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INTRODUCERE 
 

Noul consumator dorește produse cu calități nutriționale îmbunătățite și cu 

beneficii pentru sănătate, ceea ce reprezintă noi provocări pentru industria panificației 

și nu numai. Mai mult de atât, produsele de panificație din grâu sau secară sunt 

problematice din cauza creșterii numărului persoanelor suferinde de boala celiacă. 

Prin urmare,  se dezvoltă o piață pentru noile produse fabricate din alternative la 

cereale cum este  orezul, porumbul, sorgul, meiul, sau pseudocereale ca hrișca 

(Fagopyrum esculentum Mönch), amarantul (Amaranthus caudatus L.) și quinoa 

(Chenopodium quinoa Willd), precum, posibil și rădăcini care conțin amidon, ca și 

maniocul (Manihot esculenta Crantz). O altă posibilitate de îmbunătățire a calității 

nutriționale a produselor aglutenice precum și a celor funcționale este utilizarea de 

maiele lactice. Maiaua este un amestec de făină și apă fermentat cu bacterii lactice 

acide și/sau cu drojdie. 

Termenul de bacterii lactice acide (LAB) descrie  grupul de bacterii gram 

pozitive care au caracteristici metabolice și fiziologice. LAB sunt organisme aerobe sau 

anaerobe facultative, din genul  Lactobacillus care produc energie metabolică din 

carbohidrați fermentescibili  prin fosforilare la nivelul substratului. 

Lactobacillus plantarum este o tulpină heterofermentativă facultativă, asociată 

în cea mai mare parte cu matrici vegetale prin urmare, prezentă în multe tipuri de 

fermentări alimentare (de exemplu, boabe de cacao, varză). 

Larga sa utilizare este susținută de creșterea vitezei de acidifiere și de adaptarea sa 

bună, datorită flexibilității mari a metabolismului în medii provocatoare  cu alte 

bacterii lactice și/sau tulpini de drojdie. 

Lactobacillus spicheri, este o tulpină heterofermentativă, care face parte din 

grupul Lactobacillus Buchneri, utilizată în fermentația maielelor. 

Tulpina utilizată în acest studiu, Lactobacilus Spicheri DSM (Leibniz Institute-

German Collection of Microorganism and Cell Cultures ) 15429, a fost decoperită de 

către MEROTH et al., 2004 și izolată din maiaua de orez procesată industrial. Poartă 

numele cercetătorul german Gottfried Spicher care a contribuit la caracterizarea 

chimică, microbiană și tehnologică a maielelor din grâu și secară, deschizând astfel noi 

orizonturi de cercetare. 

Cercetările din acestă lucrare au fost realizate în cadrul laboratoarelor de 

Control al Calității Alimentelor, laboratoului LICSA, Stația pilot produse de panificație 

din cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor, laboratorul de Nutriție 

Moleculară (Genomică și Proteomică), laboratorul de Biotehnologii Apicole, din cadrul 

Institutului de Științe ale Vieții, USAMV Cluj-Napoca. 
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SCOPUL ȘI OBIECTIVELE TEZEI 

 

SCOPUL TEZEI 

 

Cercetările efectuate în cadrul prezentei teze de doctorat ,,Studiu privind 

îmbunătățirea parametrilor calitativi și nutriționali ai produselor aglutenice 

funcționale prin utilizarea maielelor lactice”,  au ca și scop principal elaborarea unui 

nou produs aglutenic funcțional prin valorificarea maielelor lactice acide și studierea 

influenței bacteriilor lactice asupra calității nutriționale a maielelor precum și asupra 

produsului finit. 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 

În vederea realizării scopului propus, au fost abordate trei direcții majore de 

cerectare, stabilite ca și obiective ale prezentei teze: 

 

 cuantificarea principalilor compuși chimici ai făinii de orez, făinii de quinoa, 

hrișcă, fulgilor de ovăz. 

