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REZUMAT
Teza de abilitare cu titlul "CERCETĂRI PRIVIND VALORIFICAREA SUSTENABILĂ A UNOR
MATERII PRIME ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII DE PRODUSE ALIMENTARE CU VALOARE
NUTRIȚIONALĂ SUPERIOARĂ" prezintă rezultatele cercetării fundamentale și aplicative
obținute de subsemnata în domeniul ingineriei și al științei alimentelor. Cercetările au fost
efectuate în echipă cu colegi din cadrul USAMVB ”Regele Mihai I al României” din Timișoara
unde îmi desfășor activitatea profesională, dar și cu colaboratori de la Universitatea ”Aurel
Vlaicu” Arad, Universitatea de Vest din Timișoara, USAMV București și cu ingineri tehnologi
din companiile cu care am derulat contracte de cercetare aplicativă în parteneriat. Studiile
experimentale au fost realizate în laboratoarele universităților menționate, iar cele industriale
aplicative, la sediul partenerilor din mediul economic.
Cele mai relevante rezultate ale cercetărilor din perioada 2011-2021, pe care este consolidată
prezenta teză de abilitare au fost publicate în jurnale ştiinţifice indexate în sistemul ISI Thomson
Reuters: 2 articole în PLoSONE, ISI Q1; 1 articol în Agronomy-Basel, MDPI Q1, 2 articole în
Romanian Biotechnological Letters, ISI Q4; 1 articol în International Multidisciplinary
Scientific Geoconference Sgem Conference ISI Proceedings, 2 articole în Scientific Papers.
Series D. Animal Science, ISI Proceedings și 2 articole în Proceedings of The International
Conference on Life Sciences, Filodiritto Editore Proceedings, respectiv Journal of
Agroalimentary Processes and Technologies BDI. La 6 dintre lucrări am fost autor principal
iar la 4 am fost coautor.
Teza de abilitare este structurată în trei părți (I, II, III). Prima parte prezintă rezultatele
cercetărilor științifice și ale activității profesionale universitare ale subsemnatei împărțite pe
două direcții de cercetare:
1. Cercetări privind posibilitățile de exploatare a potențialului bioactiv și nutritiv a unor
materii prime în procesarea alimentară.
2. Cercetări care vizează dezvoltarea de produse alimentare și soluții tehnologice inovative
adaptate cerințelor consumatorilor.
Prima direcție de cercetare prezintă rezultatele unor studii efectuate pe uleiuri vegetale, ca
materii prime cu caracteristici bioactive și nutritive remarcabile în vederea utilizării lor în
procesarea alimentară. Cercetările au vizat: (i) caracterizarea fizico-chimică a uleiului extras
din boabe de cafea verde și prăjită, rezultatele publicate în 1 lucrare ISI Proceedings, (ii)
analiza compoziției, stabilității termo-oxidative, proprietăților antioxidante și antimicrobiene
ale uleiului din boabe de cafea crude și prăjite, rezultate publicate în 2 lucrări ISI Q1 și (iii)
evaluarea compoziției în compuși bioactivi și a proprietăților antioxidante ale unor uleiuri
vegetale din subproduse alimentare, rezultate publicate în 1 lucrare ISI Q4.
Cea de a doua direcție vizează studii care au dus la dezvoltarea unor produse alimentare
inovative din carne și lapte cu adaos de merișor și cătină, și a unor soluții tehnologice inovative
de îmbunătățire a stabilității oxidative a uleiului de floarea soarelui și uleiului de rapiță, de
frăgezire a cărnii, respectiv de obținere a unor sortimente de gem de fructe cu conținut redus de
zahăr. Cercetările în direcția dezvoltării de produse inovative au constat în: (i) evaluarea
potențialului de utilizare a fructelor de cătină și afine roșii în crearea de produse din carne cu
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valoare nutritivă superioară, rezultate publicate în 1 lucrare ISI Proceedings, (ii) studiul
impactului utilizării afinelor roșii confiate asupra caracteristicilor fizico-chimice,
microbiologice și proprietăților antioxidante ale cremei de branză, rezultatele publicate în 1
lucrare ISI Proceedings. Cercetările în direcția dezvoltării unor soluții tehnologice alimentare
inovative au vizat: (i) evaluarea stabilității culorii și menținerea proprietăților antioxidante a
unor sortimente de gem cu conținut redus de zahăr, rezultate publicate în 1 lucrare ISI Q4 (ii)
utilizarea semințelor de ardei iute și dulce ca antioxidanți naturali în scopul îmbunătățirii
stabilității termo-oxidative a uleiului de floarea soarelui, rezultate publicate în 1 lucrare ISI Q1,
(iii) identificarea unor soluții de frăgezire a cărnii de porc, rezultate publicate în 1 lucrare BDI,
(iv) valorificarea potențialului roșiilor deshidratate și subproduselor rezultate din procesarea
acestora la îmbunătățirea stabilității termooxidative a uleiului de rapiță, rezultate publicate în 1
lucrare BDI.
Comercializarea alimentelor sigure, echilibrate nutrițional constituie astăzi o prioritate
mondială a organismelor guvernamentale, fiind considerată o condiție primordială de
îmbunătățire a calității vieții. Astfel, utilizarea materiilor prime de calitate superioară, joacă un
rol critic în procesarea de alimente sigure pentru organismul și sănătatea umană.
