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INTRODUCERE 
 

În țara noastră  un om consumă în medie circa 100 kg de pâine albă anual. În cazul 

obţinerii pâinii  din făină tip (480, 550 sau 650), denumită făină albă datorită gradului de extracție 

cuprins între  0-30 %, având un grad de extracție atât de scăzut, toate substanțele benefice (tărâțe, 

germeni) se pierd ȋn mare măsură. La rândul lor, fibrele alimentare, renumite pentru valoarea lor 

nutriţională, sunt eliminate aproape complet. Astfel, făina albă este foarte săracă ȋn vitamine, 

minerale, proteine și fibre. Se știe că aminoacizii esențiali, care se găsesc și în bobul de grâu, nu 

pot fi sintetizați de organism, drept pentru care apare nevoia majoră de a fi primiți prin 

alimentație. Pentru aceasta, trebuie știut faptul că în măsura în care făina este mai fină și mai albă, 

în aceeași măsură aminoacizii esențiali din proteinele de grâu sunt și ei într-un număr mai mic; 

(SLUIMER, P 2001). 

OMS și FAO, printre multe alte organizații recunoscute la nivel naţional, au recunoscut că 

există peste 2 miliarde de oameni din ȋntreaga lume care suferă de o varietate de deficiențe de 

micronutrienți. Până în prezent, peste 50 de țări au aprobat strategii naţionale de fortifiere 

obligatorie a făinii de grîu şi a făinii de grîu durum prin adăugare de fumarat feros (C4H2FeO4) şi 

acid folic (acid pteroil monoglutamic) forma sintetică a fierului și a folatului (tetrahidrofolat).   

Conform cercetărilor  făcute de  SVETLANA . POPEL, (2010), cea mai efectivă şi accesibilă 

cale de asigurare a populaţiei cu vitamine şi micronutrienţi este fortifierea suplimentară a 

produselor alimentare de larg consum şi de consum zilnic, în special a făinii şi a produselor de 

panificaţie cu aceste substanţe. Fortifierea alimentelor nu trebuie să diminueze calităţile nutritive 

şi calitatea lor, în special să nu schimbe esenţial gustul sau asimilarea altor substanţe nutritive ce 

se conţin în ele, să nu reducă termenul de valabilitate, să nu modifice caracteristicile de 

inofensivitate a produselor. 

Încorporarea produselor din linte în hrană a fost subiectul multor cercetări și a rezultat 

într-o diversitate de posibile utilități ale boabelor de linte în hrană (Boye et al., 2010). Produse 

care au la bază cereale și includ pâinea sau, produse de panificație, paste și tăiței sunt utilități 

foarte promițătoare (Gomez et al., 2003; Li & Vasanthan, 2003; Zhao et al., 2005; Anton et al., 

2008a; Bildstein et al.,2008). Gustări extrudate și prăjite sunt de asemenea potrivite pentru 

asemenea utilități (Annapure et al., 1998; Thakur & Saxena, 2000; Anton et al., 2008; Anton et al., 

2009a; Ryland et al., 2010). 

Rezultatele obținute în ceea ce privește posibilitățile utilizării făinii de linte în amestecuri 

cu făină de grâu la producția de pâine a confirmat tendința actuală de îmbogățire a produselor 

tradiționale. Pâinea experimentală preparată din amestec de făină de grâu și făină din linte redată 

în comparație cu pâinea normală, are un volum mai mic. Ȋnsă, din punct de vedere nutritiv are un 

conținut mai mare de proteine cu o structură, fracțiune adecvată, precum și un conţinut mai mare 

de minerale indispensabile pentru organismul uman cea ce arată că pâinea  obţinută  a fost 

îmbunătățită semnificativ. (ANTON, A.și COLAB. 2008). 

Făina de linte crește valoarea nutritivă a pâinii, dar în același timp modifică proprietățile 

reologice ale aluatului și, în cele din urmă, calitatea sensorială. Cu toate acestea făina de linte este 

un ingredient comun și cu potenţial ȋn dezvoltarea unei noi generații de produse alimentare 

sănătoase (MAN ȘI PĂUCEAN 2013).  

Cercetările din această lucrare au fost realizate în laboratoarele de Control al Calității 

Alimentelor, laboratorul LICSA, laboratorul AGRIAL din cadrul Facultataţii de Știința și Tehnologia 
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Alimentelor, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, analizele 

privind conţinutul în  micro și macro elemente, aminoacizilor și  reologice  au fost realizate ȋn 

laboratorul de Panificație și Reologie dar și în cadrul Platformei de Cercetări Interdisciplinare din 

cadrul  Facultății de Tehnologia Alimentelor din cadrul USAMV a Banatului Timişoara. 

 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE TEZEI 
 

 SCOPUL TEZEI 
 

Cercetările efectuate în cadrul tezei de doctorat ,,Studiul parametrilor de calitate a 

produselor de panificatie obţinute din făină fortifiată cu leguminoase,,  au ca scop  principal  

identificarea dozelor optime de leguminoase (Lens culinaris), in vederea fortifierii făinii 

albe de grâu pentru ridicarea valorii nutritive și  a valorificării acesteia ȋn produse de 

panificaţie. 

