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INTRODUCERE 
 

 Un aliment poate fi definit ca fiind „funcțional”, dacă ajută în mod benefic una 

sau mai multe funcții țintă în organism, îmbunătățind sănătatea și bunăstarea sau 

reducerea riscurilor de apariție a unor boli (EL SOHAIMY, 2012; HASLER, 2002). 

Alimentul „funcțional” este un aliment natural, nemodificat, un aliment la care a fost 

adăugată o componentă pentru a oferi beneficii, un aliment în care o componentă a fost 

înlocuită cu o altă componentă alternativă, având proprietăți favorabile (HOWLETT, 

2008). În prezent sunt considerate ca fiind alimente cu valoare nutritivă ridicată, 

având o serie de beneficii potențiale pentru sănătate, inclusiv chimioprevenția 

cancerului, stimularea sau creșterea imunității, reducerea nivelului de colesterol 

(KALAITZANDONAKES, 2000). 

 La începutul secolului XXI, accentul științei nutriționale a avut ca obiectiv 

optimizarea dietei zilnice în termeni de nutrienți și non-nutrienți, precum și alte 

proprietăți alimentare care favorizează întreținerea sănătății (DOYON and JOANNE 

LABRECQUE, 2008). 

 Termenul „alimente funcționale” a fost folosit pentru prima dată în anul 1984, în 

Japonia (BIGLIARDI BARBARA and GALATI, 2013). 

 În literatura științifică „nutraceuticele” adesea sunt substituite cu „alimente 

funcționale.” După cum reiese din numărul de termeni nutriționali existenți, știința 

nutrițională se extinde (MARTIROSYAN and JAISHREE SINGH, 2015). 

 Produsele zaharoase funcționale, pot fi definite ca: „produse zaharoase supuse 

adăugării, eliminării sau înlocuirii ingredientelor standard, cu un ingredient care 

îndeplinește o funcție fiziologică specifică sau oferă un beneficiu potențial pentru 

sănătate” (GIPSON and CHRISTINE M. WILLIAMS, 2000). 

 Crearea produsului șerbet dietetic cu ingrediente natural-funcționale, a avut ca 

scop: readucerea în atenția consumatorilor a unui produs zaharos uitat „șerbetul”, 

datorită faptului că în ultima perioadă s-a constatat o creștere a cererii consumatorilor 

pentru produsele naturale, respectiv pentru cele funcționale. 

 Produsele dietetice cu ingrediente natural-funcționale inovative cu conținut 

caloric redus, au avut la bază izomalt, maltitol, inulină și afine uscate. Izomaltul și 

maltitolul sunt polioli ce pot înlocui zahărul și glucoza din produsul clasic, iar 

ingredientele funcționale utilizate, respectiv afinele uscate au conținut ridicat de 

antioxidanți și inulina vine cu aport de fibre natural. 
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 Scopul tezei 
 Scopul cercetărilor efectuate în cadrul tezei de doctorat „Cercetări privind 

obținerea unui produs zaharos funcțional inovativ, cu compuși bioactivi din afine”, 

constă în evaluarea impactului benefic obținut prin înlocuirea zahărului cu îndulcitori 

cu indice glicemic scăzut și folosirea acțiunii favorabile a unor compuși naturali 

bioativi din afine în obținerea unui produs zaharos funcțional de tip „Șerbet”. 

 

 Obiective generale 
 În vederea realizării acestui scop, au fost propuse și realizate următoarele 

obiective: 

1. Evaluarea unor compuși biologic activi de interes din afine; 

2. Utilizarea izomaltului, maltitolului și afinelor în dezvoltarea unui produs 

inovativ cu proprietăți dietetice cu ingrediente natural-funcționale; 

3. Evaluarea parametrilor fizico-chimici ai produsului dietetic cu ingrediente 

natural-funcționale; 

4. Aplicarea metodelor statistice în interpretarea rezultatelor obținute. 

  

 Structura tezei 
 Prezenta teză de doctorat, cu titlul: „Cercetări privind obținerea unui produs 

zaharos funcțional inovativ, cu compuși bioactivi din afine” este structurată în două 

părți principale. Prima parte prezintă studiul bibliografic referitor la tema aleasă și 

cuprinde: „Motivarea alegerii temei, respectiv importanța consumului de alimente cu 

valoare nutrițională ridicată, caracterizarea generală a materiilor prime utilizate și 

tehnologia produselor de laborator pe bază de fondant.” Partea a II-a a tezei, 

„Contribuția personală” include scopul și obiectivele, materiale și metode, rezultate și 

discuții, concluzii și recomandări, originalitatea şi contribuțiile inovative ale tezei. 

