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REZUMAT 
Informaţiile necesare evaluării calităţii de panificaţie a făinii de secară au fost obţinute pe baza analizei unor indici fizico-
chimici, biochimici şi tehnologici. Aprecierea completă a calităţii de panificaţie a fost realizată prin intermediul probei de 
coacere. Dintre indicii de calitate ai pâinii, volumul/volumul sprecific reprezintă elementul hotărâtor pentru aprecierea 
calităţii făinii, stabilindu-se coeficienţi de corelaţ ie între volumul specific al pâinii şi carateristicile amilogramei, cifra de 
cădere, procentul de pentozani solubili în apă din total pentozani. 
 
ABSTRACT 
The informations that are useful for the evaluation of the flour rye bakery quality has been obtained on the basis of the 
analysis of some physical-chemical, biochemical and technological indexs. The complet appreciation of the bakery quality 
has been achieved instrumentaly by the baking test. The among index quality of the bread, the volume / specific volume 
represents the decisive element for the appreciation of the flour quality, it has been established the correlations coefficient 
between the specific volume of the bread and the amylograph characteristics, falling number, the rate water-extractable 
pentosans from the total pentosans. 

 
1. INTRODUCERE 

Cerinţele de calitate pentru făină diferă în funcţie de 
tipul acesteia, procesul de coacere şi preferinţa regională. 

Compoziţia chimică a făinii de secară poate fi un bun 
indicator pentru calitatea de panificaţie. 

Proprietăţile funcţionale ale principalilor constituenţi ai 
secarei – amidonul, proteinele şi pentozanii influenţează 
însuşirile de panificaţie ale făinii de secară. 

Interacţiunea dintre proprietăţile de gelatinizare ale 
amidonului şi activitatea α-amilazei este considerată un 
factor deosebit pentru proprietăţile de panificaţie. 

Aprecierea calităţii de panificaţie se realizează prin 
folosirea unor metode de analiză ce permit studierea 
comportamentului suspensiei de făină în apă, în anumite 
condiţii de temperatură şi t imp. Gelatinizarea amidonului, 
măsura în care acest fenomen este influenţat de enzimele 
de degradare sunt reflectate de cifra de cădere şi amilo-
gramă. Pe lângă amidon este necesar de asemenea să se 

considere pentozanii şi enzimele de degradare a pentoza-
nilor ca parte integrantă a comportamentului la gelatinizare 
al făinii de secară, când aceasta este amestecată cu apă. 

2. MATERIALE ŞI METODE 

Materiale: 
– făina de secară a fost obţinută prin măcinarea unor 

soiuri diferite de secară („Orizont”, „Gloria”, „Suceveana”, 
„Impuls”) la agregatul de laborator Bühler, utilizând o 
schemă tehnică formată din: 1pasaj de preşrotare, 3 pasaje 
de şrotare, 3 pasaje de măcinare. 

Metode: 
– conţinut de cenuşă - calcinare la 725...7500C, în pre-

zenţă de alcool etilic – STAS 10668/1976, 
– umiditate – metoda STAS 90/88, 
– aciditate – metoda extracţiei cu alcool etilic 67%, 

STAS 90/88, 
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– proteină – metoda semi–micro Kjeldahl, 
– amidon – metoda propusă de Segal, R., Vâţă, C 2000, 
– lipide – metoda Soxhlet Vâţă, C, Segal, R., 2000, 
– cifră de cădere – metoda ICC 107/1, 1995, 
– cifră de cădere cu adaos de AgNO3 (100mg/kg probă, 

inclusiv apa) – metoda propusă de Kuracina, T.A., ş.a., 
1987 şi Repeckiene, A., ş.a., 2001, 

– activitate α–amilazică – metoda colorimetrică cu acid 
2,3–dinitrosalicilic, descrisă de Segal, R., ş.a., 2000 şi 
Rani, K.U., ş.a., 2001, 

– indice de maltoză – metoda STAS 90/88, 
– granulozitate / modul de fineţe – Godon, B., Willm, 