 

 studierea influenței calitative și nutriționale a bacteriilor lactice acide asupra 

maielelor din quinoa și orez supuse procesului de fermentare 

 

 obținerea unui produs funcțional inovativ pentru persoane cu nevoi speciale 

 

STRUCTURA TEZEI 

 

Teza de doctorat intitulată: ,,Studiu privind îmbunătățirea parametrilor 

calitativi și nutriționali ai produselor aglutenice funcționale prin utilizarea maielelor 

lactice” este structurată în două părți principale, în prima parte ,, Stadiul actual al 

cunoașterii privind maielele lactice, produsele aglutenice funcționale și compoziția 

chimică a materiilor prime utilizate în fabricarea produsului finit”,  incluzând studiul 

de literatură, iar cea de a doua parte ,,Contribuții originale la dezvoltarea cunoașterii în 

domeniul maielelor și produselor aglutenice”, incluzând contribuții personale, 

rezultate, concluzii, elemente de originalitate și perspective de cercetare. Numărul 

total al tabelelor din prezenta teză de doctorat este de 25, iar numărul total al figurilor 

de 66. 

Prima parte ,,Stadiul actual al cunoașterii privind maielele lactice, produsele 

aglutenice funcționale și compoziția chimică a materiilor prime utilizate în fabricarea 

produsului finit”este structurată în două capitole. 
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Capitolul I: MAIELELE LACTICE cuprinde patru subcapitole în care sunt 

prezentate rezultatele obținute după un amplu studiu bibliogafic și anume: generalități 

în ceea ce privește maielele lactice, importanța acestora în industria alimentară, rolul 

lor în maia și implicit în produsul finit, boala celiacă și consecințele unei diete 

agutenice, punănd în evidență necesitatea dezvoltării unor produse funcționale 

aglutenice. 

Capitolul II: PREZENTAREA ȘI CARACTERIZAREA MATERIILOR PRIME, care 

cuprinde 8 subcapitole în care sunt prezentate compoziția chimică a materiilor prime 

utilizate în prezenta teză de doctorat. Din studiile realizate, reiese faptul că făina de 

quinoa este o materie primă funcțională datorită aportului perfect de aminoacizi și 

proteină, precum și a altor compuși bioactivi cu rol funcțional: acid folic, minerale, 

fenoli, fitosteroli, vitamine. De asemenea, făina de orez reprezintă o materie primă 

valoroasă datorită conținutuli său în proteine (cu un grad de digestibilitate ridicat de 

93%), vitamine și minerale. 

Partea a doua, CONTRIBUȚIA PERSONALĂ, este structurată în patru capitole.  

Capitolul III constă în definirea scopului și a obiectivelor generale specifice. 

Capitolul IV MATERIALE Ș METODE UTILIZATE se focusează pe prezentarea 

materialului experimental și a celor trei protocoale de lucru alese în cadrul celor 10 

subcapitole alese. 

CAPITOLUL V REZULTATE ȘI DISCUȚII diseminează pe parcursul a trei 

subcapitole rezultatele obținute privind analiza materiilor prime folosite, analiza 

semifabricatului de tip maia, analiza produselor finite rezultate precum și 

interpretarea statistică a datelor obținute. 

Capitolul VI CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI cuprinde concluziile rezultate în 

urma analizelor efectuate în cadrul tezei de doctorat intitulate ,,Studiu privind 

îmbunătățirea parametrilor calitativi și nutriționali ai produselor aglutenice 

funcționale prin utilizarea maielelor lactice” și a îndeplinirii celor 3 obiective generale 

de studiu, urmate de concluziile, recomandările, perspectivele de viitor. 

 

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ 

 

Capitolul III. MATERIALE ȘI METODE 

 

3.1. MATERIALUL BIOLOGIC 

 

Materialul biologic utilizat în vederea efectuării experimentelor este format din 

probe de făină de orez, semințe de quinoa, făină de hrișcă, inulină, fulgi de ovăz, 

amidon din cartofi, ou de găină, sirop de arțar, unt de cocos, bacterii lactice acide: 

Lactobacillus plantarum ATCC (American Type Culture Collection)  8014 și Lactobacilus  
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spicheri DSM (Leibniz Institute-German Collection of Microorganism and Cell Cultures ) 

15429 și din produsul finit rezultat în urma procesării materiilor prime – figura 1. 

