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produse alimentare obţinute prin procedee industriale, 
de regulă din produsele agroalimentare sau cu adaos 
de alte ingrediente.

Produsele alimentare au structuri complexe din 
punct de vedere chimic şi joacă un rol structural şi 
energetic fundamental în organism.

Consumul alimentelor se realizează conform „raţi-
ei alimentare” care rezultă din combinarea alimentelor 
în așa mod încât să includă principalele elemente de 
bază (proteine, lipide, glucide, vitamine, apă şi săruri 
minerale).

Cercetările actuale în domeniul produselor alimen-
tare vizează un aspect important legat de carențele 
sistematice privind principalele nutrimente din alimen-
taţia zilnică.

Dezechilibrul dintre aport şi necesităţile alimen-
tare ale organismului determină profunde modifi cări 
metabolice. Insufi ciența de substanțe nutritive de 
bază (glucide, lipide, proteine, vitamine, săruri mi-
nerale, apă) sau lipsa unor nutrimente esenţiale din 
alimentaţie (acizi graşi esenţiali, aminoacizi esenţi-
ali, vitamine etc.) şi, în acelaşi timp, prezenţa unor 
compuşi poluanţi în alimente (pesticide, aditivi ali-
mentari, metale grele etc.) generează infl uenţe ne-
gative asupra sănătății şi activităţii omului. Iată de 
ce tehnologiile moderne de fabricare a produselor 
alimentare prevăd eliminarea compuşilor poluanţi şi 
fortifi carea cu substanţe biologic active (SBA) – nu-
trimente esenţiale. 

În laboratorul „Tehnologia produselor alimenta-
re” al Institutului Ştiinţifi co-Practic de Horticultură 
şi Tehnologii Alimentare se cercetează procesul de 
CO2-extracţie supercritică a SBA din materie primă 
vegetală şi folosirea acestora pentru fortifi carea pro-
duselor alimentare.

În calitate de materie primă vegetală s-au utilizat: 
germeni de grâu, armurariu, amarant şi miez de nucă.

Caracteristica materiei prime vegetale
Germenii de grâu (embrionul), rezultaţi ca produ-

se secundare în urma procesului de măcinare a cere-
alelor, au caracteristici nutriţionale deosebite, dat fi ind 
compoziţia chimică specifi că [2].

Germenii de grâu se caracterizează printr-un con-
ţinut sporit al complexului vitaminic B şi vitamina E. 
Sunt bogați în colină şi betaină, P, K, Ca, Fe, Zn şi 
alte substanţe minerale necesare dezvoltării viitoarei 
plante.

Lipidele din germeni sunt reprezentate de triglice-
ride bogate în acizi graşi polinesaturaţi, în special în 
acid linoleic. Importante sunt şi fosfolipidele (fosfati-
diletanolamină, fosfatidilcolină, fosfatidilinozitol), care 
inhibă ateroscleroza printr-o acţiune de încetinire a ab-
sorbţiei colesterolului şi prin împiedicarea depunerii lui 
pe pereţii vaselor sangvine.

Germenii de grâu sunt bogaţi în fi tosteroli 
(β-sitosterol, stigmasterol), a căror acţiune biologică 
principală constă în reducerea nivelului colesterolului.

Datorită conţinutului de vitamine, germenii pot fi  
consideraţi adevărate polivitamine naturale. Se remar-
că nivelul ridicat de tocoferoli, compuşi activi benefi ci 
în prevenirea bolilor cardiovasculare, scăderea nivelu-
lui colesterolului, prevenirea instabilităţii membranelor 
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INTRODUCERE

În ultimii ani, în tot mai multe publicaţii se face 
referință la procesul de extracţie cu dioxid de car-
bon supercritic [1]. Dioxidul de carbon la presiuni de 
peste 75 bar și temperaturi mai mari de 31,1 °C se 
afl ă în așa-numita stare supercritică, în care den-
sitatea este asemănătoare cu cea a unui lichid, iar 
viscozitatea și tensiunea superfi cială sunt asemănă-
toare cu cea a gazului. CO2 este un solvent nepolar, 
prin urmare, în stare supercritică extrage complet 
sau selectiv orice componentă nepolară cu o greu-
tate moleculară mai mică de 2 000 daltoni: compuși 
terpenici, ceruri, pigmenți, acizi grași saturați și 
nesaturați cu greutate moleculară ridicată, alcaloizi, 
vitamine solubile în grăsimi și fi tosteroli. Cu toate 
acestea, dioxidul de carbon supercritic nu extrage 
celuloza, amidonul, polimerii organici și anorganici 
cu greutate moleculară mare, zaharurile, glicozide-
le, proteinele, metalele și sărurile metalelor.

