
 Conform Strategiei naţionale de sănătate publică pentru 2020-2030, prezenţa 
factorilor de risc în alimente determină tulburări de sănătate acute sau latente, influenţând 
negativ calitatea vieţii și securitatea economică a ţării. Republica Moldova se confruntă cu 
consecinţele malnutriţiei. 

               Valorificarea produselor alimentare obţinute din materii prime autohtone precum iaurt cu făină de topinambur, 
este o posibilitate de a diversifica sortimentul de produse noi, cu valoarea biologică sporită, dar de largă accesibilitate. 

Prototip industrial

P Problemă pe care o rezolvă invenţia constă în obţinerea iaurtului cu pulbere de topinambur (Helianthus tuberosus), 
cu un conţinut ridicat de inulină care se caracterizează printr-un efect prebiotic, stimulează creșterea microflorei 
bune, reducerea bacteriilor patogene și eliminarea compușilor periculoși. Procesul de obţinere a iaurtului include: 
reconstituirea laptelui praf degresat, administrarea pulberii de topinabbur de 0,5...1,5% în raport cu masa laptelui 
degresat. Următorii pași au inclus amestecarea, filtrarea, pasteurizarea și răcirea amestecului la o temperatură de 
40...47 ° C, însămânţarea cu culturi iniţiale liofilizate pentru iaurt, ambalare, termostare la o temperatură de 42...45 
°C până la un pH valoare de 4,4...4,7, răcire la o temperatură de 2...6 °C și maturarea iaurtului la această temperatură 
timp de 12 ore.
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Indicator de calitate Exemplu 1 Exemplu 2 Exemplu 3

Aspect si consisten?a Consisten?a omogena, fara bule de gaz ?i indepartarea zerului, 

cu aspect de por?elan.

Culoare Alb, uniform Galbuie, intensitatea culorii creste odata cu

crestereacantitatiidepulberedetopinampur.

Gust ?i miros Placut, acru, specific iaurtului, cu caracteristici specifice

fermentatiei lactice.

Continut de substan?a 

uscata,%

12,43±0,42
12,85±0,42 13,28±0,43

Continut de proteine,% 4,46±0,02 4,48±0,02 4,5±0,02

Continut de grasime, % 0,01±0,01 0,02±0,01 0,04±0,02

Aciditate titrabila, oT 85±2 87±2 90±3

Numarul total de 

microorganisme, cfu / 

cm3

107 107 107

Caracteristicile fizico-chimice si senzoriale ale iaurtului cu
pudra de topinambur (Helianthus tuberosus)

Evolutia aciditatii titrabile exprimata in% acid lactic in probe de iaurt cu pudra de topinambur:
a) AMIC, b) SOLAR, in timpul fermentarii

Proiectarea procesului de fabricare a iaurtului

Mulțumiri: Cercetarea a fost finanțată de Proiectul de Stat 20.80009.5107.09 
„Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie 
alimentară”, desfășurat la Universitatea Tehnică a Moldovei.
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