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REZUMAT 
S-au investigat diferite procedee de procesare a boabelor de fasole : înmuiere 20ºC, 12 ore – fierbere 30, 60, 90 minute- 
uscare 60ºC, 7 ore; înmuiere 80ºC , 1 oră – fierbere 30, 60, 90 minute – uscare 60ºC, 7 ore; înmuiere 30ºC, 2 ore 
+80ºC, 1 oră – fierbere 30, 60, 90 minute – uscare 60ºC, 7 ore. S-au urmărit caracteristicile fizico-chimice ale boabelor de 
fasole, constatându-se că înmuierea la 60ºC timp de 12 ore, urmată de fierbere timp de 1 oră şi apoi uscare la 60ºC timp de 
7 ore a condus la o îmbunătăţire a calităţii boabelor de fasole. 
 
ABSTRACT 
For improving the quality of beans we apllied different formulas: (i) – diping at 20ºC, 12 hours – boiling 30, 60, 90 minutes – 
drying at 60ºC, 7 hours; (ii) – diping at 80º C, 1 hour – boiling 30, 60, 90 minutes- drying at 60º C, 7 hours; (iii) – diping in two 
steps: at 30ºC, 2 hours and at 80ºC, 1 hour – boiling 30, 60, 90 minutes- drying at 60ºC, 7 hours. Following the experimental 
results obtained after the physico-chemical tests we can conclude that the diping at 20ºC for 12 hours followed by boiling 60 
minutes and drying at 60ºC for 7 hours represents the best formula for enhancing the quality of beans. 
 
 
1. INTRODUCERE 

Fasolea este o sursă importantă de proteine şi glucide. 
Principalele proteine din fasole sunt faseolina şi con-
faseolina, care sunt α şi β globuline. Aceste proteine se 
caracterizează printr-un conţinut ridicat de tirozină şi lizină, 
dar redus de metionină [1]. 

Valoarea biologică a proteinelor din boabele de fasole 
depinde nu numai de compoziţia lor în aminoacizi esenţiali, 
ci şi de digestibilitatea lor. 

Înmuierea şi fierberea boabelor de fasole, deşi cauzează 
pierderi în substanţe utile, totuşi contribuie şi la îmbunătă-
ţirea calităţii acesteia [2]. Prin încălzire, proteinele îşi 
modifică sensibil structura geometrică, ceea ce conduce la 
o accesibilitate mai uşoară a unor grupe funcţionale şi, 
ca urmare, se schimbă modul de interacţiune a proteinelor 
cu alte molecule. O serie de autori au prezentat date în 
care au arătat că tratamentul termic aplicat diferitelor 
leguminoase determină o mai bună digestie a proteinelor 
conţinute [3]. 

În acelaşi t imp, produsele vegetale, în special legu-
minoasele, conţin substanţe antinutritive care împiedică 
creşterea. Metoda cea mai eficace de a reduce efectul 

majorităţii acestor substanţe este tratarea termică a produ-
selor înainte de a fi introduse în consum, având în vedere 
că substanţele antinutritive sunt termolabile [1]. 

Se cunoaşte că flatulenţa este cauzată la om de unele 
leguminoase care conţin oligozaharide cu legături β-fructo-
zidice şi α-galactozidice (rafinoză, stahioză şi verbacoză) 
[2]. 

O cale de reducere a oligozaharidelor incriminate în 
faltulenţă este înmuierea-fierberea-reînmuierea. 

Prezenta lucrare reflectă încercările autoarei de a stabili 
o metodă de procesare care să conducă la îmbunătăţirea 
calităţii fasolei. 

2. MATERIALE ŞI METODICĂ 

Boabele de fasole uscată au fost procurate din comerţ. 
Înaintea procesării, acestea au fost sortate manual, înde-
părtându-se boabele sparte, zbârcite precum şi impurităţile. 

S-au stabilit următoarele metode de procesare: 
1. înmuiere 20ºC, 12 ore; fierbere 30 minute; uscare 

60ºC, 7 ore; 
2. înmuiere 20ºC, 12 ore; fierbere 60 minute; uscare 

60ºC, 7 ore; 
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3. înmuiere 20ºC, 12 ore; fierbere 90 minute; uscare 
60ºC, 7 ore; 

4. înmuiere 80ºC, 1 oră; fierbere 30 minute; uscare 
60ºC, 7 ore; 

5. înmuiere 80ºC, 1 oră; fierbere 60 minute; uscare 
60ºC, 7 ore; 

6. înmuiere 80ºC, 1 oră; fierbere 90 minute; uscare 
60ºC, 7 ore; 

7. înmuiere 30ºC, 2 ore +80ºC, 1 oră; fierbere 30 mi-
nute; uscare 60ºC, 7 ore; 

8. înmuiere 30ºC, 2 ore +80ºC, 1 oră; fierbere 60 mi-
nute; uscare 60ºC, 7 ore; 

9. înmuiere 30ºC, 2 ore +80ºC, 1 oră; fierbere 90 mi-
nute; uscare 60ºC, 7 ore. 

După procesare boabele au fost analizate. S-a determi-
nat conţinutul de umiditate prin uscare la etuvă. Raportul 
de hidratare s-a calculat astfel: greutatea fasolei hidratate/ 
greutatea iniţială a fasolei. 

Spărturile au fost stabilite prin numărare şi exprimate 
procentual [3]. 

Rehidratarea boabeler procesate s-a realizat prin intro-
ducerea acestora (60 g) în apă fiartă (720 ml) timp de 10 şi 
15 minute, raportul de rehidratare fiind calculat ca şi cel 
de hidratare. 