Produsele alimentare, în stare naturală sau prelu-
crată, conțin substanțe nutritive necesare organismu-
lui uman pentru întreţinerea activităţii vitale.

Există produse agroalimentare naturale, de origi-
ne vegetală sau animală, care pot servi drept materii 
prime pentru industria alimentară sau pot fi  consuma-
te ca atare, prin prelucrarea sumară în gospodărie şi 
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celulare şi subcelulare, inhibarea acumulării radicalilor 
liberi şi a lipoperoxizilor citotoxici.

Prin potenţialul lor biologic şi nutritiv, germenii de 
grâu reprezintă materii prime valoroase pentru obţine-
rea unor produse cu efecte benefi ce asupra sănătăţii 
umane.

Germenii de grâu cercetaţi sunt produşi de SC 
„Sano Vita” SRL (România), ambalaţi în pachete de 
polietilenă a câte 250 g, cu valoarea nutritivă la 100 g: 
proteine – 8,7 g, grăsimi –10 g, fi bre – 1,6 g, vitamina 
E –30 mg.

Germenii de grâu sunt plaţi, de culoare galben-bej, 
gust puţin dulce, plăcut, miros specifi c făinii de grâu. 

Armurariul este o plantă medicinală din ce în ce 
mai studiată datorită proprietăţilor benefi ce asupra fi -
catului. Componentul activ al seminţelor de armurariu 
este silimarina, un compus izomeric a trei fl avonolig-
nani în care silibina este compusul cu cea mai înaltă 
activitate [3]. Seminţele de armurariu sunt o sursă de 
acizi graşi polinesaturaţi (acizii oleic şi linoleic) şi toco-
feroli, în special α- şi γ-tocoferol. 

A fost cercetat armurariul de varietatea Panacea, 
primul an de roadă, colectat de pe loturile experimen-
tale ale Grădinii Botanice a Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei (AŞM) şi de pe loturile din satul Cobusca Nouă. 
Seminţele au fost colectate manual, la maturitatea lor 
deplină, la mijlocul lunii iulie.

Amarantul este o cultură anuală cu frunze mari, 
care creşte până la 3–4 metri înălțime. Infl orescențele 
unei plante formează până la 500 000 de seminţe. 
Seminţele sunt mici, de 1,0–1,5 mm, de culoare albă, 
crem, roz, roşie sau neagră. Semințele de amarant 
sunt bogate în SBA: vitamine, minerale, proteine şi fi -
bre alimentare [4].

A fost cercetat amarantul importat din Ucraina.
Miezul de nucă reprezintă un aliment deosebit 

de nutritiv şi vitalizant, indicat consumului în perioa-
da rece a anului. Miezul de nucă conţine: vitaminele 
А, D, Е, К, С, Р, РР, carotenoide, tocoferoli, comple-
xul vitamina B; macro- și microelemente (Zn, Cu, I, 
Ca, Mg, Fe, P, Co, Se), antioxidanți, SBA, coenzima 
Q10 și acizi grași polinesaturați. Nucile sunt utiliza-

te cu succes în alimentaţia publică, industria de co-
fetărie, patiserie, farmaceutică, parfumerie etc., de 
asemenea, au o mare importanţă pentru economia 
naţională, îndeosebi la capitolul export, fi ind solicita-
te în cantităţi tot mai mari pe piaţa externă, plasând 
Republica Moldova pe primele locuri in ierarhia ex-
portatorilor din Europa.