C., 1994, 
– index de absorbţie al apei (WAI) – Härkönen, H., 

ş.a., 1997, Jones, D., ş.a., 2000, 
– dozarea pentozanilor totali, solubili în apă, extractibili 

enzimatic – metoda Hashimoto, modificată de Delcour 
(1989), 

– amilogramă – metoda ICC 126/1, 1992, 
– curbă de umflare – Rasmussen, C.V., ş.a., 2000, 
– coacere de laborator / pâinişoare de secară – metoda 

în două faze (maia şi alut) cu adaos de acid lactic, Szili, 
M., Kuroczi, G., 1989, 

– volum pâine, volum specific pâine, elasticitate şi 
porozitate miez – metoda STAS 90/88. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Prin măcinarea secarei, în condiţiile descrise anterior, 
se obţine făină albă. Principalii parametri statistici ai făinii 
de secară sunt prezentaţi în tabelul 1. 

Conţinutul de proteine din făină este mai mic decât cel 
din boabe, explicaţia fiind dată de faptul că, prin măcinare, 
o dată cu tărâţa, se extrage şi o parte din substanţele azo-
toase ale bobului. 

Conţinutul de proteină este diferit  pentru soiuri şi forme 
de secară diferite. Se constată că cele patru soiuri de secară 
analizate au conţinut diferit  de proteină, cel mai mare con-
ţinut îl are făina din soiul de primăvară, impuls (tabelul 2). 

Se şt ie că produsele cerealiere prezintă reacţie acidă. 
Făina de secară are o aciditate  mai mare decât făina de 
grâu. Principala explicaţie a acestui fapt o constituie con-
ţinutul de fitină, conţinut ce creşte o dată cu extracţia de 
făină. Prin hidroliza fit inei şi a acidului fit ic, sub acţiunea 
fitazei, se formează fosfaţi acizi şi acid fosforic. 

Aciditatea pentru făina albă de secară obţinută din cele 
patru soiuri a fost de 3-3,1% (tabelul 2). 

Extracţia de făină influenţează conţinutul de lipide, şt iut 
fiind faptul că cea mai mare parte a acestor substanţe se 
găseşte în germene, apoi în tegument şi strat aleuronic. 

Deşi boabele din soiul impuls au cel mai mare conţinut 
de lipide, făina obţinută din acesta are un conţinut mai 
mic decât făina obţinută din soiurile „Orizont” şi „Suce-
veana” (tabelul 2). 

Tabelul 1. Parametri statistici pentru indicii chimici 
 şi tehnologici ai făinii de secară 

 

Caracteristici Media 
aritmetică 

Abaterea 
medie 

pătratică 
Cenuşă 0,6075 0,0171 
Proteine, % 7,775 0,7042 
Amidon, % 70,325 1,3647 
Lipide, % 0,9 0,0817 
Aciditate, grade 3,025 0,0817 
Indice de maltoză, g maltoză/g făină 2,140 0,2605 
Cifra de cădere, s  246,750 35,2266 
Cifra de cădere cu adaos de AgNO3, s 353,750 26,7379 
FN-FN / AgNO3, s 107 12,8323 
Activitate enzimatică, g maltoză/100 g 
amidon 22,725 2,2351 
Modul de fineţe 2,2175 0,3620 
Indexul de absorbţie al apei, g apă/ g 
s.u.  1,065 0,0238 
Viscozitatea maximă amilografică, UB 497,5 102,7538 
Temperatura viscozităţii maxime, ˚C 69,5 1,7795 
Pentozani total, % 2,4325 0,2695 
Pentozani solubili în apă, % 1,51 0,1598 
Pentozani extractibili enzimatic, % 1,8075 0,069 

 
Compoziţia granulometrică a făinurilor este foarte 

importantă pentru procesul de panificaţie. Nu poate fi 
făcută însă o anumită recomandare referitoare la mărimea 
particulelor de făină pentru un anumit tip de pâine, mărimea 
particulelor trebuie determinată prin probe. 

