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Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele privind obţinerea, în baza tulpinilor autohtone de bacterii 
lactice termofile Streptococcus	 thermophilus şi Lactobacillus	 bulgaricus, a culturilor 
mixte active şi stabile destinate utilizării în producerea culturilor starter pentru fabricarea 
iaurtului şi laptelui covăsit. Din tulpinile selectate, prin asocieri treptate, au fost obţinute 
4 culturi noi cu formule determinate de culturi termofile cu activitate optimală de 
acidifiere şi coagulare a laptelui şi proprietăţi biochimice şi tehnologice corespunzătoare 
cerinţelor tehnologice pentru fabricarea produselor lactate fermentate. Culturile 
elaborate în baza asociaţiilor tulpinilor autohtone de bacterii lactice sînt stabile şi asigură 
fermentarea laptelui, îndeplinesc funcţia tehnologică conform destinaţiei şi contrubuie 
la obţinerea produselor de calitate corespunzătoare cerinţelor tehnice. Consorţiile de 
bacterii lactice elaborate pot fi recomandate pentru utilizare în compoziţia culturilor 
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starter fago-alternative destinate fabricării iaurtului şi laptelui covăsit fără stabilizatori 
şi conservanţi.
Cuvinte	cheie: Streptococcus	thermophilus,	Lactobacillus	bulgaricus,	cultură starter.
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Introducere
Produsele lactate fermentate sunt considerate alimente dietetice şi au proprietăţi 

curative. Valoarea dietetică şi alimentară a produsleor lactate fermentate rezultă din 
faptul, că ele conţin toate substanţele nutritive din lapte într-o formă mai accesibilă 
pentru organism. Substanţele proteice suferă în procesul fabricării un început de 
hidroliză, ceea ce determină o digestibilitate mai mare a acestora [1,2,3]. 

În Republica Moldova se produce un asortiment vast de produse lactate fermentate, 
printre care iaurtul şi laptele covăsit sunt cele mai preferate de consumători. Conform 
Reglementării Tehnice, iaurtul prezintă produsul lactat fabricat prin fermentarea laptelui 
cu culturi starter de Streptococcus	 thermophilus	 şi	 Lactobacillus	 delbrueckii	 subsp.	
bulgaricus	sau	culturi	de	Streptococcus	thermophilus şi orice specie de Lactobacillus; 
laptele covăsit – produs lactat fabricat prin fermentarea laptelui înăbuşit cu culturi 
starter de Streptococcus	thermophilus, cu sau fără culturi de Lactobacillus	delbrueckii	
subsp.	bulgaricus. [4]. De aceea căutarea şi selectarea tulpinilor noi pentru fabricarea 
acestor produse este o sarcină foarte importantă. 

Streptococcus	 thermophilus şi Lactobacillus	 delbrueckii	 ssp.bulgaricus fac 
parte de culturi probiotice tranzitori, care au un efect pozitiv asupra sănătăţii umane, 
dar nu supravieţuiesc în intestin [5]. Deaceea trebuie să fie prezente în alimentaţia  
omului în fiecare zi.

Bacteriile lactice sunt foarte pretenţioase şi creşterea lor în lapte este deseori 
limitată din cauza insuficienţei nutrienţilor esenţiali. Astfel, succesul procesului de 
coagulare a laptelui este băzat pe simbioza tulpinilor din specia S.	thermophilus şi Lb.	
bulgaricus. Această relaţie pozitivă are un efect benefic asupra dezvoltării bacteriilor 
şi producerea acidului lactic şi compuşilor aromatici. Într-adevar, S.	 thermophilus 
produce acidul piruvic, acidul formic şi CO2, care stimulează creşterea Lb.	bulgaricus. 
La rîndul său, Lb.	bulgaricus produce peptide şi aminoacizi, care stimulează creşterea 
S.	 thermophilus, deoarece S.	 thermophilus are o activitate proteolitică mai slabă în 
comparaţie cu Lactobacillus. Aceste două microorganisme prin dezvoltarea reciprocă 
schimbă compoziţia laptelui astfel obţinându-se un produs cu caracteristici definite. 
Crearea culturilor simbiotice între S.	thermophilus şi Lb.	bulgaricus cu termen lung de 
păstrare este dificilă, minuţioasă şi de multe ori nerealizabilă [6-8].

