identificate în toate probele, iar la un nivel mai scăzut, acidul miristic,
vaccenic, arahidic, 11-eicosenoic, behenic şi lignoceric.
7. Prin utilizarea analizei spectroscopice UV-VIS s-a urmărit identificarea și
cuantificarea unor compuși biologic activ cu potențial antioxidant (polifenoli,
flavonoide), atât în probele de borhot de malț cât și în materiile prime din care
acesta provine.
8. Substanțele fenolice, localizate în învelișul bobului de orz și mai puțin în
endosperm, se regăsesc, în principal, în borhotul de malț care conţine, în mare
parte, pereți celulari rămași în urma extracției substanțelor fermentescibile. Cele
mai ridicate concentrații ale polifenolilor totali au fost obținute în cazul probelor de
malț Carafa (335.88 mg GAE/100g), borhot de malț uscat (284.20 mg GAE/100g)
borhot de malț liofilizat (291.47 mg GAE/100g) precum și pentru proba de malț
Caramunich (256.42 mg GAE/100g), valori superioare comparativ cu orzul din
care acestea derivă (133.93 mg GAE/100g).
9. Flavonoidele, o altă clasă de compuși fenolici implicate activ în controlul unor
reacții de inhibare a radicalilor liberi, se găsesc în cea mai mare concentrație în
borhotul de malț uscat (13.16 mg QE/100g) urmând apoi malțul Carmunich (10.72
mg QE/100g) borhotul de malț liofilizat (10.35 mg QE/100g) și malțul Carafa (8.97
mg QE/100g). La fel ca și în cazul polifenolilor totali, concentrații medii au fost
cuantificate în probele de orz și malț Pilsner (6.17 respectiv 5.28 mg QE/100g).
10. Malțul Caramunich (57.87%) urmat de probele de borhot de malț uscat și liofilizat
(55.95% respectiv 53.78%), au înregistrat cele mai ridicate valori ale activității
antioxidante. Cu toate că malțul Carafa a înregistrat cel mai ridicat conținut de
polifenoli totali (335.88 mg GAE/100g), activitatea antioxidantă este redusă
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semnificativ, cel mai probabil, datorită tehnologiei de obținere ce presupune
prăjirea la temperaturi de peste 250 ºC.
11. În scopul valorificării borhotului de malț ca ingredient alimentar, s-a urmărit
conturarea profilului de aromă al acestuia, prin studiul trasabilității compușilor
volatili precum și a modificărilor survenite pe parcursul procesului de obținere.
12. Utilizând tehnica ITEX/GC-MS au fost separați și cuantificați un număr de 37
compuși volatili reprezentativi pentru clasa alcoolilor, aldehidelor, cetonelor și a
furanilor, dintre care 14 compuși s-au regăsit în borhotul de malț.
13. Principalii compușii de aromă identificați în borhotul de malț fac parte din clasa
aldehidelor (95.02-98.45%), reprezentativi fiind, ca și în cazul probelor de malț, 3metil-butanalul, 2-metil-propanalul, 2-metil-butanalul și hexanalul. Dintre aceștia,
2-metil-propanalul și 3-metil-butanalul, responsabili de aromele de malț, ciocolată
neagră, migdale și cafea, au fost identificați în cele mai ridicate concentrații.
14. Din categoria cetonelor, doar acetofenona a fost identificată în borhotul de malț, în
timp ce clasa furanilor este reprezentată 2-pentil-furan. Alți compuși identificați
printre care și toluenul, propil-benzenul și 1,3,5-trimetil-benzenul, conferă
borhotului de malț note discrete fructate, balsamice, dulci și ierboase.
15. Pentru clasificarea probelor în funcţie de parametrii analizați (compuși volatili,
acizi grași, polifenoli totali, flavonoide, activitate antioxidantă), s-a realizat analiza
componentelor principale (PCA), o metodă chemometrică folosită în vederea
stabilirii interrelaţiilor dintre diferite variabile şi pentru detectarea şi interpretarea
similitudinilor şi diferenţelor caracteristice probelor analizate.
16. Din punct de vedere compozițional, probele de malț Caramunich, borhot de malț
uscat și borhot de malț liofilizat sunt cele mai apropiate între ele. În mod analog, se
constată similitudini între proba de orz și cea de făină albă, respectiv între proba de
făină integrală și malțul Pilsner.
17. Contribuția fiecărei variabile în diferențierea probelor analizate a fost estimată prin
realizarea graficului “correlation loadings”, constatându-se faptul că, proprietățile
antioxidante, date în special de conținutul în polifenoli totali ai probelor, au o
contribuție majoră în discriminarea acestora, cele mai ridicate valori obținându-se
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pentru probele de malț Caramunich și Carafa, respectiv pentru cele de borhot de
malț uscat și liofilizat.
18. Profilul volatilelor precum și conținutul de acizi grași, joacă de asemenea un rol
important în discriminarea probelor. Dintre compușii volatili identificați ce pot fi
considerați ca și constituenti cheie, putem menționa: 2-metil-propanalul, 3-metilbutanalul, hexanalul, 2-metil-3-buten-2-olul, 1-penten-3-olul, 1-pentanolul și
pentanalul. În ceea ce privește clasa acizilor grași, pe lângă conținutul în compuși
polinesaturați (PUFA), acidul omega 6 și valoarea raportului PUFA/SFA, un rol
important în discriminarea probelor îl au acidul linoleic și palmitic, precum și unii
acizi grași minoritari (caproic, caprilic, nervonic, Z-7-hexadecenoic și erucic).
II. Față de alimentele convenționale, tehnologia alimentelor funcționale are un obiectiv
suplimentar și anume, identificarea, cuantificarea și optimizarea unor componente
bioactive cu rol funcțional, precum și monitorizarea eficacității acestora în produsul
finit. Astfel, în urma realizării obiectivelor celei de a doua direcții de cercetare,
“Evaluarea potențialului de utilizare a borhotului de malț în dezvoltarea unui produs
alimentar cu proprietăți funcționale”, au fost formulate următoarele concluzii:
1. Pâinea cu BSG obținută este un produs natural, fără adaos de conservanți, arome și
coloranți sintetici, cu aport controlat de nutrienți, destinată unei categorii largi de
