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INTRODUCERE 
 

Dualitatea om-aliment este transpusă în cea mai veche relaţie prestabilită, și 

anume furnizarea substanțelor nutritive necesare organismului uman, într-o manieră 

aparte, admițând proporţii echilibrate și calitative de care acesta are trebuință.  

Alte condiţii esențiale cu privire la alimentaţia corectă sunt: alimente lipsite de 

agenți nocivi, biotici sau abiotici, aflați sub limitele de toleranță. Astfel, aprecierea 

stării de sănătate a populației este în strânsă legătură cu “sănătatea alimentelor”, 

concept care implică atât calitatea biologică-trofică, tezaurul nutrienților în vederea 

unei alimentaţii echilibrate şi sigure din punct de vedere a agenților patogeni, cu 

dezideratul unui control al condiţiilor de securitate în alimentația publică. 

În ultimii ani, rolul din ce în ce mai important este plasat pe relaţia om-

sănătate, în ideea elaborării unor directive precise pentru noțiunea aliment-sănătate. 

Această problematică a irumpt granițele ştiinţei având noi valenţe de ordin economic, 

politic, social și care pentru conceptul de aliment unitar, eliberează strategii 

nutriţionale şi de sănătate pentru o naţiune.  

Relația complexă dintre starea de sănătate şi alimentaţie au relevat aspecte 

inedite şi orientări materializate în adevărate mișcări nutriționale, cu reale rezultate în 

cercetare. 

Materia primă cu un procent considerabil în alimentația populației, carnea, 

ocupă acest procentaj din dezideratul valorii alimentare şi energetice importante 

(proteine, grăsime şi săruri minerale). Preponderent, consumul de carne, în ţara 

noastră,  a înregistrat în ultimii ani creşteri semnificative. Coordonatele de dezvoltare 

pentru industriea cărnii vizează în principal consolidarea și deversificarea materiilor 

prime, optimizarea fluxului tehnologic de fabricaţie, diversificarea sortimentală a 

producţiei sub aspectul valorii nutritive, inovarea modului de prezentare a produselor 

finite, toate acestea respectând cea mai sensibilă verigă a trasabilității cărnii, și anume 

condiţii de igienă atât pe fluxul tehnologic de producție cât și la desfacere. 

Actualmente granița dintre regnul vegetal și cel animal cunoaște, în temeiul 

cercetărilor științifice, elemente de interferență sub maniera de  formule alimentare ce 

au în compoziția lor atât constituenți vegetali cât și animali, scopul acestui fapt, fiind 

bine stabilit, se referă la creșterea compușilor biologic activi din produsul finit cu 

creșterea aportul de vitamine, minerale. 

Analizele s-au realizat în laboratoarele de cercetare din cadrul Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca: laboratorul LICSA, Laboratorul 

de Control Produse Vegetale, laboratorul AGRIAL, laboratorul de microbiologie,  Stația 

pilot de Preparate din carne și Instituția DSVSA Cluj-Napoca. 
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SCOPUL ȘI OBIECTIVELE TEZEI 
 

SCOPUL TEZEI  
 

Scopul cercetăriilor efectuate în cadrul tezei de doctorat constă în obținerea 

unui preparat de carne inovativ prin utilizarea unor surse vegetale bogate în  compuși 

bioactivi.  

Cercetarile proprii se axează pe două direcții majore de cercetare: cercetări 

privind evaluarea principalilor compuși nutriționali și bioactivi din diverse 

soiuri de ciuperci respectiv cercetări privind obținerea unui preparat inovativ de 

carne cu ingrediente vegetale și caracterizarea acestuia pe durata depozitării.  

 

În cadrul primei direcții de cercetare au fost conturate următoarele obiective 

specifice:  

 Evaluarea parametrilor nutriționali ai soiurilor de ciuperci selectate. 

  Identificarea și cuantificarea compușilor fenolici din ciuperci prin 

cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC).  

 Identificarea și cuantificarea acizilor grași și a compușilor de aromă din 

ciuperci prin tehnica GC-MS, respectiv HS/ITEX/GC-MS. 

 Evaluarea capacității antioxidante și cuantificarea conținutului total de 

polifenoli și flavonoide prin spectroscopie de absorbție în UV-VIS. 

 Evaluarea activității antimicrobiene a ciupercilor asupra unor agenți patogeni 

prin metoda difuzometrică.  

 

În cadrul celei de a doua direcții de cercetare au fost elaborate  următoarele 

obiective specific: 

 Stabilirea și optimzarea rețetei de fabricație a cârnaților afumați. 

