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Abstract: Beginning in 2004, the law no longer allows the utilization of 

non-iodized salt in alimentation. Since the promulgation of this legislation, a 
dispute has surfaced concerning the effect of using iodized salt for the pickling 
of vegetables. The consumers complain about the blackening of products pickled 
using this kind of salt, while food industry laboratories deny any blackening 
effect of iodine under the stated conditions. 

The study undertaken commenced with the testing of the two types of 
commercially available iodized salt, of marine origin (Greece, several 
proveniences) and ground/supplemented mineral salt (Romania/Salrom), with 
the purpose of determining whether there exist other causes of the blackening of 
products pickled using these types of salt. 

 
Murarea este un procedeu de semiconservare prin care se urmăreşte 

obţinerea, în soluţie salină (NaCl) şi prin fermentaţie bacteriană, a unei 
concentraţii semnificative de acid lactic (CH3-CHOH-COOH), pornind de la 
glucidele existente în produse. Aparţine tipului cenoanabiotic de conservare. 

Clorura de sodiu (sarea de bucătărie) constituie un conservant cunoscut încă 
din antichitate. Proprietăţile de conservant se datorează acţiunii sale inhibitoare la 
concentraţii mai ridicate (peste 4% pentru drojdii şi peste 8-9% pentru bacterii), 
care plasmolizează celulele microorganismelor.  

Produsele lactofermentate au o veche tradiţie, aria lor de răspândire 
cuprinzând toate continentele. Există o corelaţie între latitudinea (climatul) ţărilor 
producătoare, respectiv durata de conservabilitate urmărită şi conţinutul în sare al 
soluţiei de murare (3-12%). Cu cât climatul este mai cald sau durata de conservare 
mai îndelungată, concentraţia va fi mai ridicată, fără a fi excesivă.  

Soluţia de NaCl crează o diferenţă de presiune osmotică. O parte din 
glucidele existente în produse (varză de toamnă 4,5±2,5% glucide, castraveţi 1,5-
2%, pepeni verzi 6,5±1% etc) trec în lichidul sărat, formând un mediu favorabil 
declanşării fermentaţiei lactice. Totodată se realizează o selecţie şi o normare a 
microflorei de fermentaţie.  

În concentraţie redusă de sare (sub 3% în România), este favorizată 
dezvoltarea rapidă şi necontrolată a bacteriilor homofermentative (Lactobacillus 
plantarum, L. cucumeris) şi a L. mesenteroides (producător de dextrani, mucilagii  
vâscoase), care provoacă băloşirea mai ales la varză. Excesul de NaCl încetineşte 
procesul până la stopare şi crează un gust exagerat de sărat.   
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Orientativ, pentru varză saramura va avea concentraţia de 4,5-5,5%, iar 
pentru castraveţi la butoaie/bidoane, 7% în iulie-august şi 6% în septembrie-
octombrie. Ulterior, prin omogenizare, concentraţia de NaCl scade la jumătate. 

Fermentaţia lactică are trei faze: heterofermentativă (tumultoasă); 
homofermentativă (lentă) şi faza finală (fără formare de CO2). 

Prima fază se caracterizează prin prezenţa unor bacterii heterofermentative 
(Leuconostoc mesenteroides, Bacterium coli), care transformă glucidele în acid 
lactic, acid acetic, etanol şi manitol, cu degajare evidentă de CO2, metabolizând şi 
o parte din protide. Aciditatea titrabilă creşte la 0,7-1% (exprimată în acid lactic), 
formându-se şi esteri  care imprimă aroma specifică de murat. Prima fază se mai 
numeşte agitată, spumoasă, preliminară şi durează 4-6 zile, după care bacteriile 
heterofermentative îşi încetează activitatea, fiind inhibate de creşterea pH-ului şi 
de propriile produse de dezasimilaţie (acizi, alcooli). Temperatura optimă de 
declanşare este de 15-200C, sub 150C demarând mai greu (dar murăturile rămân 
tari), peste 300C fiind prea scurtă şi determinând fenomenul de autoliză 
(înmuiere).  

