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The modification of the pH, crude protein and free aminoacid values 
in some vegetable species (potato, cabbage, carrot, onion, garlic, peas and 
beans) during culinary processing was the purpose of this work. The 
vegetable products have been subjected to wetting, boiling, frying and 
pickling, determining the values of pH, crude protein and free aminoacids 
before and after processing. It also has analysed the water in which the 
legumes were introduced and maintained, for a period of time (before 
thermic processing), as well as the water where all studied vegetable 
products have been boiled. The thermic processsing, depending on its type 
(boiling or frying) and on analysed vegetable products, has determined 
modifications of the pH and of the crude protein values, in the sense of 
increasing of the first one and reducing of the second one. Thus, comparing 
to raw potatoes, the pH of boiled potatoes has registered increased values, 
ranged between 3,35% (in boiled tubers) and 5,52% (in fried tubers). At 
onion samples, the initial pH, determined to raw samples, increased with 
3,6% in boiled samples, with 5% in onion boiled water and with 5,65% in 
fried onion. The evaluation of pH in carrot, cabbage and garlic, has also 
shown increases of its values in thermic processed samples, less at carot 
(3,44%) and garlic (4,53%) and more at cabbage (8,08%). The conservation 
of cabbage through pickling process has led to a pH decrease of some 8%. 
The content in crude protein of the analysed legumes reduced during the 
thermic processing. Thus, comparing to raw samples, at boiled peas and 
beans the crude protein reduced with 2,6% and 3,64%, and at boiled carrots 
and onion with 11,4% and 8,55%. The simple contact with water (immersion) 
or boiling of peas, beans, carrot and onion has led to a transmembrane efflux 
of aminoacids within the mass of liquid, whose values has depended both on 
the length of contact and on the legume species. 

Keywords: culinary processing, vegetable product, pH, crude protein, free 
aminoacids. 

În timpul procesării produselor vegetale, fie că este vorba de operaţiuni 
mecanice (tăiere, mărunţire, frământare etc.) sau termice (blanşare, opărire, 
fierbere), se produc modificări ale substanţelor bioactive din componenţa materiilor 
prime, care diferă în funcţie de produs şi de tipul operaţiunii executate. Datele din 
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literatura de specialitate se referă mai ales la reduceri ale concentraţiei compuşilor 
biominerali şi ai vitaminelor hidrosolubile [1,2,3,4] şi mai puţin la modificări ale 
altor biocompuşi sau indici, pe parcursul diverselor operaţii de prelucrare mecanică 
sau termică. 

Această lucrare este rezultatul unei cercetări care încearcă să evidenţieze în 
ce măsură unele operaţiuni culinare, reprezentate de prelucrări mecanice (înmuiere 
sau imersare), prelucrări termice (fierbere) sau chimice (murare), au influenţat 
valoarea pH-ului şi/sau conţinutul în compuşi proteici al materiilor prime, 
aparţinând unor specii legumicole. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Materialul de cercetare a constat în legume utilizate tehnologic pentru părţile 

vegetative, care cresc în pământ (cartofi, ceapă, usturoi şi morcovi) sau deasupra 
pământului (varză albă, fasole şi mazăre). 

Prelucrările termice la care au fost supuse legumele au fost: fierbere (cartofi, 
varză, ceapă, usturoi, mazăre şi fasole), coacere (cartofi) şi prăjire (cartofi, ceapă, şi 
usturoi). În unele cazuri, tratamentele termice au fost precedate de prelucrări mecanice, 
cum ar fi curăţirea (cartofi) şi divizarea (varză, morcovi, cartofi) sau fizice (imersarea în 
apă rece timp de 2 ore - morcovi, ceapă şi usturoi sau timp de 10 ore - fasole şi 
mazăre). 

 Determinarea valorilor pH-ului s-a realizat prin metoda electrometrică, la 
materialele vegetale în stare crudă şi procesată, la apa de fierbere (cartofi, ceapă, 
usturoi, morcovi şi varză), apa de imersare (ceapă şi morcovi) şi la moarea de varză. 