 Obținerea a trei sortimente de cârnați afumați cu ciuperci, borhot de malț, 

respectiv, un amestec de ciuperci și borhot în diferite concentrații. 

 Evaluarea senzorială a variantelor experimentale de cârnați afumați pentru 

stabilirea probei preferate pentru fiecare tip de produs. 

 Evaluarea stabilității produselor pe durata depozitării prin determinări fizico-

chimice și microbiologice.  

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

STRUCTURA TEZEI 
 

Prezenta teză este structurată în  două  părți principale, prima parte include 

studiul de literatură iar a doua parte este intitulată contribuții proprii. 

PARTEA ÎNTÂI: STUDIU DE LITERATURĂ are în cuprinsul ei două capitole: 

Capitolul 1. Prezentarea și caracterizarea surselor vegetale și animale cuprinde cinci 

subcapitole ce includ analizarea principalelor clase de compuși biologic activi din cinci 

soiuri de ciuperci (Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, Cantharellus cibarius, Boletus 

edulis, Lactarius piperatus), borhot de malț și a cărnii de porc.  

Capitolul 2.  Fortificarea produselor alimentare cuprinde două subcapitole ce vizează 

scopul fortificării alimentelor și importanța fortificării preparatelor din carne cu 

proteine și fibre vegetale. 

PARTEA A DOUA: CONTRIBUȚII PROPRII cuprinde cinci capitole: 

Capitolul 3. Scop, obiective și design experimental, include două subcapitole cu 

referire la protocolul de lucru exprimat în scopul și obiectivele propuse. 

Capitolul 4. Metode de analiză utilizate pentru determinarea claselor de compuși 

biochimici din diferite soiuri de ciuperci, descrie în patru subcapitole metodele aplicate 

pentru analizele fizico-chimice, microbiologice precum și descrierea determinărilor 

spectrofotometrice și cromatografice. 

Capitolul 5. Metodele de analiză folosite pentru caracterizarea unui preparat inovativ 

de carne prezintă trei subcapitole ce vizează conținutul metodelor fizico-chimice, 

microbiologice și senzoriale pe cârnați afumați cu surse vegetale. 

Capitolul 6. Rezultate și discuții concentrează în două subcapitole atât pe materia 

primă (ciupercile luate în studiu), cât și pe produsul finit (cârnați cu diferite procente 

de ciuperci și borhot de malț) determinările realizate în ceea ce privește indicii 

senzoriali, fizico-chimici și microbiologici.  

În final sunt enunțate elementele de originalitate ale tezei, perspective și bibliografia. 

 

CONTRIBUȚII PERSONALE 

 

MATERIAL BIOLOGIC ȘI DESIGN EXPERIMENTAL 

 

1. Materialul biologic 

 

Cele cinci soiuri de ciuperci luate în studiu s-au achiziționat din regiunea 

Transilvaniei. Ciupercile Champignon (Agaricus bisporus) și Pleurotus (Pleurotus 

ostreatus) provin din sere și s-au cumpărat de la crescători autorizați, iar ciupercile 

Iuțari (Lactarius piperatus), Hiribi (Boletus edulis) și Gălbiori (Cantharellus cibarius) 

provin din zona forestieră a județului Sălaj. Aceste soiuri de ciuperci sunt codificate și 

prezentate în figura Fig  1., respectiv Fig  2. 
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Fig  1. Codificarea probelor 

 

Fig  2. Prezentarea surselor vegetale 

 

 

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

Calității Alimentelor, Laboratorul LICSA, Institutul de Stiințele vieții din cadrul 

Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor, Universitatea de Științe Agricole și 

Medicina Veterinară Cluj-Napoca. Analizele nutriționale pentru produse finite au fost 

realizate în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și Siguranța Alimentului, Cluj-Napoca. 
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În cadrul primei direcții de cercetare s-a urmat protocolul experimental 

ilustrat în Fig  3. 

 

          

Fig  3. Protocolul experimental privind evaluarea principalilor compuși 

nutriționali și bioactivi din diverse soiuri de ciuperci 

 

În cadrul celei de-a doua direcție de cercetare s-a urmărit protocolul 

experimental  descries în Fig  4. 

