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PASTE FĂINOASE CU FRUCTE  

„ECOPASTELLOFRUTTA” 
Coordonator: Prof.Dr.Ing. Nicoleta HĂDĂRUGĂ 

Studenți: Tamara VLĂDUȚESCU 

   Ana Maria GURAN 

    Florinela BEUCĂ 

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. 
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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 

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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A-ROMEL 
Coordonator: Șef lucr.Dr.Ing. Alexandru RINOVETZ 

Student: Felicia BERNAT   

Materii prime și auxiliare: apă; 

miere polifloră; polen crud 

tinctură de propolis; drojdie, 

mentă, cimbrişor, scorţişoară, 

ghimbir. 

Descrierea produsului 

Hidromelul (gr. oinos = vin şi lat. 

meli = miere), este băutură slab 

alcoolică obţinută prin 

fermentarea unui must din miere 

de albine şi apă, cu ajutorul unor 

culturi de drojdii. Hidromelul 

este cea mai veche băutură 

fermentată, ea existând 

dinaintea vinului şi berii.  

Hidromelul s-a considerat ca fiind un leac împotriva îmbătrânirii, 

dar şi o bombă de vitamine găsite în miere, care are în 

compoziție apa biologicã şi peste 400 de substanțe nutritive 

care mențin trupul tânãr şi sãnãtos, printre care vitaminele C, A, 

D, K, complexul de vitamine B, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, 

selenium, crom şi iod, etc.  

Caracteristici fizico – chimice  

Caracteristica Aromel 

1 

Aromel 2 Aromel 

3 

Aromel 4 Aromel 

5 

Tăria alcoolică 

(% vol.) 

59 70 51 29 51 

Grade Brix (oBX) 16,8 18,3 16,2 9,2 15,9 

Polifenoli 

(moli/mL) 

2,154 1,932 2,06 1,854 2,064 

Aciditatea totale 

(g/L) 

0,8 0,6 0,4 0,2 0,5 
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Schema tehnologică 

DECANTARE 
GROSIERĂ

CENTRIFUGARE/
LIMPEZIRE

H1

AMBALARE

A-ROMELA-ROMEL

HIDROMEL (H)HIDROMEL (H)

RESTURI 
VEGETALE
RESTURI 
VEGETALE

AMBALAJE 
STICLĂ

AMBALAJE 
STICLĂ

FERMENTARE II

(10 zile)

FERMENTARE I 
(5 zile)

DROJDIEDROJDIEAPĂ APĂ 

DROJDIE 
PRECIPITAT

MIERE 
POLIFLORĂ

TINCTURĂ 
DE PROPOLIS

POLEN 
CRUD

H2 H3 H4 H5

 
Caracterul inovativ. Carenţele calitative în dieta curentă, 

afectează profund statusul general al organismului, 

manifestându-se în diferite grade („maladiile abundenţei” 

(obezitate, diabet zaharat, boli cardiovasculare, osteoporoză, 

diferite tipuri de cancer) şi ale malnutriţiei)). Aceste aspecte au 

condus la apariţia alimentelor-medicament, cu funcţiuni ţintă, 

asociat suplimentelor alimentare.  Valorificarea biotehnologică, 

naturală, a mierii de albine poate fi structurată pe două direcţii: 1. 

hidromel (must, vin – funcţie de perioada de fermentare); 2. oţet. 

Lucrarea propune obţinerea la scara de laborator şi ulterior 

caracterizarea hidromelului (preparat natural lichid, 

energizant/vitaminizant/antioxidant), la care s-a integrat în reţeta 

clasică de fabricaţie plante aromatizante (mentă, scorţişoară, 

cimbrişor, ghimbir). Această abordare a pornit de la asocierea 
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preventiv-funcţional cu beneficii pentru sănătate. Cunoscând 

aspectele curative ale hidromelului în starea lui naturală, s-a pus 

problema îmbunătăţirii/creşterii funcţionalităţii preparatului prin 

adăugarea de plante cu potenţial curativ (aromatizante).  

Rețeta și procesul tehnologic de fabricaţie 

Rețeta aparută ca o curiozitate, în urma studiului bibliografic, 

avand ca baza de pornire „obţinerea hidromelului”, pentru care se 

realizează un amestec apos din materiile prime enumerate. 

Amestecul se lasă la fermentat (fermentare accelerată de 

prezenţa drojdiei). Durata fermentării primare a fost de 5 zile. 

După acest interval se obţine hidromelul brut, care ulterior a 

fost separat în 5 probe, din care 4 au fost aromatizate, pentru 

care fermentare a mai durat 10 zile. Proba brută a fost limpezită 

prin centrifugare. După trecerea perioadei de fermentare, cele 4 

probe aromatizate au fost decantate şi limpezite centrifugal. 

Probele au fost îmbuteliate în recipiente de sticlă şi păstrate 

refrigerat la 4oC. Produsele rezulatate se diferenţiază prin 

indicatorii de calitate senzoriali şi chimici şi pot fi clasificate bio, 

nutraceutic şi artizanal, prin calitatea materiei prime/auxiliare şi 

a modului de lucru. 
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RUSENI - GEM DE CĂPȘUNI CU LAVANDĂ 

ȘI PORTOCALE 
Coordonator: Prof.Dr.Ing. Călin JIANU 

Student: Larisa OPREAN 

 

Descrierea produsului: Face 

referire la conservarea gemului 

de căpşuni BIO, preparat din 

căpşuni proaspete prin 

concentrare cu ajutorul 

zahărului în cazane duplicate, 

aromatizat cu lavandă în formă 

uscată, pulpă şi suc de 

portocale, ambalate în 

recipiente ermetic închise şi 

sterilizate termic. 

Ingrediente: căpşuni, zahăr, 

lavandă, portocale, acid citric. 

 

Proprietăţi organoleptice (conform specificaţiei tehnice de la  

producător). 
Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Aspectul recipientului: 

exterior 

 

interior 

Curat, ermetic închis, cu capac  nebombat, fără pete 

de rugină. Eticheta vizibil imprimată cu toate 

elementele de identificare; 

Recipient din sticlă, curat, capac fără pete de rugina 

sau exfolieri ale peliculei protectoare; 

Aspectul conţinutului Culoare caracteristică, suprafaţa lucioasă, 

nezaharisită, prezentându-se ca o masă gelificată 

cu bucăţi de căpşuni şi portocale. 

Consistenţa Uşor gelificat. 

Gustul şi mirosul Dulce - acrişor, uşor parfumat, fără gust şi miros 

străin. 

Corpuri străine Lipsă.  
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Proprietăţi fizico-chimice (conform specificaţii tehnice 

producător). 
Caracteristici Condiţii de admisibilitate  

Gem de căpşuni şi portocale 

Metode de analiză 

Întregi Divizate 

Conţinutul total de 

căpşuni raportate 

la masa netă 

50 50 STAS 5951-83 

Conţinutul total de 

portocale 

raportate la masa 

netă. 

30 10 STAS 5954-84 

Zahăr, % maxim 60 STAS 5953-85 

Grade 

refractometrice la 

20°C, % minim. 

67 STAS 5952-79 

 

Proprietăţi microbiologice 
Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Încărcătură microbiană 3000/g max. 

Bacterii coliforme 0 / 10  grs. max 

Drojdii şi Mucegaiuri 100 / gr. max 

Agenţi patogeni 0 

E. Coli 0 / 20 grs. 

 

Ambalare: Borcane cu greutatea netă de 0,300 kg. 

Condiţii de depozitare: Depozitarea gemului de căpşuni 

sterilizat se realizează în spaţii închise (magazii) curate, uscate, 

bine aerisite, ferite de îngheţ, la temperaturi de maxim+ 18°C şi 

umiditatea relativă a aerului de maxim 80%. Depozitarea 

produselor se face paletizat, după efectuarea operaţiilor de 

condiţionare indicate mai sus. Paletele cu conserve se protejează 

cu folie de polietilenă prin care se asigură şi un aspect exterior 

corespunzător. 

Metoda de transport: Se realizează în vehicule curate şi 

acoperite, protejate de intemperii, manipulate cu grijă, pentru a 

evita deteriorarea acestora. 
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Termen de valabilitate este de 12 luni. Termenul de 

valabilitate se referă la produsul ambalat, depozitat şi 

transportat în condiţiile prevăzute de producător şi se 

consemnează de la data ambalării. 

Utilizare şi recomandări 
Categoria de consumatori Consum colectiv: toate categoriile de consumatori 

alimentari. 

Instrucţiuni de utilizare a 

produsului 

Conservele de fructe sterilizate sunt în general 

consumate direct de populaţie. Se recomandă 

utilizarea produsului în termenul de valabilitate 

înscris pe ambalaj şi păstrarea acestuia la 

temperatura de maxim 18ºC şi o umiditatea relativă 

de maxim 80% în absenţa luminii. După deschiderea 

ambalajului produsul trebuie păstrat la temperaturi 

de 0-5ºC. 

Depozitarea se realizează în încăperii uscate, 

aerisite, curate, ferite de radiaţile solare, la 

temperaturi de maxim 18ºC. 

Stabilitatea la utilizare a 

produsului 

Produsul păstrat în condiţiile prescrise (temperaturi 

de maxim 18°C) are stabilitate în  termenul de 

valabilitate şi peste aceasta, cca. 15 – 30 zile. 

Depăşirea temperaturii prescrise (temperaturi peste 

18°C) scurtează perioada de valabilitate, produsul 

putând devenii instabil. 

Specificaţii pe etichetă Conform  STAS 4100-76. Conserve alimentare. 

Marcare, cu următoarele menţiuni pe etichetă: 

produsul conţine..; valabil până la.. , sau data fabricaţiei 

şi termenul de valabilitate; conţinut fructe. 
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Schema tehnologică 

Divizare 

Cântărire 

Fierbere - concentrare

Spumare 

Spălare 

Răcire 

Depozitare  

Umplere - dozare

Apă Apă 

Pedunculi Pedunculi 

Apă rezidualăApă reziduală

Curățare 

Recepție

Capsulare 

Pectină Pectină 
Difuzie 

Zahăr Acid citric Control 
ref.gelif.

Pasteurizare 

Condiționare 

Etichetare 

Ambalare 

Livrare 

Stivuire 
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BERE ARTIZANALĂ CU SUC DIN SFECLĂ 

ROȘIE ”CASSIOPEIA” 
Coordinator: Conf.Dr. Aurica BOROZAN 

Student: Cătălin Doru GĂMAN   

 

Descrierea produsului: Berea 

artizanală pe bază de suc din 

sfeclă roșie, nefiltrată și 

nepasteurizată are un aspect 

eclatant prin cromatica roșu-

vișinie si o corpolență medie, iar 

carbonatarea naturală și tăria 

alcoolică ridicată, îi conferă un 

caracter aparte. Gustul este 

puternic, de lungă durată, 

prezintă note de pamânt și 

rădăcinoase îmbinat spre alocuri 

cu o tentă de fructe negre. 