 

OBIECTIVE  

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

stabilite ca şi obiective ale prezentei teze: 

 

1. Cuantificarea principalilor compuşi chimici ai făinii de grâu, făinii de linte 

şi a făinurilor compozit 

2. Evaluarea parametrilor reologici ai aluaturilor obținute din făinurile 

fortifiate cu făină de linte (Lens culinaris) 

3. Obținerea unui produs funcțional inovativ pentru persoane cu nevoi 

nutriționale speciale 

 
 

STRUCTURA TEZEI 
Teza de doctorat intitulată “Studiul parametrilor de calitate a  produselor de 

panificație obținute din făină fortifiată cu  leguminoase” este structurată în două părţi 

principale, prima parte „ Stadiul actual al cunoaşterii ȋn domeniul produselor de panificație 

obținute din făină fortifiată cu  leguminoase” incluzând studiul de literatură, iar cea de a doua 

parte „Contribuţii originale la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul produselor de panificație 

obținute din făină fortifiată cu  leguminoase” incluzând contribuţii personale, rezultate, concluzii 

şi perspective de cercetare. 

PARTEA ȊNTÂI, „STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII ȊN DOMENIUL PRODUSELOR DE 

PANIFICAȚIE OBȚINUTE DIN FĂINĂ FORTIFIATĂ CU  LEGUMINOASE” este structurată ȋn două 

capitole. 

Capitolul I FORTIFIEREA ALIMENTARĂ cuprinde 5 subcapitole în care sunt prezentate 

rezultatele obţinute după un amplu studiu bibliografic şi anume: situaţia actuală a carenţelor de 

nutriţie la nivel global, clasele de consumatori care au nevoie de o nutriție specială,  importanţa 

fortifierii alimentelor, produsele ce se pretează fortifierii precum şi modalităţi de realizare a 

procedeului de fortifiere.  

CAPITOLUL II PREZENTAREA ȘI CARACTERIZAREA LEGUMINOASELOR prezintă ȋn 

cele patru subcapitole ale sale generalităţi privind leguminoasele ce pot fi adăugate integral sau 

fracționat ȋn unele produse alimentare, producţia la nivel mondial şi compoziţia chimică a 
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acestora. Din studiile realizate reiese că lintea este un produs vegetal folosit ȋn alimentaţia 

populației asiatice și mediteraneană. Analizând compoziţia chimică, lintea a fost catalogată ca 

aliment de grad nutrițional A datorită conținutului ridicat de fibre, fier, magneziu, fosfor și 

proteină și conținutului extrem de scăzut de grăsimi.  

Analizând consumul de linte comparativ cu a făinii de grâu în România şi beneficiile 

medicale ale boabelor de linte s-a studiat posibilitatea de integrarea boabelor de linte ȋn 

compoziţia unui produs funcțional inovativ dedicat anumitor clase de consumatori. 

PARTEA A DOUA,  CONTRIBUŢIA PERSONALĂ este structurată ȋn patru capitole. 

Capitolul III. SCOP ȘI OBIECTIVE, cuprinde scopul și obiectivele specifice tezei. 

Capitolul IV. MATERIALE ȘI METODE UTILIZATE se focusează pe prezentarea 

materialului experimental și a celor trei protocoale de lucru aferente cercetărilor ȋn cadrul celor 8 

subcapitole ale sale.  

Capitolul V. Rezultate și discuţii diseminează pe parcursul a trei subcapitole rezultatele 

obținute privind analiza făinurilor compozit, reologiei aluaturilor compozit, a probelor de pâine 

precum și interpretarea statistică a acestora. 

Capitolul VI. Concluzii şi recomandări prezintă concluziile care au rezultat în urma 

studiilor efectuate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “ Studiul parametrilor de calitate a  

produselor de panificație obținute din făină fortifiată cu  leguminoase şi a ȋndeplinirii celor 

trei obiective ale tezei, urmate de recomandările aferente. 

 
CONTRIBUŢIA PERSONALĂ 
CAPITOLUL III. MATERIAL ŞI METODE 

 

3.1 MATERIALUL BIOLOGIC 
Materialul biologic utilizat în vederea efectuării experimentelor este format din probe de 

linte roșie și verde (Lens culinaris) – fig. 1, probele de făină albă de grâu – fig. 1 de făinurile 

compozit – fig. 2, de probele de aluat – fig. 3 și de produsul finit reprezentat de probele de pâine – 

fig. 4. 
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Materialul experimental: a – Făina  de linte roșie, b - Făina de linte verde, c - Făină albă de grâu. Fig. 1. 

În acest studiu s-au examinat 2 tipuri de linte și un tip de făină de grâu, și anume: Făină albă de 

grâu, de tip 650 – fig. .1.c, Făina de linte roșie – fig. 1.a și Făina de linte verde – fig. 1.b. 

