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o Ideea proiectului se bazează pe unele probleme actuale 

privind nutriția umană și biodiversitatea plantelor 

o Consumul de alimente vegetale – sustenabil

o Găsirea de noi surse de proteine alimentare - o prioritate a 

domeniilor de cercetare ștințifică

(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020) 

o Monoculturile de soia – risc pentru biodiversitate

Nevoi actuale ale alimentației

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020


o Soia – factori alergeni  

o Cercetarea  științifică în zona leguminoaselor (pulses) 

susținută de forumurile internaționale

o 2016 - Declarat „International year of pulses” de către FAO

Nevoi actuale ale alimentației



Rezumat

Procedeul conform invenției revendicate, include:

o Germinare leguminoase – crește funcționalitatea nutrițională și

tehnologică

o Obținerea laptelui vegetal

 tratamentul termic:

• gelatinizarea eficientă a amidonului

• activitatea optimă a amilazelor

o Fermentare - bacterii lactice producătoare de exopolizaharide



Rezumat

o Produsul obținut:

 băutură vâscoasă slab acidă

 culoare alb-gălbuie

 aromă plăcută de produs fermentat

 absență aroma de fasole specifică leguminoaselor



 Leguminoasele

o Surse valoroase de proteine vegetale

o Alți compuși cu valoare biologică ridicată

 fibre solubile

 compuși cu activitate antioxidantă

 minerale

Introducere



Utilizare leguminoase industria alimentară

- alternativă pentru alimentele de origine animală -

Limitată

o digestibilitate redusă a proteinelor și amidonului

o biodisponibilitate redusă a mineralelor

o prezența factori antinutritivi

o lipsa soluțiilor tehnologice

Introducere
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Tehnici 
economice 

și relativ 
simple

Îmbunătățirea 
calității 

nutritive

FERMENTARE GERMINARE

Procesare



 Germinarea leguminoaselor:

o îmbunătățește digestibilitate proteinelor și amidonului

o crește conținutul de proteine solubile, tiamină și fibre

o crește biodisponibilitatea mineralelor

o este redus conținutul unor factori antinutritivi sau responsabili

de limitarea coeficientului de utilizare digestivă - acidul fitic,

taninuri, lectine și inhibitori ai proteazelor

Fermentarea și germinarea



 Au fost raportate creșteri importante a activității
antioxidante

 Prin procesul de fermentare este îmbunătățită valoarea
nutritivă a produselor vegetale

Fermentarea și germinarea



 Combinarea procesului biotehnologic de germinare cu fermentarea

laptelui vegetal obținut din boabele de leguminoase

 Au fost folosite bacterii lactice producătoare de exopolizaharide

 S-a obținut un produs vegetal fermentat cu caracteristici nutriționale

îmbunătățite și proprietăți senzoriale plăcute, fiind absentă aroma de

fasole specifică leguminoaselor

Soluția tehnologică



Soluția tehnologică



Un procedeu de obținere a unui

produs fermentat tip iaurt din

leguminoase germinate:

 bob (Vicia faba)

 năut (Cicer arienatum)

Soluția tehnologică
în imagini



 Un produs fermentat tip iaurt din leguminoase germinate,

care are următoarele elemente specifice de identificare:

o Laptele vegetal supus fermentării este obținut în

principal din bob sau năut germinat, iar fermentarea

este realizată cu ajutorul bacteriilor lactice

producătoare de exopolizaharide

Produsul finit



 Un produs fermentat tip iaurt din leguminoase germinate,

care are următoarele elemente specifice de identificare:

o Culoarea produsului, exprimată în valori CIELAB, va fi

cuprinsă între: L* = 84 ÷ 92, a* = -0.3 ÷ -0,2 și b* = 7 ÷ 21

Produsul finit



 Un produs fermentat tip iaurt din leguminoase germinate,

care are următoarele elemente specifice de identificare:

o Viscozitatea produsului, determinată la temperatura de

21°C și viteza de forfecare (𝜸 ̇) de 10 𝒔−𝟏= 0,08-0,12 Pa·s

sau 80 ÷ 120 cP

Produsul finit



 Fiabilitatea invenției este prezentată prin patru variante de

obținere a unor produse vegetale fermentate tip iaurt

conform invenției revendicate, care au fost realizate

experimental la nivel de laborator

Exemple de realizare a invenției



Vă mulțumim pentru atenție

Produs 

vegetal 

fermentat


