
Avantajele compoziției:
• Utilizarea pulberei de maia cu floră spontană din făină de grâu sau făină de soriz, ceea ce nu implică echipament
frigoripic pentru păstrarea acesteia;

• Dozarea ușoară a pulberii de maia;
• Posibilitatea de utilizare a maielei cu floră spontană din făină de soriz în elaborarea produselor fără gluten;
• Ameliorarea gustului și aromei produslui finit prin utilizarea maielei cu floră spontană din făină de soriz;
• Cantitatea redusă de zahăr în comparație cu cea mai apropiată soluție;
• Non-utilizarea conservanților.

Avantajele procedeului :
• Proprietăți reologice bune ale aluatului datorită fermentării îndelungate și respectiv, capacității de legare a apei,
gonflarea amidonului și solubilitatea pentosanilor.

• Proprietăți de textura stabile, cu forma bine păstrată chiar și după răcirea cozonacilor (care un necesită
suspendare pentru păstrarea formei bombate după coacere (ca la panettonele italian);

• Aroma și gustul fin dar bogat, datorită timpului îndelungat de fermentare (32 ore) în comparație cu cea mai
apropiată soluție (19 ore), iar ca rezultat are loc formarea de metaboliți și aminoacizi;

• Shelf-life mare a produsului (peste 30 zile fără utilizarea conservanților sau a unor condiții speciale de păstrare),
datorat efectului inhibitor asupra mucegaiurilor pe care le posedă acizii organici formați în timpul fermentației;

• Îmbunătățirea valorii nutritive prin creșterea biodisponibilității mineralelor și reducerea indicelui glicemic
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Scopul:

Solutia:

Avantaje:

Dezvoltarea produselor de patiserie și panificație pe baza de maia cu floră spontană -
domeniu de cercetare în conformitate cu exigențile Uniunii Europene – în scopul ameliorării
directe a avantajelor nutriționale a cerealelor, reducerea alergenilor, a compușilor toxici și
creșterea securității alimentare a produselor.

Elaborarea cozonacului cu pulbere de maia cu floră spontană din făină de grâu sau din făină de soriz (Sorghum
Oryzoidum), cu o textură stabilă a produsului finit, cu caracteristici nutriționale și senzoriale mai înalte (în special
pentru cozonacul obținut cu maia din făină de soriz), dar și prin extinderea sortimentului de produse de patiserie cu
maia cu floră spontană din făinuri diferite, precum și posibilitatea de elaborare a produselor pentru persoanele cu
tulburări corelate consumului de gluten.
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