Materii prime și auxiliare: 

extract din malț de grâu, apă plată, zahăr, drojdie 

(Saccharomyces cerevisiae), suc din sfeclă rosie (Beta vulgaris). 

Sfecla roșie este recomandată unei marje importante de 

persoane care suferă de hipertensiune arterială (datorită 

nitraților care au un efect vasodilatant), diabet de tip 2 (ajută la 

scăderea nivelului de colesterol), probleme digestive (cantitate 

ridicată de fibre), dar și persoanelor cu un stil de viață activ, 

sucul de sfeclă conținând o multitudine de aminoacizi, esențiali în 

dezvoltarea si menținerea țesutului muscular dar si o întreagă 

gamă de vitamine de grup B, C, minerale și acid folic, cunoscute a 

fi extrem de benefice organismului. 

Caracterul inovativ  

Pornind de la un produs obținut printr-o schemă tehnlogică 

cunoscută, prin suplimentare cu zahăr și standarde de calitate 
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impuse de acesta, s-a încercat dezvoltarea unui produs nou, 

folosind sucul de sfeclă roșie (Beta vulgaris), ca sursă secundară 

de carbohidrați, pentru a înlocui jumătate din cantitatea de zahăr 

cu fructoza din Beta vulgaris, în vederea  îmbunătățirii 

caracteristicilor senzoriale și implicit a calității produsului finit, 

pe nume Cassiopeia Prime. 

Așa numitele ”aspecte calitative funcționale” (limpiditate, 

culoare, proprietăți de spumare, gust) ale sortimentului de bere 

cu adaos de suc din sfeclă roșie au fost apreciate de o anumită 

paletă de consumatori. 

Caracteristici chimice: Randamentul de alcool a fost ridicat, 

concentrația acestuia fiind de 7% vol. 

Caracteristici microbiologice: Din punct de vedere microbiologic, 

Cassiopeia Prime nu prezintă diferențe notabile față de 

sortimentul de bere cu adaos de zahăr și se încadrează în limitele 

normale, pentru desfășurarea corespunzătoare a procesului 

fermentativ. 
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Schema tehnologică 

Lichefierea 
extractului de malț

Adaos apă fierbinte

Adaos zahăr/Suc 
din sfeclă

Adaos apă

Omogenizare 

Răcire 

Însămânțare drojdii
(Saccharomyces cerevisiae)

Fermentatia I Fermentatia II

Adaos zahăr/Suc 
din sfeclă

Îmbuteliere 

Omogenizare 

Maturare 
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LUNADOV-APERITIV CREMĂ DE DOVLEAC 
Coordonator: Conf.Dr. Corina MIȘCĂ 

Student: Ana Maria MOISA 

 Descrierea produsului. LunaDov 

este un produs nou și inovator 

care folosește dovleacul ca 

ingredient principal brut. Așadar, 

se utilizează o materie primă 

care este abundentă în țara 

noastră și nu este utilizată pe 

scară largă în industria 

alimentară. Împreună cu brânza 

de vacă și alte ingrediente 

secundare, a fost creat un nou 

produs sub forma unui sos 

tartinabil care poate fi folosit ca aperitiv sau împreună cu unele 

produse din carne. 

Ca o propunere pentru procesatori, s-au creat trei variante ale 

aceluiași sos, ușor picant, unde se adaugă brânza de vacă, untul 

sau patrunjelul pentru a spori aroma și valoarea nutritivă. 

Un avantaj major pentru industrializarea acestui produs îl 

reprezintă faptul că acesta poate fi obținut în toate tipurile de 

procesare: convențional, natural sau ecologic. Acest lucru ne 

permite să plasăm produsul sub diferite categorii de prețuri. 

Proprietățile nutriționale și gustative ale produsului nostru sunt 

oferite de brânză de vacă de înaltă calitate, împreună cu dovleci 

cu verdeață. Produsul conține vitamine, fibre și minerale, fără 

proprietățile antioxidante ale dovleacului. Retrogustul  puțin 

picant nu este prea puternic, astfel încât produsul sa fie apreciat 

de o gamă mai largă de consumatori. 

LunaDov a fost creat cu dorința de a oferi clienților noștri un 

produs sănătos bogat în substanțe nutritive de calitate, gustoase 

atunci când sunt consumate împreună cu pâine sau orice fel de 

friptură care să satisfacă și pe cei mai exigenți consumatori. 
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Ingrediente: dovleac, 

brânză de vaci, ardei 

iute, ceapă, sare, ulei de 

măsline 

Caracterul inovativ și 

originalitatea proiectului 

Caracterul nou și 

inovator al LunaDov este 

oferit de următoarele 

aspecte: 

 Utilizarea dovleacului ca materie primă principală pe o 

piață în care este folosit foarte puțin sau deloc; 

 Este un produs cu o durată lungă de depozitare fără 

utilizarea conservanților sau aditivilor artificiali, făcându-

l atrăgător chiar și pentru cel mai exigent consumator; 

 Obținerea unui produs gustos, sănătos și nutritiv, cu un 

gust ușor picant, care poate fi consumat în mai multe 

moduri; 

Elementele originale ale produsului sunt: 

 Textura cremoasă a produsului oferită de o coacere 

uniformă a dovleacului și utilizarea brânzei și untului cu un 

conținut ridicat de grăsimi. 

 Utilizarea frunzelor de patrunjel pentru a adăuga 

culoarea, gustul și vitaminele 

 Exploatarea faptului că principala materie primă utilizată 

este abundentă în România și nu este utilizată în alte 

produse pregătite pe piața din țara noastră 

 Crearea unui produs care se distinge prin înaltă calitate și 

cantitate de proteine animale, vitamine, fibre și minerale, 

plus beneficiile antioxidanților aduse de dovleac, brânză 

de vacă, piper și pătrunjel. 
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PÂINE CU NUCI ȘI MERIȘOARE 
Coordonator: Conf.Dr. Corina MIȘCĂ 

Student: Andrei ROHLICEK 
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COCKTAIL-BIOSARMALE 
Coordonatori:  Prof.Dr.Ing. Nicoleta HĂDĂRUGĂ 

Prof.Dr.Ing. Adrian RIVIȘ 

Student: Anca Georgiana NISTOR 

   Maria Andreea MUREȘAN   

  Rodica Gabriela DUMITRELEA 

 
 



TPA STUDENTFEST 2017 
  

 

 

 

3
 

157 

SWEET@SALTED VEGAN TPA 
Coordonator: Prof.Dr.Ing. Adrian RIVIȘ 

Student: Irina BUZATU   
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TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ:  

PROF.UNIV.DR.ING. ADRIAN RIVIȘ 

S.L.DR.ING. ILEANA COCAN 
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TPA STUDENTFEST 2017 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 
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BRIOȘE CU LAVANDĂ ȘI PORTOCALE 
Coordonator: Prof. Dr. Ing. Adrian RIVIȘ 

Student: Marius CUGEREAN  

Descrierea produsului 

Brioșele cu lavandă și 

portocale reprezintă un desert 

sățios și sănătos care se 

adresează mai ultor categorii de 

consumatori. Scopul realizării 

acestor brioșe a constat în 

optimizarea unui produs de 

patiserie atât din punct de 

vedere nutrițional cât și din 

punct de vedere tehnologic. 

Materii prime și auxiliare: 

Făină de grâu, ouă, zahăr, sare, 

praf de copt, lavandă, portocale. 

Caracterul inovativ: Al brioșelor cu lavandă și portocale constă în 

elaborarea unui produs de patiserie de tip aliment funcțional 

superior din punct de vedere nutrițional, dar și din punct de 

vedere organoleptic. 

Lavanda este indicatã în neurastenie, surmenaj, stãri de 

iritabilitate nervoasã, migrene şi alte dureri de cap, depresie, boli 

de rinichi şi ficat, ameliorează digestia, elimină flatulenţa şi 

stimulează secreţia biliară. Se consideră că poate fi benefică în 

unele tipuri de astm. Lavanda se foloseşte în băile terapeutice 

pentru tratarea problemelor circulatorii; este capabilă să uşureze 

durerile reumatice, având şi acţiune antipiretică. 

Portocalele sunt fructe exotice cu numeroase beneficii pentru 

întreg organismul, dar pot fi folosite şi în măştile de faţă, 

deoarece au în compoziţie substanţe cu puternice efecte 

antiîmbătrânire. Sărace în calorii, dar pline de nutrienţi, 

portocalele contribuie la întărirea sistemului imunitar şi previn 
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apariţia ridurilor. O singură portocală are în compoziţie nu mai 

puţin de 170 de substanţe fitochimice şi peste 60 de flavonoide, 

compuşi despre care studiile afirmă că au reale efecte 

antiinflamatoare şi antioxidante. 

Caracteristici fizico-chimice: 

Caracteristici                      

Umiditate 22.05 % 

Cenușă 2.62 % 

Proteină brută 8.96 % 

Grăsime 3.19 % 

Zaharuri 20.45 % 

Glucide  63,18 % 

Valoare energetică 317,27 kcal/100g 
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Schema tehnologică 
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copt

Făină de 
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grâuZahăr Zahăr Ouă Ouă Lavandă Lavandă Portocale Portocale 

Cercene 

Formare aluat

Turnare în forme

Depozitare 

Coacere 

Dozare materii prime 
și auxiliare 

Răcire 

Prelucrarea primară

Recepție materii prime 
și auxiliare
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ROSEHIP CHOCOLATE 
Coordonatori: Prof. Dr. Ing. Mariana-Atena POIANĂ 

                       Asist. Dr. Ing Diana MOIGRĂDEAN  

Studentă: Roxana-Diadora GRUIESCU 

Obiectivul principal: valorificarea 

măceșelor în vederea obținerii unor 

specialități de ciocolată. 

În cadrul proiectului de diplomă a 

fost obţinută ciocolată simplă, fără 

nici un adaos (proba martor), 

ciocolată în care 40% din 

cantitatea de cacao s-a substituit 

cu carob (pudră de roșcove - 

Ceratonia siliqua) şi 3 specialităţi 

de ciocolată, în care s-a adăugat 

40% carob dar şi 3, 6, respectiv 9% 

pudră de măceşe (Rosa canina). 

Materii prime utilizate: 

Lapte praf, apă, zahăr, unt, cacao, măceșe, pudră de roșcove. 

   
Ciocolată cu 3% 

măceşe 
Ciocolată cu 6% 

măceşe 
Ciocolată cu 9% 

măceşe 
Caracteristici senzoriale: 

 aspect-exterior: suprafaţă lucioasă, fără pete, zgârieturi 

sau goluri de aer  

 interior: ciocolată cu adaus de fructe deshidratate 

 sunt uniform repartizate si au consistență omogenă 

 culoarea: brun închisă 

 consistenţa:tare şi casantă 
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 gustul şi mirosul:plăcut, aromat, caracteristic sortimentului 

de ciocolată,  

 cu gust şi miros specific fructului deshidratat adăugat 

 fineţea: produsul este onctuos. 