Evident că asupra procesului de extracţie infl uen-
ţează nu numai proprietățile fi zico-chimice ale bioxidu-
lui de carbon lichefi at, dar şi proprietăţile fi zico-chimice 
şi structurale ale materiei prime din care se extrag sub-
stanţele necesare. Prin urmare, materia primă, inclusiv 
cea vegetală, trebuie să fi e bine pregătită înainte de 
CO2-extracţie.

Metode de pregătire a materiei prime vegetale 
pentru CO2-extracţie

Au fost elaborate metodele de pregătire a pa-
tru tipuri de materie primă destinate procesului de 
CO2-extracţie. 

Infl uența dimensiunilor particulelor materiei 
prime vegetale asupra randamentului de extracţie  

Conform informațiilor bibliografi ce [5], randamen-
tul procesului de extracţie poate fi  mărit de 1,5-3,0 
ori prin micşorarea dimensiunii particulelor materiei 
prime vegetale. Mărimea particulelor materiei prime 
este esenţială pentru ca procesul de extracţie cu fl uide 
supercritice să fi e efi cient. În funcție de tipul materiei 
prime, dimensiunile optime ale particulelor trebuie să 
fi e determinate pe cale experimentală. Spre deosebi-
re de alte metode tradiţionale de obţinere a uleiurilor, 
pentru CO2-extracţie dimensiunile acestora trebuie să 
fi e mult mai mici. 

O mărunţire fi nă favorizează extracţia prin creșterea 
suprafeţei specifi ce, asigurând un contact foarte bun 
între principiul activ din produsul vegetal şi solvent. 
Mărunţirea produsului vegetal se face numai înaintea 
procesului de extracţie, pentru a evita oxidarea princi-
piilor active, pierderea şi degradarea lor. 

Datele experimentale privind infl uenţa dimensiuni-
lor materiei prime vegetale asupra randamentului pro-
cesului de extracţie sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1 
Infl uenţa dimensiunilor particulelor asupra randamentului de extract liposolubil

Nr. 
d/o

Denumirea materiei 
prime

Dimensiunile particu-
lelor, mm

Conţinutul iniţial al 
fracţiei lipidice, %

Cantitatea extractului obţinut, 
raportat la conţinutul iniţial de 

lipide, %

1. Germeni de grâu
2,5–3,5 11 44,5
0,2–0,3 11 65,4

2. Seminţe de armurariu
3,0–5,0 30 1,7
0,8–1,2 30 40,0
0,2–0,3 30 87,7

3. Seminţe de amarant
0,9–1,0 30 10,0

0,1–0,15 30 70,5

4. Miez de nucă
15–20 67 7,5
3,0–5,5 67 68,2
0,3–0,5 67 90,7

Notă: Temperatura procesului de extracţie – 40 ºC, presiunea – 40 MPa.
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Conform datelor prezentate în tabelul 1, s-a stabilit 

că dimensiunile optime ale particulelor materiei prime 
vegetale pentru CO2-extracţie sunt: pentru germeni 
de grâu 0,2–0,3 mm, randamentul – 65,4 %; seminţe 
de armurariu  – 0,2–0,3 mm, randamentul – 87,7%; 
seminţe de amarant – 0,1–0,15 mm, randamentul – 
70,5% şi pentru miez de nucă – 0,3–0,5 mm, randa-
mentul – 90,7%.

Cercetarea regimurilor de uscare a materiei pri-
me pentru CO2-extracţia supercritică

În scopul ameliorării procesului de extracţie au fost 
cercetate regimurile de uscare a materiei prime. Ran-
damentul extracţiei compuşilor biologic activi este foar-
te mult infl uenţat de umiditatea materiei prime. Materia 
primă cu un conţinut înalt de apă împiedică pătrunde-
rea solventului hidrofob (CO2) în structura matricei şi 
nu permite obţinerea unui randament înalt de extracţie 
a compuşilor doriţi.