Crearea de culturi starter ce asigură inofensifivtatea, calitatea şi valorea nutritivă 
sporită a produselor lactate fermentate de valoare este un factor important pentru 
îmbunătăţirea sănătăţii în lanţul aliment-sănătate. Utilizarea asociaţiilor active dintre 
microorganisme compatibile biologic, selectate şi dezvoltate pentru influenţă benefică 
asupra componentelor din lapte este principala condiţie pentru dezvoltarea proceselor 
tehnologice şi obţinerea produselor lactate de înaltă calitate [9].
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Caracteristicile structurale şi organoleptice ale iaurtului şi laptelui covăsit sunt 
factori foarte importanţi pentru selectarea tulpinilor de bacterii lactice şi pentru 
obţinerea culturilor starter. Folosind aceşti factori pot fi create produse lactate cu 
diferite caracteristici organoleptice şi nutriţionale. Prin acest mod se poate crea un grup 
nou de produse lactate fermentate cu caracteristici nutritive îmbunătăţite [7].

O tendinţă importantă în investigarea produselor lactate fermentate este studiul 
caracteristicilor tulpinilor S.	thermophilus şi Lb.	bulgaricus în calitate de monocultură 
şi culturi mixte. Scopul acestei lucrări este obţinerea culturilor starter noi pentru 
fabricarea iaurtului şi laptelui covăsit. 

Materiale şi metode
În calitate de obiecte de studiu au servit tulpini autohtone de bacterii lactice 

Streptococcus	 thermophilus şi Lactobacillus	 delbrueckii	 ssp.bulgaricus izolate din 
probe de lapte cu fermentare spontană prelevate din gospodării individuale, depozitate 
în Colecţia Ramurală a Laboratorului de biotehnologii alimentare al Institutului 
Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare şi în Colecţia Naţională de 
Microorganisme Nepatogene de pe lângă Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Bacteriile au fost cultivate pe mediul nutiritiv 
de lapte degresat. Cercetările au fost efectuate în baza conceptelor expuse în lucrările 
savanţilor în domeniul studiilor bacteriilor lactice şi a microbiologiei laptelui [10-14].

Investigaţiile şi aprecierile privind determinarea caracteristicilor microbiologice, 
fiziologo-biochimice şi organoleptice ale tulpinilor de bacterii lactice şi combinaţiilor 
de tulpini au fost efectuate conform metodelor de analiză stipulate în standardele în 
vigoare [15-16]. Rezultatele au fost evaluate conform cerinţelor tehnologice pentru 
culturi cu destinaţie industrială [11, 13, 14]. 

Pentru obţinerea iaurtului a fost utilizat lapte integral cu conţinut de grăsime de 
3,6%, pasteurizat la 85° C timp de 15 min. Pentru lapte covăsit a fost utilizat lapte 
integral cu conţinut de grăsime de 3,6%, termizat la 95° C timp de 3 ore, obţinîndu-
se lapte înăbuşit. Prepararea produselor a fost efectuată conform tehnologiilor 
tradiţionale prin metoda la rezervuar. Înocularea laptelui cu 5% cultură şi fermentarea 
au fost realizate în bioreactorul „Biostat Aplus Sartorius”, cu monitorizarea  
acidităţii active şi titrabile.

Rezultate şi discuţii
1. Selectarea tulpinilor de bacterii lactice termofile de perspectivă pentru 

aplicare în compoziţia culturilor starter. Culturile de bacterii lactice Streptococcus	
thermophilus şi Lactobacillus	delbrueckii	 ssp.bulgaricus au fost restabilite din stare 
liofilizată şi apreciate după principalele criterii tehnologice: durata de restabilire şi 
aspectul coagulului, aspectul microscopic al celulelor, activitatea acidifiantă în lapte 
integral cu inocul de 5% cultură. 