 

 

Fig  4. Protocolul experimental al cercetărilor privind caracterizarea unui 

preparat inovativ de carne  
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REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

1.1. Rezultate și discuții privind caracterizarea diferitelor soiuri de 

ciuperci luate în studiu  

 

În determinarea analizelor fizico-chimice a celor cinci soiuri de ciuperci 

(Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, Cantharellus cibarius, Boletus edulis, Lactarius 

piperatus), s-a utilizat analiza statistică univariată (One Way Anova) complementar cu 

testul de semnificație Tukey.  

Sub aspectul caracteristicilor fizico-chimice Fig  5. indicii urmăriți conchid că ciupercile 

champignon (Agaricus bisporus) și hribi (Boletus edulis) sunt semnificativ 

asemănătoare în detrimentul soiurilor iuțari, gălbiori, pleurotus. Champignon aduc un 

aport proteic de 34.68 g/100 g SU, valoare ce denotă caracteristici de înlocuire 

importantă a surselor animale. 

 

 
Fig  5. Compoziția  chimică a diferitelor soiuri de ciuperci studiate 

 

 Sub aspectul acizilor grași identificăm acidul oleic (18:1n-9), acidul palmitic 

(16:1n-7) și acidul linoleic (18:2n-6), reprezentând acizii aflați în cantități 

semnificative la ciupercile luate în studiu. Un alt element definitoriu analizat a fost 

concentrația de compuși fenolici ce înregistrează valori maxime de 209.86 la acidul 4-

hidroxibenzoic la hribi, ceea ce va anunța și un conținut de polifenoli totali cu cantități 

substanțiale pentru același soi de ciuperci 806.58 mg GAE/100g SU. Capacitatea 

antioxidantă la ciupercile analizate variează între 97.09 -11.15 uM Trolox/ g la 

extractele metanolice realizate, valoarea minimă fiind atribuită ciupercilor 

Champignon. 
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Se remarcă o serie de compuși de aromă unanimi prezenți la toate probele de 

ciuperci studiate, și anume hexanalul, nonanul, octanalul, benzaldehida, 2 metil 

pentanalul. În ceea ce privește activitatea antimicrobiană, hribi au o acțiune de 

inhibiție semnificativă pentru Bacillus cereus, aceasta acțiune fiind pusă pe seama 

capacității antioxidante a acestui soi de ciuperci. Pentru specia Salmonella observăm o 

inhibare a creșterii dată la toate soiurile de ciuperci analizate, ceea ce denotă o 

activitate antimicrobiană importantă. 

 

1.2. Rezultate și discuții privind produsul finit inovativ de carne 

 

Totalitatea rezultatelor obținute au fost interpretate statistic cu ajutorul 

analizei statistice multivariate (ANOVA). Trecând prin analiza senzorială a celor opt 

sortimente de cârnați afumați cu diverse surse vegetale (ciuperci champignon, borhot 

de malț), se remarcă opțiunea degustătorilor pentru cârnați afumați cu 3% borhot de 

malț + 8% ciuperci (8 puncte), cârnați afumați cu 17% ciuperci și cârnați afumați cu 

6% borhot de malț. Semnificativ a fost urmărirea condiților de mediu pe durata  

depozitării și a timpului aferent acestuia, unde conținutul de grăsime a produsului finit 

variează între 10.5 – 17.6 % iar conținutul de proteine 11.6 – 22.8%. Ceea ce trebuie 

punctat este remarca creșterii valorilor atât a proteinei cât a grăsimii și a substanței 

uscate implicit pe durata a 1-15 zile de la depozitare. Un aspect de o importanță 

deosebită, ce crește valoric până la 28.9 mg% NH3, este reprezentat de prospețimea 

produsului finit ce se încadrează în limitele maxime admise de 45 mg% NH3. Factorii ca 

temperatura de depozitare, tipul de afumare, umiditatea relativă, imprimă produsului 

finit o descreștere a încărcăturii microbiene. Acest fapt este pus și pe seama 

interacțiunii matricei vegetale cu cea animală. 

 

CONCLUZII 

 
1.1. Concluzii privind evaluarea compușilor nutriționali și bioactivi din 

diverse soiuri de ciuperci  

 
Compușii nutriționali și bioactivi din probele de ciuperci champignon 

(Agaricus bisporus), pleurotus (Pleurotus ostreatus), gălbiori (Cantharellus cibarius), 

hribi (Boletus edulis) și iuțari (Lactarius piperatus), conform analizelor fizico-chimice 

analizate prevăd o serie de amendamente ce trebuie subliniate. În ceea ce privește 

caracteristicile fizico-chimice rezultate pentru ciupercile champignon, inserate în 

cârnați afumați, în vederea substituirii cărnii, înregistrează valori net superioare față 

de ciupercile pleurotus, gălbiori, iuțari și semnificativ asemănătoare cu hribii. 