Un alt aspect al economiei contemporane în general și implicit al industriei alimentare este
cercetarea în scopul dezvoltării de produse noi. Creșterea populației planetei și a veniturilor
acesteia, schimbarea stilului de viață și modificarea obiceiurilor alimentare ale consumatorilor
a făcut ca procesul de inovare sa constituie factorul determinant al creșterii economice (Vişan
și Botez, 2011, Raba, 2016). Dezvoltarea de produse și procese noi s-a impus ca o activitate
esențială, care trebuie integrată în orice strategie alimentară inteligentă (Winger și Wall, 2006,
Raba și colab., 2018).
Cea de a doua parte a tezei de abilitare prezintă planul pentru evoluţia şi dezvoltarea carierei
profesionale, ştiinţifice şi academice. Sunt prezentate direcţiile de cercetare vizate din prisma
continuării celor inițiale și dezvoltarea unora noi. Sunt prezentați indicatorii de cuantificare și
apreciere ai activității academice de predare și activitățile pe care mi le propun pentru
îndeplinirea obiectivelor.
Partea a treia a tezei de abilitare redă referinţele bibliografice menționate în primele două părți.
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SUMMARY
The habilitation thesis entitled "RESEARCH ON THE SUSTAINABLE
VALORIZATION OF SOME RAW MATERIALS FOR THE DEVELOPMENT OF FOODS
WITH HIGHER NUTRITIONAL VALUE" presents the results of the fundamental and applied
research obtained by the undersigned in the field of food and engineering. The research was
accomplished in a team with colleagues from BUASVM "King Mihai I of Romania" from
Timișoara where I carry out my professional activity, but also with collaborators from "Aurel
Vlaicu" University of Arad, West University of Timișoara, UASVM Bucharest and food
engineers from the companies with which we performed applied research contracts in
partnership. The experimental studies were done in the laboratories of the mentioned
universities, and the applied industrial ones.
The most relevant research results from 2011-2021, on which this habilitation thesis is
consolidated, were published in scientific journals indexed in the ISI Thomson Reuters system:
2 articles in PLoSONE, ISI Q1; 1 article in Agronomy-Basel, MDPI Q1, 2 articles in Romanian
Biotechnological Letters, ISI Q4; 1 article in International Multidisciplinary Scientific
Geoconference Sgem Conference ISI Proceedings, 2 articles in Scientific Papers. Series D.
Animal Science, ISI Proceedings and 2 articles in Proceedings of The International Conference
on Life Sciences, Filodiritto Editore Proceedings, respectively Journal of Agroalimentary
Processes and Technologies BDI. In 6 of the works I was lead author and in 4 of them I was
co-author.
The habilitation thesis is structured in three parts (I, II, III). The first part presents the results of
the scientific research and of my professional activity in the university, and it is divided into
two research directions:
1. Research on the possibilities of exploiting the bioactive and nutritional potential of some
raw materials in food processing.
2. Research aimed at developing food and innovative technological solutions adapted to
consumer requirements.
The first direction of research presents the results of studies carried out on vegetable oils, as
raw materials with outstanding bioactive and nutritional characteristics for use in food
processing. The research focused on: (i) physico-chemical characterization of oil extracted from
green and roasted coffee beans, results published in 1 papers ISI Proceedings, (ii) analysis of
the composition, thermo-oxidative stability, antioxidant and antimicrobial properties of bean
oil raw and roasted coffee results published in 2 papers ISI Q1 and (iii) evaluation of the
composition in bioactive compounds and antioxidant properties of some vegetable oils from
food by-products, results published in 1 paper ISI Q4.
The second direction aims at studies that have led to the development of innovative meat and
milk foods with the addition of cranberries and sea buckthorn, and innovative technological
solutions to improve the oxidative stability of sunflower oil and rapeseed oil, tenderizing meat
and obtaining a variety of fruit jams with a low sugar content. Research into the development
of innovative products has consisted of: (i) assessing the potential use of sea buckthorn and
lingonberries fruits in the development of meat products with superior nutritional value, results
published in 1 ISI Proceedings, (ii) study the impact of use canded lingonberries on the
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physico-chemical, microbiological characteristics and antioxidant properties of cream cheese,
the results published in 1 paper ISI Proceedings.
The marketing of safe, nutritionally balanced food is a global priority for governmental agencies
today, and is considered a key condition for improving the quality of life. Thus, the use of high
quality raw materials plays a critical role in the processing of safe foods for the body and human
health.
Another aspect of the contemporary economy in general and implicitly of the food industry is
research in order to develop new products. The growth of the planet's population and its income,
the change of lifestyle and the change of consumers' eating habits have made the innovation
process the determining factor of economic growth (Vişan and Botez, 2011, Raba, 2016). The
development of new products and processes has become an essential activity, which must be
integrated into any smart food strategy (Winger and Wall, 2006, Raba et al., 2018).
The second part of the habilitation thesis presents the plan for the evolution and development
of the professional, scientific and academic career. The targeted research directions are
presented in terms of continuing the initial ones and developing new ones. The indicators of
quantification and appreciation of the academic teaching activity and the activities that I
propose for the achievement of the objectives are presented.
Part three of the habilitation thesis gives the bibliographic references mentioned in the first
two parts.
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