Dimensiunile particulelor de făină de secară influenţea-
ză însuşirile reologice ale aluaturilor obţinute. Fracţiunile 
grosiere conţin cantităţi mai mari de pentozani, iar cele 
fine au un conţinut mai mare de amidon. Astfel, între pro-
centul de particule obţinute ca cernut prin sita de 90 µm 
(tabelul 3) şi conţinutul total de pentozani (tabelul 4) se 
verifică existenţa unei corelaţii negative, semnificative 
(p > 0,05), r = – 0,978. În cazul degradării calităţii 
amidonului printr-o activitate α-amilazică mare, acesta 
nu mai poate prelua rolul principal la formarea structurii 
miezului. Prezenţa pentozanilor în astfel de cazuri are 
importanţă, deoarece ei preiau apa la prepararea aluatului. 

Sub aspectul tehnologiei de panificaţie dimensiunea 
particulelor de făină influenţează capacitatea de legare a 
apei. Adaosul de particule de dimensiuni mai mari, dar 
bogate în pentozani, determină o umflare mai lentă şi o 
consistenţă mărită a aluaturilor. 
 

Tabelul 2. Indici chimici ai făinii de secară 
 

Indici chimici 
Făină obţinută 

din soiurile Cenuşă 
[%] 

Proteine 
[%] 

Lipide 
[%] 

Amidon 
[%] 

Aciditate 
[grade] 

Orizont 0,63 7,8 1,0 70,4 3,1 
Gloria 0,60 7,0 0,9 71,8 3,0 
Suceveana 0,61 7.6 0,9 70,6 3,0 
Impuls 0,59 8.7 0,8 68,5 3,0 
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Tabelul 3. Indici tehnologici ai făinii de secară 
 

Indici tehnologici 

Granulozitate 
Făină obţinută 

din soiurile IM* FN [s] FN în prezenţă 
de AgNO3 [s] 

Activitate 
α-amilazică** MF Cernut sita 90 µm [%] 

WAI 
[g/g s.u.] 

Orizont 1,97 268 358 21,4 2,17 45 1,08 
Gloria 2,49 200 321 26,0 2,03 51 1,05 
Suceveana 1,91 279 386 21,2 1,93 55 1,04 
Impuls 2,19 240 350 22,3 2,55 29 1,06 

IM – indice de maltoză, FN – cifră de cădere, MF – modul de fineţe, WAI – indexul de absorbţie al apei. 
* g maltoză/g faină. 
**g maltoză/100 g amidon, 1ml extract enzimatic, 3 min/37 ºC. 

 
Cantitatea de apă absorbită creşte direct cu conţinutul 

total de pentozani, proteine, granulozitate (tabelele 2, 3, 4); 
între conţinutul total de pentozani şi indexul de absorbţie al 
apei a fost obţinut un coeficient de corelaţie r = 0,9638, 
p < 0,05. 

Făina de secară obţinută prin măcinarea celor patru 
soiuri de secară a avut un conţinut total de pentozani  de 
2,2-2,78% (tabelul 4). Din acest conţinut, între 60,1 şi 
64,1% reprezintă pentozanii solubili în apă. Conţinutul de 
pentozani extractibili enzimatic a fost cuprins între 1,72 şi 
1,88%. 

Volumul specific al pâinii (tabelul 6) corelează pozitiv 
cu procentul de pentozani solubili în apă din total 
pentozani, r = 0,956. 

Între elasticitatea miezului, viscozitatea pentozanilor so-
lubili în apă (tabelul 5) şi activitatea α-amilazică (tabelul 3) 
s-a obţinut o corelaţie liniară: EL = 14,31 Vps - 0,518 AE, 
r = 0,954. 