Numărul total de tabele din această lucrare este de 53, iar numărul total de figuri este 

de 58. 
 Prima parte: STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII este structurată în trei 

capitole. 

 Capitolul 1. Motivarea alegerii temei cuprinde două subcapitole, care includ 

informațiile sintetizate în urma studiului bibliografic în ceea ce privește: importanța 

consumului de alimente cu valoare nutrițională ridicată; compuși bioactivi 

(antioxidanţii, respectiv vitamina C, polifenoli totali, flavonoide totale, antonciani totali, 

compuși de aromă). 

 Capitolul 2. Materii prime utilizate - caracterizare generală, include șase 

subcapitole, conținând informații referitoare despre afine, izomalt, maltitol, inulină, 

materiile prime folosite în cadrul cercetării din prezenta teză de doctorat, respectiv 

zahăr și glucoză pentru probele martor (șerbet clasic). 
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 Capitolul 3. Tehnologia produselor de laborator pe bază de fondant, cu 

un singur subcapitol. 

 Cea de-a doua parte a tezei de doctoral, CONTRIBUȚIA PERSONALĂ, cuprinde 

cinci capitole. 

 Capitolul 4. Scopul și obiectivele tezei de doctorat elaborate în vederea 

realizării acestuia. 

 Capitolul 5. Materiale și metode este structurat în două subcapitole, în care 

sunt prezentate materiile prime și materialele utilizate în cadrul experimentului, și 

metodele de realizare a obiectivelor propuse, care au constat pe de o parte în 

adaptarea procesului tehnologic clasic de obţinere a şerbetului pentru obţinerea 

produsul dietetic cu ingredient natural-funcţionale, pe de altă parte, s-au utilizat 

metode specifice de analiză. 

 Capitolul 6. Rezultate și discuții privind determinarea compușilor biochimici 

de interes din afine fruct și afine pulbere, respectiv șerbet clasic (probele martor) și 

șerbet dietetic cu ingrediente natural-funcționale, precum și interpretarea statistică a 

rezultatelor. Capitolul este structurat în opt subcapitole, fiecare având mai multe 

subsubcapitole. 

 Capitolul 7. Concluzii și recomandări. Acest capitol este structurat în două 

subcapitole, cum ar fi: concluziile deduse în urma interpretării rezultatelor obținute, 

prin efectuarea cercetărilor din prezenta teză de doctorat, pentru atingerea fiecărui 

obiectiv propus, precum și recomandări desprinse din concluzii, dar și recomandări 

oportune pe viitor. 

 Capitolul 8. Originalitatea și contribuțiile inovative ale tezei.  

 

 

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ 
  

 Materiale şi metode 
 

 Materiile prime utilizate pentru realizarea produsului: 

 Izomalt cristalin sub formă de granule, alb, fără miros, gust dulce, ușor 

higroscopic, (achiziționat de la compania KUK România); 

 Maltitolul a fost achiziționat sub formă de sirop (74.9% S.U.) de culoare alb-

galben, fară miros, gust dulce, (achiziționat de la compania KUK România ); 

 Inulina, în studiul de față se prezintă sub formă de pudră, 100% pură, 

extrasă din cicoare. Fizic, inulina este incoloră și inodoră, având gust plăcut, ușor dulce, 

cu solubilitate moderată în apă în funcție de temperatură, (achiziționată de la 

producătorul farmaceutic AURICA Germania); 
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 Afinele folosite fac parte din familia Ericaceae, specia Vaccinium myrtillus L., 

și au fost recoltate din flora spontană (de pădure), în perioada 15 iulie-15 august 2015, 

din munții Apuseni, comuna Horea, județul Alba. La realizarea produsului dietetic, am 

utilizat afine uscate fruct și pulbere. Afinele au fost presate, iar pulpa ramasă a fost 

supusă procesului de uscare. Uscarea a avut loc în încăperi dotate cu ventilatoare și 

dezumidificatoare, în tăvi pe un singur strat, la temperatura camerei timp de maximum 

2-3 săptămâni. 

