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TPA STUDENTFEST 2016 este un concurs dedicat 

studenților  anului IV ciclul de licență și anilor I și II din 

ciclul de masterat de la Facultatea de Tehnologia 

Produselor Agroalimentare din cadrul Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timișoara, care în cadrul 

proiectelor de diplomă, respectiv lucrărilor de disertație 

au creat noi produse alimentare, ecologice și cu potențial 

comercial. 
Prin acest concurs se încearcă și crearea unei legături 

între facultate și producătorii din industria alimentară, în 

vederea unor potențiale colaborări. 
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PASTE FĂINOASE CU FRUCTE  ŞI 

UMPLUTURĂ (TIPURI TORTELLINI SAU 

RAVIOLI) „BIOFRUTTAPASTA” 
 

Materii prime și auxiliare:  

făină de grâu, sare, suc de 

fructe, ouă, miere de salcâm, 

fructe organice (de exemplu, 

stafide, smochine, afine, caise, 

pere, mere sau cireșe). Pentru 

obţinerea pastelor făinoase cu 

fructe s-a utilizat doar materie 

primă ecologică, toate 

ingredientele fiind etichetate 

ca produse 100% ecologice, cu excepția apei şi a sării.  

Caracterul inovativ: deşi există o mare diversitate de paste 

făinoase, sortimentele propuse nu se regăsesc pe piaţă, acestea 

tip de produse alimentare putând fi considerate inovative şi 

sănătoase, au un preţ convenabil, o calitate corespunzătoare şi 

sunt sigure pentru consum. Dacă se utilizează materii prime de 

origine controlată şi ecologice, acestor produse li se poate atribui 

titulatura de aliment “ECO”. Pot fi obţinute, de asemenea, şi din 

alte tipuri de materii prime cu un cost mai scăzut. 

Caracteristici fizico – chimice 
Caracteristici Valori min. 

admise 

Valori 

max. 

admise 

Metode de 

verificare 

Apa (%) 10 % 13 % STAS 756/3-85 

Conţinut de azot 1.9 % 2.1 % STAS 756/3-85 

Proteine 12 % - STAS 756/3-85 

Cenuşă - 0.5 % STAS 11843-83 

Lipide 1.1 % - STAS 90-77 

Creştere în volum 

la fierbere 

40 % - STAS 756/3-85 
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Balanţa nutriţională 

Valoarea energetică calculată pentru pastele făinoase cu fructe 

are valori cuprinse între 260-305 kcal/100g (1087-1274 kj/100g). 

Caracteristici microbiologice 

Din punct de vedere microbiologic probele trebuie să se încadreze 

în limitele admise. 

Caracteristici organoleptice 

Analiză senzorială a unor produse de patiserie tip 

“BioFruttaPasta” s-a realizat cu metoda scării cu punctaj “5-1”:“5” 

– acceptabilitate maximă din partea consumatorului; “4”–

acceptabilitate bună; “3”–acceptabilitate moderată; “2”–

acceptabilitate redusă; “1”–inacceptabil pentru consum. 

Caracteristicile senoriale luate în analiză: aspectul exterior, 

culoarea, secţiunea (aspect transversal), consistenţa/textura, 

mirosul, gustul. 
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Schema tehnologică 

RECEPȚIE 

USCARE

RECEPȚIE

SPĂLARE

DOZARE

AMBALARE

TRANSPORT

RĂCIRE ȘI 
STABILIZARE

STOCARE 
SILOZ 10-12°C

STOCARE 
TEMPORARĂ

CONDIȚIONARE

PRESARE

FĂINĂ DE GRÂU 
ECOLOGICĂ

SUC DE FRUCTE 
ORGANIC

VACUUMARE

APĂ

MALAXARE

FORMARE 
MELANJ

FORMARE 
PASTE

FRUCTE ECOLOGICEAMBALAJE 

BIOFRUTTAPASTA

SUC DE FRUCTE 
ECOLOGIC

OU ECOLOGIC

RECEPȚIE RECEPȚIE RECEPȚIE 

STOCARE CAMERA 
FRIGORIFICĂ 

5-10°C

DOZARE DOZARE

STOCARE CAMERA 
FRIGORIFICĂ 

5-10°C

DOZARE DOZARE

REZIDUU

AER

REZIDUU

REZIDUU 
(REFOLOSITE) REZIDUU

REZIDUU 
(REFOLOSITE)

REZIDUU 

RECEPȚIE

M[CINARE

CONDIȚIONARE

OMOGENIZARE

FRUCTE USCATE 
ECOLOGICE

FRUCTE PREGĂTITE 
PENTRU UMPLEREA 

PASTELOR

MIERE
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PASTE FĂINOASE CU FRUCTE  

„ECOPASTELLOFRUTTA” 
 

Materii prime și auxiliare: făină, 

sare, suc de fructe (ex. afine, mure, 

coacăze negre, coacăze roşii, căpşuni, 

kiwi, fragi, cătină, caise). Pentru 

obţinerea pastelor făinoase cu fructe 

s-a utilizat doar materie primă 

ecologică, toate ingredientele fiind 

etichetate ca produse 100% 

ecologice, cu excepţia apei şi a sării. 

Făina  (grişul) utilizată pentru obţinerea pastelor a fost obținută 

prin măcinarea grâului dur ecologic de înaltă calitate, iar sucul de 

fructe se adaugă în proporţie de 5-15% faţă de făină sub formă 

de: suc de fructe natural 100%, piure cu umiditatea de 12-20%, 

pastă cu umiditatea de 25-40%, praf cu umiditatea sub 7,5%. 

Caracterului inovativ 

Produsele alimentare prezentate sub denumirea de 

“EcoPastelloFrutta” prezintă originalitate prin: reţetă, formă, 

ambalare, poate crea o piață nouă de desfacere, posibilitate 

uşoară de transfer tehnologic, poate fi considerat în funcţie de 

materia primă utilizată atât produs organic, cât şi sustenabil, 

prezintă termen de valabilitate mare. 

Caracteristici fizico – chimice 
Caracteristici Valori min. 

admise 

Valori max. 

admise 

Metode de 

verificare 

Apa (%) 10 % 13 % STAS 756/3-85 

Conţinut de azot 1.9 % 2.1 % STAS 756/3-85 

Proteine 12 % - STAS 756/3-85 

Cenuşă - 0.5 % STAS 11843-83 

Lipide 1.1 % - STAS 90-77 

Creştere în volum 

la fierbere 

40 % - STAS 756/3-85 
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Caracteristici microbiologice 

Din punct de vedere microbiologic probele s-au încadrat  în 

limitele admise. 

Caracteristici organoleptice 

Evaluarea fiecărei caracteristici organoleptice (aspectul exterior, 

culoarea, consistenţa/textura, mirosul, gustul) s-a realizat prin 

compararea cu scara de punctaj de 0-5 puncte şi obţinerea 

punctajului mediu al grupei de degustători. Calculul punctelor 

medii ponderate, însumarea acestora pentru obţinerea punctajului 

mediu total şi stabilirea calităţii organoleptice a produsului pe 

baza punctajului mediu total, prin comparare cu scara de 0-20 

puncte.  În urma analizei senzoriale se poate concluziona că 

produsul este acceptat de consumator şi ar putea fi produs la 

nivel industrial. 

Balanţa nutriţională 

Tipul de paste Kcal kj 

Paste cu ou (afine)/100g 278.62 1164.62 

Paste cu ou (coacăze negre)/100g 279.86 1169.80 

Paste cu ou (căpșuni)/100g 273.90 1144.91 
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Schema tehnologică 

RECEPȚIE 

USCARE

RECEPȚIE

SPĂLARE

DOZARE

AMBALARE

TRANSPORT

RĂCIRE ȘI 
STABILIZARE

STOCARE 
SILOZ 10-12°C

STOCARE 
TEMPORARĂ

CONDIȚIONARE

PRESARE

FĂINĂ DE GRÂU 
ECOLOGICĂ

SUC DE FRUCTE 
ORGANIC

AERARE

APĂ

MALAXARE

FORMARE 
MELANJ

FORMARE 
PASTE

FRUCTE ECOLOGICEAMBALAJE 

ECOPASTELLOFRUTTA

SUC DE FRUCTE 
ECOLOGIC

OU ECOLOGIC

RECEPȚIE RECEPȚIE RECEPȚIE 

STOCARE CAMERA 
FRIGORIFICĂ 

5-10°C

DOZARE DOZARE

STOCARE CAMERA 
FRIGORIFICĂ 

5-10°C

DOZARE DOZARE

REZIDUU

AER

REZIDUU

REZIDUU 
(REFOLOSITE) REZIDUU

REZIDUU 
(REFOLOSITE)

REZIDUU 
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SPECIALITĂŢI DE TIP “PRALINE 

NUTRITIVE” „ECO-LIGHT-PRALINE.RO” 
 

Materii prime și auxiliare: 

urdă, sâmburi de migdale, miere 

de salcâm, glazură de ciocolată, 

baton de vanilie, zmeură 

liofilizată. Materiile prime 

utilizate în obţinerea 

specialităţilor de tip “praline 
nutritive” au în compoziţie 

următoarele ingrediente: urdă, 

miere polifloră, seminţe de in, 

seminţe de susan,  seminţe de 

dovleac, alune, fistic şi migdale. 

Acest tip de produse pot fi 

considerate “bio” deoarece 

toate ingredientele utilizate 

sunt ectichetate ca produse 

“bio”. 

Caracterul inovativ  

Specialităţile de tip “praline nutritive” au în compoziţie urda, 

miere de salcâm, seminţe de in, seminţe de susan,  seminţe de 

dovleac, alune, fistic şi migdale. Acest produse sunt considerate 

“bio” deoarece toate ingredientele utilizate sunt ectichetate ca 

produse “bio”. S-a încercat realizarea mai multor sortimente de 

praline: cu sâmburi de migdale, seminţe de in, seminţe de dovleac, 

alune, fistic grazurate şi neglazurate cu ciocolată. Cele 

neglazurate sunt indicate şi persoanelor cu diabet, deoarece 

acestea nu conţin zahăr. 

Urda poate  înlocui cu succes proteina din carne, fiind 

recomandată ca şi supliment nutriţional favorizând scăderea 

rapidă în greutate, având doar 8% grăsime saturată şi proteine de 
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calitate superioară. Urda protejează ficatul datorită aşa numiţilor 

aminoacizi esenţiali cu sulf pe care îi conţine. În urma unor studii 

efectuate de-a lungul timpului, specialiştii au descoperit că în urda 

se găseşte un tip de proteine foarte importante pentru muşchi. 