A fost determinat conţinutul necesar de umidi-
tate şi stabilite regimurile de uscare a materiei pri-

Tabelul 2
Regimurile de uscare a materiei prime pentru CO2-extracţia supercritică

Nr. d/o Denumirea parametrilor Germeni 
de grâu

Seminţe de 
armurariu

Seminţe de 
amarant

Miez de 
nucă

1. Umiditatea iniţială, % 16,1 14,1 14,1 14,2
2. Umiditatea produsului uscat, % 5,2 5,4 5,1 5,2
3. Temperatura aerului în procesul de uscare, oС 40 40 40 40
4. Timpul de uscare, min. 65 85 60 80

Tabelul 3
Infl uenţa umidităţii materiei prime asupra randamentului de CO2-extracţie

Nr. 
d/o Denumirea materiei prime Umiditatea, %

Randamentul extractului lipidic (în 
raport cu conţinutul iniţial de lipide din 

materia primă), %

1. Germeni de grâu
(conţinutul iniţial de lipide: 11,0%)

16,1 27,2
10,2 41,8
8,3 60,0
5,2 65,5

2. Seminţe de armurariu
(conţinutul iniţial de lipide: 30,0%)

14,1 20,7
10,4 40,0
8,2 66,7
5,4 83,3

3. Seminţe de amarant
(conţinutul iniţial de lipide: 30,0%)

14,1 28,3
10,1 40,0
8,1 60,0
5,1 80,0

4. Miez de nucă
(conţinutul iniţial de lipide: 67,0%)

14,2 17,9
10,1 40,9
8, 2 80,4
5,2 90,7

me vegetale. Temperatura de uscare a produsului 
nu a depăşit 40 oС, pentru ca substanţele naturale 
termolabile (enzimele, vitaminele, acizii graşi esen-
ţiali) conţinute în materia primă să nu fi e distruse. 
Înălțimea stratului materiei prime în recipientul de 
uscare nu a depăşit 1,5 cm. Regimurile de uscare 
sunt prezentate în tabelul 2.

Pentru a micşora conţinutul de umiditate a mate-
riei prime de la 14,1–16,1 până la 5,1–5,4%, la tem-
peratura de 40 oC, timpul de uscare constituie: pentru 
germeni de grâu – 65 min., seminţe de armurariu – 
85 min., seminţe de amarant – 60 min. şi miez de nucă 
– 80 min.

Rezultatele cercetărilor privind infl uenţa umidităţii 
materiei prime analizate asupra randamentului de ex-
tracţie a SBA sunt prezentate în tabelul 3.

Conform valorilor indicate în tabelul 3, conţinutul 
de umiditate a materiei prime infl uențează semnifi -
cativ asupra randamentului procesului de extracție. 
Odată cu micșorarea conținutului de umiditate în 
materia primă, randamentul procesului de extrac-
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ţie crește: la germeni de grâu – de la 27,2 până la 
65,5%; la semințe de armurariu – 20,7–83,3 %; la 
seminţe de amarant – 28,3–80,0% şi la miezul de 
nucă – 17,9–90,7%. Datele obţinute confi rmă faptul 
că randamentul de extracţie depinde şi de compoziţia 
fi zico-chimică a materiei prime.

CONCLUZII

S-au cercetat metodele de pregătire a patru ti-
puri de materie primă vegetală pentru procesul de 
CO2-extracţie supercritică, şi anume: germeni de grâu, 
semințe de armurariu, seminţe de amarant şi miez de 
nucă. Materia primă cercetată are un conținut sporit de 
SBA şi antioxidanţi.

Rezultatele cercetărilor demonstrează că asupra 
procesului de extracţie infl uențează dimensiunile parti-
culelor materiei prime vegetale şi umiditatea.

Durata procesului de uscare depinde de materia 
primă vegetală. La temperatura de 40 oC timpul de us-
care este egal cu: 65 min. – pentru germenii de grâu; 
85 min. – pentru seminţele de armurariu; 60 min. – 
pentru seminţele de amarant şi 80 min. – pentru  mie-
zul de nucă.

Odată cu micşorarea conţinutului de umiditate în 
materia primă, randamentul procesului de extracţie 
creşte: la germenii de grâu – de la 27,2 până la 65,5%; 
la seminţele de armurariu – 20,7–83,3%; la semin-
ţele de amarant – 28,3–80,0% şi la miezul de nucă 
– 17,9–90,7%. Se recomandă ca umiditatea materiei
prime vegetale supuse CO2-extracţiei supercritice să 
fi e egală cu 5,0%.
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