Materiile prime precum semințele de quinoa, făina integrală de orez, făina de 

hrișcă, fulgii de ovăz, amidonul de cartofi, ouăle, siropul de arțar și untul de cocos au 

fost achiziționate din magazine de specialitate din Cluj-Napoca. 

 

 
Fig.1. Material experimental – brioșă aglutenică 

 

3.2. Metode de lucru utilizate 

 

În scopul realizării obiectivelor propuse au fost modelate trei protocoale 

experimentale, structurate onform celor trei direcții majore de cercetare. 

3.2.1. Cuantificarea principalilor compuși chimici ai principalelor materii prime 

utilizate în fabricarea produsului finit 

În acest sens au fos elaborate următoarele obiective specifice: 

 

 evaluarea principalilor parametrii nutriționali ai materiilor prime prin 

analize fizico chimice. 

 

 cuantificarea cantității de  micro/macroelemente, prin tehnici de 

absorbție atomică. 

 

 cuantificarea fenolilor totali, a activității antioxidante, activității cinetice și 

IC 50% a materiilor prime. 

 

 definirea spectrului de absorbție a materiilor prime. 
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3.2.2. Studierea influenței bacteriilor lactice acide asupra calității  nutriționale a 
maielelor din quinoa și orez supuse procesului de fermentare  
În acest sens au fos elaborate următoarele obiective specifice: 

 

 evaluarea principalilor parametrii nutriționali ai maielelor prin analize 

fizico chimice. 

 cuantificarea cantității de  micro/macroelemente, aminoacizi, compuși de 

aromă, acid folic, acid lactic,  prin tehnici cromatografice și 

spectofotometrice precum și determinarea fracțiunilor proteice datorită 

greutății masei lor moleculare prin SDS PAGE. 

 cuantificarea fenolilor totali, a activității antioxidante, activității cinetice a 

maielelor supuse procesului de fermentare. 

 definirea spectrului de absorbție a maielelor de quinoa și orez 

3.2.3. Obținerea unui produs funcțional inovativ pentru persoanele celiace 

 
În vederea atingerii acestui obiectiv s-a urmărit protocolul experimental din fig.    

2, având următoarele obiective: 

 valorificarea maielelor fermentate cu bacterii lactice într-un produs inovativ 

funcțional. 

 studierea și cuantificarea principalilor compuși bioactivi din maiele și din 

produsul finit rezultat. 

 Evaluarea produselor finite (brioșelor aglutenice) din punct de vedere 

nutrițional, fizico-chimic, microbiologic și senzorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 2. Protocol experimental privind caracterizarea compușilor bioactivi din produsul finit rezultat. 

Brioșă aglutenică 
funcțională 

 

Evaluarea calității nutriționale 

prin tehnicile GS-MS, LC/MS, 

AAA, absorbtie atomica, SDS 

PAGE, spectometrie. 

 

 Umiditatea 

 Proteinele 

 Lipidele 

 Mineralele 

 Aminoacizii 

 Acidul folic 

 Fenolii totali 

 Activitatea antioxdantă 

 Acidul lactic 

 Spectrul UV-VIS 

 Activitate cinetică 
 

 

 

 

Evaluarea calității 
senzoriale și a profilului 

de aromă prin GS/MC 
 

 Culoare 
 Aromă  
 Gust 
 Textură 
 Apreciere 

generală 
 Compuși 

volatili 
 
 

Evaluarea 
criteriilor 

microbiologice 
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CAPITOLUL IV. REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

4.1. REZULTATE ȘI DISCUȚII PRIVIND MATERIILE PRIME 
În acest subcapitol sunt prezentate rezultatele cu privire la materiile prime 

folosite pentru fabricarea produsului finit. Analiza statistică a acestor rezultate s-a 

realizat prin testul Duncan – metoda comparațiior multiple.  