Un conținut de umiditate minimă de 5.35%, un conținut maxim de proteină 34.68 

g/100 g SU, un  conținut de 2.41 g/100g SU lipide, 7.24  g/100g SU substanțe minerale, 
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un conținut de 50.32 g/100g SU carbohidrați, valoarea energetică 361.69 kcal/100g, 

constituie tabloul caracterizării fizico-chimice a ciupercilor pentru care s-a optat, adică 

ciupercile champignon (Agaricus bisporus).  

Diferențele semnificative comparativ cu celelalte soiuri se înregistrează din 

punct de vedere al umidității, observând valoarea biologică net superioară față de 

iuțari (Lactarius piperatus), dat fiind faptul conținutului de substanță uscată mult mai 

mare la ciupercile champignon (Agaricus bisporus). Iuțarii înregistrează 14.2% 

umiditate. Corelând concentrația de proteine cu cea obținută la hribi (Boletus edulis) 

putem conchide că valorile sunt sensibil apropiate, diferența fiind de 1.56 g/100g SU, 

valoarea maximă aparținând soiului hribi. Din acest conținut ridicat de proteine 

rezultă și alți parametrii cu valori maxime (substanțe minerale, valoarea energetică). 

În ceea ce privește identificarea și cuantificarea compușilor fenolici din 

ciuperci prin cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC), determinările pot fi 

incluse într-un tablou, caracteristic ciupercilor champignon (Agaricus bisporus): 79.49 

mg GAE / 100 SU acid 4-hidroxibenzoic, 71.00 mg GAE / 100 SU acid 5-feruloylquinic. 

Conținutul variat a compușilor fenolici și cantitatea ridicată a conținutului a fost un alt 

factor în opțiunea de alegere a ciupercilor champignon. De remarcat este faptul că o 

valoare foarte ridicată a acidului cinnamic se înregistrează la ciupercile cu un prototip 

asămănător, cum este cazul hribilor (Boletus edulis). 

Sub aspectul compușilor de aromă identificați, semnalarea prezenței 

hexanalului, benzaldehida, și a acidul dodecanoic la champignon, acestea sunt  o 

constantă pentru toate soiurile de ciuperci. Nivelul de benzaldehidă 36.72 

înregistrează valoarea maximă dintre toți compușii de aromă ai ciupercilor 

champignon (1-pentanol, 2-hexanone, hexanal, benzaldehida, 2,3-

Dimetilciclopentanona, dialil sulfide, 2-metil-pentanal, acidul dodecanoic). 

Un alt considerent care a stat la baza alegerii matricei vegetale de ciuperci 

champignon a fost conținutul maxim a acidului linoleic înregistrat 71.41.  

Capacitatea antioxidantă, 11.15 uM Tolox/g SU, conținut de 40.56 mg QE/100 

g FW, în compuși flavonici și 408.57 mg GAE/100g SU polifenoli totali, valori ce descriu 

soiul champignon (Agaricus bisporus), ca sursă extrem de bogată în compuși bioactivi.  

Sub aspectul zonei de inhibiție, cu privire la activitate antimicrobiană a 

ciupercilor champignon, semnalăm următoarele: zona de inhibiție pentru Bacillus 

cereus, Salmonella typhimurium are valori identice de 10.75 mm, valori ce ne confirmă 

acțiunea crescândă asupra agenților patogeni în alegerea soiului.  

Caracterizate de un potențial valoric în compuși biologic activi, ciupercile 

champignon (Agaricus bisporus) în ansamblul parametrilor descriși, în fiecare tablou, 

demonstrează alegerea folosirii eficiente în substituirea parțială a cărnii (1.5% - 17% 

surse vegetale). 
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1.2. Concluzii privind obținerea și caracterizarea produsului inovativ 

de carne cu ingrediente vegetale pe durata depozitării 

 
Inserarea surselor vegetale (ciuperci champignon, borhot de malț) în cârnați 

afumați de porc, prin substituirea în diferite proporții a proteinelor animale cu cele 

vegetale, a rezultat în teza de față, trei sortimente de cârnați afumați cu ciuperci, 

borhot de malț, respectiv un amestec de ciuperci și borhot în diferite concentrații, 

raportarea facându-se la proba martor. Urmând analiza senzorială, ca factor decizional 

în stabilirea variantelor optime pentru consumatori, a rezultat faptul că probele de 

cârnați afumați cu 3% borhot de malț și 8% ciuperci, SSBSG3 + M8 (8 puncte), cu 17% de 

ciuperci (7.9 puncte) și proba cu 6% de borhot de malț (7.3 puncte) au înregistrat cel 

mai mare scor global. 