Faza a doua (fermentaţia propriu-zisă) este desfăşurată  numai de bacterii 
homofermentative (Lactobacillus plantarum, L. cucumeris), care transformă 
glucidele rămase şi manitolul numai în acid lactic, cu o slabă degajare de CO2. 
Aciditatea creşte până la 1,5-2%, iar pH-ul scade în final la 4,1-4,2, distrugând 
bacteriile active până în acest moment. Faza se mai numeşte principală sau 
prelungită şi durează 3-4 săptămâni. De regulă cere temperaturi mai scăzute şi 
aerare (pritocire). Cu faza a doua se poate considera murarea terminată de fapt. 

Faza a treia (de alterare)  se datorează unor bacterii (Lactobacillus brevis şi 
L. pentoaceticus), care mai pot ridica aciditatea până la 2,5%. În final se 
semnalează formare de drojdii peliculare-“floare”(Oidium lactis), care consumă 
treptat conţinutul în acid lactic şi provoacă scăderea acidităţii, micşorând astfel 
treptat conservabilitatea. La temperaturi mai scăzute de 5-100C procesul este 
încetinit.  

Dozarea corectă a NaCl şi temperatura optimă (18-210C) permit 
parcurgerea primelor două faze în cca. 30 zile. Calitatea produsului este inferioară 
la temperaturi prea ridicate, când procesul se termină în 7-10 zile, în timp ce, la 
temperaturi sub 100C, capacităţile sunt blocate 3-4 luni. 

Pritocirea favorizează dezvoltarea bacteriilor lactice (aerobe) şi frânează 
dezvoltarea bacteriilor anaerobe, în măsură să consume cu prioritate glucidele, cu 
formare de acid butiric, având un miros neplăcut. 

Fermentaţia este considerată finită atunci când aciditatea titrabilă nu mai 
creşte într-un interval de 10 zile. Depozitarea produsului se face în capacităţile de 
fermentare, dar în condiţii de temperatură sub 100C.  

Păstrarea produselor murate în stoc după data de 15 februarie prezintă 
riscuri suplimentare. Instrucţiunile tehnologice menţionează la varza murată un 
număr de 5 accidente de fabricaţie (băloşirea, gust/miros străin, înnegrirea, 
putrezirea şi colorarea în roz). Cu caracter general, se mai menţionează înmuierea, 
zbârcirea, respectiv balonarea (la castraveţi). 
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Înmuierea care a devenit foarte frecventă la murăturile produse în condiţii 
casnice se produce din mai multe cauze: conţinut de sare insuficient, temperatură 
de fermentare ridicată, produsul expus la aer (neacoperit) şi în consecinţă 
dezvoltarea unor fermentaţii anormale sau întârziate. Aerisirea incorectă şi 
omogenizarea insuficientă contribuie şi ele în mare măsură la înmuiere.  

În cazul verzei murate, STR.33-1985 reglementează atât varza tocată, cât şi 
varza căpăţâni. Pentru calitatea I lichidul lor trebuie să fie limpede sau slab 
opalescent, consistenţa produsului zemoasă, elastică, crocantă, culoarea alb-
gălbuie, mirosul plăcut, caracteristic, cu aromă de condimente, gustul 
caracteristic, plăcut acrişor, potrivit de sărat, răcoritor, fără amăreală. Nu se admit 
corpuri străine.  Aciditatea  0,7-2g a. lactic/100ml, iar NaCl 1,5-3g/100ml. Pentru 
calitatea a doua se admit şi valori mai mari.  

Sarea alimentară este un produs chimic fin măcinat din sare gemă, sau 
cristalizat din apa marină, deshidratat până la 0,15-0,2% umiditate, fără 
tratamente sau medii de conservare utilizate. Conţinutul de sodiu (tabelul 1) este 
mai mic decât la produsul p.a.(39400 mg Na+/100g). Sarea marină este iodată 
natural şi mai stabilă. 

Prin H.G. nr. 473/01.04.2004, în alimentaţia oamenilor devine obligatorie 
utilizarea numai a sării iodate, pentru a preveni tulburările apărute ca urmare a 
carenţei în iod. În industria alimentară utilizarea acesteia este opţională, cu 
excepţia fabricării pâinii.  

Pe teritoriul României a devenit interzisă comercializarea cu amănuntul a 
sării neiodate pentru utilizare alimentară, cu unele derogări (se mai admite 
vânzarea acesteia la PLAFAR, magazine naturiste etc., dar ambalată în cantităţi 
sub 0,5 Kg). 

Sarea care se găseşte în natură poate fi recunoscută după provenienţă (gemă 
sau marină), nu numai după prezenţa sau absenţa iodurii de potasiu, ci şi după 
celelalte elemente minerale mai frecvent asociate. 