Au fost studiate 10 tulpini de bacterii lactice din colecţia destinate fabricării 
produselor lactate fermentate şi selectate 3 tulpini Streptococcus	 thermophilus şi 
2 tulpini de Lactobacillus	 delbrueckii	 ssp.bulgaricus,	 care au manifestat proprietăţi 
bitehnologice valoroase. Rezultatele sînt prezentate în tabelul 1.
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Tabelul 1.Caracteristicile tehnologice ale tulpinilor 

Cod tulpină

Caracteristicile
Durata

restabilirii, 
ore

Aspectul coagu-
lului

Aspectul 
microscopic

Durata 
coagulării,

ore

Aciditatea 
titrabilă,° T

Streptococcus thermophilus

Cerinţe Max.20

Omogen, 
consistenţă 

densă,cremoasă, 
sau vîscoasă, 

filantă, fără elim-
inare de zer

Coci, asociaţi 
în diplococi 
şi în lanţuri 
de diferite 
lungimi

Max. 6 ore 60-90

St-177(12) 
CNMN-LB-50 18

Corespunde
+consistenţa 

vîscoasă

Corespunde 5,0±0,1 72,5±0,7

St-65 (12) 
CNMN-LB-51 18

Corespunde
+consistenţa 

vîscoasă

Corespunde 4,1±0,1 69,1±0,1

St-12-1 (12) 
CNMN-LB-52 18 Corespunde Corespunde 4,5±0,1 78,3±0,6

Lactobacillus bulgaricus

Cerinţe Max.20

Omogen, 
consistenţă densă, 
vîscoasă, posibil 
filantă, fără elim-

inare de zer

Bacili separaţi, 
şi asociaţi în 
lanţuri de dif-
erite lungimi

Max. 6 ore 75-100

B-2i(98)
CNMN-LB-45 18 Corespunde

+ filant
Corespunde 4,0 90±0,1

B-1i(99) 
CNMN-LB-44 18 Corespunde

+ ne filant
Corespunde 4,0 92±1,0

Rezultatele obţinute demonstrează, că 5 tulpini de Streptococcus	thermophilus şi 
Lactobacillus	 bulgaricus depozitate în CNMN IMB al AŞM, s-au restabilit in timp 
necesar (max 20 ore). Culturile restabilite au format coagul in 4,5-5 ore, cu aspect 
omogen,  consistenţă densă, la unele puţin vîscos, gust caracteristic laptelui fermentat; 
aciditate titrabilă 67-78° T pentru streptococci şi 90-92° T. Deci, aceste tulpini posedă 
proprietăţi tehnologice corespunzătoare şi pot fi aplicate in combinaţiile pentru culturile 
starter destinate fabricării iaurtului şi laptelui covăsit. 

2. Formarea în cadrul speciilor a asociaţiilor de bacterii lactice termofile 
de tulpini compatibile. Proprietăţile specifice ale iaurtului şi laptelui covăsit sunt 
determinate în principal de caracteristicile biologice ale speciilor de S.	 thermophilus 
şi Lb.	bulgaricus, raportul lor şi activitatea biochimică şi microbiană în dezvoltarea 
lor concomitentă. Dificultăţile în obţinerea şi menţinerea culturilor starter provin din 
diferenţele de generaţie şi temperatura optimă de creştere a celor două specii [6-8]. 

Cooperarea între aceste două specii de bacterii lactice este o interacţiune 
foarte importantă care determină procesul de fermentaţie şi calitatea produsului 
finit. Cu toate acestea, asocierea dintre aceste două specii nu este obligatorie şi ele  
pot supravieţui separat.
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Pentru crearea combinaţiilor, tulpinile alese în rezultatul testărilor au fost asociate 
treptat (în raport 1:1) in cadrul speciilor, studiindu-se compatibilitatea lor la nivel de 
acţiune acidifiantă şi coagulantă. Au fost selectate acele asociaţii, care au demonstrat 
activitate de acidogeneză intensivă - în max. 5 ore, cu formarea unui coagul omogen, 
dens, cremos sau vîscos cu filanţă moderată. Combinaţiile formate în cadrul speciei sînt 
prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2. Asociaţiile de tulpini de S. thermophilus destinate fabricării laptelui  
covăsit şi iaurtui.