 

 

Materiile prime și făinurile compozit. Fig. 2 

Amestecurile care conțin 10%, 15%, 20%, respectiv 30% făină de linte verde şi roşie (ca 

procente de substituţie a făinii de grâu) au fost denumite făinuri compozit. 

Făinurile compozit obținute au fost depozitate în recipiente de plastic, la temperatura 

camerei, până în momentul utilizării lor – (fig.2). 

  

Probele de aluat Fig. 3 
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3.2 METODE 
În scopul realizării obictivelor propuse au fost modelate trei protocoale experimentale, 

structurate conform celor trei  direcții majore de cercetare. 

 

3.2.1.   Studiul făinii de grâu, al făinii de linte (Lens culinaris), dar și al diferitelor 

mixuri ale acestora, sub aspect compozițional 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-a urmărit protocolul experimental ilustrat în Fig.4 

 

 
 

Protocol experimental al cercetărilor privind caracterizarea făinii de grâu și a făinii de leguminoase (Lens culinaris) Fig. 4. 

În acest sens au fost elaborate următoarele obiective specifice: 
 Evaluarea principalilor parametri nutriționali ai făinii de grâu, făinii de linte (Lens 

culinaris) și a făinurilor compozit, aplicând diverse metode fizico-chimice și tehnica NIRS. 

 Cuantificarea cantității de aminoacizi esențiali și a micro/macroelementelor prin tehnici 

cromatografice și spectofotometrice din făinurile compozit obținute, făinurile de linte și 

proba martor. 

 Identificarea și cuantificarea acizilor grași și a compușilor de aromă din făina de grâu și 

din făina de linte (Lens culinaris), prin tehnica GS-MS, respectiv HS/ITEX/GS-MS. 

3.2.2  Evaluarea parametrilor reologici ai aluaturilor obținute din făinurile fortifiate 

cu făină de linte (Lens culinaris) 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv și pentru obținerea unei imagini de asamblu cât mai 

concludentă asupra calității aluaturilor obținute din făinurile compozit, acestea au fost analizate 

prin diferite metode reologice enumerate în fig. 5 care utilizează aparatură de ultimă generație, 

generând rezultate foarte precise. 
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Protocol experimental al cercetărilor privind caracterizarea aluaturilor fortifiate cu  

făină de leguminoase (Lens culinaris). Fig. 5. 

 

3.2.3.Obținerea unui produs funcțional inovativ (destinat persoanelor cu nevoi 
nutriționale speciale) 

 

În vederea atingerii acestui obiectiv s-a urmărit protocolul experimental din fig. 6. Conform 

acestuia, au fost elaborate următoarele obiective specifie: 

 Valorificarea făinurilor compozit în procesul de panificație și optimizarea rețetei 

de fabricare a pâinii fortifiate. 

 Evaluarea produselor finite obținute din punct de vedere  nutriţional, fizico-

chimic, microbiologic, psiho-senzorial. 

 Evaluarea influenței făinii de leguminoase asupra parametrilor urmăriți prin analiza 

statistică variată  (ANOVA). 

 Discriminarea probelor prin analiza statistică. 
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Protocol experimental al cercetărilor privind caracterizarea aluatului și a pâinii fortifiate cu făina de leguminoase (Lens 

culinaris). Fig. 6. 

CAPITOLUL IV. REZULTATE ȘI DISCUŢII 

4.1 REZULTATE ȘI DISCUȚII PRIVIND FĂINURILE COMPOZIT  

În acest subcapitol sunt prezentate rezultatele cu privire la probele reprezentate de către 

făinurile compozit luate în studiu ca și materie primă. Asupra acestora s-a aplicat analiza statistică 

univariată (ANOVA1) completată de testul de semnificație Tukey. 

Centralizând statistic multitudinea de rezultate obţinute ȋn acestă parte a tezei se poate 

remarca faptul că odată cu creșterea raportului de făină de linte adăugată are loc o creștere 

semnificativă a conținutului în cenușă, în elemente minerale, în proteine, ȋn aminoacizi, ȋn lipide 

totale, în acizi grași esențiali (şi implicit a acidităţii), ȋn zaharuri, ȋn fibre şi o scădere a umidităţii, a 

procentului de amidon faţă de făinurile compozit rezultate integral din grâu. Aceste diferenţe 

cresc în mixurile studiate proporțional cu creșterea raportului făinii de linte în amestec. 

Analizând diferenţele ȋntre compoziţia chimică a făinurilor de linte roşie şi verde a ieşit ȋn 

evidenţă faptul că făina de linte roşie are un conţinut mai ridicat ȋn minerale, proteine, acizi graşi 

esenţiali, amidon, zaharuri şi mai scăzut ȋn cenuşă, lipide, fibre. Ȋn ceea ce priveşte conţinutul ȋn 

aminoacizi şi umiditate diferențele dintre cele două tipuri de făină de linte sunt neglijabile. 