Centralizând statistic datele obținute în această parte a tezei, s-a remarcat faptul 

că făina de quinoa are un conținut de minerale, aminoacizi, proteine, fenoli totali, 

activitate antioxidantă seminificativ difertit din punct de vedere statistic (p<0,05) față 

de celelalte materii prime utilizate în fabricarea produsului finit. 

 

4.1. REZULTATE ȘI DISCUȚII PRIVIND SEMIFABRICATUL DE TIP MAIA 

În acest subcapitol au fost analizate rezultatele obținute în cadrul celui de al II-

lea obiectiv general, și anume studierea influenței calitative și nutriționale a bacteriilor 

lactice acide asupra maielelor din quinoa și orez supuse procesului de fermentare. 

 Pentru interpretarea statistică a rezultatelor obținute, s-a folosit testul Duncan 

– metoda comparațiilor mutiple precum și coeficientul de corelație Pearson pentru  a 

evidenția intensitatea legăturii dintre două sau mai multe variabile. Pentru realizarea 

acestui obiectiv s-au fabricat patru tipuri de maiele, astfel: maia de quinoa inoculată cu 

Lactobacillus plantarum ATCC 8014, maia de quinoa supusă fermentării cu ajutorul 

microflorei spontane, maia de orez inoculată cu Lactobacillus spicheri DSM 15429 și 

maia de orez fermentată cu ajutorul microflorei spontane. 

Comparând fermentația spontană cu o fermentație controlată prin bacterii 

lactice acide, s-au observat că există diferențe asigurate din punct de vedere statistic 

între cele două tipuri de fermentații, reflectate în cantitatea de compuși bioactivi: acid 

folic, acid lactic, activitatea antioxidantă, conținutul de fenoli totali, cantitatea de 

micro-macro elemente, aminoacizi, compuși de aromă, fracțiuni proteice. 

Principalul efect al prezenței bacteriilor lactice acide în maiele, este acidifierea 

matricii, procesul fiind cauzat de conversia carbohidraților fermentescibili în principal 

în acid lactic, acetic, formic sau etanol. La valoarea pH- ului de 4, se observă un efect 

sesizabil al solubilizării proteinelor, care influențează în mod direct procesul de 

proteoliză și de asemenea interacțiunea dintre proteine și alte molecule partenere. 

O dată cu scăderea pH-ul maielelor, crește valoarea TTA (aciditatea totală 

titrabilă) și conținutul acidului lactic, astfel se crează un mediu optim pentru 

dezvoltarea sistemului proteolitic al bacteriilor lactice acide, care degradează la rândul 

lor proteinele cu eliberare de compuși asimilabili de către bacteriile lactice acide, 

asigurând astfel dezvoltarea lor. 
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Coeficientul de corelație Pearson dintre creșterea celulară și pH-ul maielei de 

quinoa fermentate cu Lactobacillus plantarum (r=0,997), indică o legătura extrem de 

puternică între aceste 2 valori, confirmând încă o dată faptul că, creșterea celulară este  

puternic influențată de pH-ul maielei. De asemenea, coeficientul de corelație r=0,984, 

indică o legătură puternică între creșterea celulară și pH-ul maielei de orez fermentate 

cu Lactobacillus spicheri. 

Conținutul în minerale al maielelor este influențat de prezența acidul fitic din 

făina de quinoa și orez, antinutrient care leagă ionii metalici de Fe, Ca, Mg și Zn, 

reducându-le biodisponibilitatea. Prin fermentare cu bacterii lactice acide, cantitatea 

de acid fitic este redusă, și astfel compușii minerali își schimbă biodisponibilitatea. 