 
Tabelul 4. Conţinutul de pentozani din făina de secară 

 
Conţinut pentozani 

Făină 
obţinută 

din soiurile 
total 
[%] 

solubili 
în apă [%] 

[%] pentozani 
solubili în apă din 

total pentozani 

extractibili 
enzimatic 

[%] 

Orizont 2,51 1,60 63,7 1,84 
Gloria 2,24 1,36 60,7 1,72 
Suceveana 2,20 1,41 64,1 1,79 
Impuls 2,78 1,67 60,1 1,88 

 
Amidonul  este un constituent major al făInii de secară. 

Din punct de vedere al conţinutului (tabelul 2), amidonul 
nu prezintă importanţă tehnologică ridicată, în schimb, 
calitatea sa influenţează mult calitatea pâinii de secară. 
Astfel, proprietăţile de gelatinizare ale amidonului influ-
enţează însuşirile fizice ale miezului. 

Aprecierea proprietăţilor de gelatinizare ale amidonului 
se realizează prin trasarea curbei amilografice. Gelatini-
zarea amidonului de secară începe la o temperatură mai 
scăzută decât cea a amidonului grâului. 

Pentru făinurile analizate s-au obţinut viscozităţi maxime 
cuprinse între 360 UB, pentru soiul „Gloria”, şi 590 UB, 

pentru soiul „Orizont”, corespunzătoare unor temperaturi 
de 67˚C, respectiv 71˚C (tabelul 5). 

Activitatea α-amilazică, dar şi posibilul conţinut ridicat 
de amidon deteriorat, determină hidroliza enzimatică a 
unei cantităţi mai mari de amidon şi, în consecinţă, scă-
derea viscozităţii gelului (coborârea curbei amilografice) 
şi coborârea temperaturii corespunzătoare viscozităţii 
maxime de gelatinizare. Viscozitatea maximă la amilograf 
este influenţată de proprietăţile substanţelor care se umflă, 
pentozanii, proteinele. 

Volumul specific al pâinii corelează pozitiv cu caracte-
risticile amilogramei, viscozitatea maximă şi temperatura, 
r = 0,983, respectiv r = 0,955. 

 
Tabelul 5. Caracteristicile amilogramelor şi curbelor  

de umflare pentru făina de secară 
 

Făină obţinută din soiurile 
Indici tehnologici 

Orizont Gloria Suceveana Impuls 
Amilogramă 

– viscozitatea maximă, 
UB 

– temperatura maximului 
de gelatinizare, ˚C 

 
590 

 
71 

 
360 

 
67 

 
560 

 
70,5 

 
480 

 
69,5 

Curbe de umflare 
– viscozitatea la 42˚C, 

UB 
– viscozitatea după 

30 min/42 C̊, UB 

 
150 

 
125 

 
110 

 
80 

 
130 

 
115 

 
120 

 
105 

*„Orizont” – la 63 C̊, „Suceveana” – la 60 C̊, „Gloria” – la 55˚C, 
„ Impuls” – la 61˚C 
 

Tabelul 6. Indici de calitate ai pâinişoarelor de secară 
 

Indici de calitate 
Făină obţinută 

din soiurile Volumul specific 
[cm3/100g] 

Elasticitate 
[%] 

Porozitate 
[%] 

Orizont 1,93 76,6 48,2 
Gloria 1,58 71,0 45,4 
Suceveana 1,76 75,4 50,5 
Impuls 1,59 75,8 45,1 
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Cea mai mare activitate α-amilazică (tabelul 3) a 
făinii de secară, exprimată ca g maltoză / 100 g amidon, o 
prezintă „Gloria” (26 g maltoză / 100 g amidon). 

A fost obţinută o corelaţie negativă, semnificativă, între 
elasticitatea miezului şi activitatea enzimatică, r = 0,958. 

Însă, evoluţia gelatinizării amidonului sub acţiunea en-
zimelor amilolitice este evidenţiată de cifra de cădere . 
Ea corelează cu viscozitatea maximă amilografică şi cu 
temperatura maximă de gelatinizare. 