 

4.2 REZULTATE ȘI DISCUȚII PRIVIND REOLOGIA ALUATURILOR COMPOZIT  

În cadrul acestui subcapitol au fost  diseminate rezultatele obținute în cadrul obiectivului 

al doilea, și anume, analiza reologică a aluaturilor obținute din făinurile compozit propuse pentru 

analiză. Rezultatele obținute în cazul făinurilor cu adaos de linte roșie și verde în procent de 10%, 

15%, 20%, 30% au fost comparate cu cele ale unei probe martor din făină de grâu. Pentru a se 

observa diferențele dintre cele 9 probe s-a apelat la o prelucrate statistică Tuke, completată de 

regresia liniară Pearson, pentru a se putea observa diferenţele și asemănările dintre probele 

analizate. 

Comparând rezultatele obținute în cazul făinurilor compozit analizate, se observă că 

odată cu creșterea raportului făinii de linte adăugat (10%, 15%, 20% şi 30%) crește și capacitatea 

de hidratare a mixurilor de făină luate în studiu. Creșterea capacității de hidratare cu 1-4% este 

determinată de creșterea cantităților de proteine și fibre alimentare odată cu adăugarea făinii de 

linte în rapoartele prezentate mai sus. 

Pentru aluaturile cu adaos de linte roșie, s-a evidenţiat o strânsă legătură între cantitatea 

de linte adăugată și timpul de formare a aluaturilor. La o cantitate de 10%-15% linte roșie sau 

verde adăugată timpul de formare a aluatului este cu 2-3 minute peste proba martor, iar pentru 

probele de aluat cu adaos de linte roșie și linte verde 30% este de două ori și jumătate mai mare 

pentru lintea roșie și de trei ori în cazul lintei verzi. 

Odată cu adaosul făinii de linte se modifică și proprietatea de înmuiere a aluatului. Se 

constată faptul că înmuierea a fost influențată în mare proporție de creșterea procentajului făinii 

de linte. 

Comportamentul aluatului în timpul amestecării este dat de: (WA%) care reprezintă 

capacitatea de hidratare a făinurilor necesară pentru atingerea unui cuplu de 1,1 Nm și de (ST, 

min.) care este reprezentat de timpul de menținere al cuplului de 1,1 Nm.  
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Rezultatele obţinute ȋn teste arată că odată cu creșterea raportului făinii de linte adăugată 

crește și valoarea WA de la  57.18% FM (Făina martor)  până la un maximum de 61.50% pentru 

FLV(Făină cu adaos de linte verde) 30% și 59.20% în cazul FLR(Făină cu adaos de linte roşie) 

30%, dar în același timp stabilitatea aluaturilor scade până la un minimum de 5.48 min. FLR 30%, 

respectiv 6.42 min.  FLV 30%, stabilitate care indică o plasticitate de aproape 2 ori mai mică față 

de FM. Modificarea timpilor reprezentativi ai stabilității aluaturilor se datorează aportului de fibre 

și proteine neglutenice care perturbă rețeaua de gluten existentă în FM. Parametrii care măsoară 

gelatinizarea amidonului, activitatea enzimatică și viteza de gelatinizare a amidonului β sunt 

caracterizați de o scădere invers proporțională cu procentul făinii de linte adăugate, deoarece, 

conținutul în amidon a acestora este inferior făinii albe de grâu. 

Odată cu ridicarea procentului făinii de linte adăugată capacitatea de reținere a gazelor 

scade, motivul principal fiind faptul că făina de linte este lipsită de proteine glutenice și are un 

conținut mai ridicat de fibre. Diferențele apărute între probele fortifiate cu linte roșie sau verde, se 

datorează faptului ca lintea roșie are un conținut proteic mai ridicat decât lintea verde. O diferență 

de două ori mai mare în cazul probelor de făină fortifiată cu un procent de 10% și 15% linte roșie 

sau verde, iar în cazul probelor fortifiate cu un procent de 30% linte verde sau roșie diferența este 

de 4 ori mai mică față de proba martor. 

Activitatea α-amilazei are un maximum de 350 s în cazul probei martor și un minimum de 

97 s în cazul făinii de linte roșie și 221 s în cazul făinii de linte verde. Conform stasului  SR ISO 

3093/1997 probele cu o valoare a α-amilazei încadrată între limitele ic 220-280 s, sunt 

considerate făinuri cu conținut normal de enzime, iar în acest interval se încadrează doar proba de 

linte verde FLV100%, celelalte probe situându-se peste limita de ic <160 s și sunt clasificate ca 

probe cu conținut ridicat de α-amilază. 

Se observă faptul că odată cu adăugarea făinii de linte roșie și verde procentul de gluten 

din aluat scade de la un procent de 28.5% FM până la un minim de 20.3% FLV 30% respectiv 21.2 

FLR 30%. 