Caracteristici fizico – chimice: urdă (densitate relativă, g/cm3: 

1.023, aciditate, ˚T: 100; substanţă uscată,  minimum: 6.3), 

migdale:  (la 100g seminte proaspete): protide, grăsimi (7% 

grăsimi saturate, 65% mononesaturate şi 28% grăsimi 

polinesaturate), hidraţi de carbon, calciu, fosfor, potasiu, fier, 

vitamina A,vitamina B1, vitamina B2, vitamina C.  
Caracteristici organoleptice: Evaluarea  senzorială a pralinelor 

nutritive pe bază de urdă prin metoda scării cu puncte a avut ca 

rezultat final încadrarea produsului în categoria “calităţi 

senzoriale bune şi foarte bune”, deşi a existat şi o probă 

(pralinele nutritive cu migdale) evaluată ca fiind de „calitate 

superioară”. Analizele efectuate prin metoda perechii au indicat în 

unanimitate preferinţa pentru un anumit tip de praline nutritive 

(cele cu migdale).  
Pralinele nutritive pe bază de urdă, miere de salcâm şi diferite 

seminţe (seminţe de in, seminţe de susan,  seminţe de dovleac, 

alune, fistic şi migdale) au o textură uniformă, în secțiune se pot 

observa bucăţi de seminţe distribuite uniform. Culoare produsului 

este specifică seminţelor utilizate și a glazurii de ciocolată (albă, 

neagră, maronie). Gustul şi mirosul sunt plăcute, se simte puţin 

aroma urdei, plăcută, armonizată, textură potrivită şi fără gust 

străin. 
Balanţa nutriţională 

Produs Kcal/100g 

Eco-Light - Praline.RO (cu migdale) 363.67 

Eco- Light - Praline.RO (cu seminte de in) 309.60 

Eco- Light - Praline.RO (cu seminte de dovleac) 277.41 

Eco- Light - Praline.RO (cu arahide) 299.32 
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Schema tehnologică 

 

RECEPȚIE 

RĂCIRE

DOZARE

AMBALARE

MIERE DE SALCÂM
SÂMBURI DE 

MIGDALE MĂCINATE

GLAZURARE
TURNARE ÎN 

FORME

AMESTECAREA 
INGREDIENTELOR

URDĂ GLAZURĂ DE 
CIOCOLATĂ

RECEPȚIE RECEPȚIE RECEPȚIE 

MĂCINARE

DOZARE DOZARE DOZARE

PRALINE NUTRITIVE 
GLAZURATE
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Descrierea produsului:  

Specialitățile din pulpă de 

porc coaptă elaborate în 

cadrul prezentului proiect 

sunt produsele rezultate din 

coacerea pulpelor de porc în 

prealabil maturate, tapetate 

la interior și după rulare pe 

suprafață cu fructe de 

pădure și condimentate în 

vederea formării crustei și 

desenului în secțiune. 

Materii prime și auxiliare: 

pulpă de porc dezosată, 

amestec sărare, condimente. 

Caracterul inovativ: 

Este conferit de utilizarea 

amestecului de cătină și afine 

roșii deshidratate utilizate în 

cazul sortimentelor cu crustă 

de fructe de pădure, care a 

conferit produsului un gust 

ușor acrișor li un aspect 

atrăgător. De asemenea, 

valoarea nutrienților și a 

compușilor biologic activi din 

fructelor utilizate, care au 

fost conservate prin aplicarea 

unui tratament termic blând 

(650C) conferă produsului o 
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valoare alimentară superioară. De asemenea, utilizarea unui 

amestec de sărare E free și conținutul redus de grăsime al 

produsului în recomandă pentru consum și copiilor. 

 

Caracteristici fizico – chimice 
Denumire probă Umiditate 

[%]  

pH 

 

Proteina 

[%] 

Grăsime  

[%] 

Specialitate din pulpa de porc 

coaptă cu șoric  

48 6,5 22,35 13,37 

Specialitate din pulpa de porc 

coaptă în crustă de fructe de 

pădure 

52 6,1 21,25 10,32 

Specialitate din pulpă de porc 

coaptă în crustă de plante 

condimentare 

50 6,2 21,50 10,54 

 

Profilul nutrițional 
Denumire probă Proteina 

[g/100g] 

Grăsime 

[g/100g] 

Glucide 

[g/100g] 

Valoare 

energetică 

[kcal./100g]   

[kJ/100g] 

Specialitate din 

pulpa de porc 

coaptă cu șoric  

22,0 13,0 0,1 35,0 147 

Specialitate din 

pulpa de porc 

coaptă în crustă 

de fructe de 

pădure 

21,0 10,0 1,5 32,5 136 

Specialitate din 

pulpa de porc 

coaptă în crustă 

de palnte 

condimentare 

21,0 10,0 1,0 32,0 136 
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Schema tehnologică 

DOZARE
RECEPȚIE 

CALITATIVĂ ȘI 
CANTITATIVĂ

DEZOSARE

DEȘORICARE

COACERE

RECEPȚIE 
CALITATIVĂ ȘI 
CANTITATIVĂ

CLIMATIZARE

PREGĂTIRE

CONDIMENTARE

DEZOSARE

DESĂRARE

SĂRARE/
MATURARE

DEPOZITARE

ZVÂNTARE

RULARE/FIXARE 
CU PLASĂ

DEPOZITARE

AMBALARE

DETAȘARE 
CIOLAN

PULPĂ DE PORC 
ÎNTREAGĂ CONDIMENTE

AMESTEC 
SĂRARE

DOZARE

PULPĂ DE PORC AMESTEC SĂRARE
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MIX DIN CARNE  

FRUCTE DE MARE TOCATE 
 

Descrierea produsului: Mixul de 

carne tocată din fructe de mare 

dezvoltat în cadrul prezentului 

proiect reprezintă produsul 

obținut din amestec de carne de 

midie și calamar în prealabil 

condiționate și tocate urmată de 

ambalarea acestuia în pungă de 

polietilenă și depozitarea lui la 

temperaturi de – 18°C în vederea 

păstrării până la utilizarea lui în 

vederea obținerii unor diverse preparate culinare. Recomandăm 

utilizarea mixurilor în asociere cu diferite condimente și/sau 

adaosuri (bulgur, orez) la obținerea unor preparate culinare, 

precum : perișoare, chiftele, rulade, sarmale. 

Materii prime și auxiliare: inele de calamar, scoici, ceapă, bulgur, 

cartofi, condiment pește, usturoi pudră 
Caracterul inovativ: al produselor constă in realizarea unor 

produse din materii prime neconventionale, adaptate nevoilor 

omului modern, pornind de la o reteta comuna de amestec de 

carne tocata si utilizand tehnologia specifica acesteia.  Au fost 

folosite ingrediente, care sunt utilizate cu precadere in dieta 

mediteraneana: carne de midii si calamar, apreciate pentru 

valoarea lor nutritionala deosebita, conferita cu precadere de 

continutul ridicat in proteine. Aportul proteic al produselor 

elaborate le recomanda atat in dieta persoanelor pesco-ovo-

vegetariene cat si in cea aferenta perioadelor de post, prin 

competenta lor de a suplini proteina din carne. În urma analizei 

pieței efectuată înainte de proiectare a produsului nu s-a 
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semnalat existența unor sortimente similare în retailul traditional 

sau international.  

 

Caracteristici fizico – chimice 

Denumire probă Umiditate 

[%]  

pH 

 

Proteina 

[%] 

Grăsime  

[%] 

Mix din carne tocată de 

midie și calamar pentru 

chiftele, rulade  

82 7,1 18,78 2,52 

Mix din carne tocată de 

midie și calamar pentru 

perișoare, sarmale 

72 7,2 14,25 2,19 

 

Profilul nutrițional 
Denumire probă Proteină 

[g/100g] 

Grăsime 

[g/100g] 

Glucide 

[g/100

g] 

Valoare 

energetică 

[kcal./100g]   

[kJ/100g] 

Mix din carne tocata de 

midie si calamar pentru 

chiftele, rulade 

18 2,5 1 67 280 

Mix din carne tocata de 

midie si calamar pentru 

perisoare, sarmale 

14 2 7 70 290 
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Schema tehnologică 
 

 

DOZARE
RECEPȚIE 

CALITATIVĂ ȘI 
CANTITATIVĂ

CURĂȚARE

DIVIZARE

PRELUCRARE 
MATERII PRIME

AMBALARE - 
MARCARE

TOCARE

DOZARE

DIVIZARE 
MATERII PRIME

OMOGENIZARE

DEPOZITARE

SPĂLARE

INELE DE CALAMAR, 
MIDII, CEAPĂ, 

CARTOFI

CONDIMENTE

INELE DE 
CALAMAR

DECOJIRE

MIDII CEAPĂ

CURĂȚARE

SPĂLARE

SPĂLARE

CURĂȚARE

CARTOFI

SPĂLARE
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Descrierea produsului: Pateul 

din păstrăv somonat realizat în 

cadrul prezentului proiect 

reprezintă produsul obținut din 

mixarea și omogenizarea unui 

amestec de carne de păstrăv 

somonat, ceapă, zeamă de lămâie 

și condimente, în prealabil copt. 

În cazul pateului cu măsline acestea au fost adăugate după 

omogenizare. 

Materii prime și auxiliare: păstrăv somonat eviscerat, ulei, vin,  

ceapă, condimente, unt, sare, zeamă de lîmâie, măsline. 

Caracterul inovativ: Al produselor constă in optimizarea unei 

rețete clasice de pastă de păstrăv  utilizând ca materie primă 

păstrvul somonat, respectiv păstrăv somonat și măsline negre, 

introducând în tehnologia convențională de procesare a pateului 

etapa de coacere a ingredientelor înainte de măcinare.  