Nr. Asociaţii de tulpini Caracteristicile organoleptice Codul

1
St-177(12) CNMN-LB-50

+
St-12-1 (12) CNMN-LB-52

Formează coagul omogen, dens, moderat de 
vîscos S1

2
St-65 (12) CNMN-LB-51

+
St-12-1 (12) CNMN-LB-52

Formează coagul omogen, dens, moderat de 
vîscos, moderat de filant S2

3

St-177(12) CNMN-LB-50
+

St-12-1 (12) CNMN-LB-52
+

St-12-1 (12) CNMN-LB-52

Formează coagul omogen, dens, foarte vîscos şi 
filant S3

Datele din tabel arată, că la fabricarea laptelui covăsit şi iaurt pot fi utilizate 
asociaţiile S1 şi S2, care formează coagul corespunzător cerinţelor: cu consistenţă 
omogenă, densă, moderat de vîscoasă, moderat de filantă. Asociaţia S3 formează coagul 
foarte vîscos, ceea ce nu permite obţinerea produsului finit corespunzător.

Din tulpinile Lb.	bulgaricus	a fost alcătuită o singură asociaţie S4, care formează 
coagul omogen, dens, moderat de vîscos, nefilant.

In baza asociaţiilor formate în cadrul speciilor, au fost obţinute culturi starter mixte 
destinate fabricării laptelui covăsit şi iaurtlui. Caracteristicile combinaţiilor de tulpini 
sînt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3. Caracteristicile culturilor mixte (mediu de lapte degresat steril, inocul 
cultură 5%, termostatare 40° C).

Compoziţie 
de tulpini

Caracterisicile
Durata 

coagulării, ore Consistenţa coagulului Aciditatea 
titrabilă, ° T

Sinereză, 
%

Lapte covăsit

Cerinţe max.6 Omogenă, densă, cremoasă sau 
moderat de vîscoasă şi moderat de 

filantă.
65-100 3-5

S1 5,0 Corespunde +moderat vîscos 68±0,5
3,5±0,1

S2 5,0 Corespunde +moderat vîscos
+filant 69±1,0

Iaurt

S1+S4 4,5 Corespunde+moderat vîscos
+moderat filantă 80±1,0 3,0±0,1

S2+S4 4,5 Corespunde +moderat vîscos 83±1,0 3,5±0,1
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Datele tabelului 3 demonstrează, că caracteristicile tehnologice ale culturilor 
mixte compuse corespund cerinţelor pentru culturi destinate fabricării laptelui 
covăsit şi iaurtului. Asociaţiile S1 şi S2 pentru lapte covăsit, posedă proprietăţi 
identice şi pot fi utilizate la producere în calitate de culturi fago-alternative, culturi 
care au aceleaşi caracteristici tehnologice, dar microfloră compoziţională de origine 
diferită, ceea ce contribuie la apărarea de acţiunea bacteriofagilor la întreprinderile de  
procesare a laptelui. 

Deoarece culturile mixte formează în lapte coagul dens, moderat de vîscos şi 
moderat de filant, rezistent la scuturare, se recomandă de a fi utilizate în special la 
fabricarea laptelui covăsit prin metoda la rezervor, în care se fermentează şi apoi se 
distribuie în ambalaje. 

Culturile S1+S4 şi S2+S4 pentru iaurt formează coagul cu consistenţă şi aciditate 
diferită. Cultură S1+S4 formează coagul moderat de vîscos şi filant şi se recomandă 
de a fi utlizată prin metoda la rezervor, unde există pericolul deteriorării coagulului 
şi eliminării zerului la turnarea pentru ambalare. Cultura S2+S4, spre deosebire de 
S1+S4, formează coagul nefilant predispus mai mult separării zerului şi se recomandă 
de a fi utilizat prin metoda de termostat, unde fermentarea are loc direct în ambalaj.

Aspectul frotiurilor microscopice ale culturilor mixte de tulpini authtone de 
S.	 thermophilus destinate fabricării laptelui covăsit şi ale culturilor simbiotice de 
tulpini autohtone de S.	thermophilus	şi L.bulgaricus destinate fabricării iaurtului sunt  
prezentate în figură 1.