consumatori, atât persoanelor sănătoase preocupate de menținerea stării de
sănătate, cât și persoanelor care suferă de afecțiuni ușoare ale tubului digestiv,
diabetici, hipertensivi, persoane supraponderale.
2. Utilizarea tehnologiei NIRS a permis evaluarea rapidă și exactă a probelor,
parametrii obținuți fiind utilizați în timp real pentru optimizarea compoziției
prototipurilor de pâine cu adaos de făină de borhot.
3. Încorporarea BSGu în compoziția pâinii albe are o influență pozitivă asupra
conținutului total de fibre, proteine, minerale și grăsimi. Astfel, proba cu 20%
borhot de malț are un conținut de aproximativ cinci ori mai ridicat de fibre, de trei
ori mai multe minerale și lipide, respectiv cu 50% mai multe proteine comparativ
cu proba martor. De asemenea reducerea cu 25% a conținutului de glucide din
pâinea cu 20% borhot de malț, raportat la proba martor, a condus obținerea unui
produs cu un conținut mai redus de calorii.
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4. Un criteriu important în folosirea borhotului de malț este reprezentat de efectul
acestuia asupra profilului de aromă al produsului finit (pâinea), urmărindu-se, în
acest sens, compușii volatili din probele de pâine luate în studio, prin tehnica
HS/ITEX/GC-MS.
5. Odată cu suplimentarea pâinii cu borhot de malț are loc o îmbogățire a profilului de
aromă, principalii compușii volatili identificați pe baza cromatogramelor GC-MS
făcând parte din clasa alcoolilor (2-metil-1-propanol, 3-metil-1-butanol și 2-metil1-butanol) și din clasa aldehidelor corespondente (2-metil-propanal, 3-metilbutanal și 2-metil-butanal). Acești compuși au fost identificați în concentrații de
trei până la opt ori mai ridicate în probele de pâine cu 15% respectiv 20% BSGu,
comparativ cu proba martor (pâine fără adaos de borhot de malț).
6. Trei compuși volatili și anume nonanalul, 2-pentil-furanul și limonenul, au fost
identificați exclusiv în probele de pâine suplimentate cu BSGu. Nonanalul și 2pentil-furanul au fost detectați doar în probele cu 15% și 20% BSGu, în timp ce
limonenul a fost depistat și în probele cu 5% și 10%, însă în cantități ușor mai
scăzute.
7. Influența borhotului de malț asupra calității pâinii a fost evidențiată prin realizarea
unei hărți a profilului de aromă, creșterea cantității de borhot de malț conducând la
intensificarea notelor de malț, zahăt ars, vin, ciocolată neagră, fructe uscate,
migdale, iarbă, ca urmare a creșterii concentrației de 2-metil-1-propanol, 3-metil-1butanol, 2-metil-1-butanol, 2-metil-propanal, 3-metil-butanal și 2-metil-butanal.
8. Influența procentului de BSG asupra profilului de aromă este demonstrată prin
analiza regresiei liniare Pearson, coeficienții obținut indicând existența unor
legături directe de intensitate foarte puternică pentru 2-metil-1-propanol, 2-metil-1butanol, respectiv 3-metil-1-butanol.
9. Prin analiza statistică multivariată Cluster Analysis, s-a constat faptul că, pentru
toate cele cinci variante de pâine, substanţele volatile pot fi clasificate din punct de
vedere al importanţei în două categorii pricipale. O primă categorie majoritară
reprezentată de 3-metil-1-butanol, iar cea de-a doua categorie se împarte la rândul
său în două subcategorii, ierarhizate și ele din punct de vedere cantitativ, una
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majoritară reprezentată de 2-metil-1-propanol, iar cealaltă reprezentată de restul
compuşilor volatili din clasa aldehidelor.
10. Adaosul borhotului de malț bogat fibre în făină, determină, o serie de modificări
ale parametrilor tehnologici ai acesteia, modificări care afectează în mod direct,
calitatea produselor finite. Astfel, volumul, elasticitatea și porozitatea probelor scad
odată cu creșterea cantității de BSG, dreptele de regresie obținute indicând în toate
cazurile legături inverse de intensitate foarte puternică.
11. De remarcat este faptul că, deși borhotul de malț are o oarecare influență negativă
asupra parametrilor fizici de calitate ai pâinii, toate rezultatele obținute se
încadrează în limitele de calitate prevazute de lege (SR 91:2007).
12. În urma interpretării rezultatelor analizei psiho-senzoriale s-a ajuns la concluzia că
preferința consumatorilor este îndreptată spre prototipurile de pâine cu 5% și 10%
borhot de malț, scorul de acceptare generală al acestora fiind superior comparativ
cu cel al probei martor.
13. Prin realizarea unor corelații statistice între rezultatele evaluării senzoriale și
concentrația compușilor de aromă majoritari s-a stabilit faptul că 3-metil-1butanolul, 2-metil-1-propanolul, 3-metil-butanalul, 2-metil-propanalul și 2-metilbutanalul au o influență majoră asupra reacției consumatorilor, corelogramele
reprezentate prin drepte de regresie cu panta descendentă indicând faptul că între
acești doi parametri există o legătură liniară inversă de intensitate puternică.
14. În vederea stabilirii similitudinilor și diferențelor între sortimentele de pâine cu
adaosuri diferite de BSG s-a utilizat analiza PCA. Astfel, în funcție de profilul
volatil, parametrii de calitate fizico-chimici şi rezultatele analizei senzoriale s-a
reușit o diferenţiere clară a celor 4 sortimente de pâine cu BSG, atât unele față de
altele cât și față de proba martor.
15. În ceea ce privește calitatea microbiologică a pâinii cu borhot, s-a constatat faptul
că rezultatele obținute se încadrează în limitele prevăzute de Monitorul Oficial al
României, Partea I, Nr. 435/22.06.2011 privind normele microbiologice și de
igienă referitoare la produsele de panificație, făinuri și derivate din cereale.
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ELEMENTE DE ORIGINALITATE ALE TEZEI
Originalitatea cercetărilor efectuate constă în:

 Monitorizarea trasabilității unor compuși de interes, pornind de la studiul
materiilor prime ce intră în procesul de obținere a berii și până la borhotul de malț
rezultat ca subprodus în etapa de obținere a mustului primitiv.

 Identificarea unor compuşi bioactivi în borhotul de malț cu aplicabilitate în
industria alimentară, în obținerea unui produs funcțional: pâine cu BSG.

 Accesarea unui program de finanțare de tip Cec de Inovare și depunerea
documentației spre brevetare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

 Utilizarea unor tehnici avansate (GC-MS, HS/ITEX/GC-MS, UV-VIS, NIRS)
pentru stabilirea compoziției chimice detaliate a borhotului de malț.

 Utilizare analizei chemometrice pentru interpretarea datelor obţinute (Analiza
Componentelor Principale, Analiza Cluster, corelații Pearson) în vederea evaluării
potențialului de introducere borhotului de malț în alimentație.
PERSPECTIVE
Din cercetările realizate până în prezent se desprind noi direcții menite, fie să
clarifice unele aspecte insuficient elucidate, fie să dezvolte noi abordări. Astfel, pe baza
aspectelor de certă originalitate ale prezentei lucrări, pot fi conturate alte câteva noi
direcții majore de cercetare:

 Extinderea gamei de produse funcționale pe bază de compuși biologic activi
extrași din borhot de malț și continuarea cercetărilor privind creşterea
biodisponibilităţii substanţelor nutritive.

 Realizarea unui model experimental care să vizeze optimizarea procesului de
biovalorificare integrală a borhotului de malț și definirea unor instrumente
software de simulare a proceselor la scară industrială.

 Proiectarea unui sistem pilot de procesare și valorificare a borhotului de malț,
adaptat Stației de Tehnologia Berii existentă în cadrul Departamentului de
Ingineria Produselor Alimentare.
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