În afară de caracteristicile senzoriale plăcute, îmbunătățite ale 

produsului conferite cu precădere de procesul de coacere, cele 

două sortimente de pate din peste se remarca prin profilul 

nutrițional echilibrat și conținutul bogat în proteine cu valoare 

biologică ridicată a cărnii de pește.  
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Caracteristici fizico – chimice 

Denumire probă Umiditate 

[%]  

pH 

 

Proteină 

[%] 

Grăsime  

[%] 

Pate de păstrăv somonat 62,0 7,03 16,25 15,0 

Pate de păstruv somonat cu 

măsline negre 

63,0 7,20 16,84 8,50 

 

Profilul nutrițional 

Denumire probă Proteină 

[g/100g] 

Grăsime  

[g/100g] 

Glucide 

[g/100g] 

Valoare 

energetică 

[kcal./100g]   

[kJ/100g]    

Pate de păstrăv 

somonat 

16, 5 15,0 0,5 32 134 

Pate de păstrăv 

somonat cu măsline 

negre 

17,0 8,5 1,5 27 115 
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Schema tehnologică 

DOZARE
RECEPȚIE 

CALITATIVĂ ȘI 
CANTITATIVĂ

DIVIZARE

TOCARE

OMOGENIZARE/ 
CONDIMENTARE

PRELUCRARE 
MATERII PRIME

COACERE II

FILETARE

CĂLIRE

DOZARE

DEPOZITARE 
MATERII PRIME

COACERE I

SEPARARE 
COMPONENTE

STERILIZARE

UMPLERE 
RECIPIENTE

DOZARE

PĂSTRAV SOMONAT, VIN, 
ULEI, CEAPĂ, CONDIMENTE

MĂSLINE

PEȘTE

DECOJIRE

ULEI CEAPĂ

CURĂȚARE

SPĂLARE

SPĂLARE

DOZARE

CONDIMENTE

UNT, ZEAMĂ DE 
LĂMÂIE, SARE

DOZARE

PEȘTE CEAPĂ SOS

MARCARE

DEPOZITARE
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JELEUL DIN ZER CU ZMEURĂ 

 

 Meterii prime și auxiliare: 

zerul, zmeură, geltină, zahăr. 

Caracterul inovativ: Jeleul din 

zer cu zmeură este obținut 

dintr-un subprodus din 

industria laptelui și anume 

zerul care de cele mai multe 

ori este aruncat. Este un 

produs care poate fi consumat 

de orice categorie de vârstă, în 

special de copii, deoarece nu 

conține coloranți, aditivi sau 

alte substanțe chimice. Conține 

cantități reduse de zahăr, 

colorantul utilizat este natural 

(zmeură), iar materia primă de 

bază este reprezentată de zer 

care conține proteine și 

vitamine. 

Zerul este subprodusul care 

rezultă în cantităţi mari la 

fabricarea brânzeturilor prin 

coagularea cu cheag (zer dulce), prin acidifiere cu culturi lactice 

(zer acid), respectiv la fabricarea cazeinei clorhidrice (zer acid) 

sau cazeina – cheag (zer dulce). Zerul, deşi este un subprodus cu 

valoare nutritivă ridicată, nu este acceptat de consumatorii umani, 

deşi în multe ţări acesta este recomandat în cazul bolnavilor cu 
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nefrite cronice cu tendinţe spre uremie, care trebuie să consume 

alimente sărace în proteine. 

Zmeura are o activitate antioxidantă de 50 de ori mai puternică 

decât căpșunele, de 3 ori mai mare decât kiwi și de 10 ori mai 

mare decât roșiile. Prezintă proprietăți antimicrobiene și 

anticarcinogene și este o sursă de vitamina C, magneziu, cupru, 

calciu. 
 

Schema tehnologică 

 

RECEPȚIE 
ZMEURĂ

SORTARE

FIERBERE

RECEPȚIE ZER

FILTRARE

PASTEURIZARE 
LA 85°C

FILTRARE

RĂCIRE

GELIFIERE

OMOGENIZARE

CURĂȚARE

RĂCIRE LA 2-4°C

GELATINĂ

ZAHĂR
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IAURT DE BĂUT CU RODIE 

 

Materii prime și 

auxiliare: lapte, rodie, 

culturi pure de bacterii 

lactice, gelatină  

Caracterul inovativ:  

Fiind produs din lapte, 

iaurtul deține elemente 

nutritive importante 

pentru organismul uman: 

proteine animale, calciu, 

vitaminele A, B, și D, 

potasiu și magneziu. 

Ideea de a combina rodia 

cu un iaurt, este una 

inovativă,  datorită  

faptului că rodiile 

reprezintă una dintre cele 

mai bogate surse de 

antioxidanți  vitamine 

esențiale și acid folic, 

potasiu, cupru și fibre.  
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Schema tehnologică 

CURĂȚAREPREÎNCĂLZIRE

RĂCIRE

ÎNSĂMÂNȚARE FILTRARE

SEPARARE 
SÂMBURI

TERMOSTATARE

RĂCIRE

DISTRIBUIRE ÎN 
AMBALAJE

FIERBERE

RĂCIRE

DEPOZITARE

PASTEURIZARE 
LA 85-90°C

LAPTE 3.2% GRĂSIME

CULTURĂ

RODIE

ZAHĂR

GELATINĂ
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UNT CLARIFIAT CU ADAOS DE ULEI DE 

COCOS 
 

Descrierea produsului: 

Untul clarifiat – fără adaosuri 

are o culoare galbenă, 

asemănătoare mierii de albine, 

miros şi aromă de nucă, iar 

gustul este cel specific unei 

grăsimi. Adaosul de ulei de cocos 

în untul clarifiat a determinat 

îmbunătăţirea mirosului şi 

aromei cu cele specifice 

cocosului. 

Materii prime utilizate: 

Materiile prime utilizate au fost 

untul comercial cu 80% grăsime 

şi uleiul de cocos. 

Caracterul inovativ: 

Avantajele înlocuirii untului 

clasic cu unt clarifiat cu adaos 

de ulei de cocos sunt numeroase 

şi anume: 

 punctul de fum al untului 

clarifiat cu adaos de ulei de 

cocos atinge valori de 250ºC 

(stabilitate termică foarte 

bună) spre deosebire de untul 

clasic, care are punctul de fum 

cuprins între 163- 191ºC.  

 nu necesită refrigerare. 

Datorită absenţei apei din acest 

produs, durata de păstrare în mediul ambiant şi în condiţii de 

refrigerare este îndelungată (de ordinul lunilor). 
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 poate fi consumat de către persoanele cu intoleranță la 
lactoză. 

 substanțele nutritive din untul clarifiat cu adaos de ulei de 

cocos sunt bogate în vitaminele A și E, dar și în acid linoleic 
conjugat (un antioxidant cu proprietăți antivirale). 

Informaţii nutriţionale: 

Din punct de vedere nutriţional, untul clarifiat cu adaos de ulei de 

cocos are valoarea energetică de 3608 kJ/100 g produs, respectiv 

876 kcal / 100 g produs. 

  
 

Schema tehnologică 

UNTUL CLARIFIAT 
CU 99,5% GRĂSIME

OMOGENIZARE

TOPIRE

ELIMINAREA 
COMPONENETELOR 

NEGRASE 

UNT CLARIFIAT CU 
ADAOS DE ULEI DE 

COCOS

UNT 80% GRĂSIMEUNT 80% GRĂSIME ULEI DE COCOSULEI DE COCOS
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BRIOȘE AGLUTENICE PE BAZĂ DE FĂINĂ 

DE MIGDALE ȘI CHIA BIOMUFF 
 

Descrierea produsului: 

Brioşele  aglutenice “BIOMUFF” pe 

bază de făină de migdale şi făină de 

chia sunt produse aglutenice, 

concepute cu scopul de a acoperi o 

paletă largă a nevoilor de consum şi 

diversitate ale bolnavilor de 

celiachie, dar şi ale persoanelor care 

vor să adopte un stil de viaţă cât mai 

sănătos. Făina de migdale şi cea de 

chia nu conţin gluten, ele putând 

substitui parţial făina de orez, şi pot 

fi utilizate la producerea de produse 

alimentare noi cu funcţionalitate 

sporită, inclusiv pentru produsele 

aglutenice destinate persoanelor cu 

intoleranţă la gluten şi malabsorbţie, 

şi nu numai. Astfel,  făina de 

migdale conţine proteine deosebit 

de valoroase pentru corpul uman, 

grăsimi şi acizi graşi esenţiali, 

vitamine: A, B, E, F, minerale: clor, 

fier, zinc, magneziu, calciu, potasiu, 

este săracă în carbohidraţi 

(zaharuri), conţine amigdalină, 

cunoscută şi sub denumirea de 

vitamina B17, care are un rol important în lupta împotriva 

cancerului şi previne cu succes apariţia acestei boli prin eliminarea 

celulelor canceroase, contribuie la diminuarea colesterolului din 

sânge dar şi la prevenirea diabetului zaharat, are efecte 
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antiinflamatorii, antispasmodice şi hidratante. Seminţele de chia 

şi făina de chia  sunt bogate în fibre,  antioxidanţi,  proteine, 

minerale, vitamine şi Omega-3, reglează nivelul colesterolul din 

sânge, tensiunea arterială şi previn diabetul, are proprietăţi 

antiinflamatoare, ajută la regenerarea ţesuturilor, împiedică 

îmbătrânirea prematură şi sporesc longevitatea, întăresc oasele şi 

previn osteoporoza. 

Materiile prime şi auxiliare utilizate: făină de migdale, făină de 

orez, făină de chia, amidon, ulei de măsline, lapte de migdale, 

banană, măr, morcov, ou, sirop de arțar, eritrit, extract de ștevie, 

fulgi de ovăz, gumă de xanthan, bicarbonat de amoniu, praf de 

copt, sare. 

Caracterul inovativ: a constat în optimizarea atât din punct de 

vedere nutriţional cât şi tehnologic a unui produs de patiserie 

aglutenic, care sã conţină principiile nutritive necesare diminuării 

carenţelor determinate de boala celiacă, destinat atât 

persoanelor care suferă de acestă afecţiune, dar şi persoanelor 

care vor să adopte un stil de viaţă cât mai sănătos. De asemenea, 

consumul de brioşe aglutenice “BIOMUFF”  pe bază de făină de 

migdale şi făină de chia permite corelarea regimului alimentar cu 

stilul de viaţă al bolnavilor de celiachie.  