 

 Echipamentele folosite pentru obținerea șerbetului dietetic cu ingrediente 

natural-funcționale, au fost: 

 aparatura specifică pentru obţinerea fondantului, respectiv fondantiera, în 

care a avut loc răcirea și baterea siropului având ca rezultat obținerea fondantului; 

 ustensile de laborator constând în: vase de inox pentru fierberea materiilor 

prime (izomalt, maltitol), rezultând siropul; 

 refractometru Krüss, utilizat pentru determinarea concentrației siropului; 

 vase Baine-Marie pentru temperarea fondantului; 

 recipiente din inox și spatule pentru încorporatea și omogenizarea afinelor 

întregi/pulbere;  

 recipiente de sticlă pentru dozarea și ambalarea produsului finit. 

 

 Metode 
 

 Metodele de realizare a obiectivelor propuse, au constat pe de o parte în 

adaptarea procesului tehnologic clasic de obţinere a şerbetului pentru obţinerea 

produsul dietetic cu ingredient natural-funcţionale, având ca etape principale: 

pregătirea materiilor prime şi auxiliare; 
prepararea siropului; 
obținerea fondantului, prin răcirea și baterea siropului; 
încorporarea și omogenizarea afinelor în compoziţia șerbetului dietetic; 
dozarea în ambalaj. 

 Pe de altă parte, s-au utilizat metode specifice de analiză: Spectrofotometria 

UV/Vis, Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC), Gaz-Cromatografia 

cuplată cu spectrometria de masă (GC-MS), texturometru Brookfield CT 3. 

 Cercetările realizate în cadrul tezei au fost efectuate în: 

Stația Pilot de Produse Zaharoase din cadrul departamentului de Ingineria 

Produselor Alimentare (IPA); 
Laboratorul de Specrometrie din cadrul Laboratorului de Metabolomică 

Agroalimentară din Institutul de Științele Vieții (ISV); 
Laboratorul de determinări HPLC din cadrul Laboratorului de 

Metabolomică Agroalimentară din Institutul de Științele Vieții; 
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Laboratorul de Încercări pentru Calitatea și Siguranța Alimentelor (LICSA); 
Laboratorul de Reologie din cadrul departamentului de Ingineria 

Produselor Alimentare; 
Laboratorul de Microbiologie din departamentul de Ingineria Produselor 

Alimentare. 
 

 

 Concluzii și recomandări 
 

 Din protocolul experimental inițial cu 24 probe (rapoarte diferite 

izomalt/maltitol 70/30, 60/40, 50/50), în urma analizei parametrilor tehnologici, 

analizei senzoriale și analizei reologice, am optat pentru varianta V2 (raportul 

izomalt/maltitol 60/40), la care am aplicat proporțiile de afine (5%; 10%; 15%), 

inulină (2%). Astfel, a rezultat o schemă de studiu experimentală cu 12 variante (șase 

variante pentru proba martor și șase variante de șerbet dietetic cu ingrediente natural-

functionale). Drept urmare, protocolul de lucru inițial cu 24 variante a fost restrâns la 

12 variante, care au constituit obiectul cercetăriilor tezei. 

 

 Concluzii privind evaluarea nutrițională 
 A fost atins obiectivul principal, acela de a obține un produs cu valoare 

energetică semnificativ scăzută (228.83 kcal/100g; 221.16 kcal/100g; 214.15 

kcal/100g; 228.83 kcal/100g; 221.16 kcal/100g; 214.15 kcal/100g), dar și cu indice 

glicemic scăzut (18.76 IG/100g; 18.10 IG/100g; 17.49 IG/100g; 18.76 IG/100g; 18.10 

IG/100g; 17.49 IG/100g) prin înlocuirea zahărului și a glucozei cu polioli (izomalt și 

maltitol) (figura 1). 