 

4.3. REZULTATE ȘI DISCUȚII PRIVIND PROBELE DE PÂINE  

În acest subcapitol sunt prezentate rezultatele cu privire la cele patru prototipuri de 

pâine funcțională obținută din amestecul făinii de grâu (tip 650) cu făină de linte roșie și/sau 

verde, în proporție de 10%, 15%, 20% și 30%. Pentru a putea evidenția avantajele și/sau 

dezavantajele fortifierii făinii, probele includ și pâinea obținută exclusiv din făina de grâu (PL0%), 

aceasta fiind considerată probă martor. 

Probele de pâine studiate înregistrează o umiditate cuprinsă între 41% și 45%.  Pâinea 

obținută din 100% făină de grâu înregistrează o umiditate semnificativ mai scăzută decât probele 

obținute din făinurile compozit fortifiate, umiditatea acestora crescând semnificativ pe măsura 

creșterii raportului făinii de linte. 

De asemenea, în urma analizei statistice variate (ANOVA) a datelor s-a remarcat un 

conținut al umidității semnificativ mai ridicat (p < 0.01) în cazul probelor de pâine obținute în 

urma fortifierii făinii de grâu cu făină de linte verde, față de cele obținute prin fortifiere cu făină de 

linte roșie. 

Asemănător umidității, conținutul de cenușă este influențat într-o foarte mare proporție 

(98.04%, respectiv 96.22%) de creșterea proporției de făină de linte adăugată. Cel mai ridicat 

conținut de cenușă se evidențiază la proba de pâine obținută din făina compozit fortifiată cu 30% 

făină de linte verde. 
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Dintre cele 7 elemente minerale determinate: calciu, fier, potasiu, zinc, magneziu, mangan 

și cupru, proba martor înregistrează cea mai scăzută cantitate în timp ce probele fortifiate cu 30% 

făină de linte (roșie și verde) înregistrează o cantitate de 4 ori mai mare a acestora. În general, la 

același raport al făinii de linte, pâinea cu făină de linte verde înregistrează un conținut al 

elementelor minerale mai ridicat. În probele de pâine ca produs finit s-a identificat un conținut 

mai redus al proteinelor față de conținutul acestora în probele de făinuri corespondente.  

Cantitatea de aminoacizi atât esențiali, cât și neesențiali crește proporțional cu creșterea 

raportului făinii de linte, iar diferențele dintre cele două tipuri de linte sunt neglijabile.  

Se remarcă un conținut semnificativ mai redus de lipide în pâinea din făina de grâu și un 

conținut mai ridicat al acestora în pâinea fortifiată, diferențele fiind semnificative încă de la 

proporția de 10%. La același raport al făinii de linte, se observă un conținut de lipide semnificativ 

mai crescut la produsele care conțin linte verde 

O mare parte dintre acizii grași polinesaturați identificați în toate probele de pâine sunt 

de tipul ω-6, ceea ce duce la un raport al acizilor grași ω-6/ω-3 mai ridicat decât cel dat în 

literatura de specialitate ca fiind optim. 

Conținutul de amidon din probele de pâine scade odată cu creșterea cantității de făină de 

linte introdusă în compoziția acestora. În general, la același raport al făinii de linte, pâinea cu făină 

de linte verde înregistrează un conţinut de amidon ușor mai ridicat decât pâinea cu făină de linte 

roșie. 

Asemănător conținutului de amidon, conținutul de zaharuri din probele de pâine scade 

odată cu creșterea cantității de făină de linte introdusă în compoziția acestora. Conținutul de 

zaharuri al probei martor este de 6.7% și scade treptat, ajungând la 1.16% în pâinea cu 30% făină 

de linte verde. Corelograma obținută este descrisă printr-o dreaptă de regresie cu panta 

descendentă, ceea ce confirmă relația liniară inversă de intensitate puternică dintre conținutul de 

făină de linte și zaharuri. 

În cazul tuturor rapoartelor de făină de linte studiate, pâinea cu făină de linte verde 

înregistrează un conținut de zaharuri semnificativ mai scăzut decât pâinea cu făină de linte roșie. 

Se remarcă un conținut de fibre scăzut la proba martor, în timp ce la pâinea fortifiată cu 

făină de linte conținutul de fibre este semnificativ îmbunătățit (p < 0.001) încă de la raportul de 

10%, ajungând ca pâinea cu 30% făină de linte să înregistreze un conținut de fibre de 8 ori mai 

ridicat decât proba martor. În general, se observă un conținut de fibre mai crescut la pâinea 

fortifiată cu linte verde. 

Se observă o aciditate scăzută la pâinea obținută exclusiv din făina albă de grâu și o 

aciditate ridicată la pâinea fortifiată cu făină de linte. Pe măsura creșterii raportului făinurilor de 

linte crește și aciditatea produselor finite obținute. La același raport al făinii de linte, pâinea 

fortifiată cu linte verde înregistrează o aciditate mai mare comparativ cu pâinea fortifiată cu făină 

de linte roșie. 