Informaţii 

nutriţionale (g/100g 

produs): 

Grăsimii: 25,5 g 

Proteine : 11,71 g 

Carbohidrați totali: 

88 g 

Fibre alimentare:  

10,5g 

Valoare calorică: 600 

Kcal  
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 Schema tehnologică 

 

DEPOZITARE

TURNARE ÎN 
FORME

ULEI AFÂNĂTORI

RĂCIRE

COACERE

AMESTECURI DE 
FĂINĂ AGLUTENICĂ

EXTRACT 
ȘTEVIE

FORMARE 
ALUAT

DOZARE MATERII 
PRIME ȘI AUXILIARE

CERNERE

ERITRITOLOU LAPTE

RECEPȚIE MATERII 
PRIME ȘI AUXILIARE

PRELUCRARE 
PRIMARĂ

GUMĂ DE 
XANTHAN

AMIDON
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BISCUȚI PROTEICI AGLUTENICI PE BAZĂ 

DE FĂINĂ DE COCOS “COCONUTBISS” 
 

Descrierea produsului:  

Biscuiţii proteici aglutenici 

“COCONUTBISS”  pe bază de făină 

de cocos fac parte din categoria 

produselor fãinoase aglutenice, 

special gândite pentru persoanele cu 

intoleranţă la gluten, pentru 

persoanele diabetice, dar pot fi 

consumate la fel de bine şi de toţi 

cei care vor să adopte un stil 

alimentar sănătos. Substituirea 

parţială a făinii de orez  cu făină de 

cocos şi făină de konjac, determină 

creşterea valorii nutritive a 

biscuiţilor şi va oferi beneficii 

pentru sănătatea consumatorilor. 

Astfel, făina de cocos este bogată 

în proteine, fibre dietetice, nu 

conţine acizi graşi trans, are 

conţinut scăzut de carbohidraţi, 

este o sursă importantă de acid 

lauric care susţine sistemul imunitar 

şi îmbunătăţeşte funcţionarea 

glandei tiroide, ajută la 

îmbunătăţirea digestiei, la reglarea 

zahărului din sânge, previne apariţiei 

diabetului, este bună în prevenirea bolilor de inimă şi a cancerului, 

precum şi în procesul de slăbire. Făina de konjac este bogată în 

fibre, nu conţine carbohidraţi, şi determină reducerea 

colesterolul şi trigliceridelor, influenţează absorbţia glucozei din 
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sânge, precum şi scăderea în greutate.  
Materii prime și auxiliare utilizate: făină de cocos, făină de 

orez, făină de konjac, pudră proteică din zer, cardamon, lapte de 

cocos, ulei de cocos, îndulcitor din ștevie, eritrit, ouă, unt, praf de 

copt. 
Caracterul inovativ: a constat în crearea unui produs făinos 

aglutenic optimizat atât din punct de vedere nutriţional cât şi 

tehnologic, care sã nu aibã factorul alergen, dar care sã conţină 

principiile nutritive necesare corectării carenţelor 

malabsorbative, create de boală, destinat copiilor şi persoanelor 

adulte cu intoleranţă la gluten.  De asemenea, consumul de biscuiţi 

proteici aglutenici “COCONUTBISS”  pe bază de făină de cocos 

permite o dietă modificată în concordanţă cu situaţiile particulare 

ce apar în viaţa bolnavilor cu intoleranţã la gluten. 

Informaţii nutriţionale (g/100g 

produs): 

Grăsimi – 6,25 g 

Proteine – 16,71 g 

Carbohidrați totali – 16,03 g 

Fibre alimentare – 10,2 g 

Colesterol – 0 mg 

Valoare calorică  - 215,12 Kcal 
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Schema tehnologică 

 

MODELARE

FRĂMÂNTAREA 
ALUATULUI

PUDRĂ 
PROTEICĂ

EXTRACT 
DE ȘTEVIE

VĂLȚUIRE

REPAOS/
MATURIZARE

CARDAMON
FĂINĂ 

KONJAC

PREGĂTIRE ȘI 
DOZARE

COACERE

FĂINĂ DE 
OREZ

FĂINĂ DE 
COCOS

ERITRIT

AMBALARE

RĂCIRE

DEPOZITARE

RECEPȚIE CALITATIVĂ ȘI 
CANTITATIVĂ

UNT AFÂNĂTORI 
CHIMICI

ULEI DE 
COCOS

LAPTE DE 
COCOS 

OU
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VIRȘLI DE COMUNA PUI 
 

Materii prime și auxiliare: 

Carne de oaie provenită de la 

animale mature (oi sau batali), 

în special carne din jurul 

coastelor și gâtului, carne din 

țesutul muscular și grăsime 

selecționată 

- carne de capră 

- carne de porc: carne de 

lucru, din zona burții, 

amestecată cu slănină sau 

grăsime. 

- usturoi, boia iute și dulce, sare, piper, apă foarte rece 

Istoric 
Rețeta virșlilor este una veche, de câteva sute de ani, fiind 

transmisă din generație în generație, fără date exacte. Nimeni nu 

știe până unde în trecut merge istoria preparării virșlilor, în Țara 

Hațegului, regiunea de proveniență a acestora. Rețeta este 

păstrată cu sfințenie, neexistând date scrise despre cantitățile 

sau proporțiile de carne folosite, totul fiind făcut „după gust”. 

Deosebit de importantă este folosirea ingredientelor naturale, 

provenite din gospodăriile și producția proprie și nu din comerț, 

lucru valabil atât în cazul materiilor prime cât și în cazul celor 

auxiliare.  
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Schema tehnologică 

TĂIERE ÎN BUCĂȚI 
MICI

ODIHNĂ 12 ORE

TOCARE PRIN SITĂ 
MARE

TOCARE PRIN SITĂ 
MICĂ

OMOGENIZARE

UMPLEREA 
MEMBRANELOR

AFUMARE

CARNE DE 
CAPRĂ

CARNE DE 
CAPRĂ

CARNE DE 
OAIE

CARNE DE 
OAIE

CARNE DE 
PORC

CARNE DE 
PORC

MATERII AUXILIARE: usturoi, 
boia iute și dulce, sare, piper, 

apă foarte rece

MATERII AUXILIARE: usturoi, 
boia iute și dulce, sare, piper, 

apă foarte rece
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LIPIA DIN ZONA NOVACI JUDEȚUL GORJ  
 

Descrierea produsului: Lipia este un produs 

alimentar obținut prin dozarea 

ingredientelor: făină, apă, drojdie și sare și 

este coaptă într-un cuptor tradițional. Lipia 

din zona Novaci se încadrează foarte bine 

într-un sistem care protejează indicația 

geografică, respectiv denumirea produsului. 

Ca și produs tradițional, lipia a reprezentat 

un aliment cu pondere mare în rândul 

produselor de panificație, consumat de 

localnici în toată perioada anului.  

 

Materii prime și auxiliare: făină, 

apă, afânători, drojdie, sare 

(soluție dizolvată în apă 

30g/100ml, corespunzând la 

densitatea de 1,2 g/cm3). 

 

Valoarea nutritivă: 

Lipia este  o sursă importantă de vitamine din grupul B cum ar fi 

B1, B2, B6. Valoarea energetică a produselor de panificație este de 

950-1850Kj/100g. 

 

Proprietăți fizico-chimice 

Umiditate 

miez, % 

maxim 

Aciditate, 

grade 

maxim 

Zahăr 

raportat 

la s.u. % 

minim 

Grăsime 

raportat 

la s.u., 

minim 

Volum cm 

la 100 g 

minim 

42 3.0 - - - 
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Schema tehnologică 

 

AMESTECARE

CERNERE

ÎNCĂLZIRE 
LA 15-20°C

FRĂMÂNTARE

FERMENTARE

DIVIZAREA 

PREMODELARE

ÎNCĂLZIRE

CORECTAREA 
DURITĂȚII

ÎNCĂLZIRE 
LA 30-35°C

DIZOLVARE 
ÎN APĂ

PREDOSPIRE

MODELARE

DOSPIRE FINALĂ

COACERE

RĂCIRE

FĂINĂ DE 
GRÂU

APĂ DROJDIE SARE
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ULEI DIN SEMINȚE DE STRUGURI CU 

ADAOS DE LEGUME DESHIDRATATE 

 

Materii prime și auxiliare: 

semințe de struguri, legume 

deshidratate (chili, napi, 

topinambur, ceapă roșie, gogoșar, 

sparanghel, turmeric). 

Caracterul inovativ: 

Uleiul de struguri este un ulei cu 

calităţi nutritive deosebite, fiind 

utilizat atât pentru prepararea 

alimentelor la rece cât şi la cald. 

Este ecologic fiind extras din 

sâmburii de struguri utilizaţi în vinificaţie, după presare, fără a 

avea nevoie de cultură aparte pentru acest tip de ulei. Astfel se 

urmăreşte valorificarea unor deşeuri din domeniul industriei 

alimentare. Dintre uleiurile de gătit uleiul din sâmbure de 

strugure are cel mai scăzut nivel de grăsimi saturate, numai 9%.  
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Schema tehnologică 

SEPARARE

SEMINȚE DE 
STRUGURI

USCARE

CURĂȚIRE

EXTRACȚIE

MĂCINARE

MISCELĂ

DISTILARE

PIELIȚE

IMPURITĂȚI

ȘROT

ETER DE PETROL TESCOVINĂ

ULEI BRUT DIN 
SEMINȚE DE 
STRUGURI

ULEI BRUT DIN 
SEMINȚE DE 
STRUGURI
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SPECIALITĂŢI DE CIOCOLATĂ DE CASĂ 

 CU FRUCTE DESHIDRATATE 

  

Materii prime și auxiliare: zahăr, lapte 

praf, unt (82% grăsime), cacao, fructe 

deshidratate  (caise, prune sau smochine -

15%), apă.  

Caracterul inovativ: 

S-au realizat mai multe tipuri de ciocolată 

de casă după o tehnologie de procesare în 

proporție de 90% manuală la care s-au 

adăugat fructe deshidratate (caise, prune 

și smochine) în vederea îmbunătăţirii 

valorilor nutriționale și a caracteristicilor 

senzoriale ale produselor rezultate. 

Smochinele înglobează numeroase 

substanţe benefice precum : invertină, 

proteine, glucide, pectină, vitaminele  A, B1, B2, C , PP, celuloză, 

materii azotate dar şi enzime minerale. Datorită conţinutului 

ridicat de potasiu, smochinele ajută la scăderea presiunii sanguine 

dar sunt şi o bună sursă 

de fibre dietetice.  

Prunele sunt benefice 

pentru sănătate atât 

consumate în stare 

proaspătă cât şi 

deshidratate conţinând 

surse minerale, fibre , 

vitamine dar şi 

antioxidanţi.  