În timpul fermentației spontane a maielei de quinoa, se observă o creștere 

semnificativă din punct de vedere statistic (p<0,05) a compușilor de aromă care dau 

produsului finit o notă mai puțin plăcută, cum ar fi acidul acetic, acidul benzoic, 2-3 

butanediolul, etanolul. În maiaua de quinoa, pe parcursul fermentării controlate, se 

observă o creștere semnificativă a compușilor de aromă care conferă acesteia și 

implicit și produsului finit o aromă fructată,  de mentă, citrice, must, florală, de 

migdale. 

În cazul maielei din orez fermentată spontan, la finalul procesului de 

fermentare, se observă o creștere semnificativă statistic a compușilor de aromă mai 

puțin plăcuți cum ar fi: acidul benzoic, acidul acetic, 2-3 butanediolul și etanolului. În 

cazul maielei cu Lactobacillus Spicheri (Sp) se observă a creștere semnificativă din 

punct de vedere statistic a compușilor de aromă care conferă maielei o aromă plăcută, 

fină: carvone, limonene, acetofonă. 

 

4.2. REZULTATE ȘI DISCUȚII PRIVIND BRIOȘELE AGLUTENICE 

 

În acest subcapitol sunt prezentate rezultatele cu privire la  produsele finite 

fabricate cu maia de quinoa, respectiv cu maia din orez,  inoculate și prin fermentație 

spontană la trei momente diferite de fermentare: momentul zero, momentul 12 ore de 

fermentare, respectiv după 24 de ore de fermentare. 

În urma analizei statistice prin metoda comparațiilor multiple se observă 

diferențe semnificative din punct de vedere statistic (p<0,05) a conținutului de 

aminoacizi, minerale, compuși de aromă între brioșa aglutenică produsă cu maia de 

quinoa cu Lp la momentul zero de fermentație comparativ cu cea produsă cu maia 

fermentată după 12 respectiv 24 de ore. Acest lucru este justificat prin conținutul 

diferit în compuși bioactivi ai maielei de quinoa QP, existând coeficienți de corelație 

care indică legături puternice între conținutul de compuși bioactivi ai maielei, 

respectiv ai produsului finit. Astfel, între conținutul de acid folic al maielei de quinoa cu  

Lp și brioșele produse există un coeficient de corelație de r=0,995, între conținutul de 

aminoacizi bazici, acizi, ɣ -aminobutirici, alifatici și aromatici ai maielei de quinoa  
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inoculate și a produselor finite rezultate există coeficient de corelație de 0,001, 0,995,  

0,981, 0,987, 0,975. 

În ceea ce privește conținutul brioșelor fabricate cu maia de orez fermentată  

spontan sau cu Lactobacillus spicheri (Sp), se observă diferențe asigurate din punct de  

vedere statistic (p<0,05) între conținutul de aminoacizi,  minerale și compuși de 

aromă, rezultate justificate prin conținutul diferit de aminoacizi ai maielelor de orez. 

Coeficienții de corelație de 0,991, 0,996, 0,989, 0,997, 0,999, indică legături 

puternice între conținutul de aminoacizi bazici, acizi, ɣ -aminobutirici, alifatici și 

aromatici ai maielei de orez fermentate cu Sp și a produselor finite. 

De asemenea, s-a observat o legătură extrem de puternică între aciditatea 

produsului finit și dezvoltarea numărului total de drojdii și mucegaiuri (NTDM), 

justificată prin formarea în timpul fermentației controlate a acidului lactic, acetic 

precum și, posibil a unor peptide cu rol antifungic. Astfel, între conținutul de aciditate 

al brioșei aglutenice fabricate cu maia de quinoa cu Lp și NTDM există un coeficient de 

corelație de 0,959, iar între conținutul de aciditate al brioșei aglutenice fabricate cu 

maia de orez cu Sp și NTDM există un coeficient de corelație de 0,942. 