Caracteristici fizico-chimice: 

Caracteristici  

Umiditate   1,5 % 
Grăsime/SU, (min.) 3,5 % 

Lactoză/SU, (min.) 7-7,5 % 

Substanţă grasă totală, 

(min.) 

29-31 % 

Cenuşă  totală (max.) 2 % 

Cenuşă insolubilă în HCl 10 % 

pH 5,5-6,5 % 

 

Valoare nutrițională : 

 Calorii (100g): 2265 kj/ 545 kcal 

 Carbohidraţi (100g): 56 g  

 Fibre (100g): 1.0 g 

 Proteine (100g): 4,9 g 

 Grăsimi/ Lipide: 30 g  

Condiţii de depozitare: în locuri uscate reci şi aerisite. 

Ambalare: produs  ambalat în laboratorul de Tehnologii 

fermentative şi extractive al Facultăţii de Tehnologia Produselor 

Agroalimentare din cadrul Universităţii de Ştiinţe agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timişoara. 

Termen de valabilitate: 6 luni de la data fabricatiei, 

inscripţionată pe ambalaj. 
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Tabelul 2. Capacitatea antioxidantă şi conţinutul in compuși 

bioactivi ai specialităţilor de ciocolată 
Sortiment de ciocolată  FRAP 

(mM 

Fe2+/100 g 

s.u.) 

Polifenoli 

totali 

(mM 

GAE/100 g 

s.u.) 

Vitamina C 

(mg/100 g 

s.u) 

Antociani 

monomeri 

totali 

(mg/100 g 

s.u.) 

Ciocolată (proba martor) 17.65 6.29 n.d 0.07 

Ciocolată cu 40% carob 20.51 7.93 n.d 0.11 

Ciocolată cu 3% pudră de 

măceșe 

27.17 10.07 28.43 0.29 

Ciocolată cu 6% pudră de 

măceșe 

33.29 12.65 57.41 0.47 

Ciocolată cu 9% pudră de 

măceșe 

40.05 15.19 84.26 0.68 

n.d – nededectabil 

 

Concluzii și recomandări 

Rezultatelor obţinute recomandă utilizarea măceșelor pentru 

îmbunătăţirea proprietăţilor antioxidante și a conţinutului de 

compuşi bioactivi ai ciocolatei. De asemenea, adaosul de pudră de 

măceșe în reţeta ciocolatei îmbunătăţeşte într-o manieră plăcută 

caracteristicile senzoriale ale produsului, având avantajul că ajută 

la diversificarea gamei sortimentale a specialităţilor de ciocolată. 

Ținând cont de faptul că măceșele reprezintă fructe autohtone, 

disponibile în cantităţi mari, se recomandă valorificarea acestora 

în stare deshidratată în industria de obţinere a ciocolatei. 

Rezultatele obținute sunt utile în vederea dezvoltării unor 

specialități de ciocolată cu proprietăți nutritive îmbunătățite prin 

valorificarea unor materii prime autohtone, minim procesate. 
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Schema tehnologică 

Fierbere 

Amestecare 

Omogenizare 

Turnare în forme

Soatere din 
forme

Ambalare  

Răcire 

Pudră de măceșePudră de măceșe

Lapte prafLapte praf Cacao Cacao Unt Unt 

Măcinare 

Depozitare 

Uscare 

Apă Apă Măceșe Măceșe Pudră de roșcovePudră de roșcoveZahăr Zahăr 

Ciocolată cu 
măceșe

Ciocolată cu 
măceșe

Cernere 
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ULEI DE FLOAREA SOARELUI CU ADAOS 

DE TOMATE DESHIDRATATE 
Coordonatori: Prof. Dr. Ing. Mariana-Atena POIANĂ 

           Asist. Dr. Ing.Diana MOIGRĂDEAN 

Studentă: Manuela POPEANGĂ 

Obiectivul principal: obținerea 

unor sortimente de ulei de floarea 

soarelui cu funcţionalitate 

îmbunătăţită prin valorificarea 

tomatelor.  

Tomatele au fost achiziţionate în 

stare proaspătă, tăiate şi supuse 

procesului de deshidratare în 

aparatul de deshidratare Heinner 

(Germania), la temperatura de 

60°C, timp de 30 h. În vederea 

îmbunătățirii proprietăților 

antioxidante ale uleiului de floarea 

soarelui, ne-am propus aditivarea 

acestuia cu 3 sortimente de 

tomate deshidratate:  

 felii de tomate deshidratate, 

adăugate în  ulei în proporție de 7% (m/v); 

 cherry deshidrate adăugate în ulei în proporție de 10% 

(m/v); 

 valorificarea subprodusului rezultat la procesarea tomatelor 

în vederea separarării sucului; acesta a fost deshidratat (12 

h la 60°C) iar apoi s-a adăugat în ulei în proporție de 5% ( 

m/v) . 

Materiile prime şi auxiliare utilizate: semințe de floarea 

soarelui, tomate proaspete. 
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Caracteristici antioxidante 

Tabelul 1. Caracteristicile antioxidante ale tomatelor 

deshidratate 
Proba Licopen λ= 

472 nm 

(mg/g s.u) 

Vit.C 

(µM/g 

s.u) 

Polifenoli 

totali 

(µM GAE/g 

s.u) 

FRAP 

(µMFe2+/g s.u) 

Tomate 0.42 2.66 22.54 34.86 

Roşii Cherry 0.59 3.04 23.15 40.17 

Subprodus 0.32 1.34 13.42 23.49 

  

Tabelul 2. Caracteristicile antioxidante ale probelor de ulei cu 

adaos de tomate deshidratate 
Proba Licopen λ= 472 nm 

(mg/100g) 

Polifenoli totali 

(µM GAE/mL 

 FRAP 

(µMFe2+/mL 

UFS nedetectabil 1.21 3.51 

UFS+T 0.026 2.58 5.79 

UFS+RC 0.051 3.37 7.19 

UFS+ST 0.013 1.84 4.60 

Legendă:  

UFS: ulei floarea soarelui (proba martor); 

UFS+T:  ulei floarea soarelui cu adaos de tomate deshidratate  (7% m/v); 

UFS+RC: ulei floarea soarelui cu adaos de roşii cherry deshidratate  (10% m/v); 

UFS+ST: ulei floarea soarelui cu subprodus deshidratat rezultat la prelucrarea 

tomatelor (5% m/v). 
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 Schema tehnologică 

 

Curățire 

Uscare 

Decojire 

Măcinare 

Distilare 

Rafinare 

Extracție 
Tomate proaspeteTomate proaspete

Coji Coji 

Impurități Impurități 

Amestecare 

Deshidratare 

Apă Apă 

Tomate 
deshidratate

Tomate 
deshidratate

Ulei cu adaos de 
tomate deshidratate
Ulei cu adaos de 

tomate deshidratate

Semințe de floarea 
soarelui 

Semințe de floarea 
soarelui 

Eter de petrolEter de petrol

Aer Aer 

Șrot Șrot 

Ulei rafinat de 
floarea soarelui
Ulei rafinat de 
floarea soarelui
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Concluzii şi recomandări 

Tomatele deshidratate la temperaturi moderate (60°C) 

reprezintă o sursă valoroasă de compuși bioactivi, ceea ce 

motivează valorificarea ulterioră a acestora în diverse aplicaţii 

alimentare.  Adaosul de tomate deshidratate reprezintă o 

modalitate accesibilă de suplimentare cu compuși bioactivi a 

uleiului de floarea soarelui având avantajul de a permite în același 

timp şi conceperea unor prototipuri de ulei cu funcţionalitate 

îmbunătăţită. De asemenea, subprodusul rezultat la procesarea 

tomatelor are un conţinut ridicat de compuşi bioactivi, ceea ce 

face posibilă utilizarea acestuia ca ingredient alimentar. Ca 

urmare, este posibil să reducem conţinutul de antioxidanţi de 

sinteză din uleiurile vegetale prin valorificarea potenţialului 

natural atât al tomatelor, cât şi a unor subproduse rezultate la 

procesarea acestora. 

Informaţiile obținute sunt importante atât în ceea ce priveşte 

reducerea impactului negativ asupra mediului datorită cantităților 

mari de subproduse generate în fiecare an la procesarea 

tomatelor, cât şi pentru specialiştii din industria alimentară 

deoarece pot utiliza materii prime accesibile ca ingrediente 

funcţionale în diverse aplicaţii alimentare.   
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ȘUNCĂ DE CASĂ 

Coordonator: Prof. Dr. Ing. Ducu ȘTEF 

Studentă: Maria Lavinia TURCIN 

Descrierea produsului: 

Pentru acest  sortiment se 

utilizează pulpele de porc 

provenite de la animalele cu 

o greutate de 90-100 kg. 

Pentru șunca de casă se 

foloseşte pulpa de porc 

întreagă, fără osul bazinului, 

cu slănina şi şoriciul de 

acoperire, fasonată "rotund". 

Pentru produsul șunca de 

casă, pulpele de porc 

rezultate din tranşare, cu 

osul femur, oasele gambei 

(tibia şi peroneul) şi primul 

rând de oase tarsiene, dar 

fără oasele bazinului, se fasonează în aşa fel ca să capete o 

formă rotundă, în special la bază Pulpele destinate pentru jambon 

afumat fără os se tranşează cu ciolan, osul femur şi oasele 

bazinului, căpătând prin fasonare o formă lunguiaţă (ovoidală). 

După fasonare, pulpele se răcesc 24 ore în frigorifer, agăţate pe 

cârlige, până ce temperatura la os ajunge la 4 - 5°C.  Pulpele 

răcite se conservă prin sărare intraarterială sau intramuscular.   

După sărare, pulpele se aşează în stivă în bazin (curat şi 

dezinfectat) După maturare, pulpele de porc se scot din bazin şi 

se stivuiesc pe grătare de lemn curate sau în bazine (fără 

saramură), în frigorifer, la o temperatură de 4 - 5°C, unde se ţin 

4 - 6 zile pentru a se scurge excesul de saramură.  După stivuire, 

pulpele se spală bine cu apă călduţă, frecându-se şoriciul cu o 

perie aspră, pentru a se îndepărta excesul de sare, şi se sortează 
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în funcţie de sortimentul ce urmează să fie fabricat. Pentru 

aceste sortimente se aleg pulpele mai mici, provenite de la porci 

mai tineri, cu şoriciul fraged şi stratul de slănină mai subţire, de 

maximum 3 cm. Pentru jambonul afumat cu os se aleg pulpele în 

aşa fel încât greutatea unei piese să fie de 3,5-5 kg.  