Caisele conţin substanţe 

active de care 

organismul nostru are 
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nevoie: vitamine, minerale, Substanţe active şi antioxidanţi 

 Caracteristici fizico –

chimice: 

 apă, (max.)-1,5 % 

 grăsime/SU, (min.)- 3,5% 

 lactoză/SU, (min.)- 7-7,5% 

 substanţă grasă totală, 

(min.) 29-31 

 pH 5,5-6,5 

 cenuşă  totală (max.) 2% 

 cenuşă insolubilă în HCl 10 %, 

(max.) - 0,15 % 

Valoare nutriţională: 

 calorii (100g): 2265 kj/ 545 

kcal 

 carbohidraţi (100g): 56 g  

 fibre (100g): 1,0 g 

 proteine (100g): 4,9 g 

 grăsimi/ lipide: 30 g 

Schema tehnologică 

UNT APĂ ZAHĂR CACAOLAPTE PRAF

DOZARE

FRUCTE 
DESHIDRATATE

APĂOMOGENIZARE

DESHIDRATARE

FRUCTE 

MULARE

SCOATERE 
DIN FORME

RĂCIRE

DOZARE

FIERBERE

AMBALARE

DOZARE DOZARE DOZARE DOZARE
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OȚET DE MERE CU FRUCTE 

DESHIDRATATE 
 

 

Materii prime și auxiliare: mere, drojdie, zahăr, apă. Fructe 

deshidratate. 

Caracterul inovativ: Oţetul de 

mere s-a obținut din fructe de o 

calitate inferioară, care nu erau 

adecvate pentru vânzarea în 

supermarket-uri sau pentru 

procesare. În oţetul de mere 

obţinut s-au adăugat diferite 

mix-uri de fructe deshidratate la 

temperatura de 60°C în vederea 

îmbunătăţirii calităţile oţetului 

atât din punct de vedere senzorial cât şi nutritiv. 

Oţetul de mere aromatizat cu fructe deshidratate poate fi 

considerat drept un produs neconformist, astfel ca, 

întrebuinţările sale pot fi uşor limitate, din punct de vedere al 
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aromei, dar poate aduce beneficii foarte mari organismului uman 

din punct de vedere al conţinutului în microelemente esenţiale, de 

exemplu elementele antioxidante. 

Prin adaosul de fructe deshidratate capacitatea antioxidantă 

totală şi conţinutul de polifenoli totali creşte. Explicaţia constă în 

faptul că fructele deshidratate au un potenţial antioxidant 

crescut, de asemenea sunt bogate în polifenoli totali, aportul 

acestor compuși resimțindu-se în sortimentele de oțet de mere 

obţinute. 

Schema tehnologică 

 

RECEPȚIE 

DESHIDRATARE

AROMATIZARE

DIVIZARE

ZAHĂR MERE

TĂIERE

FERMENTARE

FORMARE 
AMESTEC

APĂ FRUCTE 
PROASPETE

RECEPȚIE 

CURĂȚIRE

FILTRARE I

FILTRARE II

CURĂȚIRE PĂRȚI 
NECORESPUNZĂTOARE

APĂ

DROJDIE

REZIDUU

REZIDUU

FILTRARE III

AMBALARE

AMBALAJE
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FOIETAJ CU ADAOS DE ENZIME 
 

Materii prime și auxiliare: 

făină albă de grâu 480, apă, 

drojdie, sare, grăsime (ulei, unt, 

margarină), zahăr, ouă, 

umplutură, enzime (xilanază, 

amilază) 

Caracterul inovativ: foietajul 

realizat de noi conține ca 

element inovativ adaosul de 

preparate enzimatice pe bază 

de amilază și xilanază, în 

vederea îmbunătățirii 

proprietăților reologice. Astfel 

prin scăderea raportului de 

configurare a curbei în prezența 

enzimelor s-a produs în aluat o 

îmbunătățire a stării de 

prospețime și o creștere în 

volum, precum și o scădere a 

vâscozității aluatului și 

îmbunătățirea calității 

procesului tehnologic. Amilazele și xilanazele se utilizează pentru 

creșterea în volum, pentru îmbunătățirea calității de panificație a 

făinii. Contribuie la o mai bună stabilitate prin efecte contra 

învechirii, creșterea termenului de garanție, îmbunătățirea 

prospețimii. De asemenea contribuie la îmbunătățirea texturii 

produsului conferindui acestuia un miez mai moale, mai fin și o 

structură uniformă a porilor. Culoarea și aroma sunt și ele 

îmbunătățite datorită efectului de îmbrunare a culorii cojii și 

efectului de albire a miezului pâinii. 
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Schema tehnologică 

CERNERE

UNGERE

ÎMPACHETARE

FRĂMÂNTAREA 
ALUATULUI

ZAHĂRFĂINĂ

MODELARE

DIVIZARE

DOSPIRE

APĂ SARE

DEZINFECTAREFILTRARE

OMOGENIZARE

ADĂUGAREA 
GRĂSIMII

SPĂLARE

MARGARINĂ OUĂDROJDIE

TURNARE

PORȚIONARE

DOSPIRE

COACERE

RĂCIRE
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BATON PROTEIC DE TIP HALVA 
 

Materii prime utilizate: 

semințe de dovleac, semințe de 

soia, semințe de susan, miere, 

extract hidroalcoolic din mentă. 

Reteta de fabricație: 

Baton proteic Soia I (SProt): 

 Semințe de Dovleac: 250 g 

 Semințe de Soia: 375 g 

 Semințe de Susan: 65 g 

 Miere: 150 g 

 Extract hidroalcolic din 

mentă (100mg/ mL): 60 ml 

 

Baton proteic Soia II (Dprot)  

 Semințe de Dovleac: 375 g 

 Semințe de Soia: 250 g 

 Semințe de Susan: 65 g 

 Miere: 150 g 

 Extract hidroalcolic din mentă (100mg/ mL): 60 ml 

Caracterul inovativ: 

Caracterul inovativ al produsului îl reprezintă combinația de 

ingrediente care face produsul mai original atât din punct de 

vedere tehnologic cât și nutrițional. Un alt aspect inovativ este 

reprezentat de agentul de înglobare al acestui produs și anume 

extractul hidroalcoolic din mentă în combinație cu miere polifloră. 

Având în vedere că batonul proteic de tip halva este un produs 

care rezistă în timp având o valabilitate ridicată, acesta își 

păstrează capacitatea antioxidantă ridicată o perioadă mai mare 

datorită ingredientului de înglobare și anume mierea care are 
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proprietatea de a conserva principiile bioactive o perioadă mai 

îndelungaă și mărește perioada de valabilitate a produsului. 

 

Caracterizarea nutrițională  
Baton proteic SProt (41%) / 50g 

Val. energetică [Kcal] 0.19 

Proteine [%] 12.7 

Lipide [%] 17.3 

Carbohidrați [%] 17.2 

Fibre [%] 2.8 

CAT [mg/L] 903.3 

PT [microM/mL] 1221 
Legendă: CAT – Capacitate Antioxidantă Totală 

PT – Polifenoli totali 

 
Baton proteic DProt (41%) / 50g 

Val. energetică [Kcal] 0,21 

Proteine [%] 11.5 

Lipide [%] 16.4 

Carbohidrati [%] 19.3 

Fibre [%] 2.5 

CAT [mg/L] 691.8 

PT [microM/mL] 1103 
Legendă: CAT – Capacitate Antioxidantă Totală 

PT – Polifenoli totali 
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Schema tehnologică 

RECEPȚIE

SORTARE

SPĂLARE

UMIDIFICARE 
(1/1)

SEPARARE

USCARE

PRĂJIRE LA 
200°C

MĂCINARE

OMOGENZARE

DOZARE

AMBALARE

SEMINȚE 
DE DOVLEAC

SEMINȚE 
DE DOVLEAC

SEMINȚE 
DE SUSAN
SEMINȚE 
DE SUSAN

SEMINȚE 
DE SOIA

SEMINȚE 
DE SOIA MIEREMIERE

EXTRACT 
HIDROALCOOLIC 

DIN MENTĂ

EXTRACT 
HIDROALCOOLIC 

DIN MENTĂ
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FARMACIA NATURII LA ÎNDEMÂNA 

ORICUI 
 

Siropul de soc 

Materii prime și auxiliare: 

flori de soc, apă, zahăr, 

zeamă de lamâie. 

Produs obținut la rece. 

Recomandare de preparare: 

1 parte sirop la 6 părți apă. 

Beneficii: 

 are efecte ușor 

laxative, tonice, vitaminizante și remineralizante datorită 

conținutului bogat în vitamina C, acizi grași omega 3 și omega 6 

 este indicat a se consuma 4-5 lingurițe/zi înainte sau după 

mese având efecte împotriva vărsăturilor pe fond nervos 

 de asemenea este recomandat în tratarea infecțiilor urinare, 

guturai, rinite sau acnee. 

Proprietăți fizico – chimice: 

Valoare energetică : 67 Kj/16 kcal 

Proteine : 0 g;  

Glucide 2,6 g, din care zaharuri : 2,6 g; 

Grăsimi : 0 g, din care acizi grași saturați : 0 g; 

Sodiu : 0,08 g. 
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Siropul de trandafir 

Materii prime și auxiliare: petale de trandafir (Rosa 

Damascena), apă, zahăr, sare de lămâie. 

Produs obținut prin fierbere. 

Recomandare de preparare: 1 parte sirop la 6 părți apă 

Beneficii: 

 datorită prezenței vitaminelor A, B, C, D și E, dar și a Ca, Fe, P 

și Zn din petalele de trandafir, siropul este indicat a se 

consuma împotriva lipsei de energie; 

 de asemenea are efecte calmante asupra SNC, este indicat a fi 

consumat pentru combaterea insomniei dar și pentru a ameliora 

depresia; 

 medicina orientală consideră că siropul de trandafir are 

proprietăți în combaterea sterilității 

Proprietăți fizico – chimice: 

Valoare energetică: 215 Kj/51 kcal ; 

Proteine: < 0 g;  

Glucide: 12,0 g, din care zaharuri: 12,0 g; 

Grăsimi: < 0,1 g , din care acizi grași saturați: 0 g; 

Sare: 0 g. 