 

CAPITOLUL V. CONCLUZII ȘI DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE 

5.1. CONCLUZII PRIVIND MATERIILE PRIME 

 

În urma analizelor efectuate în cadrul primei direcții de cercetare a compoziției 

chimice a materiilor prime utilizate în fabricarea brioșelor aglutenice funcționale, s-au 

remarcat următoarele aspecte: 

Materia primă cu un conținut semnificativ statistic diferit în proteine, 

aminoacizi, macro și micro elemente, fenoli totali, activitate antioxidantă față de 

celelalte materii prime, este făina de quinoa. Aceasta are un conținut de proteine de 

14,5%, lizină de 3,1 g/100g proteină, histidină de 2,4 g/100g proteină, triptofan de 0,9 

mg/100g proteină, un conținut de fenoli totali de 451 µg GAE/100 g, o activitate de 

captare a radicalilor liberi de 92,05% și un conținut de Ca de 18,09 mg/100g,  Mg de 

303,43 mg/100g, K de 813,92 mg/100g. În ceea ce privește făina de orez, acesta se 

remarcă print-un conținut de proteine de 8,5%, lizină de 1,2 g/100g proteină, histidină 

de 1,2 mg/100g proteină, triptofan de 0,6 g/100g proteină printr-un conținut de fenoli 

totali de 258 µg GAE/100 g, o activitate de captare a radicalilor liberi de 83,58 % și un 

conținut de Ca de 15,02 mg/100g,  Mg de 231,36 mg/100g și K de 437,18 mg/100g. 

5.2. CONCLUZII PRIVIND SEMIFABRICATUL DE TIP MAIA 

În urma analizelor efectuate în cadrul celui de al II-lea obiectiv, și anume, 

studierea influenței calitative și nutriționale a bacteriilor lactice acide asupra maielelor  

din quinoa și orez supuse procesului de fermentare, s-au remarcat următoarele 

aspecte: 
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Un parametru care suferă modificări în timpul fermentației este creșterea 

celulară a Lp, respectiv Sp. Astfel, plecând de la o concentrație de  3,2 log ufc/ml maia, 

după 24 de ore de fermentare s-a atins o concentrație de log 13,5 ufc/ml, ceea ce 

confirmă capacitatea Lp de a dizlocui microflora inițială a făinii și a domina microflora 

în timpul fermentației. În cazul maielei de orez cu Sp , de la o concentrație inițială de 3,2  

log ufc/ml maia s-a ajuns dupa 24 de ore de fermentare la o concentrație finală de 12,4 

log ufc/ml. 

Deși Sp a fost izolat din maielele de orez, se pare că adaptabilitatea acestuia este 

mai scăzută comparativ cu cea a Lp, ceea ce arată încă o dată capacitatea acestuia de a 

se adapta în medii cât mai diverse. 

 O dată cu creșterea timpului de fermentare, în cazul maielelor inoculate 

comparativ cu cele prin fermentație spontană, are loc o creștere semnificativă din 

punct de vedere statistic a conținutului următorilor compuși: minerale, aminoacizi, 

compuși de aromă, fenoli totali. Creșterea conținutului de aminoacizi este justificată 

prin hidroliza proteinelor de către Lp respectiv Sp datorită sistemului lor proteolitic, 

descompunere care se finalizează cu formarea compușilor de aromă și a fracțiunilor 

proteice identificate prin SDS PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis). 

5.3. CONCLUZII PRIVIND BRIOȘELE AGLUTENICE 

Față de alimentele convenționale, tehnologia produselor aglutenice 

funcționale are un obiectiv suplimentar important care este identificarea, cuantificarea 

și optimizarea componentelor bioactive cu rol funcțional, precum și monitorizarea 

acestora în produsul finit. În urma realizării celui de al III-a obiectiv general și anume 

obținerea unui produs funcțional aglutenic și inovativ pentru persoane cu nevoi 

speciale au fost formulate următoarele concluzii: 

Brioșele obținute sunt produse naturale, fără adaosuri de coloranți sintetici, 
conservanți, arome sau diverse premixuri, cu un aport ridicat de nutrienți și sunt 
destinate cu preponderență persoanlelor celiace, precum și persoanelor care nu au 
intoleranță la gluten. 