Dozarea proteinei brute s-a realizat prin metoda micro-Kjeldahl [6], iar a 
aminoacizilor liberi prin metoda Sörensen [5] pe eşantioane neprelucrate şi fierte de 
fasole, mazăre, morcov şi ceapă. De asemenea, s-a determinat conţinutul de proteină 
brută şi/sau aminoacizii liberi din apele de fierbere şi din cele în care au fost imersate 
anumite perioade de timp unele legume: morcovi, ceapă, usturoi, fasole şi mazăre. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În fig. 1 este redată variaţia pH-ului la probele de cartof analizate. 
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Figure 1. Variaţia pH-ului la cartofi 

C.cz.= cartofi cruzi; C.f. = cartofi fierţi; A.f. = apă de fierbere; 
C.p.= cartofi prăjiţi; C.cp= cartofi copţi. 
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După cum se observă din grafic, valorile pH-ului, determinate la cartofii 
neprelucraţi (cruzi), au înregistrat creşteri în urma tratamentului termic, atât în 
cazul legumei cât şi în cazul apei de fierbere a acesteia, cu procente cuprinse între 
3,35 % (la cartofii fierţi) şi 5,52 % (la cartofii prăjiţi). Procesul de coacere a dus la 
o creştere extrem de redusă (cu doar 0,37 %) a valorii pH-ului iniţial. 

La probele de ceapă (fig 2), pH-ul iniţial, determinat la ceapa crudă, a 
crescut cu 3,60 % la proba fiartă, cu 5 % la apa de ferbere a cepei şi cu 5,65 la 
ceapa prăjită. Apa în care s-a menţinut (imersat) ceapa timp de 8 ore a avut un pH 
foarte apropiat valoric de cel al legumei în stare crudă. 
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Figure 2. Variaţia pH-ului la ceapă 

C.c. = ceapă crudă; A.c.c.= apă de imersare (înmuiere) ceapă crudă; 
C.f. = ceapă fiartă; A.f. = apă de fierbere a cepei; C.p. = ceapă prăjită 

 
 Figura 3 reproduce grafic valorile pH-ului obţinute în urma determinărilor 

efectuate la probele de morcov supuse prelucrărilor fizice şi termice. 
 Şi aici se observă creşteri ale valorilor acestui indice, cu procente cuprinse 

între 3,44 % (apa de imersare a morcovului) şi 8,80 % (apa de fierbere a 
morcovului). 
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Figure 3. Variaţia pH-ului la morcov 

M.c. = morcov crud; A.m.c = apa de imersare a morcovului crud; 
M.f. = morcov fiert; A.f. = apa de fierbere a morcovului 
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În cazul probelor de varză, valoarea pH-ului iniţial (determinat la proba 
crudă, neprelucrată) a suferit modificări diferite, în funcţie de modul de procesare a 
materiei prime (fig. 4). 

Astfel, în urma fierberii, pH-ul probei fierte a fost cu 3,18 % mai mare, iar al 
apei de fierbere a verzei cu 3,75 % mai mare decât pH-ul probei crude. 
Conservarea prin murare a adus şi ea modificări ale pH-ului probei crude, dar în 
sens invers, constatându-se o scădere cu 8,02 %, în cazul verzei murate, şi cu 7,80 
%, în cazul moarei de varză. 
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Figure 4. Variaţia pH-ului la varză 

V.c. = varză crudă; V.f. = varză fiartă; A.f.= apa de fierbere a verzei; 
V.m. = varză murată; m.= moarea de la varza murată 

Din fig. 5 se observă că pH-ul, determinat la usturoiul crud, a crescut cu 4,22 
% la proba fiartă şi cu 4,53 % la proba prăjită. La apa de fierbere a usturoiului 
valoarea pH-ului a fost cu 5,78 % mai mare comparativ cu proba crudă.  
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Figure 5. Variaţia pH-ului la usturoi 

U.c. = usturoi crud; U.f. = usturoi fiert; U.p. = usturoi prăjit; A.f.= apa de fierbere a usturoiului 

În continuare, în tabelele 1-4 sunt redate valorile proteinei brute şi ale 
aminoacizilor liberi determinate la patru specii legumicole. 
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Prin fierbere, conţinutul în proteină brută s-a redus la mazăre şi fasole cu 
2,60 % şi 3,64 %, iar morcovi şi ceapă cu 11,04 %, respectiv 8,55 % (tab. 1 şi 2). 

Tabelul 1 
Proteina brută la probele de mazăre şi fasole 

Mazăre (Mz) Fasole (F) Produs vegetal 
Determinare Mz.c. Mz.f. F.c. F.f. 