 

Siropul de brad 

Materii prime și auxiliare: muguri de brad, apă, zahăr, sare de 

lamâie 

Produs obținut prin fierbere. 

Recomandare de preparare: 1 parte sirop la 8 părți de apă 

Beneficii: 

 datorită efectului vitaminizant al mugurilor de brad este 

indicat împotriva anemiei 

 problemele digestive precum crampe abdominale, infecții 

intestinale, lipsa poftei de mâncare etc., pot fi combătute prin 

consumul cu 10-15 minute înainte de masă a 2 lingurițe de sirop 
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 consumul a câtorva lingurițe de sirop pe stomacul gol 

redresează valoarea glicemiei, reglează activitatea nervoasă 

având efect tonic și reconfortant foarte intens 

 redă fermitatea tenului prin aplicarea siropului într-o peliculă 

subțire timp de 15 minute ce se îndepărtează apoi cu un tampon 

înmuiat în lapte 

 are proprietăți antimicrobiene, antibiotice și antiseptice, 

stimulează sistemul imunitar. 

 

Proprietăți fizico – chimice: 

Valoare energetică: 174 Kj/41 kcal; 

Glucide: 10,2 g, din care zaharuri : 10,2 g; 

Grăsimi: 0 g, din care acizi grași saturați: 0 g; 

Fibre: 0 g; 

Proteine: < 0,1 g; 

Sare: 0 g. 

 

Jeleul de trandafir, soc și brad 

Materii prime și auxiliare: 200 ml sirop de trandafir, 200 ml 

sirop de soc, 200 ml sirop de brad, 30 g gelatină 

Produs preparat prin fierbere. 

Jeleul este un mod de prezentare al siropului. Am ales să fac 

acest jeleu deoarece am dorit a intruni beneficiile acestor 

siropuri într-un singur produs care să fie și pe placul copiilor. 
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VITA BERRY-SMOOTHIE 

 

Descrierea produsului: Ce este 

VITA-Berry? Este o gustare 

delicioasă făcută dintr-un 

amestec de fructe și nimic 

altceva, care păstrează aroma și 

vitaminele fructelor din care este 

realizat. 

Materii prime și auxiliare: 

cătină, merișoare, goji, miere de 

tei, infuzie de goji 

Caracterul inovativ:  

Pentru ce ai alege VITA-Berry? 

În primul rând pentru acțiunile 

sale benefice pe care le are 

asupra organismului, fiind bogat 

în acizi organici. De asemenea au 

multă vitao9mina C, acid folic, 

caroten, dar și alte vitamine B1, 

B2, B3, B6, B9, K, P, E, magneziu, 

calciu, potasiu, sodiu etc. Vita-

Berry poate înlocui cu succes o 

masă pe zi, fiind o ”bombă” de 

vitamine, fibre și antioxidanți. 

Smoothie-ul realizat oferă organismului o serie completă de 

compuși activi, reglează sistemul digestiv mai bine decât alte 
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preparate și garantează o senzație de sațietate mai accentuată. 

Modă sau nu, Smoothiurile sunt sănătoase!!! Un singur Smoothie îți 

asigură cel puțin două porții din cantitatea zilnică de fructe și 

legume recomandate a fi consumate. 

Nouă ne plac, ne colorează și înseninează fiecare dimineață!  

Iar după-masa ne ajută să ne potolim foamea într-un mod sănătos 

și să ne păstrăm silueta! 

Produs 100% natural, fără aditivi sau conservanți, realizat cu 

ajutorul aparatului NutriBullet care extrage, zdrobește, 

pulveriză, sparge și presează tot ce au alimentele mai bun în 

interior. 

Informații nutriționale (pentru 100 g produs) 

Valoare energetică 302,77 kcal 

1266,818 kj 

Proteine  7,522g 

Lipide  0,243g 

Carbohidranți 47,95g 

Fibre 10,44g 

Sodiu 0,018g 
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BISCUIȚI FUNCȚIONALI CU FRUCTE DE 

PĂDURE ȘI FULGI DE OVĂZ 
 

Categorie produs: desert 

Descrierea produsului: Produs 

funcțional îmbogățit în antioxidanți, 

vitamine și fibre obținut prin 

coacerea aluatului făinos preparat  în 

funcție de rețeta de fabricaţie și 

instrucțiunile tehnologice.  

Greutate: 20 ± 1 g la 3 h de la scoaterea din cuptor. 

Felul coacerii: în cuptor electric. 

Materii prime și auxiliare: făină de 

grâu, fructe de pădure, fulgi de ovăz, 

unt, zahăr brun 

Fructele de pădure bune sunt bogate 

în antioxidanți, vitamine, fibre și au un 

conținut redus de carbohidrați. 

Indicele glicemic al fructelor de 

pădure este apreciat la 25, iar, în 

particular, coacăzele prezintă un indice glicemic foarte scăzut (IG 

15).  

Fulgii de ovăz conțin fibre, beta-glucan și antioxidanți cu rol 

asupra inhibării radicalilor liberi și protejând vasele de sânge 

împotriva depunerilor de colesterol. Datorită conţinutului ridicat 

de magneziu din ovăz se va reduce rezistenţa la insulină, 

principalul factor de risc în apariţia diabetului zaharat. 
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Schema tehnologică  

PREGĂTIREA 
MATERIILOR PRIME ȘI 

AUXILIARE

FRĂMÂNTARE

ODIHNĂ

MODELARE

COACERE

FĂINĂ DE 
GRÂU

FĂINĂ DE 
GRÂU

FULGI DE 
OVĂZ

FULGI DE 
OVĂZ

FRUCTE DE 
PĂDURE 

FRUCTE DE 
PĂDURE UNTUNT ZAHĂRZAHĂR

BISCUIȚIBISCUIȚI

 

 

Proprietățile fizico-chimice: 

Umiditate                  23.3% 

Lipide                        12.34% 

Proteine                      8.36% 

Cenușa                        0.57% 

Glucide                      55.425% 

Valoare energetică    366.23 Kcal/100 g produs 
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PÂINE HIPOGLUCIDICĂ BIO  

CU FĂINĂ DE LUPIN  
  

Categorie produs: aliment de bază  

Descrierea produsului: 

Pâine hipoglucidică, cu conținut 

proteic ridicat și indice hipoglucidic 

redus obținut prin coacerea aluatului 

făinos preparat  în funcție de rețeta 

de fabricaţie și instrucțiunile 

tehnologice.  

Greutate: 800 ± 5 g la 3 h de la 

scoaterea din cuptor. 

Felul coacerii: în cuptor electric. 

Ingrediente: făină bio de lupin, făină bio de grâu, sare de mare, 

drojdie 

Materii prime:  

Lupinul (Lupinus polyphyllus) este o plantă erbacee din familia 

leguminoaselor (Fabaceae). Lupinul este o plantă cultivată în 

bazinul Mediteranean ca flori ornamentale sau nutreț. Odată cu 

consolidarea segmentului de piaţă al produselor funcționale, 

boabele de lupin dulce au început să substituie soia şi în hrana 

umană, extinzând prin aceasta utilizările alimentare cunoscute 

încă din antichitate.  

Făina de lupin are un conținut bogat de proteine vegetale, de 

patru ori mai mare decât făina de grâu, un conținut ridicat de 

fibre și indice glicemic scăzut (IG-15) ceea ce o recomandă în 

dieta hipoglucidică. Nu conține colesterol, gluten și iritanți 
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gastrici (spre deosebire de soia, care are o cantitate destul de 

mare de saponine). Sunt probiotice, ajutând dezvoltarea 

bacteriilor bune în organism. Conține cantități apreciabile de 

aminoacizi esențiali. 

Schema tehnologică 

PREGĂTIREA 
MATERIILOR PRIME ȘI 

AUXILIARE

FRĂMÂNTARE

FERMENTARE

MODELARE

COACERE

DOSPIRE

FĂINĂ DE 
GRÂU

FĂINĂ DE 
GRÂU

FĂINĂ DE 
LUPIN

FĂINĂ DE 
LUPIN SARESARE DROJDIEDROJDIE APĂAPĂ

 

 

Proprietățile fizico-chimice: 

Umiditate: 31.59% 

Lipide: 5.92% 

Proteine: 15.43% 

Cenușa: 2.05% 

Glucide: 45.00% 

Valoare energetică: 295  Kcal/100 g produs 



TPA STUDENTFEST 2016 
  

 

 

 

60 

DESERT HIPOGLUCIDIC CU FĂINĂ DE 

ROȘCOVE 
  

Categorie produs: desert 

Descrierea produsului: Produs 

hipoglucidic îmbogățit în minerale (Ca, 

Fe, Cu) și fibre obținut prin coacerea 

aluatului făinos preparat  în funcție de 

rețeta de fabricaţie și instrucțiunile 

tehnologice.  

Greutate: 200 ± 5 g la 3 h de la 

scoaterea din cuptor. 

Felul coacerii: în cuptor electric. 

Ingrediente: făină de grâu, făină bio de roșcove, ouă, ulei 

Materii prime: Roşcovul (Ceratonia Siliqua) este un arbore 

ornamental  care provine din Estul Mediteranei unde creşte şi în 

stare sălbatică.  Făina de roșcove este o sursă de proteine 

vegetale, minerale (Calciu, Fier, Cupru), vitamine (B2) şi fibre, 

conține în cantitate mare zaharuri proprii, similare fructozei, 

antioxidanți și are indice glicemic scăzut fiind recomandat în dieta 

hipoglucidică. Funcționalitatea făinii de roșcove:  

 îmbunătăţeşte digestia; 

 inhibă dezvoltarea bacteriilor intestinale patogene; 

 eliberează energie treptat asigurând saţietate pe termen lung; 

 contribuie la scăderea glicemiei și a colesterolului seric; 

 conţine cantităţi mici de sodiu fiind recomandată 

hipertensivilor. 
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Schema tehnologică 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietățile fizico-chimice: 

Umiditate: 31.20% 

Lipide: 15.92% 

Proteine: 15.43% 

Cenușă: 2.35% 

Glucide: 35.10% 

Valoare energetică : 345.4 kcal/100g  

 

 

 

ÎNDULCITORÎNDULCITORULEIULEIGĂLBENUȘGĂLBENUȘ ALBUȘALBUȘ

PREPARARE 
SODOU

MIXARE

TURNARE ÎN 
FORME

COACERE

GLAZURARE

BATERE ALBUȘ

FĂINĂ DE 
GRÂU

FĂINĂ DE 
GRÂU

FĂINĂ BIO 
DE ROȘCOVE
FĂINĂ BIO 

DE ROȘCOVE
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SUCUL DE ROȘII –  

ALIMENT ȘI MEDICAMENT 
 

Materii prime utilizate: tomate, 

rădăcină de hrean, ardei iute. 