După spălare, jamboanele se 

leagă cu sfoară, fiecare bucată în 

parte, la extremitatea ciolanului, 

circular din 2 în 2 cm, făcându-se 

şi o legătură longitudinală. După 

legare, aceste sortimente se 

atârnă pe beţe, şi se lasă la 

zvântat cca 2 ore.   

După zvântare, produsele se 

introduc la fum rece, la o 

temperatură de 15 - 40°C, timp 

de 2 - 3 zile, până se obţine o 

culoare brun-roşcată pronunţată. 

După afumare, produsele se depozitează în încăperi curate, 

întunecoase, aerisite, răcoroase, la o temperatură de maximum 

10°C. Sunca de casă se depozitează numai atârnate pe beţe şi cu 

distanţă corespunzătoare între bucăţi. 

Pentru prezentare s-au folosit: şuncă de casă (M) şi două 

tipuri de şuncă de casă achiziţionate din comerţ. 
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Schema tehnologică  

Spălare cu apă

Zvântare 

Afumare rece

Livrare 

Depozitare 

Pulpă de porcPulpă de porc

Depozitare pentru 
maturare

Etichetare 

Legare 

Sărare 

 

Analiza calității senzoriale 

Pentru aprecierea senzorială a produselor s-au urmărit două 

aspecte. Pe de o parte s-a estimat conformitatea proprietăților 

organoleptice cu Standardul de produs, iar pe de altă parte s-a 

încercat stabilirea unei ierarhii între produse. 
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Cea mai bună variantă, din punct de vedere senzorial, este 

varianta de produs obţinută în condiţii de casă. Diferenţele între 

proba de casă şi cele din comerţ sunt mari. Între cele două 

produse achiziţionate din comerţ diferenţele sunt extrem de 

mici. 

Estimarea valorii nutritive a produselor 

Rezultatele analizelor fizico-chimice sunt prezentate în tabelul 

următor. 

Rezultatele determinărilor de laborator 

Specificare Casa C1  C2  

Apa [%] 35.26 33.83 57.73 

Proteină [%] 21.23 21.20 19.20 

Grăsimi [%] 37.98 38.72 16.38 

Glucide [%] 0.35 0.38 0.35 

Substanţe minerale 

[%] 

5.18 5.87 6.34 

SU [%] 64.76 66.17 42.37 
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SALAM MAXI 

Coordonator: Prof. Dr. Ing. Ducu ȘTEF 

Student: Adrian IORGOVAN  

Descrierea produsului: Culoarea 

produselor din carne este o 

caracteristică extrem de 

importantă care influențează 

decizia consumatorului de a 

cumpăra. De aceea, au fost 

obţinute două variante de  salam 

din carne de porc Maxi, de culori 

diferite, conform reţetelor de 

fabricaţie prezentate în tabelul 

1. 

Materii prime și auxiliare: apă 

(gheață), carne porc lucru, gel 1: 

3, condimente, ambalaje. 

Specificaţia produsului: Evaluarea caracteristicilor de calitate 

s-a făcut comparativ cu Standardul Profesional SP-C 401-95, 

care a înlocuit Standardul Român 1468-92 (tabelul 2).  

Caracteristicile organoleptice ale salamului 

Caracteristici  Condiții de admisibilitate 

Forma Batoane cilindrice cu diametrul corespunzător 

membranei folosite 

Aspect exterior Suprafață curată și nelipicioasă fără aglomerări de apă 

și grăsime topită la capetele batonului și sub 

membrană. Înveliș continuu, nedeteriorat, aderent la 

compoziție, de culoare brun-roşcat specific produselor 

afumate și uscate 

Aspect pe secțiune Compoziție compactă, mozaicată, bine legată,  fără 

corpuri străine sau aglomerări de grăsime. Aspect 

specific componentelor utilizate. 
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Gust și miros 

 

Plăcut, specific produsului,  fără gust şi fără miros 

străin (mucegai, acru, rânced), cât şi condimentelor 

folosite. 

Consistenţă semitare 

 

Caracteristicile organoleptice ale celor trei probe evaluate  au 

fost în acord cu standardul în vigoare, pentru „Preparatele din 

carne”. 

Proprietăți fizico-chimice 

În cazul proprietăților fizico-chimice apar ușoare diferențieri 

față de STAS SP-C 401 - 95, punctul 4.3, acestea fiind 

prezentate în tabelul următor.  

Rezultatele determinărilor de laborator 
Nr. 

crt. 

Specificare STAS P1 P2 C1 

1 Conţinut de SU [%]  min. 50 67.0 67.0 61.32 

2 Proteină [%] min. 15 19.9 19.85 18.10 

3 Grăsimi [%] max. 40 34.3 34.3 33.02 

5 Substanţe minerale  [%] - 4.95* 5.0* 3.91 

6 NaCl  [%] - 3.90 3.95 2.9* 

   *date estimate 
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Schema tehnologică 

 

 

 

Umplere 

Zvântare 

Afumare 

Etichetare 

Uscare 

Pregătire materii 
auxiliare

Ambalare 

Livrare 

Maturare 

Cuterizare/
Malaxare

Pregătire materie 
primă
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DESERT FUNCTIONAL DIN GERMENI DE 

LUPIN ȘI FĂINĂ DE HRIȘCĂ  
Coordonator: Prof.Dr. Ing. Ersilia Alexa 

Student: Ing. Ramona Ghinea   

 

Descrierea produsului: 

Produs functional, cu 

conținut proteic ridicat și 

indice hipoglucidic redus 

obtinut în functie de 

reteta de fabricaţie si 

instructiunile tehnologice.  

Ingrediente: făină bio de 

lupin, germeni de lupin, ouă 

brânză dulce 0.1% grăsime, 

hrișcă, nucă, miere. 

Materii prime și auxiliare:  

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.  

Hrişca este o pseudocereală bogată în vitaminele E, B1 şi B2, dar 

şi în proteine, carbohidraţi, fibre, fosfor, magneziu, cupru, zinc, 

mangan, seleniu şi fier. Hrisca contine, de asemenea, fibre 

alimentare, compuse in principal din celuloza si lignina, constituind 

aproximativ 2.7% din cantitatea de crupe fierte. Proteina din 

hrisca are o valoare nutritiva foarte ridicata datorita profilului 

bine echilibrat de aminoacizi esentiali (lizina si arginina). 
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Caracteristici fizico – chimice 
Caracteristici  

Apa  49,22 % 

Lipide 6,76 % 

Proteine 13,23 % 

Cenuşă 2,48 % 

Glucide  28,31 % 

Valoare energetică     

100 g produs   

227  Kcal 
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PASTA ROSA PRIMAVERA  
Coordonator: Prof.Dr. Ing. Ersilia Alexa 

Studentă: Isabela NEAMȚU    

Specificația tehnică se 

referă la paste 

derivate din ouă și 

făină de grâu grifică 

îmbogățită cu pastă de 

sfeclă roșie, fabricate 

în concordanţă cu 

prevederile legale 

pentru instalații 

sanitare și 

comercializate pentru 

consumul uman. Făină 

de grâu ca materie primă, trebuie să corespundă cu SR877/1996 

și Ordinul 250/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

Descrierea produsului  

Categoria de produs: aliment funcţional de bază 

- Pastele sunt obținute din următoarele ingrediente: făină de 

grâu 000, făină grişastă, gălbenuş de ou, suc de lămâie  

îmbogăţit cu subprodus de sfeclă roşie care aduce un aport 

de vitamine, minerale, glucide, lipide, zaharuri, carbohidraţi, 

fibre şi proteine. 

- Obţinut prin frământarea aluatului nedospit în funcție de 

rețeta produsului și instrucțiunile tehnologice; 

Tip de uscare: uscare lentă menținând proprietățile nutriționale. 

Ingrediente: făină albă de grâu, făină grișată din grâu dur, ou, 

subprodus din sfeclă roșie, apă, suc de lamiae. 

Caracteristici organoleptice 

Aspect: neted, fără striații, fără făină, translucid în fractură 

sticloasă. Culoare roșie-roz datorată pastei de sfeclă 

Formă: 

- de fluturi, cu o lățime de 3 cm și lungime între 3-4 cm; 
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- de floricele, cu o lăţime de 2 cm şi lungime 2 cm; 

- de frunze, cu o lăţime de 3 cm şi lungime de 3-4 cm. 

Gust: aromă plăcută, caracteristică a ingredientelor folosite, 

fără miros străin (de mucegai, rânced, combustibil, etc). 

Culoare: roșie-rozalie, uniformă.  

Comportamentul la fierbere: După fierbere (8-10 min), pastele 

făinoase sunt elastice, nu se lipeasc între ele, fără conglomerate, 

îşi menţin forma. Apa în care au fiert pastele poate fi ușor opală, 

dar fără sedimente.  

Caracteristici fizico – chimice 
Caracteristici  

Umiditate  11,65 % 

Lipide 3,01 % 

Proteine 9,7 % 

Substanțe minerale 0,28 % 

Glucide  75,36 % 

Valoare energetică     

100 g produs   

415,83  Kcal 

Polifenoli  1,254 mg GAE/g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eticheta va conţine toate informaţiile necesare comercializării 

produsului conform Directivei 2000/13/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea 

legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi 

prezentarea produselor alimentare. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0013:RO:NOT
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APPLE SORGHUM DELICIOUS 
Coordonator: Prof.Dr. Ing. Ersilia Alexa 

Studentă: Oana NEGREA    

Categorie produs: 

desert 

Descrierea 

produsului: Produs 

îmbogăţit în elemente 

nutritive si biologic 

active (polifenoli), 

dar şi fibre asigurate 

de umplutura de măr, 

este obţinut prin 

coacerea aluatului 

făinos, ce este 

pregătit şi preparat 

în funcţie de reţeta de fabricaţie şi instrucţiunile tehnologice. 

Felul coacerii: în cuptor electric 

Ingrediente: făină de grâu, grăsimi, sirop de sorg, ouă, măr, 

condimente ( turmeric, anason stelat, cuişoare, scorţişoară) 

Funcţionalitatea siropului de sorg: 

 Prezintă o valoare nutritivă ridicată 

 Are un conţinut bogat în antioxidanţi  

 Ajută la îmbunătăţirea sănătăţii digestive 

 Contribuie la inhibarea cancerului  
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Proprietăţile fizico-chimice: 
Caracteristici  

Umiditate  41,88 % 

Lipide 11,48 % 

Proteine 7,2 % 

Substanțe minerale 0,81 % 

Glucide  48,63 % 

Polifenoli  1,063 mg GAE/g 

Valoare energetică     

100 g produs   

362,64  Kcal 

 

 

 

 



TPA STUDENTFEST 2017 
  

 

 

 

32 

BRIOȘE AGLUTENICE CU FĂINĂ DE TEFF 

ȘI FĂINĂ DE QUINOA 

Coordonator: Conf. Dr. Ing. Daniela STOIN 

Studentă: Ing. Cristina METZNER 

Descrierea produsului:  

Brioșele aglutenice cu făină de 

teff și făină de quinoa fac 

parte din gama produselor 

aglutenice tolerate de către 

persoanele care suferă de 

celiachie. Scopul realizării lor 

a constat în optimizarea unui 

produs de patiserie atât din 

punct de vedere nutrițional 

cât și din punct de vedere 

tehnologic. Făina de teff 

(Eragrostis tef) este 

responsabilă de absența 

cazurilor de anemie în Etiopia, 

datorită conținutului bogat în Fe. Performanțele atleților 

etiopieni sunt datorate consumului de teff care este direct 

responsabil cu energia și starea de sănătate a consumatorilor. 