 

 
Fig. 1 Calculul valorii energetice, respectiv calculul indicelui glicemic pentru variantele de produs 

dietetic cu afine fruct fruct V2.3f-15% și afine pulbere V2.1p-5% 
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 Pe lângă valoarea energetică scăzută, produsul are în componență compuși 

bioactivi (vitamina C, polifenoli totali, pigmenți flavonoidici totali, pigmenţi antocianici 

totali, compuși de aromă) datorită prezenței afinelor în produs (figura 2). 

 

 
Fig. 2 Conținutul de compuși bioactivi la variantele de produs cu afine fruct V2.3f-15%, respectiv cu 

afine pulbere V2.1p-5% 

 

 Se remarcă conținutul de fibre având în compoziție 2% inulină și din aportul 

afinelor. 

 Produsul poate fi consumat de orice persoană, chiar și cu afecțiuni diabetice, 

cu respectarea dozei zilnice recomandate, deoarece poliolii pe lângă avantajele arătate 

(energie calorică scăzută, efect noncariogen, stabilitate chimică, etc.) pot produce efect 

laxativ. 

 În schimb, din punct de vedere senzorial în ce privește aspectul, culoarea, 

omogenitatea, gustul, este apreciat produsul cu afine pulbere. 

 

 Concluzii privind evaluarea senzorială 
 Deși din punct de vedere nutritiv, compușii bioactivi se regăsesc mai pregnant 

în produsul cu afine uscate fruct (figura 3), în schimb din punct de vedere senzorial în 

ce privește aspectul, culoarea, omogenitatea, gustul, este apreciat produsul cu afine 

pulbere (figura 4). 
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Fig. 3 Activitatea antioxidantă totală, respectiv umiditatea la variantele de produs cu afine fruct 

V2.3f-15% și afine pulbere V2.1p-5% 

 

 
Fig. 4 Analiza senzorială pentru variantele de produs dietetic cu afine fruct V2.3f-15% și afine 

pulbere V2.1p-5% 

 

 Din considerentele de mai sus, am propus implementarea în procesul de 

producție a variantelor cu afine fruct V2.3f-15% și a unei variante cu afine pulbere 

V2.1p-10% pentru o valoare nutrițională ridicată, respectiv aprecierea senzorială mai 

bună. În acest sens au fost elaborate fișe tehnice și modul de prezentare a acestor 

produse. 

 Nu se utilizează arome și coloranți artificiali, produsul remarcându-se prin 

aromă și culoare specifică afinelor. 



Cosmina Maria Bogătean 

X 

 

 

 Recomandări 
 

 Pe lângă recomandările desprinse din concluzii (încălzirea înainte de consum, 

respectiv doza zilnică recomandată), am considera oportune următoarele: 

 Aprofundarea studiului privind interacțiunea zaharuri-compuși bioactivi, 

respectiv polioli-compuși bioactivi, deoarece rezultatele cercetărilor au condus la 

ipoteza, nu neapărat a unei potențări a conținutului de compuși bioactivi în cazul 

utilizării poliolilor versus zaharuri, ci mai bine zis de menținere a conținutului de 

compuși bioactivi. Explicația ar fi inerția mai mare din punct de vedere chimic a 

poliolilor față de zaharuri. 

 Studiu privind îmbunătățirea proprietăților reologice în ce privește textura și 

adezivitatea produsului. 

 

 

 Originalitatea şi contribuțiile inovative ale tezei 
 

 Crearea unui nou produs inovativ și anume: șerbet dietetic cu ingrediente 

natural-funcționale; 

 Utilizarea inulinei împreună cu afinele pentru obţinerea de produse zaharoase 

reprezintă o premieră în cercetare, literatura  studiată prezentând doar utilizări 

privind îmbunatățirea conținutului de fibre ale unor produse alimentare cum ar fi: 

produse lactate (iaurt), produse de carmangerie (cârnați), produse de panificație; 

 Produsul obţinut de noi se pretează a fi implementat în producție, acest fapt 

este dovedit de câştigarea unui grant, tip cec de inovare, în colaborare cu o firmă din 

mediul economic; 

 Produsul inovativ, șerbet dietetic cu ingrediente natural-funcționale; este în 

curs de brevetare.  

 

 

 

 

 