Figura 1. Microscopia 
culturilor: A – cultură S1, 
B – cultură S2, C – cultură 
S1+S4, D – cultură S2+S4.

3. Prepararea lotului experimental şi prepararea produselor lactate în condiţii 
de laborator. Culturile mixte elaborate pe bază de tulpini authtone au fost amestecate 
cu mediu protector în raport 1:1 şi repartizate în flacoane Rotilabo, pentru liofilizare şi 
păstrare. Liofilizarea a fost efectuată în instalaţia de marca Labconco. A fost obţinut un 
lot experimental de culturi liofilizate, ce reprezintă 4 culturi de tulpini de bacterii lactice 
termofile autohtone: 2 pentru iaurt şi 2 pentru lapte covăsit. În rezultatul verificării 
probelor de culturi liofilizate s-a constatat, că după reactivare din starea liofilizată 
culturile şi-au păstrat caracteristicile tehnologice iniţiale (tabelul 3).

Culturile bacteriene liofilizate au fost testate la prepararea laptelui covăsit şi 
iaurtului în condiţii de laborator. Pentru obţinerea iaurtului a fost utilizat lapte integral 
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cu conţinut de grăsime de 3,6%, pasteurizat la 85° C timp de15 minute. Pentru lapte 
covăsit a fost utilizat lapte integral cu conţinut de grăsime de 3,6%, termizat la 95° 
C timp de 3 ore, obţinîndu-se lapte înăbuşit. Prepararea produselor a fost efectuată 
conform tehnologiilor tradiţionale prin metoda la rezervor. Procesele de fermentare sînt 
ilustrate prin curbele din figurile 3 şi 4, ce reprezintă dinamica acidităii active. 

Din figura 2 se vede, că în procesul de fermentare a laptelui pentru iaurt la 
temperatura de 40° C sub acţiunea culturilor bacterine elaborate scăderea pH-lui laptelui 
pînă la valoarea de circa 4,5 (valoare la care are loc precipitarea cazeinei laptelui şi 
formarea coagulului), are loc pe parcursul a 5 ore, iar în procesul de fermentare a 
laptelui pentru lapte covăsit la temperatura de 42° C pe parcursul a 4 ore, ceea ce se 
încadrează în limitele cerinţelor tehnologice şi demonstrează o activitate intensivă de  
acidifiere a laptelui.

La această etapă coagulul laptelui covăsit a atins aciditatea titrabilă de 68° T, iar 
al iaurtului 78° T, avînd o consistenţă omogenă, moderat de densă, cremoasă, moderat 
filantă la laptele covăsit şi moderat vîscoasă cu filanţă la iaurt. 

Figura 2. Dinamica 
procesului de fermantare 
a laptelui pentru obţinere 
a laptelui covăsit  
(S1, S2) şi a iaurtului 
(S1+S4, S2+S4).

Produsele au fost prerăcite şi turnate in recipiente a cîte 150 ml, care au fost lăsate 
pe noapte în condiţii de frigider pentru maturare şi formarea definitivă a consistenţei. 
Caracteristicile laptelui covăsit şi iaurtului obţinute cu utilizarea culturilor autohtone 
elaborate sînt prezentate in tabelul 4.

Rezultatele prezentate în tabelul 4 demonstrează, că caracteristicile tehnice ale 
laptelui covăsit şi iaurtului, fabricate sub acţiunea culturilor de bacterii lactice elaborate 
corespund cerinţelor tehnice pentru aceste produse. 

Tabelul 4. Caracteristicile laptelui covăsit şi ale iaurtului obţinute cu utilizarea 
culturilor de tulpini autohtone.

Denumirea 
indicilor Lapte covăsit Iaurt

Consistenţa Omogenă, cremoasă, moderat 
filantă.