Fiind sărace în grăsimi și bogate în fibre dietetice insolubile, 

produsele de patiserie și brutărie obținute pe baza făinii de teff 

reprezintă alegerea perfectă pentru menținerea greutății 

corporale. Produsele din făină de teff contribuie la întărirea 

oaselor și a sistemului imunitar, la optimizarea digestiei, a 

circulației sângelui, în reglarea nivelului de zahăr din sânge și la 

menținerea sănătății inimii. Făina de quinoa (Chenopodium 

quinoa) ajută la creșterea și repararea țesuturilor, are rol 

antioxidant contribuind la eliminarea celulelor canceroase și 

contribuie la scăderea riscului de hipertensiune arterială. 

Datorită Ca, contribuie la creșterea sănătoasă a oaselor și 
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dinților. Produsele obținute pe baza făinii de quinoa produc 

energie în cadrul metabolismului creierului și al celulelor 

musculare și sunt recomandate în cure de slăbire datorită 

conținutului bogat în fibre dietetice insolubile. 

Materii prime și auxiliare: 

Făină de teff, făină de quinoa, 

amidon din porumb, ulei de 

cocos, sirop de agave, eritrit, 

ouă, sare, praf de copt, 

scorțișoară, bicarbonat de 

sodiu, gumă de xanthan, 

portocală, stafide. 

Caracterul inovativ: Al 

brioșelor cu făină de teff și făină de quinoa constă în elaborarea 

unui produs de patiserie de tip aliment funcțional, adresat 

persoanelor care doresc să-și asume o dietă sănătoasă pentru a 

preveni sau a reduce riscul de îmbolnăvire, dar care să poată fi 

tolerat și de persoanele care suferă de boala Celiacă (intoleranță 

la gluten). Astfel, s-a obținut un produs final superior din punct 

de vedere nutrițional, dar și din punct de vedere organoleptic: 

brioșele agutenice cu făină de teff și făină de quinoa. 

 

Caracteristici fizico-chimice: 

Caracteristici                     g/100 g produs 

Umiditate 20.45 

Cenușă 4.86 

Proteină brută 9.65 

Grăsime 15.92 

Zaharuri 21.14 
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Profilul nutrițional (pentru 100 g produs): 

Valoare energetică  424.8 Kcal  

Grăsimi 15.92 g  

Proteine 9.65 g   

Carbohidrați totali 57.85 g  

din care Zaharuri 21,14 g  

                                                     
Schema tehnologică 

Cercene 

Formare aluat

Turnare în forme

Depozitare 

Coacere 

Amidon Amidon 

Dozare materii prime 
și auxiliare 

Răcire 

Prelucrarea primară

Recepție materii prime 
și auxiliare

Afânători Afânători Ouă Ouă Ulei 
cocos
Ulei 
cocos

Eritritol Sirop 
agave

Amestecuri

făină 
aglutenică

Gumă 
xanthan

Fructe 
uscate

 

 

 

 

 



TPA STUDENTFEST 2017 
  

 

 

 

3
 

35 

BISCUIȚI AGLUTENICI PE BAZĂ DE 

FĂINĂ DE MIGDALE ȘI FĂINĂ DE OREZ 
Coordonator: Conf. Dr. Ing. Daniela STOIN 

Studentă: Luminița LUNGU 

Descrierea produsului 

Biscuiții  aglutenici pe bază de 

făină de  migdale și făină de 

orez sunt un desert sățios și 

sănătos pe care îl poate consuma 

oricine. Acești biscuiți sunt 

preferați de persoanele care nu 

vor să se îngrașe deoarece au un 

conținut caloric scăzut și sunt 

recomandați în alimentația  

persoanelor care suferă de boala 

celiacă denumită  și intoleranță la 

gluten.  

Migdalele constituie un bun 

echilibrant nervos, au rol energetic, remineralizant,  

reconstruiesc masa musculară, 100 grame de migdale acoperă 

jumătate din necesarul zilnic de vitamina E, asigură o bună parte 

din necesarul de magneziu (important pentru reconstrucția 

mușchilor ), o sursă deloc de neglijat de calciu, reduc senzația de 

foame, au rol emolient, laxativ, hemostatic și antiseptic 

intestinal, eficient în tratarea ulcerului și a gastritei.  Migdalele 

sunt foarte bogate în proteine și de aceea făina de migdale 

poate fi încadrată la categoria pudrei proteice. Făina de migdale 

are foarte puțini carbohidrați, foarte multe minerale (printre 

care magneziu, potasiu și calciu) și vitaminele A, D și E. Făina 

de migdale este unul dintre cele mai folosite ingrediente în 

reţetele raw vegane şi reţetele fără gluten. Făina de migdale 

este recomandată pentru toate vârstele, fie că este consumată 
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alături de cereale sau fibre, fie că este introdusă în diverse 

reţete fără gluten. 

Merișoarele  cu un continut important de proteine, provitamina A, 

vitaminele B1, B2 și C, săruri minerale și zaharuri, fructele uscate 

de merișor pot fi consumate ca atare, dar și folosite la prăjituri 

sau dulcețuri .Fructele de merișor, alături de afine, sunt printre 

cele mai sănătoase fructe de padure. Merișoarele conferă 

proprietăți curative imbatabile, sunt bogate în substanțe 

antiinfecțioase, precum vitamina C, sunt renumite mai ales 

pentru efectele benefice pe care le au în tratarea problemelor ce 

apar la nivelul tractului urinar. 

Uleiul de cocos  se eliberează pe parcursul a mai multor ore în 

corp, furnizând o sursă de energie solidă care menține nivelul 

zahărului în sânge. Uleiul de cocos duce la un nivel mai bun de 

toleranță a glucozei, precum și la o scădere a nivelului de 

colesterol. 

Îndulcitorul de ștevie un îndulcitor care a căpătat tot mai multă 

popularitate printre cei care vor să evite zahărul din alimentație, 

ștevia este apreciată pentru că nu are calorii, nu are carbohidrați 

și are indice glicemic zero. Practic, este un ingredient minunat 

pentru cei cu regim alimentar strict din pricina problemelor de 

sănătate. De asemenea, medicina tradițională din multe țări sud 

americane a folosit ștevia pentru a trata probleme digestive și 

pentru a regla nivelul glicemiei. 

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

orez, unt, ou, îndulcitor de ștevie, ulei de cocos, praf de copt, 

merișoare. 

Caracterul inovativ: a constat în dezvoltarea unor produse 

făinoase  aglutenice destinate persoanelor cu intoleranță la 

gluten, și nu numai, deoarece în prezent, produsele aglutenice  

sunt din ce în ce mai căutate, nu numai de persoanele care suferă 

de intoleranță la gluten, ci și de cei care doresc să  aibă o 

alimentație sănătoasă și echilibrată. Astfel, prin acest studiu s-a 

încercat găsirea acelor soluţii alternative prin care să se 
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substituie parțial sau total făinurile  clasice cu făinuri aglutenice 

cu valoare nutrițională  ridicată. 

Profilul nutrițional (pentru 100 g produs): 

Lipide 31,78 g  

Proteine 17,42 g   

Carbohidrați 10,04 g  

Substanțe minerale 5,18 g  

Valoare calorică 450 kcal 

 
Schema tehnologică 

Prelucrare aluat

Laminare 

Ștanțare 

Depozitare 

Coacere 

Dozare materii prime 
și auxiliare 

Lichefiere Mărunțire 

Răcire 

Formare aluat 

Spumare 

Recepție materii prime 
și auxiliare

Ambalare 

Unt Unt Ouă Ouă Ulei 
cocos
Ulei 
cocos

Cernere 

Îndulcitor 
de ștevie

Amestecuri 
de făinuri 
aglutenice

Merișoare Praf de 
copt
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BRIOŞE AGLUTENICE PE BAZĂ DE FĂINĂ 

DE CASTANE, COACĂZE CONFIATE ŞI 

PIURE DE CASTANE 
Coordonator: Conf. Dr. Ing. Daniela STOIN 

Studentă: Georgiana BRAN 

Descrierea produsului: 

Brioşele aglutenice pe bază de 

făină de castane sunt produse 

făinoase fără  gluten, 

concepute în ideea de a creea o 

gamă largă destinată 

persoanelor nevoite să excludă 

glutenul din alimentaţie, dar şi 

persoanelor care vor să adopte 

un stil de viaţă sănătos. 

Substituirea  parțială a făinii 

integrale de orez cu făină de 

castane, determină o creştere 

semnificativă  a proprietăţilor nutriţionale  ale  brioşelor, oferind  

numeroase beneficii asupra sănătăţii consumatorului. 

Castanele sălbatice (Aesculushippocastanum) conţin vitaminele C, 

K, grupul vitaminic B,  grăsimi, amidon,  saponozide,  triterpenice, 

principii amare, taninuri, albumine, flavonoide. Menţin 

elasticitatea vaselor sangvine, au proprietăţi antiinflamatoare, 

vasodilatatoare, antiedematoase, anticoagulante şi fluidizante 

pentru sânge, hemostatice, decongestive, fiind un real remediu 

pentru creşterea tonusului vaselor capilare fragile. 

Astfel,  făina de castane este o făină aglutenică cu adevărate 

proprietăţi medicinale, cu efecte miraculoase asupra sistemului 

circulator, a bolilor vasculare, vindecând suferinţele provocate de 

afecţiuni grave. Făina de castane conţine mai puţini carbohidraţi  

decât făina de grâu, are un conţinut caloric mai mic decât aceasta 

şi un procent ridicat de amidon, astfel încât poate înlocui complet 
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făina de grâu în reţete iardatorităconţinutuluiridicat de 

fibrepoateajuta la funcţionareanormală a intestinului.  

Coacăzele negre ( Ribes nigrum) fac parte din categoria 

fructelor de pădure cu un conținut semnificativ de vitamina C (de 

trei până la patru ori mai mare ca la portocale), de antioxidanţi 

(de două ori mai mare decât la afine), plus dublul cantităţii de 

potasiu din banane. Conţin de asemenea, vitaminele A, B1, B2, B6, 

PP, microelemente precum calciu, fosfor, zinc, betacaroten, acizi 

organici şi uleiuri volatile.  Coacăzele sunt fructe hipocalorice, 

sărace în grăsimi aşadar sunt benefice pentru controlul greutăţii 

corpului. Conţinutul important de fibre reglează digestia şi 

tratează constipaţia, prevenind totodată bolile 

cardiovasculare.Bogate în vitamina A, beta-caroten şi zeaxantină, 

compuşi cunoscuţi pentru proprietăţile lor antioxidante menţin 

integritatea membranelor mucoase şi sănătatea ochiilor, 

protejând împotriva cancerului pulmonar şi oral. 