Pornind de la premisa încadrării în standardele de comercializare a 

produselor inovative realizate, parametrii fizico-chimici, microbiologici, scot în 

evidență același rezultat ca și în cazul scorului mare a analizei senzoriale, faptul că 

cârnații afumați cu 17% ciuperci, SSM17, întrunesc condițiile de admisibilitate atât pe 

partea satisfacerii senzoriale a consumatorilor cât și a cerințelor de calitate. În acest 

sens această probă aduce lămuriri cu privire la consecințele înlocuirii proteinei 

animale cu cea vegetală: creșterea semnificativă a parametrului reprezentativ și 

ambivalent găsit la cele două matrici, proteina, de la valori 11.56% pentru proba 

martor la 14.59% proba cu ciuperci 17%, unde în plus pe durata depozitării (15 zile), 

înregistrează valori crescânde (14.59% ziua inițială - SSM17, 22.77% ziua 15). Același 

considerent în creșterea conținutului de proteină pe durata depozitării se înregistrează 

și la restul probelor. De aici rezultă importanța acestui interschimb între matricile 

animale și vegetale. Unanim pentru variantele de cârnați, condiția de prospețime este 

îndeplinită prin aceea că limitele 8,5 mg% - 28.9 mg% se încadrează în intervalul 

admisibil de 45% afirmând că, această valoare este pusă tot pe seama aportului de 

compuși biologic activi din matricea vegetală.  

Parametrii tehnologici urmăriți în tehnologia de obținere a cârnaților afumați 

cu diferite proporții de matrici vegetale, sunt similari în efectele comportamentale a 

produsului inovativ (temperatura de depozitare, tipul de afumare, umiditatea aerului), 

prezentând variabilitate doar în cazul activității antimicrobiene. 

Adăugarea surselor vegetale sub formă deshidratată în cârnații afumați de 

porc, prezintă considerente importante atât pe partea satisfacerii nevoilor unui 

complex nutritiv necesar omului cosmopolit (aminoacizi esențiali, substanțe minerale 

din două surse alimentare), cu îndeplinirea aplicabilității și usurinței în tehnologia de 

obținere cât și ca rafinament gastronomic. 
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Elemente de originalitate ale tezei 
 

Inovația prezentei cercetări implică următoarele: 

 

 Interschimbul matricei animale (carne de porc) cu matricea vegetală (ciuperci 

champignon și borhot de malț) în produsul de carne, cârnați afumați; 

 Efectuarea unui studiu comparativ a parametrilor calitativi și cantitativ a cinci 

soiuri de ciuperci, identificând compușii biologic activi și aplicabilitate 

acestora în obținerea unui preparat inovativ de carne alături de un subprodus 

(borhot de malț); 

 Monitorizarea parametrilor de interes, pe durata depozitării, a cârnaților cu 

ingrediente vegetale (ciuperci și borhot de malț); 

 Folosirea unor tehnici avansate în stabilirea complexă a compoziției a cinci 

soiuri de ciuperci și a produselor rezultate: UV-VIS, GS-MS, FOSS, GS/ITEX/GC-

MS, HPLC;  

 Utilizarea metodei statistice multivariată (ANOVA) și analiza componentelor 

principale (PCA) pentru interpretarea datelor obținute, în vederea evaluării 

caracteristicilor rezultate din utilizarea ciupercilor și borhotului de malț în 

cârnați afumați; 

 

 

Perspective 
 

În direcția de noi abordări ce se desprind din tumultul ideii inovative a 

produsului finit realizat (cârnați afumați cu ciuperci și borhot de malț), conchidem 

următoarele aspecte ce pot venii în preîntâmpinarea atât a sferei de aplicabilitate în 

rândul consumatorilor cât  și tehnologic vorbind: 

 Brevetarea produsului inovativ; 

 Identificarea și cunatificarea acizilor grași existenți în produsul finit studiat; 

 Identificarea și cuantificarea aminoacizilor existenți în produsul finit studiat; 

 Diversificarea gamei sortimentale de produse ce folosesc extracte de compuși 

biologic activi survenite din surse vegetale bazate pe cercetări în 

biodisponibilitatea de inserție în produse și preparate din carne; 