Omogenă, moderat vîscoasă, moderat 
filantă

Gust şi miros Specific laptelui fermentat, 
fără gust şi miros străin

Specific laptelui fermentat, fără gust şi 
miros străin, moderat înţepător

Aciditatea 
titrabilă, °T 75-78 86-90

Bacterii lactice, 
UFC/1ml 7 × 108 7 × 108
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Deci, culturile autohtone elaborate asigură fermentarea amestecului lactic de 
producere, îndeplinesc funcţia tehnologică şi contribuie la obţinerea produselor cu 
consistenţă, culoare, gust, miros, aciditate şi indici microbiologici corespunzătoare 
cerinţelor tehnice pentru lapte covăsit şi iaurt îmbogăţite cu bacterii lactice viabile şi 
foloşitoare.

Concluzii
Din tulpinile selectate, prin asocieri treptate, au fost obţinute 4 combinaţii noi cu 

formule determinate de culturi termofile cu activitate optimală de acidifiere şi coagulare 
a laptelui şi proprietăţi biochimice şi tehnologice corespunzătoare cerinţelor tehnologice 
pentru fabricarea laptelui covăsit şi iaurtului.

Culturile de bacterii lactice elaborate şi utilizate în producerea iaurtului şi laptelui 
covăsit contribuie la accelerarea procesului tehnologic şi îmbunătăţirea caracteristicilor 
senzoriale; textura produselor devine mai consistentă şi mai fină, iar structura mai 
rezistentă, ceea ce are importanţă deosebită pentru produsele cu conţinut redus de 
grăsime, evitînd utilizarea de substanţe stabilizatoare speciale şi pot fi recomandate 
pentru utilizare în compoziţia culturilor starter destinate fabricării produselor lactate 
fermentate – iaurtului şi laptelui covăsit, inclusiv cu conţinut redus de grăsime

Bibliografie
1. Bellisle	F.,	et	al. Functional food science in Europe. // Brit. J. Nutr. 1998, vol. 80, 193p.
2.	 Diplock	 A.T.,	 et	 al. Scientific concepts of functional foods in Europe: Consensus 

document. // Brit. J. Nutr. 1999, vol. 81, 28p.
3. Guzun	V.,	et	al. Industrializarea laptelui, Chişinău: Tehnica-info, 2001, p. 111-118.
4. Hotărîre Guvernului nr. 611 din 5 iulie 2010, Reglementarea Tehnică “Lapte şi 

produsele lactate”. //Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 119-120, art Nr. 692,  
13.07.2010, Chisinau.

5.	 Королев,	 С.А. Основы технической микробиологии молочного дела. Москва: 
Пищевая промышленность, 1974. - 344 с.

6.	 Tamime	 A.Y.,	 Robinson	 R.K. Yogurt: Science and technology, CRC Press,  
New York, 2003, 661p.

7.	Driessen	F.M. Protocooperation of yogurt bacteria in continuous culture. Mixed Cultures 
Fermentation.M.E. Buchell, J.H.Slater Eds., Academic Press, New York, 1981, pp. 99-120.

8.	Driessen	F.M.,	Kingma	F.,	Standhouders	J. Hol yougurt bacterien alkaar helpen grocien. 
// Zuivelicht 1982, vol. 74, pp. 176-178.

9.	Bottazi	V. Functional fermented milks. New health benefit. Elite Communication Srl-
Viale Teorico, Milano, 2006, p. 99

10.	Богданов	В. Молочнокислая микрофлора молока и ее источники. Труды ВНИМИ, 
1959, выпуск 20, 70 с. 

11.	Банникова	Л. Селекция молочнокислых бактерий и их применение в молочной 
промышленности. Москва: Пищевая промышленность, 1975. 256 с. 

12.	Квасников	Е.,	Нестеренко	О. Молочнокислые бактерии и пути их использования. 
Москва: Наука, 1975. 389с.

13.	Банникова	Л.А.,	Королева	Н.С.,	Семенихина	В.Ф. Микробиологические основы 
молочного производства. Москва: Агропромиздат, 1987. 400 с.

14.	Laudoniu	A. Obţinerea şi utilizarea culturilor pentru fabricarea diferitelor sortimente de 
brînzeturi. Bucureşti: Institutul de Chimie Alimentară, 1995. 20 p. 

15. ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Методы определения 
кислотности.

16. ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического 
анализа. Москва, 1984, 24 с. 

Microbiologia şi Biotehnologia Microbiologia şi Biotehnologia