Materiile prime şi auxiliare: făină de castane, făină integrală de 

orez, lapte de cocos, ou, extract de ştevie, fulgi de cocos, 

coacăze confiate, ulei de cocos, esenţă de vanilie, praf de copt, 

mascarpone, smântână pentru frişcă, piure de castane. 

Caracterul inovativ: a constat în obținerea unui produs de 

patiserie aglutenic optimizat atât din punct de vedere nutriţional 

cât şi tehnologic, destinat persoanelor cu intoleranţă la gluten. 

Fiind un produs pe bază de făină de castane, brioşele 

„CHESTNUT CUPCAKE” constituie o sursă  bogată de nutrienţi  

importanţi pentru organismul uman dintre care amintim: 

vitaminele B6,  C şi E, magneziu, potasiu şi fibre. Prin aportul de 

fibre, al numărului redus de calorii şi de carbohidraţi sunt 

recomandate şi în cazul persoanelor care urmează diete de slăbit.  

În compoziţia  brioşelor  „CHESTNUT CUPCAKE”  am optat  

pentru coacăzele confiate, datorită  aportului de vitamina C 

precum şi de elemente minerale alcalinizante: fosfor, magneziu, 

calciu. Fiind bogate în mangan, participă la formarea sângelui şi a 
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laptelui, stimulând în acelaşi timp activitatea sistemului nervos 

central. 

Informaţii nutriţionale (g/100 g produs): 

Grăsimi: 20.98 g 

Proteine:  15.72 g 

Substanţe minerale: 2.86 g 

Carbohidraţi totali:  50.81 g 

Fibre alimentare:  9.63 g 

Valoare calorică:   780 Kcal 
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Schema tehnologică 

 

Livrarea brioșelor

Depozitarea brioșelor

Coacerea aluatului

Pregătire și dozare

Frământarea aluatului

Modelarea aluatului

Repaosul/maturizarea

Extract 
de ștevie
Extract 
de ștevie

Răcirea brioșelor

Vălțuirea aluatului

Ambalarea brioșelor

Recepție calitativă și 
cantitativă

Ulei de 
cocos
Ulei de 
cocos

Făină de 
castane
Făină de 
castane

Nucă de 
cocos

Nucă de 
cocos

Făină de 
orez

Făină de 
orez Ouă Ouă Lapte de 

cocos
Lapte de 

cocos
Extract 

de vanilie
Extract 

de vanilie
Coacăze 
negre

Coacăze 
negre

Praf de 
copt

Praf de 
copt Cremă Cremă 
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CUVERTURĂ DE CACAO BĂNUȚI 

Coordonator: Conf. Dr. Ariana VELCIOV 

Student: Răzvan BALAȘ 

Materii prime și auxiliare : Zahăr, 

grăsimi vegetale hidrogenate (ulei de 

palmier), cacao pudră, lecitină, soia 

Caracterul inovativ: 

Ciocolata este unul dintre simbolurile 

moderne ale deserturilor, dar în 

acelaşi timp, un produs alimentar cu 

origini străvechi, fiind descoperită în 

America Centrală cu multe secole 

înaintea erei noastre. 

În zilele noastre ciocolata este 

consumată ca şi desert sau între 

mese ca şi gustare, având aportul 

nutriţional fiind variabil. Datorită 

conţinutului ridicat de acizi graşi saturaţi, consumul crescut de 

ciocolată poate duce la apariţia afecţiunilor cardio-vasculare. Pe 

de altă parte, conţinutul ridicat în antioxidanţi al ciocolatei 

conferă acesteia efecte benefice asupra organismului.  

 Caracteristici fizico –chimice: 

 apă, (max.)-1,5 % 

 grăsime/SU, (min.)- 32% 

 lactoză/SU, (min.)- 6% 

 pH 5,5-6,5 

 cenuşă  totală (max.) 2% 

 cenuşă insolubilă în HCl 10 %, 

(max.) - 0,2 % 

 amidon max. – 4,2 

Valoare nutriţională: 

 calorii (100g): 2265 kj/ 545 kcal 

 carbohidraţi (100g): 56 g  
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 fibre (100g): 1,0 g 

 proteine (100g): 4,9 g 

 grăsimi/ lipide: 30 g 
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PRALINE DE CIOCOLATĂ CU SIROP DE 

BRAD ŞI CONDIMENTE “CUBULEŢE 

COLORATE” 
Coordonator: Conf. Dr. Ariana VELCIOV 

Student: Carmen COJOCAR 

Materii prime și auxiliare: zahăr, 

lapte praf, unt (82% grăsime), 

cacao, fructe deshidratate  (caise, 

prune sau smochine -15%), apă. 

Descrierea produsului: 

Pornind de la o idee de bază de 

ciocolată de casă s-a dorit 

creșterea aportului nutritiv şi 

fitoterapeutic al ciocolatei, prin 

înlocuirea și/sau adăugarea de noi 

ingrediente.  

Cu ajutorul analizelor  efectuate pe 

fiecare ingredient în parte iar apoi pe produsul finit, rezultând o 

creştere nutritivă a cicolatei. 

Ardeii iuti, cunoscuti si sub numele de chilli, sunt recunoscuţi în 

ultimii ani tot mai mult pentru ponţialul lor teraputic. Una din 

substantele pe care le conţine ardeiul iuta - capsaicina este 

răspunzătoare de senzaţia extrema de fierbinte pe care o 

genereaza la contactul cu mucoasa bucala, în cazul ingerării. 

Ghimbirul este considerat un tratament minune pentru diverse 

afecţiuni. A fost studiat şi s-a demonstrat că are efecte 

spectaculoase asupra sănătăţii. În prezent, cercetările au scos la 

iveală şi anumite proprietăţi anticancerigene ale ghimbirului. 

Studiile sunt în derulare şi se analizează eficienţa ghimbirului în 

tratarea cancerului de colon şi ovarian. 
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Cardamomul sau cardamonul  are un gust piperat şi este presărat 

pentru aromatizarea mâncărurilor. Studiile modern au pus în 

valoare inclusive proprietăţile terapeutice ale acestuia, 

recomandându-l astfel în numeroase boli şi afecţiuni uşoare sau 

grave. Conţine foarte multe vitamine, fitonutriţi şi uleiuri 

esenţiale care acţionează ca antioxidanţi în protecţoa 

organismului împotriva bolilor cornice.Cardamonul face corpul mai 

rezistent la îmbătrânirea celulară, iar datorită uleiurilor 

conţinute, inhibă dezvoltarea viruşilor, bacteriilor ciupercilor şi 

mucegaiului. 

Informaţii nutriţionale (g/100g 

produs): 

Grăsimi – 67g/100 

Proteine – 25g/100 

Carbohidrați totali – 120g/100 

Fibre alimentare – 9g/100 

Valoare calorică  - 446kcal/100g  
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MANGO CHUTNEY CU ARONIA 
Coordonator: Conf. Dr. Ariana VELCIOV 

Student: Bianca POPA 

Materii prime și auxiliare: mango, 

ghimbir, usturoi, ardei iute verde, 

suc de lămâie, oțet, ulei, îndulcitor 

de stevie, cardamon, nucșoară, 

scorțișoară, apă, aronia 

deshidratate. 

Caracterul inovativ: 

Chutney este un termen britanic, 

împrumutat din limba hindi (“chatni” 

înseamnă “a pisa”, sau         “a 

zdrobi”), care denumeşte un 

preparat picant, folosit ca 

acompaniament al unui fel principal.  

Mai pe româneşte, este un fel de 

sos gros, sau pastă, folosit la 

asezonarea cărnii şi a legumelor, 

căci are un gust dulce-sărat-acrişor-picant, extrem de plăcut şi 

de interesant. Chutney este un condiment și anume un amestec de 

mirodenii, fructe şi legume. 

 Chutney poate fi dulce sau picant sau o combinatțe între cele 

două. Poate avea consistența unei dulceți sau a unui gem, poate fi 

mai texturat sau mai fin. 

 Chutney este mâncat simplu în India, iar varinatele picante sunt 

servite lângă curry, fripturi reci sau cu alte legume. În SUA și 

Marea Britanie a devenit la fel de popular ca muștarul sau 

ketchupul, așa că este folosit la orice: de la fripturi până la 

gustări cu biscuiți sărați, chipsuri sau tortilla. 

Ingredientele din compoiție fac ca acest Chutney să fie un produs 

cu un aport caloric redus și extrem de bun pentru sănătate. 

Mango conţine, vitamina B-6, vitamina K, potassium, calciu şi fier, 
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precum şi antioxidanţi, cum ar fi zeaxantina şi betacaroten. 

Mango ajută la reglarea nivelului de glucoză, la sănătatea 

tractului digestiv, normalizarea tensiunii arteriale. 

Ghimbirul este revigorant, vasodilatator, are efect de liniștire, 

stimulează digestia, reglează echilibrul intern al organismului. 

Datorită capsaicinei, ardeiul iute ameliorează inflamațiile, 

îmbunătățește sănătatea cardiovasculară, digestia, întărește 

imunitatea, scade tensiunea arterială. 

Usturoiul stimulează creșterea nivelului de antioxidanți din 

organism, ajută la scăderea valorilor glucozei serice și a tensiunii 

arteriale. 

Lămâia este o sursă foarte bogată în compuşi chimici vindecători, 

care îmbunătăţesc imunitatea, întăresc vasele de sânge şi ajută 

chiar la blocarea dezvoltării anumitor celule care pot declanşa 

apariţia cancerului. 

Aronia s-a dovedit a fi cel mai puternic fruct cu proprietăți 

antioxidante din natură, 

extrem de bogat în 

nutrienți și vitamine. A 

devenit cunoscut pentru că 

oferă beneficii importante 

celor care vor să își 

îmbunătățească sau să-și 

mențină bunăstarea prin 

obiceiuri de alimentație 

sănătoase.Aronia conține 

cel mai mare nivel de antociani și de proantocianidine (super 

antioxidantul din plantă). Aronia ofera 35% din doza zilnica 

recomandată de vitamina C. Mai mult, conține și vitamina K, 

vitamina A, vitamina E și B9. Manganul, o minerală cu proprietăți 

antioxidante, se găsește în fruct din abundență. Fructul mai 

conține și potasiu, calciu, fier, magneziu 
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Valoare nutriţională/100g 

Valoarea energetică 86,74 kcal 

Proteine 0,7 g 

Grăsimi 1,72 g 

Glucide 18,6 g 

Fibre 2,26 g 
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DULCEAŢĂ DE CIREŞE CU MIEZ DE NUCĂ 

ŞI MENTĂ 
Coordonator: Prof.Dr.Ing. Călin JIANU 

Studentă: Mădălina FRÎNTU 

Denumire comercială: 

Dulceaţă de cireşe cu 

miez de nucă şi mentă 

Descriere: Se referă la 

conservele de fructe, 

preparate din cireşe 

proaspete sau 

preconservate prin 

concentrare cu zahăr, 

fructe întregi, prin 

adăugare de acid citric, miez de nucă şi plantă aromatizantă ce are 

denumirea de mentă, ambalate în recipiente ermetic închise şi 

sterilizate termic.  