Caracterul inovativ 

Pornind de la afirmația că alimentele 

funcţionale sunt produse alimentare 

sau componente ale acestora care 

îmbunătăţesc starea generală de 

sănătate a consumatorilor, evită 

riscul îmbolnăvirilor, ameliorează 

calitatea fizică sau psihică a vieţii, precum şi capacitatea de 

recuperare după diverse boli, am urmărit obținerea sucului de 

roșii natural netratat termic cu adaos de ardei iute sau rădăcină 

de hrean.  

Tomatele sunt alimente de origine vegetală cu rol important în 

alimentație datorită însușirilor de gust și aromă deosebită, 

oferind organismului elemente nutritive prețioase. 

Marile beneficii ale tomatelor provin tocmai din pigmentul care le 

oferă culoarea ispititoare: licopen. Virtuțiile acestui antioxidant 

grozav au fost scoase în evidență de nenumărate studii efectuate 

în lume.  

Caracteristicile senzoriale ale 

ingredientelor folosite ca adaos 

(rădăcină de hrean și ardei iute), se 

datorează prezenței mai multor 

compuşi chimici, între care şi aşa-

numiţii glucozinolaţi și capsaicină  – 

care s-au remarcat prin caracterul 

lor puternic antibacterian dovedit 

un adevărat fenomen în lupta cu 

bacteriile dăunătoare, fiind de 
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multe ori mai eficienţi decât cele mai avansate antibiotice de 

sinteză. De asemenea, cercetări de dată foarte recentă au arătat 

că gustul caracteristic al  ambelor ingrediente - rădăcina de hrean 

și ardei iute conferă şi proprietăţi citostatice foarte puternice, 

glucozinolaţii și capsaicina fiind eficienţi în foarte multe forme de 

cancer. 

 

Valoarea nutritivă a tomatelor 
Valoare nutritivă (100g) 

Proteine:  1,1 g 

Lipide 0.2 g 

Glucide 4.6 g 

Apă 93 g 

Energie 23 kcal 

 

Valoarea nutritivă a hreanului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea nutritivă a usturoiului picant 

 

 

 

 

 

Valoare nutritivă  (100g) 

Proteine:  4,5 g 

Lipide 0.6 g 

Glucide 18,1 g 

Apă 85,1% g 

Energie 67 kcal 

Valoare nutritivă  (100g) 

Proteine:  2,5 g 

Lipide 0.6 g 

Glucide 3,7 g 

Apă 89 % g 

Energie 29 kcal 
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PATE DIN FICAT DE PUI 

  

Materii prime și auxiliare: ficat de 

pui, ceapă, usturoi, sare, piper, boia, 

măghiran, coriandru, nucșoară, 

muștar, supă de oase, gălbenușuri 

de ou, unt. 

Caracterul inovativ este 

reprezentat de noile ingrediente 

adăugate și anume, untul și ouăle 

fierte care diferențiază produsul 

obținut în laborator față de cel din 

comerț, după cum urmează: 

 Proteina brută și valoare 
energetică a probei realizate în 

laborator sunt mai mari ceea ce 

denotă că produslui realizat este 

mai nutritiv și mai bogat din punct 

de vedere energetic decât cel găsit 

în comerț. 

 Umiditatea, carbohidrații 
dar și cantitatea de NaCl mai mică 

la proba realizată în laborator față 

de proba din comerț ceea ce denotă 

că produsul realizat de noi este 

superior din punct de vedere 

calitativ. 

 Conform datelor obținute, 

valorile înregistrate cantității de cenușă, azotului total și 

glucidele probei realizată în condiții de laborator a avut valori 

mai scăzute decât pateul achiziționat din comerț. 

 Conținutul total de grăsimi al produsului realizat în laborator 

a redat o valoare egală cu cea a produsului achiziționat din 
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comerț. 
 

 Proprietățile fizico-chimice: 

 Proba Pate de casă 

Umiditate (%) 62.36 

Cenușă (%) 2.02 

Azot (%) 1.5 

Proteină brută (%) 12.38 

Grăsime (%) 11.30 

Na Cl (%) 1.2 

Carbohidrați prin diferență (%) 3.1 

Valoare energetică, Kcal (%) 248.98 

 

Schema tehnologică  

RECEPȚIE

DEPOZITARE

UMPLEREA 
FORMELOR

SUPĂ DE 
OASECONDIMENTE

RĂCIRE

PASTEURIZARE

SLĂNINĂ MAȚE DE VITĂ 
SUBȚIRI

PRELUCRARE 
LA CUTER

OPĂRIRE

ETICHETARE

TOCARE

SFOARĂ ETICHETE
FICAT DE 

PUI

RECEPȚIE RECEPȚIE RECEPȚIE RECEPȚIE RECEPȚIE RECEPȚIE

TOCARE

 

 



TPA STUDENTFEST 2016 
  

 

 

 

66 

CAȘ DIN CARNE 
  

Materii prime și auxiliare: carne macră (vită, porc, piept de 

pasăre), slănină de la gușă, fulgi de gheață, oțet, usturoi, ceapă, 

piper, sare, boia, măghiran, coriandru, nucșoară, suc și coajă de 

lămâie. 

Caracterul inovativ 

Elementul inovativ al acestui produs îl reprezintă sucul și coaja de 

lămâie. 

Acidul din sucul de lămâie se descompune în carne, ceea ce ajută 

condimentele să se asimileze mai bine, conferind produsului o 

aromă mai pronunțată. 

Sucul şi cojile de lămâie îmbunătăţesc gustul preparatului. Tocmai 

de aceea, nu e nevoie de un adaos prea mare de sare.  
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Schema tehnologică 

 

RECEPȚIERECEPȚIERECEPȚIE

UMPLEREA 
FORMELOR

COACERE

AMBALARE ȘI 
ETICHETARE

RĂCIRE

PRELUCRARE LA 
CUTER

DEPOZITARE

TOCARE

ȘTANȚARE

CARNE DE PORC LUCRUAPĂ RĂCITĂ
FOLIE DE 

POLIETILENĂCONDIMENTE ETICHETE

 

Proprietățile fizico-chimice: 

 Proba Cas de carne  

Umiditate (%) 52.22 

Cenușă (%) 2.25 

Azot (%) 1.2 

Proteină brută (%) 21.06 

Grăsime (%) 23.26 

Na Cl (%) 1.1 

Carbohidrați prin diferență (%) 2.9 

Valoare energetică Kcal (%) 298.42 
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INDIENE CU MORCOVI ŞI FRIŞCĂ 

Grupa de  preparate:  

Prăjituri pe bază de frişcă  

Materii prime și auxiliare: 

Pentru blat: 6 ouă, 3 

morcovi, 200 g zahăr pudră, 

50 ml ulei, 350 gr faină, 1 

praf de copt, zahăr vanilat. 

Pentru frişcă: 1 kg frişcă 

vegetală, 150 gr zahăr pudră, 

2 pliculețe întăritor pentru 

frişcă 

Sirop: 200 ml apă, 3 linguri 

zahăr 

Pentru glazură: 200 g 

ciocolată, 4 linguri cacao, 300 

ml frişcă lichidă. 

Mod de preparare: 

Etapa 1: 

Separăm ouăle, batem albuşul spumăm cu un strop de sare şi 

adaugăm zahărul. Gălbenuşurile se amestecă cu uleiul, se adaugă 

morcovii daţi pe răzătoarea mică  praful de copt şi aromele. Se 

amestecă cele două compoziţii şi se pune făina cernută. 

Amestecăm usor. 

Etapa 2:  

Compoziţia se pune într-un posh, și pe hârtia de copt se fac  

forme  rotunde. Se coc 10 minute la 180 grade. 

Această prăjitură are o formă rotundă, specifică celor două coji 

indiene umplute cu frișcă, suprafața ușor bombată, glasată în 
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fondant de cacao și decorată cu grătar fin din același fondant. 

Operații pregătitoare: 

 uniformizarea cojilor cu formă cilindrică şi metalică şi 

împerecherea câte două; 

 înmuierea fondantului prin încălzire până la 50…55 0C; 

 tramparea şi glasarea suprafeţei bombate la jumatate din 

numărul cojilor cu fondant. 

Asamblarea şi finisarea 

Pe faţa plată a cojilor neglasate se toarnă frişcă bătută cu posul 

cu şpriţ, se aplică la fiecare, drept capac, coaja glasată şi se 

decorează cu grătar din acelaşi fondant, cu cornetul de hârtie. 

Se aşează în caserole şi se expun în vitrine frigorifice în tăvi sau 

platouri. 
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CÂRNAȚI DIN CARNE DE PORC CU ADAOS 

DE SALVIE 
 

Materii prime și 

auxiliare: carne porc 

lucru, slănină, sare. 

cultură starter, piper 

alb, usturoi granule, 

boia dulce, zahăr, 

salvie deshidratată, 

salvie proaspătă. 

Caracterul inovativ 

Produs funcțional la care s-a urmărit 

substituirea aditivilor de sinteză cu plante 

condimentare cu efect antioxidant în 

prevenirea oxidării lipidice, prelungirea 

duratei de păstrare dar și îmbunătățirea 

valorii nutritive a produselor obținute. 

Astfel, s-a încercat obținerea unui 

sortiment nou de cârnați din carne de porc 

în compoziția cărora s-a înlocuit adaosul 

de aditivi de sinteză cu salvie 

deshidratată și proaspătă cu efecte 

similare. 

Salvia conține vitamine, printre care 

vitamina A, B, C, substanțe minerale 

precum calciu, potasiu, magneziu, fier, zinc 

și sodiu, fiind un adevărat izvor de 

substanțe folositoare organismului. Deși 

este mai frecvent utilizată drept 

condiment, cercetările efectuate de-a 

lungul timpului au demonstrat faptul că 
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această plantă este și un excelent medicament, având calități 

terapeutice remarcabile, asupra sistemului digestiv, nervos, și 

multe altele. 

Proprietăți fizico-chimice 

Cârnați 

cu salvie 

Apă 

% 

Prot.

