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Fermentarea maielei - fascinantă şi provocatoare în
acelaşi timp

Micro-organisme de cele mai diverse tipuri sunt în interacţiune în
maia. Fermentarea maielei reprezintă în paralel fermentarea lactică
şi alcoolică.

În timpul fermentaţiei maielei se formează nenumărate substanţe
aromatizante şi precursori de arome. Produsele de morărit, culturile
de starter, fermitatea aluatului, etapele şi, mai presus de toate,
temperatura maielei decid ce compoziţie de acizi, ce cantitate de
acid şi ce gust al pâinii se obţin.

Controlul fermentării maielei aparţine, în trecut ca şi astăzi, celor
mai mari provocări din expertiza brutarilor.

Producţia modernă de maia în prezent
Producţia de maiele deshidratate începe cu selecţia materiilor

prime şi a microorganismelor. În timpul etapelor de prelucrare, nimic
nu poate fi lăsat la voia întâmplării.

Culturi mixte sunt adesea folosite. Bacteriile adecvate
de acid lactic şi drojdii sunt iniţial adăugate unui amestec
sterilizat de făină de grâu sau făină de secară şi fermen-
tate într-un starter. Starterul obţinut este prelucrat în
continuare prin intermediul a trei etape într-o maia 
finală.

Prima etapă este aşa-numita maia perpetuată, cu un
conţinut mare de apă pentru reproducerea bacteriilor
acidului lactic şi drojdiilor.

A doua etapă, numită maia de bază, are un conţinut
de apă ceva mai mic şi o temperatură a aluatului mai
mică.

În maiaua mai moale şi mai caldă, fermentarea este
încetinită. Maiaua are acum compoziţia dorită de acizi
şi cantitatea necesară de acid. Desigur, acest lucru este
posibil doar prin monitorizarea permanentă a tempera-
turilor maielei, a cantităţii de acid dezvoltate şi a 
valorilor pH-ului. Este bine şi ajută la diversificarea gus-
turilor faptul că se fac maiele din soiuri diverse de 
cereale. 

Maielele - la fel de diverse ca cerinţele 
dumneavoastră

Acceptarea de produse cu maia este foarte mare în rândul consu-
matorilor. Conştient sau inconştient, produsele de brutărie cu maia
sunt preferate.

În prezent, o multitudine de maiele deshidratate sunt disponibile.
Materiile prime iniţiale sunt înafară de făină de grâu şi făină de se-
cară, dar şi produse integrale, alte soiuri de cereale şi diferite 
malţuri.

În timpul uscării uşoare cu aer cald, maiaua este încălzită la un
maxim de 38°C. Maiaua obţinută în acest mod conţine arome dife-
rite, precursori de arome şi acizi.

Maielele servesc la formarea de profile unice de gust pentru pâine,
produse de gramaj mic. În combinaţie cu procedurile comune de
astăzi, cum ar fi tehnologia aluatului la rece, produse pre-coapte
sau aluat pe termen lung, pot fi făcute produse de brutărie de
înaltă calitate. ❚
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Acidifierea aluaturilor de pâine începe în
Egipt în jurul anului 1800 î.Hr.. De acolo
a început răspândirea maielei prin Grecia
şi Imperiul Roman până în nordul Europei
şi restul lumii.
Descoperirile istorice de pâine şi pasajele
de text din scrierile importante ale Anti-
chităţii sunt dovada marii semnificaţii, par-
ţial religioase, a maielei.
Indiferent de tipul de cereale, folosirea
maielei îmbunătăţeşte aerarea, digestibi-
litatea şi gustul pâinii până astăzi.

Pe plan internaţional există multe nume diferite pentru maia. De asemenea, conceptul
materiilor prime utilizate, metodele de aluat şi rezultatele obţinute sunt complet diferite.
Majoritatea experţilor cunosc Maiaua San Francisco sau Aluatul Franţuzesc. Mai puţin
cunoscute sunt maielele greceşti (Prozimi) sau maielele lituaniene (Raugas) pentru pro-
ducţia de pâini fierte.
În ţările cu tradiţie de tipuri de pâine cu secară domină maiaua tare de secară cu un pro-
cent ridicat de acid. Adaosul de acid prin maia este necesar aici din motive tehnologice.
Făina de secară primeşte mai întâi acidifiantul din maia, care îi îmbunătăţeşte capacitatea
de coacere.
În ţările clasice cu pâine de grâu, maielele sunt utilizate mai puţin ca o necesitate teh-
nologică şi mai mult din motive de gust.
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