Ingrediente: cireşe fără sâmburi, zahăr, acid citric, miez de nucă, 

mentă. 

Proprietăţi organoleptice (conform specificaţiei tehnice de la  

producător) 
Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Aspectul 

recipientului: 

exterior 

                     

interior 

Curat, ermetic închis, cu capac nebombat, fără pete de rugina. 

La cutii se admit uşoare deformări la corp dar nu la falț. Eticheta 

vizibil imprimată cu toate elementele de identificare; 

-Recipient din sticlă curat; cutie metalica, capac, fără pete de 

rugina sau exfolieri ale peliculei protectoare; 

Aspectul conţinutului Cireşe întregi fără sâmburi concentrate în amestec de zahăr 

,acid citric, nucă şi mentă. 

Consistenţa Negelificat. 

Gustul şi mirosul Dulce, caracteristic cireşelor, cu aromă specifică mentei, fără 

gust şi miros străin. 

Corpuri străine Lipsă.  
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Proprietăţi fizico-chimice (conform specificaţii tehnice 

producător) 

 

Caracteristici 

Condiţii de admisibilitate  

Metode de analiză Dulceaţă de cireşe  

Fructe întregi STAS 

Conţinutul total de cireşe  

raportate la masa netă 

50g de fructe pentru 100g 

produs finit. 

STAS 5951-83 

Zahăr, % maxim 70 STAS 5953-85 

Aciditate  totală, % minim 0,8 STAS 5952-79 

 

Proprietăţi microbiologice 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Încărcătură microbiană 3000/g max. 

Bacterii coliforme 0 / 10  grs. Max 

Drojdii şi Mucegaiuri 100 / gr. Max 

E. Coli 0 / 20 grs. 

 

Ambalare: Borcane cu greutatea netă de 0,40 kg. 

Condiţii de depozitare: Depozitarea dulceţii de cireşe se 

realizează în spaţii închise (magazii) curate, uscate, bine aerisite, 

ferite de îngheţ, la temperaturi de maxim 20°C şi umiditatea 

relativă a aerului de maxim 80%. Depozitarea produselor se face 

paletizat, după efectuare operaţiilor de condiţionare indicate mai 

sus. Paletele cu conserve se protejează cu folie de polietilenă prin 

care se asigură şi un aspect exterior corespunzător. 

Metoda de transport: Se realizează în vehicule curate şi 

acoperite, protejate de intemperii, manipulate cu grijă, pentru a 

evita deteriorarea acestora. 

Termen de valabilitate este de 12 luni. Termenul de 

valabilitate se referă la produsul ambalat, depozitat şi 

transportat în condiţiile prevăzute de producător şi se 

consemnează de la data ambalării. 
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Utilizare preconizată și recomandări 
Categoria de 

consumatori 

Consum colectiv: toate categoriile de consumatori 

alimentari. 

Instrucţiuni de 

utilizare a 

produsului 

Conservele de fructe sunt în general consumate direct de 

populaţie. Se recomandă utilizarea produsului în termenul 

de valabilitate înscris pe ambalaj şi păstrarea acestuia la 

temperatura de maxim 20ºC şi o umiditatea relativă de 

maxim 80% şi absenţa luminii.  

După deschiderea ambalajului produsul trebuie păstrat la 

temperaturi de 0-5ºC. 

Depozitarea se realizează în încăperii uscate, aerisite, 

curate, ferite de radiaţile solare, la temperaturi de 

maxim 20ºC. 

Stabilitatea la 

utilizare a 

produsului 

Produsul păstrat în condiţiile prescrise (temperaturi de 

maxim 20°C) are stabilitate în termenul de valabilitate şi 

peste aceasta, cca. 15 – 30 zile. Depăşirea temperaturii 

prescrise (temperaturi peste 20°C) scurtează perioada de 

valabilitate, produsul putând devenii instabil. 

Specificaţii pe 

etichetă 

Conform STAS 4100-76. Conserve alimentare. Marcare, cu 

următoarele menţiuni pe etichetă: produsul conţine....; 

conţinut fructe; valabil până la…...., informaţii producător, 

termenul de valabilitate. 

 

 
 



TPA STUDENTFEST 2017 
  

 

 

 

52 

Schema tehnologică 

Curățire 

Divizare 

Cântărire 

Depozitare 

Fierbere - concentrare

Spălare 

Spumare 

Eliminare 
codițe, frunze

Eliminare 
codițe, frunze

Eliminare 
cireșe 
stricate

Eliminare 
cireșe 
stricate

Scoaterea 
sâmburilor
Scoaterea 
sâmburilor

Sortare 

Recepție

Răcire 

Apă Apă Zahăr Acid citric Arome 

Umplere – dozare 

Sterilizare 

Răcire 

Etichetare 

Livrare  
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SALAM DIETETIC DEMISEC 
Coordonatori: Ș.l.Dr. Ing. Ileana COCAN 

           Asist. Dr. ing. Monica-Viorica NEGREA 

Studentă: Iulia PASCU  

Descrierea produsului: 

Salamul dietetic demisec este un 

produs obținut din carne de vită 

realizat în laboratorul de 

Tehnologia cărnii și a produselor 

din carne ca urmare a interesului 

din ce în ce mai mare pentru 

produse sigure și cu conținut 

redus de grăsime. S-a utilizat 

carne de vită întrucât aceasta 

are conținutul cel mai scăzut în 

grăsime (6-8%) față de cea de 

porc cu cel mai ridicat procent de 

grăsime (30%). De asemenea 

carnea de vită este mai dietetică, se digeră și se asimilează mai 

ușor în organism 

Materii prime și auxiliare: carne de vită calitatea II-a, carne de 

vită lucru, grăsime de vită, nucșoară, usturoi, sare, piper, 

membrane artificiale cu diametrul de 55 mm, sfoară. 

Caracteristici organoleptice 

Produsul finit prezintă următoarele caracteristici organoleptice: 

batoane drepte de 50 cm lungime, cu suprafaţa curată şi uscată, 

de culoare brun-roşcată; compoziția din bradt carne de vită roz-

roșie, cu bucăți de carne de vită și porc de 5 mm, miros şi gust 

plăcut de afumat şi condimente; consistenţă semitare, elastică, 

fără defecte de natură fizică, chimică şi microbiologică; 
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 Caracteristici fizico – chimice 

Caracteristici  

Umiditate   55.58 % 

Grăsime   16,18 % 

Proteine 20.42 % 

Sare   1.07 % 

Substanță uscată 3,28 % 

Nitriți  2,15 mg/100g prod 

 

Caracteristici microbiologice 

- fără germeni patogeni sau facultativ patogeni 
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Schema tehnologică 
 

Carne de 
vită cal. II-

a

Cuterizare 

Umplerea 
compoziției

Înveliș (mațe cusute, 
rotocoale de vită, membrane 

artificiale)

Înveliș (mațe cusute, 
rotocoale de vită, membrane 

artificiale)

Tratament termic

Afumare 

Carne de 
vită lucru

Apă răcită 
sau fulgi de 

gheață

Amestec 
sărare

Tocare la volf

Depozitare 

Sărare uscată

Cuterizare 

Maturare

Sărare 

Alegere 

Legare
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CONSERVE DE CARNE ÎN SUC PROPRIU 
Coordonatori: Ș.l.Dr. Ing. Ileana COCAN 

           Asist. Dr. ing. Monica-Viorica NEGREA 

Studentă: Denisa CIOBANU 

Descrierea produsului: 

Conservele din carne reprezintă 

produse ambalate și sterilizate 

la temperaturi ridicate > 100oC, 

fiecare tip prezentând 

caracteristici particulare în 

ceea ce privește tehnologia de 

fabricație. 

Majoritatea conservelor din 

carne de pe piață conțin carne 

separată mecanic (țesut 

muscular, cartilagii, vase de 

sânge, nervi, țesut conjunctiv) și 

cantități însemnate de 

aditivi. care prezintă un risc 

ridicat asupra sănătății consumatorilor. 

Cele două tipuri de conserve din carne de porc și vită au fost 

obținute din carne de calitate superioară și condimente fără 

adaos de aditivi.  

Materii prime utilizate: 

carne de vită calitate superioară, carne de porc calitate 

superioară, grăsime vegetală, sare, piper, foi de dafin, borcane. 

Caracteristici organoleptice:  

- conservă din carne de porc bucăți de carne  înglobate în 

aspicul format din sucul propriu al cărnii, peliculă de grăsime 

formată la suprafață de aproximativ 1 cm, compoziție bine 

legată, miros şi gust plăcut de condimente; consistenţă fără 

defecte de natură fizică, chimică şi microbiologică; 

- conservă din carne de vită: bucăți de carne  înglobate în 

aspicul format din sucul propriu al cărnii, peliculă de grăsime 
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formată la suprafață de aproximativ 0,2 mm, compoziție bine 

legată, miros şi gust plăcut de condimente; consistenţă fără 

defecte de natură fizică, chimică şi microbiologică; 

 

Schema tehnologică 

Ulei Sare, piper, 
foi de dafin

Sare, piper, 
foi de dafin

Recepție 

Tăiere carne în 

bucăți

Umplerea 

recipientelorAmbalaje Ambalaje 

Exhaustarea 

Închiderea 

recipientelor

Controlul 

închiderii 

Pregătirea 

materiilor prime 

și auxiliare

Carne de 
porc/vită

Carne de 
porc/vită

Sterilizarea 

Capace Capace 

Răcirea 

Depozitarea 
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 Caracteristici fizico – chimice 

- conservă din carne de porc 

Caracteristici  

Umiditate   52.60 % 

Grăsime   27,24 % 

Proteine 13,24 % 

Sare   1.36 % 

Substanță uscată 3,90 % 

Valoare energetică 370,96 kcal/100 g produs 

 

- conservă din carne de vită 

Caracteristici  

Umiditate   51,81 % 

Grăsime   18,54 % 

Proteine 24,21 % 

Sare   1.25 % 

Substanță uscată 3,12 % 

Valoare energetică 389,03 kcal/100 g produs 

 

Caracteristici microbiologice:  

- conservă din carne de porc fără germeni patogeni sau 

facultativ patogeni; 

- conservă din carne de vită: fără germeni patogeni sau 

facultativ patogeni.  