Profilul senzorial al pâinii, şi anume, profilul de aromă este îmbogățit odată cu 

introducerea în compoziția acesteia de noi ingrediente, în cazul de față, odată cu suplimentarea 

produsului cu făina de linte roșie și verde.  

Făina de linte este bogată în fibre, minerale, proteine, iar adăugarea acesteia în făină va 

avea o influenţă determinantă asupra parametrilor tehnologici ai acesteia, reflectându-se ȋn 

calitatea produsului finit, pâinea. Adăugarea făinii de linte în produsele de panificaţie are ca 

principal efect scăderea elasticității  acestora. 

Un avantaj al adaosului de fibre este acela de creştere a productivităţii, deoarece acestea 

determină creşterea capacităţii de hidratare, a făinii, prin urmare, din aceeaşi cantitate de făină se 

pot obţine un număr mai mare de produse. 
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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 (HORIMOTO ȘI COLAB.,1995). 

Făcând o comparatie cu proba martor, s-a observat că la prototipurile de pâine cu făină de 

linte roșie a avut loc o ușoară creștere a numărului total de drojdii și mucegaiuri, acest lucru 

datorându-se procentului mai crescut de apă ce asigură microorganismelor condiții prielnice de 

dezvoltare.  

În cazul prototipurilor cu făină de linte verde s-a ȋnregistrat o scădere a drojdiilor și 

mucegaiurilor, odată cu mărirea procentului de linte verde în pâine. 

 

CAPITOLUL V 

CONCLUZII ŞI DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE 

 

5.1. CONCLUZII PRIVIND FĂINURILE COMPOZIT 

În urma analizelor efectuate în cadrul primei direcții de cercetare “Studiul făinii de grâu, 

al făinii de leguminoase (Lens culinaris), dar și al diferitelor mixuri ale acestora  sub aspect 

compozițional s-au remarcat următoarele aspecte: 

Făina de linte, atât roșie, cât și verde, are proprietăți fizico-chimice semnificativ diferite 

față de făina albă de grâu.  

În general, făinurile de linte înregistrază un conținut mai ridicat de proteină (27,2%), 

cenușă (2,46%), fibre (4,8%), lipide (2,02%), elemente minerale (Cu, Mn, Mg, Zn, Fe, Ca și K), 

aminoacizi esențiali (lizină, valină, treonină, leucină, izoleucină și treonină), acizi grași esențiali  

(acid oleic și linolenic), prezentând și un raport mai bun al acizilor grași ω-6/ω-3 (4,69 pentru 

PLR 100%). Totodată, făina de linte prezintă un conținut mai redus de apă (11%) și amidon 

(57,2%), prezentând și o aciditate mai ridicată (7,7 grade aciditate) decât făina de grâu (2,8 grade 

aciditate).  

Între cele două tipuri de făină de linte studiate s-au remarcat, de asemenea, diferențe 

semnificative. Făina de linte verde prezintă un conținut mai ridicat de fibre, aminoacizii esențiali și 

acizii grași polinesaturați ω-3, prezentând totodată și cea mai scăzută valoare energetică, în timp 

ce făina de linte roșie înregistrază un conținut mai crescut de proteine, zaharuri și elemente 

minerale, prezentând totodată și o aciditate mai ridicată.  

În cazul făinurilor compozit studiate, diferențele dintre cele două tipuri de linte nu sunt 

atât de evidente, acestea devenind semnificative doar la raportul de 20% și 30%. În schimb, ceea 

ce se observă este o îmbunătățire semnificativă a parametrilor fizico-chimici, odată cu creșterea 

raportului de substituție a făinurilor de linte, ceea ce atestă faptul că făina de linte poate fi utilizată 

pentru fortifierea făinii de grâu. 

În scopul valorificării făinii de linte ca ingredient în panificație, s-a urmărit conturarea 

profilului de aromă al acestuia prin studiul compușilor volatili. 

 Utilizând tehnica ITEX/GC-MS au fost separați și cuantificați un număr de 9 compuși 

volatili reprezentativi pentru clasa alcoolilor, aldehidelor și a cetonelor, toți compușii identificați 

în proba de făină martor s-au regăsit și în probele de linte. Principalii compuși de aromă 

identificați în făinurile analizate fac parte din clasa alcoolilor  (74.62 - 37.06 %). 

În urma analizelor fizico chimice  realizate pe făinurile compozit, prototipurile care se 

preteză cel mai bine pentru a fi încorporate în produsele de panificație din punct de vedere al 
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acestora este  făina compozit cu un raport de substituție al făinii de linte verde dar și roșie de 20 și 

30%, deoarece în aceste făinuri compozit toate rezultatele obținute pentru parametri nutriționali 

și de calitate au avut valorile cele mai apropiate de necesarul zilnic de nutrienți necesari 

organismului uman  pentru o bună  dezvoltare și funcționare. 