% 

Grăsim

e% 

Na

Cl% 

Nitriţi 

mg/100g 

E.coli 

ufc/g 

Salmo

nella 

proaspătă 29.83 25.69 39.34 3.7

4 

abs <10 abs 

des-

hidratată 

27.97 25.24 40.87 3.6

3 

abs <10 abs 

 

Schema tehnologică 

TOCARE

MALAXARE

UMPLERE 
MEMBRANE

MATURARE ÎN 
CELULĂ

ZVÂNTARE

AFUMARE

DEPOZITARE

ZVÂNTARE

CARNE DE 
PORC LUCRU
CARNE DE 

PORC LUCRU SLĂNINĂSLĂNINĂ SARESARE ZAHĂRZAHĂR CULTURĂ 
STARTER
CULTURĂ 
STARTER CONDIMENTECONDIMENTE MEMBRANEMEMBRANE
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PATE DE PORC CU PLANTE 

CONDIMENTARE 
 

Descrierea produsului: 

Pateul este un preparat 

culinar de consistenţă 

cremoasă, obţinut în casă 

sau industrial din diverse 

ingrediente: carne de 

porc, carne de vită, carne 

de peşte (ton), şuncă, 

ficat, unt, smântână, 

condimente, sare, aditivi 

alimentari, arome.   

Materii prime și auxiliare: carne de porc, ficat de porc, slănină, 

ceapă albă, ceapă verde, apă, nucşoară, busuioc, ghimbir, sare, 

zahăr, piper. 

Caraterul inovativ 

S-a urmărit înlocuirea aditivilor și conservanților utilizați 

industrial la fabricarea pateurilor cu plante condimentare având 

efect antioxidant în prevenirea oxidării lipidice și implicit în 

prelungirea duratei de păstrare. 

Astfel s-a încercat prepararea unor sortimente noi de pate în 

care s-a adăugat nucșoară, busuioc și ghimbir. 
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Proprietăți fizico-chimice 

Conţinut Pate clasic Pate cu 

nucşoară 

Pate cu ghimbir 

şi busuioc 

Grăsime 29.8 29.1 29.1 

Sare 2 2 2 

Apă 49 49,1 50.2 

Glucide 2.5 2.5 2.5 

Proteine 19.5 19.7 19.7 

 

Schema tehnologică 

SPĂLARE

CURĂȚARE

TĂIERE

TRATAMENT 
TERMIC

RĂCIRE 

TOCARE 

STERILIZARE

AMBALARE ÎN 
BORCANE

SPĂLARE

TĂIERE

RĂCIRE

DEPOZITARE

TĂIERE

FICAT DE PORCFICAT DE PORC CARNE DE PORC 
LUCRU

CARNE DE PORC 
LUCRU SLĂNINĂSLĂNINĂ CEAPĂCEAPĂ ZAHĂRZAHĂR SARESARE CONDIMENTECONDIMENTE
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CIOCOLATĂ CU ARDEI IUTE, LIME, 

VANILIE ȘI ARGINT 

 

Caracterul inovativ al produslui – 

ciocolata este un produs des 

întâlnit în toate țările și în toate 

magazinele sub diferite forme și 

gusturi, însă nu în fiecare zi putem 

găsi pe rafturile din supermarket 

sau în cofetărie, ciocolată cu ardei 

iute, lime, vanilie și mai ales cu 

argint. S-a încercat crearea unui 

produs inedit, inovativ, cu gust 

răcoritor, iar proprietățile acesteia 

să aibă efect benefic asupra 

organismului uman. 

Materii prime și auxiliare: lapte praf, apĂ, cacao, zahăr, lime, 

ardei iute proaspăt, baton de vanilie, argint. 

Lime-ul. Are proprietăți benefice asupra organismului, tratează 

scorbutul, îmbunătățește digestia, previne constipația, ajută la 

vindecarea ulcerului. Pe lângă vitamina C, lime-ul conține și 

flavonoizi care au proprietăți antioxidante, antibiotice și 

detoxifiante. 

Vanilia. Extractul de vanilie conține cantități mici ale vitaminelor 

din complexul B-urilor, precum niacina (vitamina B3), acidul 

pantotenic (vitamina B5), tiamina (vitmina B1), riboflavina (B2) și 

vitamina B6. Rolul acestora este unul important pe mai multe 
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planuri: în sintetizarea enzimelor, în funcționarea sistemului 

nervos și în reglarea metabolismului. 

Argintul, sub formă de soluție coloidală având un înalt grad de 

puritate, argintul constituie un remediu natural foarte eficient și 

simplu împotriva multor afecțiuni, și mai ales împotriva infecțiilor. 

Soluţiile coloidale de argint se utilizează în medicină ca mijloace 

antiseptice, pentru tratarea bolnavilor de tuberculoză. 

Ardeiul iute, este benefic atât pentru stomac cât și petru tractul 

intestinal deoarece stimulează mișcarea peristaltică a intestinului, 

ajută la eliminarea fecalelor și contribuie la reconstrucția 

țesutului din stomac facilitând vindecarea leziunilor stomacale și 

ulcerelor intestinale.  
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CÂRNAȚI CU GHIMBIR 

 

Materii prime și auxiliare: carne de porc, slănină, sare, piper, 

usturoi, ghimbir. 

Caracterul inovativ: cârnații de porc afumați reprezintă un 

produs îndrăgit de un segment mare de populație, dar pentru a 

îmbunătății gustul și pentru a aduce un plus de sănătate, am 

hotărât să înlocuiesc boiaua de ardei iute cu ghimbir, care are o 

multitudine de beneficii: 

 ajută la digestie. O digestie eficientă apără organismul de boli 

cronice. Odată ingerat, ghimbirul favorizează eliberarea unor 

enzime importante în procesul de digestie, ele având rol 

esențial deoarece ajută la absorbția eficientă a nutrienților din 

alimente. 

 are efect antiinflamator. Gingerolul, o substanță importantă 

din ghimbir are rol antiinflamator și poate să fie un remediu 

eficient pentru persoanele care suferă de artrită. Astfel, 
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ghimbirul reușește să calmeze reacțiile inflamatorii și să 

îmbunătățească circulația sângelui. 

 întărește sistemul  imunitar. Ghimbirul are efect de încălzire 

asupra organismului, astfel ajutând la eliminarea toxinelor, în 

special dn plămâni și sinusuri. 

Un consum regulat de ghimbir curăță sistemul limfatic, prevenind 

astfel apariția diverselor infecții, în special  a celor care 

afectează sistemul respirator. 

În răceli ghimbirul trebuie să fie un aliment de bază, deoarece 

calmează foarte repede simptomele supărătoare care apar. 

 antibiotic. Ghimbirul are efect excepțional ca și antibiotic. De 

asemenea are un efect antibacterian în infecțiile respiratorii. 

 antifungic. Ghimbirul are proprietăți antifungice, inclusiv 

împotriva formelor de fungi rezistente la medicamente. 
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VITALIA FRESH GREEK YOGHURT 

DESSERT 
 

Materii prime și auxiliare:  

apă, lapte normalizat 2% 

grăsime, miere, fulgi de 

ovăz cultură starter de 

iaurt, cultură probiotică 

BB12, coajă de lămâie, mure 

(min. 2%) 

Descrierea produsului: 

Desertul de iaurt grecesc 

cu pastă de mure se obţine pornind de la reţeta tradiţională de 

iaurt grecesc la care s-a adăugat o cultură probiotică din gama 

Nu-Trish. Desertul pe bază de iaurt grecesc şi mure, „Vitalia”  

face parte din categoria produselor gustative şi conform 

clasificării merceologice, produsul nou prezintă următoarele 

caracteristici: 

Informaţii 

nutriţionale 

(100 g) 

Proteine  Glucide  Lipide  

 g 20 g 8 g 

Valoarea energetică      170 kcal Valabilitate  30 zile 

Depozitare  Cutii carton Caserole  Temperatură  

Nr. bucăţi 6 6 4 °C 

Aspect şi 

consistenţă 

Cremoasă, uşor grunjoasă datorită fulgilor de ovăz 

Culoare Roșu purpuriu specific sortimentului de desert cu 

mure, uniformă 

Gust Dulce – acrişor, specific aromei de mure şi iaurt 

Miros Plăcut, specific sortimentului de desert pe bază de 

iaurt cu fructe 

În fiecare pahar se pun ingredientele în straturi în următoarea 

ordine: fulgii de ovăz (10 g), apoi iaurtul (20 g) iar la sfârşit 

pasta de mure. Se repetă operația până se obţine capacitatea 
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ambalajului. La final se decorează cu toping de mure si fulgi de 

ovăz. 

Caracterul inovativ al produsului 

 Acest produs este caracterizat de un 

conţinut redus de calorii prin 

folosirea iaurtului obţinut din lapte cu 

2% grăsime, iar prezenţa murelor, 

mierii şi fulgilor de ovăz aduce un 

aport de săruri minerale (Ca, Fe) şi 

antioxidanţi. 

 Folosirea unei combinaţii de culturi 

lactice şi probiotice capabile de a 

produce aroma prin fermentaţia 

citratului şi mai puţin a lactozei, în combinaţie cu 

descompunerea proteinelor laptelui are un efect extraordinar 

asupra aromei din produsul finit. 

 Formarea de exopolizaharide (EPS) de către această 

combinaţie de microorganisme conferă o textură şi consistenţă 

cremoasă pe toată perioada de valabilitate a produsului fără a 

mai fi nevoie de adăugarea unor aditivi din clasa stabilizatorilor 

(ex. caseinaţi, lapte praf), agenților de îngroșare (ex. amidon 

hidrolizat).  

 Proprietatea culturii BB12 de a asigura stabilitatea pH-ului pe 

perioada fementării iaurtului se traduce prin prelungirea 

viabilităţii bacteriilor lactice ceea ce pentru producătorul 

acestui produs se traduce printr-o reducere a costurilor de 

fabricaţie cu cel puţin 5%.  

 Pentru prepararea pastei de mure se cântăresc 100 g mure 

congelate care ulterior se amestecă  cu 10 g de miere si 10 g 

coaja de lămîie prin încălzire la 60°C. Se lasă la această 

temperatură până când se ridică la suprafaţă siropul. Se 

filtrează amestecul cât este fierbinte iar apoi atât siropul cât 

și pasta de mure se păstrează la temperatura de refrigerare 

până când devin amorfe. 