 
Tabelul 1 

Date analitice referitoare la sarea alimentară 
 

Conţinutul mineral (mg / 100 g) Sarea gemă fină Sarea marină 
Sodiu 38880 35000 
Magneziu 290 70 
Fosfor 8 1 
Potasiu 4 56 
Calciu 27 110 
Fier 0,3 2 

 
Conform HG 473 / 2004, sarea iodată trebuie să conţină 20 ± 5 mg iod / Kg 

sare, respectiv : 
-34 ± 8,5 mg iodat de potasiu / Kg sare (prin aditivare la sarea gemă), sau 
-26 ± 6,5, mg iodură de potasiu / Kg sare (cazul sării extrasă din apa 

marină). 
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Conţinutul de Na Cl nu trebuie să fie mai mic de 97 %, iar reacţia chimică 
(pH - ul) din sarea utilizată pentru iodare va fi neutru.  

Sarea iodată are un termen de garanţie (6 luni), după care conţinutul de iod 
se diminuează sub limita activităţii necesare (utile). În prezenţa aerului, a luminii 
şi a umezelii, sarea iodată expusă în strat subţire pierde iodul în cca. 30 – 60 
minute.  

 
MATERIAL ŞI METODA DE LUCRU 

 
Varza utilizată, din hibridul Stonar F1 a fost procurată din comerţ, spălată şi dată 

pe răzătoare sub formă de tăieţei mari. Soluţiile de sare s-au preparat în concentraţie 
de 4%, revenind circa 2 litri la 1,5 Kg varză (circa 57%). Data punerii la murata fost pe 
15 martie 2005. Bidoanele cu varză s-au păstrat timp de 24 de ore la o temperatură 
mai ridicată (20-250C), iar după declanşarea fermentaţiei  la temperatura mediului 
exterior. După 34 de zile s-a constatat că aciditatea lactică nu mai creşte, fapt care  
ne-a determinat să efectuăm analizele  finale pe data de 18 aprilie 2005. 

 
Tabelul.2 

Variantele experimentale 
 

Proba Firma Tipul de sare Granulaţie 
P 1 Salrom Iodată,gemă,alimentară,de bucătărie măruntă 
P 2 Xion Iodată, sare de mare grunjoasă 
P 3 Niki Iodată, sare de mare semigrunjoasă 
P 4 Albito SRL Neiodată, gemă, alimentară măruntă 

 
Alte menţiuni: 
P1 Salrom – Conţinut  net 1000 g.Ingrediente iodat de potasiu 34 ± 8,5 mg/Kg 

sare, antiaglomerant E 536 (552 silicat de calciu). Iod 20 ± 5 mg/Kg sare. 
SR13360/1996. Termen de valabilitate 14.07.05. Producător Salrom, Bucureşti. 

P2 Xion -  Conţinut  net 1000 g.Conţinut sare de mare (NaCl) 98,7% min., KI 34 
± 8,5 mg/Kg sare, Stabilizator (Na2CO3) 0,1%. Termen de valabilitate 31.12.2010. 
Produs în Grecia de Xion S.A. Lefka-Patras, aplică ISO 9001. 

P3 Niki – Greutate netă 1000 g. KI 48 mgt/Kg. Stabilizatori carbonat de sodiu 
max. 0,1% .  Valabilitate până pe 25.11.07. Produs Kalas cu premii internaţionale. 

P4 Albito SRL – Termen de valabilitate nelimitat. A se folosi la conservare 
alimente. A nu se folosi în industria de panificaţie şi patiserie. 

Conţinutul de NaCl din moarea de varză (lichidul acoperitor) trebuie să se 
încadreze între limitele 1,5 şi 3%.  

 
 

REZULTATE OBŢINUTE 
 

Aciditatea lactică a probelor studiate a variat între 0,742 g acid lactic/100 

cm3 lichid acoperitor în cazul P2 (Xion) şi 0,945 g acid lactic/100 cm3 în cazul P3 

(Niki).  
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Conţinutul în clorură de sodiu, analizat prin metoda Mohr, era între 2,07 şi 

2,16. Practic nu putem considera că există o diferenţă semnificativă între variante.  