5.2. CONCLUZII PRIVIND PARAMETRI REOLOGICI AI ALUATURILOR 

COMPOZIT 

În urma analizelor efectuate în cadrul celei de a doua direcții de cercetare “ Evaluarea 
parametrilor reologici ai  aluaturilor obținute din făinurile fortifiate cu făină de leguminoase (Lens 
culinaris)” s-au remarcat următoarele aspecte: 

Odată cu creșterea raportului de substituție a făinii de grâu cu făină de linte  capacitatea 
de hidratare a aluaturilor înregistrează o creștere de la un minim de (58,9%) în cazul probei 
martor până la un maxim de (62,5%)  pentru proba cu 30% făină de linte. Această creștere se 
datorează conținutului ridicat de fibre și protenine care au un caracter hidrofil. 

Un alt parametru important care suferă modificări considerabile odată cu ridicarea 
raportului de substituție este timpul de dezvoltare al aluatului care pentru proba martor era de 
doar 2 minute, iar pentru proba cu 30% făină de linte crește la 6,1 minute și se datorează unei 
hidratări mai lente din cauza conținutului ridicat de fibre. 

În timp ce dezvoltarea aluatului crește odată cu ridicarea procentului de substituție, 
stabilitatea acestuia scade de la un maxim de 4,4 minute la un minim de doar 2,2 minute. 

Parametrii care arată deformarea aluatului înregistrează la rândul lor o scădere 
semnificativă și anume presiunea maximă scade de la un maxim de (75 mm) până la un minim de 
(39 mm) pe când extensabilitatea scade de la un maxim de (93 mm) la un minim de doar (28 mm) 

Alveograful a înregistrat o scădere în momentul efectuării analizelor pe făinurile 
compozit de la un maxim de (21 cm3) înregistrați în cazul probei martor până la un minim de 
(11,6 cm3) înregistrați în cazul probelor cu 30 % făină de linte.  

Parametrii care mai înregistrează scăderi odată cu ridicarea raportului de substituție a 
făinii de grâu cu făină de linte sunt: Energia de deformare care scade de la un maxim de (229 10-4 
J) în cazul probei martor până la un minim de doar (32 10-4 J) în cazul probelor fortifiate cu 30% 
făină de linte, iar alt parametru care înregistrează o scădere majoră este:  Activitatea enzimatică 
care scade de la un maxim de 350 secunde  în cazul probei martor până la un minim de 97 secunde 
în cazul probelor de linte analizate. 

Adaosul făinii de linte bogată în proteine și fibre influențează în mod negativ rețeaua de 
gluten deoarece odată cu introducerea făinii de leguminoase în rețeaua de gluten în diferite 
procente de substituție aceasta diminuează procentul proteinelor glutenice (glutenină, gliadină) 
prin înlocuirea acestora cu proteine nonglutenice (albumină, globulină) iar cantitatea ridicată de 
fibre perturbă rețeaua de gluten făcând imposibilă reținerea gazelor la un raport de substituție 
mai mare de 20% făină de linte. Astfel cantitatea de gluten umed înregistrată în cazul probei 
martor este de 28,5% pe când cantitatea de gluten umed înregistrată în cazul probelor cu un 
procent de 30% linte este de doar 20,3%. 

În urma analizelor reologice realizate pe făinurile compozit, s-a observat că prototipurile 
care se pretează cel mai bine pentru a fi încorporate în produsele de panificație din punct de 
vedere reologic sunt făinurile compozit cu un raport de substituție al făini de linte verde dar și 
roșie de 10 și 15%. 

 

5.3. CONCLUZII PRIVIND PROTOTIPURILE DE PÂINE 

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 
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obiectivelor celei de a treia direcții de cercetare, “Obținerea unui produs funcțional inovativ 

pentru  nutriție specială”, au fost formulate următoarele concluzii: 

Pâinea cu linte 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. 

Utilizarea făinii de linte  în scopul realizării produselor de panificație, nu ridică probleme 

de ordin tehnologic, acestea putând fi procesate pe modelul liniilor de producție clasice, existente 

în unitățile de panificație. 

În urma analizelor efectuate în cadrul celei de-a treia direcții de cercetare s-a remarcat 

faptul că raportul făinii de linte în făina compozit utilizată pentru obținerea pâinii ca produs finit 

influențează într-o foarte mare proporție (peste 90%) parametrii luați în studiu, corelațiile 

Pearson indicând legături puternice și foarte puternice între aceștia.  

S-a evidențiat o legătură directă, foarte puternică între proporția făinii de linte și 

conținutul de umiditate, cenuşă, proteine, lipide, fibre,  precum și aciditatea pâinii ca produs finit 

și o legătură inversă, puternică între proporția făinii de linte și conținutul de glucide, precum și 

porozitatea, elasticitatea și raportul H/D al probelor de pâine studiate.  

