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REZUMAT 
S-au investigat efectele înmuierii şi ale prăjirii asupra caracteristicilor senzoriale şi fizico-chimice ale boabelor de soia şi 
mazăre. Absorbţia apei a atins un maxim după 16,5 ore. Evaluarea senzorială a leguminoaselor la diferiţi timpi de prăjire a 
arătat că, din acest punct de vedere, condiţii optime oferă prăjirea timp de 5  minute. Procesarea conduce la o creştere a 
digestibilităţ ii proteinelor, mai ales în cazul boabelor de mazăre. 
 
ABSTRACT 
The effect of diping and roasting on the sensoric and physico-chemical characteristics of soy bean and peas were evaluated. In the 
diping case the water absorbtion phenomena was reaching a maximum level after 16.5 hours. After the sensoric evaluation of 
these leguminous plants at different treatment periods we concluded that the optimal formula is represented by roasting of 
grains during 5 minutes. Also, the roasting process enhance the digestibility of proteins especially in the peas case. 

 
1. INTRODUCERE 

Leguminoasele uscate constituie produse alimentare 
valoroase pentru alimentaţia umană datorită conţinutului lor 
de proteine şi glucide (mazărea, fasolea, lintea, năutul) sau 
proteine şi lipide (soia), de vitamine şi săruri minerale [1]. 

Prezenţa factorilor antinutritivi: glicozizi cianogenici, 
saponine şi inhibitori enzimatici, hemaglutinine, antivita-
mine, antimineralizante, factori de flatulenţă (rafinoză, 
stahioză), limitează utilizarea acestor leguminoase în nu-
triţia omului. 

Cercetătorii au constatat că prin aplicarea tratamentelor 
hidrotermice (înmuiere, fierbere, prăjire, uscare) are loc 
scăderea conţinutului factorilor antinutritivi şi de flatulenţă, 
concomitent cu creşterea digestibilităţii proteinelor [3]. 

Scopul acestui studiu este de a stabili cea mai bună 
tehnică de preparare a leguminoaselor (soia şi mazăre), 
folosind timpi diferiţi de prăjire. 

2. MATERIALE ŞI METODICĂ 

S-au utilizat boabe de soia şi mazăre procurate din 
comerţ. 

Prelucrarea boabelor s-a făcut astfel: boabele au fost 
înmuiate în apă t imp de 16,5 ore, iar după îndepărtarea 

cojilor s-au prăjit  t imp de 5, 10 şi 15 minute în condiţii 
casnice. 

Evaluarea gustului, culorii, aromei şi texturii s-a efectuat 
prin acordarea de puncte pe o scară de la 1 la 3 (de către 
10 persoane), astfel: 

1 – pentru calitate inferioară; 
2 – pentru calitate medie; 
3 – pentru calitate superioară. 
Umiditatea s-a determinat prin uscare la etuvă, prote-

inele, prin metoda Kjeldhal, lipidele prin metoda Soxhlet, 
glucidele, după o prealabilă hidroliză, prin metoda colo-
rimetrică, cenuşa prin calcinare. Indicele digestibilităţii 
proteinelor in vitro s-a determinat utilizând tehnica lui 
Husu HW ş.a. modificate de noi în sensul utilizării ca 
sursă de enzimă a trifermentului [4]. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Greutatea boabelor de soia şi mazăre precum şi pro-
centul de apă absorbită la diferiţi t impi de înmuiere sunt 
prezentate în tabelul 1. 

După cum se poate observa din tabelul 1, procentul de 
apă absorbită de boabele de soia, după 24 ore de înmuiere, 
este de 148,73%, comparativ cu 113,19% în cazul boa-
belor de mazăre. 
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Aceste rezultate sugerează faptul că boabele de soia 
absorb mai repede o cantitate mai mare de apă, încă din 
primele 30 min, spre deosebire de boabele de mazăre. 

 
Tabelul 1. Procentul de apă absorbită şi greutatea 

boabelor de soia şi mazăre 
 

Soia Mazăre 
Perioada   

de înmuiere 
[min] 

Greutate 
[g] 

Apă 
absorbită 

[%] 

Greutate 
[g] 

Apă 
absorbită 

[%] 
0 49,98 0 50,21 0 

30 67,64 35,34 58,60 16,71 
60 72,20 44,47 62,46 24,40 
90 76,57 53,31 66,19 31,84 

120 80,89 61,86 69,81 39,04 
150 85,02 70,12 73,29 45,98 
180 89,00 78,08 76,66 52,69 
210 92,83 85,75 79,90 59,15 
240 96,52 93,13 83,03 65,37 
270 100,07 100,22 86,02 71,34 
300 103,46 107,01 88,90 77,06 
330 106,71 113,51 91,65 82,54 
360 109,81 119,72 94,22 87,67 
390 112,77 125,64 96,72 92,65 
420 115,58 131,27 99,16 97,51 
450 118,25 136,60 101,43 102,02 
480 120,77 141,64 103,56 106,27 
510 123,27 146,39 105,58 110,29 
540 125,37 150,85 107,47 114,05 
570 127,45 155,02 109,21 117,57 
600 129,36 158,84 110,88 120,85 
630 131,18 162,47 112,41 123,88 
660 132,82 165,76 113,81 126,67 
690 134,32 168,75 115,08 129,21 
720 135,67 171,46 116,24 131,51 
750 136,88 173,87 117,27 133,56 
780 137,91 175,99 118,17 135,37 
810 138,85 177,82 118,96 136,93 
840 139,62 179,36 119,62 138,25 
870 140,24 180,60 120,16 139,33 
900 140,71 181,55 120,57 140,15 
930 141,05 182,22 120,87 140,74 
960 141,23 182,58 121,04 141,08 
990 141,27 182,66 121,09 141,17 