Valorile obţinute pentru cifra de cădere au fost cuprinse 
între 200 şi 279 s, cea mai mică valoare fiind obţinută 
pentru făina din soiul „Gloria”, iar cea mai mare pentru 
făina din soiul „Orizont”. 

Pentru a putea evalua modul în care activitatea α-ami-
lazică contribuie la cifra de cădere şi, în consecinţă, 
importanţa structurii amidonului, au fost realizate deter-
minări cu adaos de AgNO3.. Se observă că prin inactivarea 
α-amilazei cifra de cădere creşte, atingând valori de 
354±33 s. Cele mai mari diferenţe între cifra de cădere şi 
cifra de cădere cu adaos de AgNO3 s-au obţinut pentru 
soiurile cu activitate α-amilazică ridicată: „Gloria” +121 s şi 
„Impuls” +110 s, în timp ce pentru soiurile „Orizont” şi 
„Suceveana” diferenţele au fost de +90s şi +107 s (tabelul 3). 

Între cifra de cădere şi cifra de cădere cu adaos de 
AgNO3 s-a obţinut o corelaţie semnificativă, r = 0,95. 

Între volumul specific al pâinii şi indicele de cădere s-a 
obţinut o corelaţie r = 0,958. 

Capacitatea făinii de a forma glucide, prin hidroliza 
amidonului sub acţiunea enzimelor amilolitie, este expri-
mată pe baza indicelui de maltoză (tabelul 3). 

Datele obţinute pentru indicele de maltoză al făinurilor 
din soiurile de secară analizate au fost cuprinse între 1,91 
şi 2,49 g maltoză/100 g făină. Cele mai mari valori s-au 
obţinut pentru făina din soiul „Gloria”, iar cele mai mici, 
pentru cea din soiul „Orizont”. 

Între elasticitatea miezului, indicele de maltoză şi 
viscozitatea pentozanilor solubili în apă a fost obţinută o 
corelaţie liniară: EL = 14,664 Vps - 5,671 M, r = 0,943. 

Cifra de cădere şi amilograma concentrează atenţia 
asupra gelatinizării amidonului şi asupra modului în care 
acest fenomen este influenţat de enzimele amilolitice. Pe 
lângă amidon este necesară şi considerarea conţinutului 
de pentozani şi a enzimelor de degradare a acestora, ca 
parte integrantă a comportamentului făinii de secară la 
gelatinizare. Acţiunea enzimelor prezente în secară ce 
degradează pentozanii, scăzând capacitatea lor de umflare, 
este evidenţiată de curba de umflare, trasată prin în-
călzirea unei suspensii de făină de secară în soluţie tampon 
pH = 5,3 la 42˚C, urmată de menţinere 30 min la această 
temperatură (tabelul 5). 

Valoarea ridicată a viscozităţii iniţiale este datorată 
capacităţii de umflare a constituenţilor făinii, imediat după 
formarea suspensiei. În primele momente ale amestecării 
viscozitatea creşte uşor, pentru ca mai apoi să se înre-
gistreze scăderea ei. Viteza de reducere a viscozităţii poate 

fi considerată un indicator al degradării pentozanilor 
solubili. Viscozitatea după menţinerea la 42˚C depinde de 
cantitatea de substanţe care se umflă, de proprietăţile de 
umflare sau hidratare a acestor substanţe, de gradul lor de 
degradare enzimatică în timpul determinării. 

Deoarece diferenţele între cele două viscozităţi au fost 
mici, 15-30UB, se poate considera că influenţa enzimelor 
de degradare asupra celorlalţi indici determinaţi, în special 
asupra indicelui de maltoză, este redusă. 

4. CONCLUZII  

Determinările efectuate au evidenţiat  importanţa com-
plexelor enzimatice amidon-α-amilază, pentozani-enzime 
de degradare a pentozanilor. Viscozitatea maximă amilo-
grafică, temperatura maximă de gelatinizare, cifra de 
cădere, curba de umflare oferă posibilitatea stabilirii calităţii 
de panificaţie a făinii de secară. 
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