
CEAPA (Allium cepa), 
care este una dintre cele 

mai consumate legume în 
lume, conține o cantitate 

mare de compuși fenolici. 
Cojile de ceapă conțin 
compuși polifenolici, 

reprezentați în cea mai 
mare parte de quercitină, 
kaempferol și derivați de 
miricetină, sub formă de 

glicozide.

BACTERIILE 
LACTICE 

Prin metabolismul lor in 
vitro, bacteriile lactice 

produc o serie de compuși 
cu activitate 

antimicrobiană, care 
asigură conservabilitatea 
produselor și siguranța 

alimentară (acizi organici, 
peptide, compuși cu masă 

moleculară redusă etc).

PROTEINELE DIN 
ZER au cea mai mare 
calitate nutrițională. 

Prezintă numeroase funcții
biologice, la nivelul

sistemului cardiovascular, 
digestiv, endocrin, 

imunitar și sistemului
nervos, conținând toți 
aminoacizii esențiali și 

neesențiali necesari 
organismului uman.

MICROÎNCAPSULARE

Caracteristici fitochimice M B P BP

Eficiența încapsulării flavonoidelor 

(%)
89,21±1,99 92,23±1,14 93,31±0,89 91,32±2,56

Conținut de polifenoli totali 

(mg AG/g S.U.)
16,42±0,06 17,40±0,83 17,73±1,59 18,40±0,68

Conținut de flavonoide totale 

(mg EQ/ g S.U.)
17,35±1,97 15,06±0,68 16,66±1,42 16,43±1,18

Activitate antioxidantă (mMol 

Trolox/g S.U.)
84,74±2,90 81,03±2,31 84,29±0,55 91,92±3,73

Eficiența încapsulării bacteriilor 

lactice (%) 
- 84,18±2,12 71,2±2,17 76,63±3,11

Viabilitatea bacteriilor lactice 

(ufc/g S.U.)
- 1,94x107 3,6x107 2,57x107

Tabel 1. Caracteristicile funcționale ale ingredientelor formulate
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Figura 1. Viabilitatea celulelor fibroblaste cultivate în

prezența ingredientelor multifuncționale timp de 48 h

Caracteristici fitochimice SM SB SP SBP

Timp, zile 0 21 0 21 0 21 0 21

Conținut de polifenoli totali 

(mg AG/g S.U.)
4,89±0,08 4,15±0,31 5,72±0,54 6,26±0,35 5,86±0,36 5,59±0,50 7,22±0,67 6,10±0,27

Conținut de flavonoide totale

(mg EQ/ g S.U.)
1,52±0,32 2,54±0,43 2,14±0,22 2,74±0,25 2,31±0,73 2,78±0,42 2,21±0,11 2,97±0,46

Activitate antioxidantă 

(mMol Trolox/g S.U.)
9,09±0,25 6,32±0,14 14,91±0,45 11,41±1,11 15,00±0,35 12,79±1,36 17,42±0,38 13,29±0,35

Viabilitatea bacteriilor lactice 

(ufc/g S.U.)
- 6,85x102 2,47x106 2,24x105 1,10x105 1,34x104 3,07x106 1,34x105

Obiectul prezentului studiu îl constituie realizarea unui procedeu de obținere a unor ingrediente multifuncționale, co-microîncapsulate prin liofilizare, pe bază de

extracte flavonoidice din coji de ceapă galbenă (Allium cepa L.), maltodextrină, pectină, proteine și peptide din zer și bacterii lactice. Scopul este acela de a

dezvolta ingrediente naturale, care încorporate în produse alimentare sau nutraceutice, să permită dezvoltarea de alimente cu funcționalitate ridicată, sănătoase.

Ingrediente naturale multifuncționale pe bază de flavonoide din 

coajă de ceapă și bacterii lactice co-microîncapsulate 
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Tabel 2. Caracteristicile fitochimice și probiotice ale sosurilor cu valoare adăugată 

Concluzii
Ingredientele multifuncționale propuse reprezintă o alternativă viabilă la

variantele de antioxidanți de sinteză și pot avea destinații multiple, cum ar fi

industria alimentară, nutraceutice, industria farmaceutică sau cosmeceutică.

Ingredientele multifuncționale au prezentat o bună stabilitate în sisteme

alimentare, utilizarea acestora nefiind limitată de matrice sau concentrație.
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