P.B. % 25,44 24,12 24,19 22,43 
Mz.c.=mazăre crudă; Mz.f.=mazăre fiartă; F.c.=fasole crudă; F.f.=fasole fiartă; P.B.= proteina brută 

Tabelul 2 
Proteina brută la probele de morcovi şi ceapă 

Morcov (M) Ceapă (C) Produs vegetal 
Determinare M.c. M.f. C.c. C.f. 

P.B. % 1,54 1,20 1,93 1,60 
M.c.=morcov crud; M.f.=morcov fiert; C.c.=ceapă crudă; C.f.=ceapă fiartă; P.B.= proteina brută. 

 
Valorile medii ale aminoacizilor liberi din probele de mazăre, fasole, 

morcovi şi ceapă, precum şi din apele de imersare (înmuiere) şi de fierbere a 
acestor legume sunt reproduse în tabelele 3 şi 4. 

Din tabelul 3 se observă că, la probele ambelor specii analizate (mazăre şi 
fasole), cel mai mare conţinut în aminoacizi liberi l-au înregistrat apele de fierbere, 
urmate de apele de înmuiere - la mazăre înregistrându-se cele mai mari valori. 
Datele obţinute evidenţiază un eflux transmembranar de aminoacizi mai ridicat la 
probele de mazăre, comparativ cu cele de fasole. 

Tabelul 3 
Valorile aminoacizilor liberi la mazăre şi fasole 

Mazăre Fasole Produs 
Test 1 2 3 4 5 6 

A.L. % 1,47 2,35 3,11 1,84 1,94 2,32 
1 = mazăre crudă; 2 = apă înmuiere mazăre crudă; 3 = apă fierbere mazăre; 4 = fasole crudă; 

5 = apă înmuiere fasole crudă; 8 = apă fierbere fasole; A.L. = aminoacizi liberi 
 
La probele de morcovi şi ceapă, valorile aminoacizilor liberi din apele de 

imersare au avut valori relativ apropiate (tab. 4), dar mult mai reduse decât la 
mazăre şi fasole. Aceste valori mai mici ale efluxului transmembranar de 
aminoacizi la probele de morcovi şi ceapă s-ar putea datora timpului mult mai 
redus de contact cu apa al acestor legume (2 ore), comparativ cu mazărea şi fasolea 
(10 ore) sau altor cauze (citologice, fiziologice etc.). 

Tabelul 4 
Valorile aminoacizilor liberi la morcovi şi ceapă 

Morcov (M) Ceapă (C) Produs 
Test M.c. A.m.c. C.c. A.c.c. 

A.L. %  0,22 0,15 0,29 0,22 
M.c. = morcov crud; A.m.c = apă înmuiere morcov crud; C.c. = ceapă crudă; 

A.c.c. = apă înmuiere ceapă crudă; A.L. =  aminoacizi liberi 
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CONCLUZII 
Analiza pH-ului, proteinei brute şi a aminoacizilor liberi la cartofi, morcovi, 

varză, ceapă, usturoi, mazăre şi fasole a evidenţiat, în funcţie de specia legumicolă 
studiată şi de tipul procesării (de la simpla imersare în apă, până la fierbere sau 
conservare prin murare), modificări ale acestor parametri, în sensul creşterii sau 
reducerii, după caz, a valorilor pH-ului, reducerii valorilor proteinei brute şi 
creşterii efluxului transmembranar de aminoacizi.  

Comparativ cu proba neprelucrată fizic sau termic, valorile pH-ului au 
înregistrat creşteri între 3,18 % (la varza fiartă) şi 8,08 % (la morcovii fierţi). La 
varza murată scăderea pH-ului a fost de 8,02 %. 

Conţinutul în proteină brută al probelor de legume analizate s-a redus în 
timpul prelucrării termice. Astfel, comparativ cu proba neprelucrată (crudă), la 
mazărea şi fasolea fiartă proteina brută a scăzut cu 2,60 %, reaspectiv 3,64 %, iar la 
morcovii şi ceapa fiartă cu 11,04 %, respectiv 8,55 %.  

 Contactul cu apa (simpla imersare sau fierbere) a probelor de mazăre, fasole, 
morcovi şi ceapă a dus la un eflux transmembranar de aminoacizi în masa 
lichidului, ale cărui valori au depins, pe de o parte, de durata contactului, iar pe de 
altă parte de specia de legumă analizată. Valori mai mari ale efluxului de 
aminoacizi s-au înregistrat la probele de mazăre şi fasole. 
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