1020 140,66 181,44 121,01 141,02 
1050 140,90 181,93 120,81 140,62 
1080 140,50 181,13 120,49 139,98 
1110 139,94 180,00 120,04 139,09 
1140 139,26 178,65 119,47 137,96 
1170 138,42 176,97 118,79 136,59 
1200 137,44 175,00 117,97 134,97 
1230 136,31 172,74 117,03 133,10 
1260 135,04 170,19 115,98 130,99 
1290 133,61 167,34 114,48 128,64 
1320 132,04 164,20 113,49 126,04 
1350 130,33 160,78 112,06 123,19 
1380 128,47 157,05 110,51 120,10 
1410 126,46 153,04 108,84 116,77 
1440 124,31 148,73 107,04 113,19 

Absorbţia maximă de apă, de 182,66% pentru soia şi 
141,17% pentru mazăre, s-a înregistrat după 16,5 ore de 
înmuiere, la ambele leguminoase. 

Rezultatele evaluării senzoriale a boabelor de soia şi de 
mazăre prăjite t imp de 5, 10, 15 minute sunt prezentate în 
tabelul 2. 

 
Tabelul 2. Efectul prăjirii asupra caracteristicilor  

senzoriale ale leguminoaselor 
 

Timp de prăjire [min] Caracteristici 
5 10 15 

Gust 
Soia 2,1 1,5 1,2 

Mazăre 3,0 1,2 1,0 
Culoare 

Soia 2,5 1,3 1,0 
Mazăre 3,0 1,3 1,0 

Aromă 
Soia 1,9 1,3 1,1 

Mazăre 2,6 1,2 1,2 
Textură 

Soia 2,6 1,7 1,6 
Mazăre 3,0 1,8 1,7 

 
Degustătorii au atribuit  punctajul cel mai mare pentru 

un timp de prăjire de 5 minute pentru toate caracteristicile 
(gust, culoare, aromă şi textură). Mazărea a fost mai bine 
apreciată din acest punct de vedere, întrunind un punctaj 
maxim pentru gust, culoare şi textură. Analizele senzoriale 
nu au înregistrat diferenţe semnificative în cazul prăjirii 
t imp de 10, respectiv 15 minute. 

Boabele de soia şi mazăre înmuiate în apă, t imp de 
16,5 ore, şi prăjite în ulei de floarea soarelui (în condiţii 
casnice) timp de 5 minute au fost analizate din punct de 
vedere chimic, rezultatele fiind prezentate în tabelul 3. 

 
Tabelul 3. Compoziţia chimică a boabelor de soia şi mazăre  

înainte şi după prelucrare [g/100g s.u.] 
 

Soia Mazăre Caracteristici 
Neprelucrată Prelucrată Neprelucrată Prelucrată 

Umiditate 6,47 3,01 9,70 3,11 
Proteine 32,02 33,32 27,87 28,66 
Lipide 25,45 35,85 0,80 11,01 
Glucide 27,85 17,72 66,07 56,45 
Cenuşă 6,40 4,28 3,73 2,29 
IVPD %  78,95 82,07 71,25 80,39 

 
Tratarea termică în condiţiile menţionate (înmuiere în 

apă 16,5 ore, prăjire 5 minute) a condus la o scădere a 
conţinutului de glucide şi cenuşă atât la boabele de soia 
(36,37%, 33,1%) cât şi la cele de mazăre (14,56%, 
33,6%). Pe de altă parte, s-a constatat, după cum era şi de 
aşteptat, o creştere a conţinutului de lipide (40,86% la soia 
şi 12,76% la mazăre). Rezultatele obţinute în urma 
determinărilor relevă şi creşterea conţinutului de proteină 
(4,06% soia, 2,8% mazăre). 
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Determinările au ilustrat o creştere a digestibilităţii 
proteinelor, IVPD, înregistrând valori de la 78,95% la 
82,07% pentru soia şi, respectiv, de la 71,25% la 80,39% 
pentru mazăre. Creşterea digestibilităţii proteinelor se dato-
rează, probabil, distrugerii inhibitorilor precum şi denaturării 
proteinelor, când moleculele trec de la forma globulară 
compactă la forme alungite, cu care ocazie o mulţime de 
lăgături peptidice devin accesibile atacului peptidazelor. 

Probabil, ca urmare a înmuierii şi prăjirii boabelor de 
leguminoase are loc şi o reducere a factorilor de flatulenţă, ca 
urmare a ruperii legăturilor α-1,6 glicozidice din structura lor. 

4. CONCLUZII  

● Absorbţia maximă de apă de 182,66% pentru soia şi 
141,17% pentru mazăre s-a obţinut după 16,5 ore de 
înmuiere; 

● Caracteristicile senzoriale (gust, aromă, culoare, 
textură) au întrunit punctajul cel mai mare pentru un 

timp de 5 minute de prăjire atât pentru soia cât şi pentru 
mazăre; 

● Conţinutul de proteine şi lipide creşte în urma 
înmuierii şi prăjirii, pe când cantitatea de glucide şi cenuşă 
scade la ambele leguminoase uscate; 

● Digestibilitatea proteinelor este mult îmbunătăţită în 
urma procesării aplicate, mai ales în cazul boabelor de 
mazăre. 
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