În urma analizelor efectuate în cadrul celei de a III-a direcție de cercetare s-a 
remarcat faptul că adaosul maielei de quinoa cu Lp, respectiv a celei de orez cu Sp, 
determină o creștere semnificativă din punct de vedere statistic a conținutului de 
minerale, de aminoacizi precum și a compușilor de aromă. 

În urma interpretării rezultatelor analizei senzoriale s-a concluzionat că 
preferința consumatorilor se îndreaptă spre brioșa aglutenică cu maia din quinoa QP 
fermentată 24 de ore. 

În ceea ce privește calitatea microbiologică a brioșelor cu maia fermentată cu 

LAB, 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 cerele. 
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În ceea ce privește posibilitatea de a produce aceste brioșe într-o unitate de 

industrie alimentară se poate concluziona că fluxul tehnologic nu necesită dotări 

deosebite făță de produsele convenționale și că parametrii de lucru pot fi aceeași. 

Perspective de viitor 
Din cercetările efectuate în cadrul prezentei teze de doctorat se desprind noi 

direcții de cercetare menite fie să clarifice anumite aspecte insuficient tratate, fie să 

dezvolte noi oportunități de cercetare. 

Noile idei de cercetare pot fi îndreptate în următoarele direcții: 

1. Identificarea și studierea peptidelor antioxidante rezultate în urma fermentării cu 

LAB, printr-o tehnică nouă RP-HPLC (Reversed Phrase High Performance Liquid 

Cromatography), peptide care pot avea  influențe pozitive asupra sănătății umane, 

conform ultimelor studii de specialitate 

2. Influența consistenței inițiale a maielei asupra gradului de dezvoltare celulară a 

lactobacililor și implicit asupra compușilor funcționali din maia. 

3. Influența anumitor parametrii: temperatură, timp, gradul de extracție al făinii de 

quinoa și orez, adaosul de glucide asupra dezvoltării celulare și asupra compușilor 

bioactivi. 

2. Efectuarea unui studiu comparativ între aportul de substanțe nutritive provenite din 

surse naturale (quinoa și orez) și surse sintetice. 

3. Elaborarea unor noi produse aglutenice și nu numai prin utilizarea maielelor lactice 

și urmărirea influenței acestora asupra compușilor funcționali din produsul finit. 

4. Studierea influenței maielelor de quinoa și orez asupra calității texturale a 

produselor aglutenice funcționale. 

 

Elementele de originalitate al tezei 

 
Elementele de originalitate ale prezentei teze de doctorat constau în: 

1. Studiul influenței tulpinii  Lactobacilus Spicheri DSM (Leibniz Institute-German 

Collection of Microorganism and Cell Cultures ) 15429 asupra compușilor funcționali 

din maiaua de orez  și din produsul finit. 

2. Studiul influenței tulpinii Lactobacillus Plantarum ATCC (American Type Culture 

Collection)  8014 asupra compușilor funcționali din maiaua de quinoa  și din produsul 

finit. 

3. Studiu de adaptabilitate a tupinii Lp ATCC 8014 în maiaua de quinoa, fiind primul 

studiu de adaptabilitate a acestei tulpini într-un mediu alcătuit din făină de quinoa. 

4. Utilizarea unor tehnici avansate (GS/MS, HPLC cuplat cu LC/MS, SDS-page, 

spectrometria de absorbție atomică) pentru stabilirea compoziției chimice detaliate a 

maielelor și a produsului finit 

5. Identificarea unor compuși bioactivi în făina de quinoa și orez cu aplicabilitate în 

industria alimentară, în vederea obținerii unui produs pentru nutriție specială. 


	3.2.1. Cuantificarea principalilor compuși chimici ai principalelor materii prime utilizate în fabricarea produsului finit
	3.2.3. Obținerea unui produs funcțional inovativ pentru persoanele celiace