 
Tabelul 3 

Date analitice la varza murată 
 

Proba de varză murată Aciditate titrabilă 
ac. lactic g/100cm3

Conţinutul în 
NaCl % 

P1 -sare iodată Salrom, gemă, măruntă 0,810 2,13 
P2 -sare de mare iodată, Xion, grunjoasă 0,742 2,10 
P3 -sare de mare Niki, semigrunjoasă, iodată 0,945 2,16 
P4 -sare neiodată gemă măruntă, Albito 0,855 2, 07 

 
Substanţa uscată solubilă a tăiţeilor de varză murată a fost mai mare ca 

valoare cu cca 0,67 0 Bx la P1 (sarea gemă iodată), în comparaţie cu media 
celorlalte variante.  

Substanţa uscată solubilă la lichidul acoperitor a fost de asemenea relativ 
mai importantă la P1, în comparaţie cu restul variantelor. 

La substanţa uscată totală de la faza solidă se constată acceaşi situaţie, 
valorile P1 fiind cu 0,75% mai mari decât media P2-P3 şi cu 0,59% mai meri 
decât la sarea neiodată (P4). 

 
Tabelul 4 

Date analitice la varza murată 

Proba de varză murată 
SUS 

faza solidă 
0Bx 

SUS 
faza lichidă 

0Bx 
SUT 

% 
UT 

% 

P1 - iodată Salrom, gemă, măruntă 4,8 4,8 6,74 93,26 
P2 - de mare iodată, Xion, grunjoasă 4,2 4,6 5,94 94,06 
P3 - de mare Niki, semigrunjoasă, 
iodată 4,0 4,2 6,04 93,96 

P4 - neiodată gemă măruntă, Albito 4,2 4,4 6,15 93,85 
 
Analiza organoleptică a găsit puţine deosebiri între variantele studiate, doar 

P1 a fost caracterizată ceva mai acidă decât restul probelor, deşi din punct de 
vedere analitic este depăşită de P3 şi P4. De asemenea, la P3 s-a observat un gust 
şi un miros caracteristic de mucegai, apărut în ultimele zile înaintea determinării. 
Aparent nu s-au depistat nici deosebiri evidente de culoare sau de nuanţă între 
probe, la sfârşitul perioadei de lacto-fermentare.  

Tabelul 5 
Analiza organoleptică la varză murată 

Proba Gust sărat Gust acid Gusturi-mirosuri 
străine 

P 1 Salrom moderat puţin mai pronunţat lipsă 
P 2 Xion moderat mediu lipsă 
P 3 Niki moderat mediu mucegai 
P 4 Albito moderat mediu lipsă 



 
De asemenea, pentru lichidul de acoperire s-au efectuat determinări 

spectrofotometrice la SPECORD UV-YIS Carl Zeiss cuplat cu un 
computer IBM-PC, pentru a realiza înregistrarea automată într-un fişier şi 
pentru a constata dacă există deosebiri de nuanţă. În figurile 1-5 sunt 
prezentate individual şi comparativ spectrele realizate la lichidul 
acoperitor, care confirmă această afirmaţie. Consistenţa specifică verzei 
murate (elastică, crocantă) a fost corespunzătoare STAS la toate probele, 
nu au fost observate semne incipiente de “înmuiere din cauza iodului”, aşa 
cum se sugerează (Vintilă, O., 2004). 

Autorii nu şi-au propus să studieze pe termen îndelungat evoluţia calităţii 
probelor de varză murată, ci doar să constate în primă fază dacă există deosebiri 
mai mult sau mai puţin evidente între variante.  

 
Figura 1 
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Figura 2 
PROBA 2 
 
 

2 2 0 2 6 0 3 0 0 3 4 0 3 8 0  

0 . 0  

1 . 0  

2 . 0  

3 . 0  

A b s  

n m  
  

P R O B A 2 .  

 
 
 
 
 

 188



Figura 3 
 
PROBA 3 
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Figura 4 
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2 2 0 2 6 0 3 0 0 3 4 0 3 8 0  

0 . 0  

1 . 0  

2 . 0  

3 . 0  

A b s  

n m  
 

P R O B A  4  

 
 

Figura 5 
 
SUPRAPUNERE DE SEMNALE 
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Concluziile acestui studiu sunt că nu au putut fi puse in evidenţă 

deosebiri majore în privinţa proprietăţilor analitice sau organoleptice între cele 
patru variante de varză lactofermentată (murată), deşi s-au folosit sortimente de 
sare alimentară diferite, între care trei tipuri distincte de sare iodată.  
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