Boabele de fasole lezate în urma rehidratării ca şi cele 
tari au fost stabilite prin numărare şi exprimate procentual. 
S-a considerat un bob lezat cel căruia îi lipseşte o parte, iar 
un bob tare, cel care pentru a fi fărâmiţat necesită o forţă 
mare de presare. 

Indicele digestibilităţii proteinelor in vitro s-a deter-
minat utilizând tehnica lui Husu HW ş.a., modificată de 
noi, în sensul utilizării ca sursă de enzimă a trifermentului. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Efectele înmuierii boabelor de fasole, în diferite condiţii, 
asupra caracteristicilor fizico-chimice ale acestora sunt 
prezentate în tabelul 1. 
 

Tabelul 1. Efectele metodei de înmuiere asupra proprietăţilor 
 fizico-chimice ale boabelor de fasole1 

 
Metoda de 
înmuiere 

Raportul de 
hidratare 

Umiditate 
[%] 

Spărturi 
[%] 

20ºC, 12 ore 2,71 11,89 15,6 
80ºC, 1 oră 2,12 11,92 25,2 
30ºC, 2 ore 
+80ºC, 1 oră 2,63 9,95 21,7 

1 Boabele după înmuiere au fost uscate 
 

După cum se poate observa din tabel, înmuierea la 
20ºC, timp de 12 ore conduce la pierderi mai mici (spărturi 
15,6%, comparativ cu 25,2%, respectiv 21,7%) şi la o 
hidratare mai bună (2,71 faţă de 2,12). 

Urmărind efectul t impului de fierbere (tabelul 2) al 
boabelor de fasole înmuiate în condiţii diferite, se poate 
observa că nu există diferenţe semnificative la parametrii 
analizaţi, însă se poate constata o creştere substanţială a 
digestibilităţii proteinelor (IVPD=85,91%) în cazul folo-
sirii metodei: înmuiere 30ºC, 2 ore +80ºC, 1 oră – fierbere 
90 minute. 

Din cele 9 variante de procesare s-au ales, având în 
vedere caracteristicile fizico-chimice ale boabelor de 
fasole înmuiate şi fierte, doar 3 (tabelul 2). 

 
Tabelul 2. Efectul timpului de f ierbere asupra caracteristicilor 

fizico-chimice ale boabelor de fasole, în prealabil înmuiate 
 

Metoda de procesare Raport de 
hidratare 

Umiditate 
[%] 

Spărturi 
[%] 

IVPD 
[%] 

Înmuiere 20ºC, 12 ore; 
fierbere 30 minute 2,63 11,80 15,5 80,12 

Înmuiere 20ºC, 12 ore; 
fierbere 60 minute 2,65 11,42 16,0 81,72 

Înmuiere 20ºC, 12 ore; 
fierbere 90 minute 2,64 11,37 16,2 82,15 

Înmuiere 80ºC, 1 oră; 
fierbere 30 minute 2,08 11,88 25,3 83,12 

Înmuiere 80ºC, 1 oră; 
fierbere 60 minute 2,10 11,63 25,6 83,71 

Înmuiere 80ºC, 1 oră; 
fierbere 90 minute 2,14 11,57 25,7 83,95 

Înmuiere 30ºC, 2 ore 
+80ºC, 1 oră; fierbere 
30 minute 2,59 10,00 21,8 85,11 

Înmuiere 30ºC, 2 ore 
+80ºC, 1 oră; fierbere 
60 minute 2,61 9,95 21,9 85,78 

Înmuiere 30ºC, 2 ore 
+80ºC, 1 oră; fierbere 
90 minute 2,58 9,92 22,11 85,91 

 
Efectele cumulative ale înmuierii, fierberii şi uscării 

asupra caracteristicilor fizico-chimice ale boabelor de fasole 
precum şi impactul procesării asupra boabelor de fasole în 
urma rehidratării sunt prezentate în tabelul 3. 

Se poate observa că metoda de procesare care presu-
pune: înmuiere 20ºC, 12 ore, fierbere 1 oră, uscare 60ºC, 
7 ore, conduce la cel mai mic procent de spărturi (17,5%) la 
o mai bună rehidratare a boabelor, atât după 10 cât şi după 
15 minute (între acestea neexistând diferenţe semnifica-
tive), la un procent mic de boabe lezate şi de boabe cu 
duritate mare. 

4. CONCLUZII  

Înmuierea boabelor de fasole la 20ºC, timp de 12 ore, 
urmată de fierbere timp de 1 oră şi uscare la 60ºC, 7 ore a 
determinat îmbunătăţirea calităţii acestei leguminoase. 
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Tabelul 3. Efectul metodei de procesare asupra caracteristicilor f izico-chimice ale boabelor de fasole 
 

Rehidratare 
Raport de 

rehidratare 
Boabe lezate Boabe tari Metoda de procesare Umiditate 

[%] 
Spărturi 

[%] 
10 min 15 min 10 min 15 min 10 min 15 min 

Înmuiere 20ºC, 12 ore, fierbere 
1 oră, uscare 60ºC, 7 ore 11,82 17,5 2,83 2,89 10,1 10,2 8,9 2,0 

Înmuiere 80ºC, 1 oră, fierbere 
1 oră, uscare 60ºC, 7 ore 11,90 26,3 2,30 2,37 13,2 13,3 22,4 5,3 

Înmuiere 30ºC, 2 ore + 80ºC 
1oră, fierbere 1 oră, uscare 
60ºC, 7 ore 9,94 22,6 2,75 2,78 14,1 15,2 61,2 57,1 
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