Astfel pâinea obținută exclusiv din făină de grâu înregistrează un conținut semnificativ 

mai redus de umiditate, cenușă, elemente minerale, proteine, aminoacizi, lipide, fibre precum și o 

aciditate mai scăzută față de pâinea fortifiată cu făină de linte, conținuturile acestor parametrii 

crescând semnificativ odată cu creșterea proporției făinii de linte.  

La polul opus se află conținutul de glucide: amidon respectiv zaharuri, care înregistrează 

valori mai ridicate în pâinea din făină de grâu, conținutul acestora scăzând treptat odată cu 

creșterea raportului de substituție al făinii de linte din făina compozit. Asemănător este și cazul 

elasticității, porozității și a raportului înălțime-diametru (H/D) care înregistrează valorile cele mai 

mari în proba martor și valorile cele mai reduse în pâinea cu 30% făină de linte. 

Un criteriu important în făina de linte este reprezentat de efectul acesteia asupra 

profilului de aromă al produsului finit (pâinea), urmărindu-se, în acest sens, compușii volatili din 

probele de pâine luate în studiu prin tehnica HS/ITEX/GC-MS. 

Odată cu suplimentarea pâinii cu făină de linte roșie și verde are loc o îmbogățire a 

profilului de aromă, principalii compuși volatili identificați pe baza cromatogramelor GC-MS 

făcând parte din clasa alcoolilor (2-Metil-1-Butanol ,3-Metil-1-Butanol și 1-Hexanol) și din clasa 

aldehidelor corespondente (Hexanalul și Benzaldehida). Acești compuși au fost identificați în 

concentrații de trei până la opt ori mai ridicate în probele de pâine cu 30% făină de linte,  

comparativ cu proba martor (pâine fără adaos de linte). 

În urma interpretării rezultatelor analizei psiho-senzoriale s-a ajuns la concluzia că 

preferința consumatorilor este îndreptată spre prototipurile de pâine cu 10% și 15% făină de 

linte, scorul de acceptare generală al acestora fiind aproape egal cu cel al probei martor. 

În acest sens s-ar putea concluziona faptul că prin adaosul făinii de linte, se pot 

îmbunătăți parametrii fizico-chimici ai pâinii, însă raportul făinii de linte adăugată este un aspect 

foarte important, creșterea acestuia influentând negativ parametrii de calitate (elasticitate, 

porozitate, raport înățime-diametru, aciditate) ai pâinii ca produs finit. 

Între cele două tipuri de linte studiate, s-au remarcat unele diferențe semnificative. Pâinea 

cu făină de linte verde prezintă un conținut mai ridicat de umiditate, cenușă, elemente minerale, 

proteine, lipide și fibre, în timp ce pâinea cu linte roșie înregistrază un conținut mai crescut de 

zaharuri și aminoacizi.  
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În ceea ce privește calitatea microbiologică a pâinii cu linte, 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. 

Grupul țintă pentru acest produs îl reprezintă femeile însărcinate, copiii, batrânii, dar și 

persoanele care suferă de tulburări ale tubului digestiv sau persoanele supraponderale.  

Utilizarea făinii de linte în scopul realizării produselor de panificație nu ridică probleme 

de ordin tehnologic, acestea putând fi procesate pe modelul liniilor de producție clasice, existente 

în unitățile de panificație. 

Pâinea cu linte se poate numi produs funcțional deoarece are un procent mai ridicat de 

nutrienți naturali benefici organismului uman, in mai multe feluri și care duc la diminuarea sau 

prevenția unor boli sau maladii. 

Din punct de vedere nutrițional și comercial, raportul optim de substituție al făinii de linte 

roșie și verde în făină de grâu este  cel de 10 și 15%. 

 

5.4 DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE 
 

Direcțile viitoare de cercetare vor fi după cum urmează: 

 Extinderea gamei de produse funcționale pe bază de compuși biologic activi extrași din 

făina de linte. 

 Realizarea unui model experimental care să vizeze optimizarea procesului de panificație  

cu făinurile compozit în funcție de profilurile reologice. 

 

 

5.5 ORIGINALITATEA ȘI CONTRIBUȚIILE INOVATIVE ALE TEZEI 

 
Elementele de originalitate ale prezentei teze de doctorat constau în: 

 

 Demonstrarea faptului că raportul făinii de linte în făina compozit utilizată pentru 

obținerea pâinii ca produs finit influențează într-o foarte mare proporție (peste 90%) 

parametrii luați în studiu, corelațiile pearson indicând legături puternice între aceștia.  

 

 Evidenţierea unei legături directe, foarte puternice între proporția făinii de linte și 

conținutul de umiditate, cenuşă, proteine, lipide, fibre precum și aciditatea pâinii ca 

produs finit. 

 

 Rezultatele analizelor fizico-chimice comparative, ce demonstrează faptul că pâinea cu 

făină de linte verde prezintă un conținut mai ridicat de umiditate, cenușă, elemente 

minerale, proteine, lipide și fibre, în timp ce pâinea cu linte roșie înregistrează un conținut 

mai crescut de zaharuri și aminoacizi. 
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