  
 

Conserve de carne în 
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CALTABOȘ DE PUI 
Coordonatori: Ș.l.Dr. Ing. Ileana COCAN 

           Asist. Dr. ing. Monica-Viorica NEGREA 

Studentă: Mădălina FILIPESCU  

Descrierea produsului: 

Caltaboșul reprezintă unul dintre 

cele mai des întâlnire produse 

obținute din subproduse de abator. 

Produsele de tip caltaboș se 

procesează din organe și 

subproduse de abator (carne, cap 

de porc, inimă, rinichi, splina, 

sorici, urechi, ficat, plamani, sange 

si altele) fierte și tocate cu 

ajutorul mașinii de tocat cu cuțite 

și site prin sita cu diametrul 

ochiurilor între 3 – 8 mm; la 

tocătura rezultată se adaugă supa obținută de la fierberea 

capului de porc, slanină, ceapă, usturoi, arpacaș și condimente. 

Principalul obietiv a fost valorificarea subproduselor din industria 

cărnii prin realizarea unor preparate de tip caltaboș atât din 

subproduse de pasăre cât și de porc. 

Materiile prime şi auxiliare: ficat de pui, inimi și pipote, carne 

de pui, grăsime, orez, piper, sare, ceapă, foi de dafin, membrane 

naturale, sfoară. 

Caracteristici organoleptice:  

Bucăţi în formă de potcoavă cu circumferinţa maximă de 70 cm, 

cu suprafaţa de culoare alb-cenușiu compoziţie mozaicată cu 

carne, grăsime şi organe (5 mm) de culoare brună şi orez; miros şi 

gust plăcut de condimente; consistență păstoasă semitare; fără 

defecte de natură fizică, chimică şi microbiologică. 

Caracteristici microbiologice:  

Fără germeni patogeni sau facultativ patogeni 

Termen de garanție: 3 zile la +2 - +5°C și 75-80% umiditate 
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relativă a aerului  

Caracteristici fizico – chimice 

Caracteristici  

Umiditate   51,27 % 

Grăsime   16,63 % 

Proteine 14,54 % 

Sare   2,11 % 

Substanță uscată 1,32 % 
 

   
 

 Schema tehnologică 
Carne 

de pui

Sare, piper, 
foi de dafin

Sare, piper, 
foi de dafin

Fierbere 

Malaxare 

Umplerea 

compoziției
Înveliș (mațe groase de 

porc)

Înveliș (mațe groase de 
porc)

Legare 

Tratament 

termic

Răcire 

Tocare la volf

Supă de la 
fierbere

Supă de la 
fierbere

Grăsime 

de pui

Inimi, 

pipote
Ficat Orez Ceapă 

Tocare 

la volf

Depozitare 
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CÂRNAȚI CU CHIMEN 

Coordonatori: Conf.Dr. Ing. Diana DOGARU 

        Ș.l.Dr.Ing. Ileana COCAN 

Studentă: ing. Andreea ILAȘ 
Descrierea produsului: cârnații cu 

chimen reprezintă un preparat din 

carne din grupa mezelurilor. 

Chimenul este utilizat în industria 

alimentară atât pentru efectul său 

de aromatizare cât și pentru efectul 

benefic asupra organismului în 

special la nivelul tubului digestiv. De 

asemenea, seminţele de chimen 

contribuie și la creșterea imunității 

organismului, având efect pozitiv și 

în  problemele legate de respiraţie. 

Materii prime și auxiliare: pulpă de 

porc, slănină, sare, usturoi, chimen, 

piper, boia de ardei, membrane naturale de porc. 

Caracteristici organoleptice: batoane de 20 cm lungime, în 

șiraguri, suprafața roz, compoziție mozaicată roșie cu bucăți de 

slănină distribuite neuniform, gust și miros caracteristic, 

consistență moale, fără defecte de natură fizică, chimică  și 

microbiologică. 

Caracteristici fizico-chimice: 

Caracteristici  

Umiditate   50,01 % 

Grăsime   28,93 % 

Proteine 15,14 % 

Sare   1,25 % 

Substanță uscată 2,76 % 

Valoare energetică  234,25 kcal/100g produs 
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Caracteristici microbiologice: fără germeni patogeni sau 

facultativ patogeni. 

  
 

Schema tehnologică 
Pulpă de porc

Maturare 24hla 
0...4oC

Malaxare 

Umplerea 
compoziției

Membrane 
subțiri de porc

Membrane 
subțiri de porc

Răsucire 

Așezare pe bețe 
și rastele

Maturare în 
membrană

Malaxare 

Măcinare la volf prin sita 
cu ochiuri de 8 mm

Zvântare 

Slănină Chimen Usturoi Sare Boia 

Afumare 

Depozitare 
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SALAM CU BOIA 
Coordonatori: Conf.Dr. Ing. Diana DOGARU 

        Ș.l.Dr.Ing. Ileana COCAN 

Student: ing. Angelo CĂDARIU 

Descrierea produsului:  

Salamul cu boia este un produs 

din carne fără adaos de aditivi, 

aceștia fiind înlocuiți cu plante 

condimentare cu efect 

antioxidant în procesul de 

oxidare lipidică și în prelungirea 

termenului de valabilitate. De 

asemenea prin utilizarea 

plantelor condimentare s-a 

urmărit și îmbunătățirea valorii 

nutritive a produselor obținute.  

Boiaua este un condiment de 

culoare roșie, obținut prin 

uscarea și măcinarea ardeiului 

roșu. Este utilizat atât ca și condiment și colorant conferind 

culoare și gust alimentelor, dar și pentru proprietățile benefice 

pe care le are asupra organismului uman. Astfel ardeiul are 

conținut mare de  antioxidanţi,  vitamina A, B, C, E, potasiu, zinc, 

proteine vegetale, fibre, dar şi acid folic, benefic în combaterea 

anemiei. Printre efectele benefice pe care le are boiaua de ardei 

se numără: accelerarea metabolismul, reducerea colesterolului, 

contribuie la prevenirea îmbătrânirii și a proceselor degenerative. 

De asemenea boiaua de ardei asigură o bună funcţionare a inimii, 

dar și permeabilitatea vaselor sanguine. 

Materii prime și auxiliare utilizate: carne de porc lucru, carne 

de porc spată, apă răcită sau fulgi de gheață, amestec de sărare, 

condiment. 

Caracteristici organoleptice:  

batoane drepte de 50 cm lungime, cu suprafaţa curată şi uscată, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Condiment
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ardei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ardei
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de culoare brun-roşcată; compoziția din bradt carne de vită roz-

roșie, cu bucăți de carne de vită și porc de 5 mm, miros şi gust 

plăcut de afumat şi condimente; consistenţă semitare, elastică, 

fără defecte de natură fizică, chimică şi microbiologică. 

Caracteristici microbiologice:  

Fără germeni patogeni sau facultativ patogeni 

Termen de garanție:  

3 zile la +2 - +5°C și 75-80% umiditate relativă a aerului  

Caracteristici fizico – chimice 

Caracteristici  

Umiditate   55,58 % 

Grăsime   16,18 % 

Proteine 20,42 % 

Sare   1,07 % 

Substanță uscată 3,28 % 
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Schema tehnologică 

Carne de 

porc lucru

Cuterizare 

Umplerea 

compoziției

Înveliș (mațe cusute, 

rotocoale de vită, membrane 

artificiale)

Înveliș (mațe cusute, 

rotocoale de vită, membrane 

artificiale)

Tratament termic

Afumare 

Carne de 

porc spată
Apă răcită 

sau fulgi de 

gheață

Amestec 

sărare, 

condimente

Tocare la volf

Depozitare 

Sărare uscată

Cuterizare 

Maturare

Sărare si 

condimentre

Alegere 

Legare
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BRÂNZĂ APERITIV CU VERDEȚURI 
Coordonatori: Conf.Dr. Ing. Diana DOGARU 

        Ș.l.Dr.Ing. Ileana COCAN 

Student: ing. Obreja Ovidiu 

Descrierea 

produsului. 

Produsul analizat 

(brânza proaspătă 

de vacă) a fost 

obținut în 

Laboratorul de 

Tehnologia laptelui 

și a produselor 

lactate prin 

tehnologia clasică. 

În produsul 

obținut s-a 

adăugat plantă macinată de cimbru în diferite proporții (0,05%; 

0,1%; 0,15%) dar și ulei esențial din cimbru în diferite 

concentrații (0,1%; 0,25% și 0,5%). S-a urmărit efectul 

antimicrobian al plantei și uleiului esențial de cimbru după 3 și 7 

zile asupra brânzei proaspete de vaci, în sopul prelungirii 

termenului de valabilitate al acesteia dar și îmbunătățirea valorii 

nutritive a brânzei.  

Materii prime și auxiliare: brânză proaspătă de vaci, cimbru 

plantă uscată, ulei esențial de cimbru. 

Cimbrul (Satureja hortensis) este o plantă intens aromată, 

picantă, cu un gust proaspăt, piperat, aproape de cea a chimenului 

indian. Iuţeala unica a cimbrului a făcut să fie folosit ca substitut 

(slab) pentru piperul negru, în cazul celor cu intoleranţă la piper. 

În alimentaţie, cimbrul previne indigestiile fiind folosit la 

condimentarea unor mâncăruri greu digerabile, la aromatizarea 

salatelor de legume si a sosurilor ori la murături. Proprietatile 

cimbrului sunt numeroase: antiseptic, antibiotic, antifungic, 

http://terapii100.blogspot.ro/2013/07/gustul-ca-terapie-alternativa.html
http://terapii100.blogspot.ro/2014/02/alternative-naturale-la-antibiotice.html
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antispasmolitic, antiviral, bactericid (distruge stafilococul si 

streptococul), antihelmintic, astringent (datorită taninurilor), 

stomahic, antidiareic, antihemoragic, carminativ, coleretic, 

expectorant, antireumatic, antinevralgic, antitusiv, diuretic, 

vermifug, tonic general, tonic nervos. Poate fi folosit și ca 

afrodiziac de intensitate medie. 

Caracteristici organoleptice: 

- Aspect: pastă omogenă, curată, fără eliminare de zer; 

- Consistenţă: pastă fină, cremoasă, nesfărâmicioasă; 

- Culoare: albă, uniformă în toată masa; 

- Miros: plăcut, de fermentaţie lactică, fără miros străin; 

- Gust: plăcut, de fermentaţie lactică, fără gust străin 

(acru, amar, de mucegai, de afumat, de drojdii, etc.); 

Caracteristici fizico – chimice: 

- Grăsime 18%; 

- Substanţă uscată, 22%; 

- Substanţe proteice 15.5%; 

- Aciditatea, 200ºT. 
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Schema tehnologică 

 

Recepția laptelui

Filtrarea laptelui

Pasteurizarea laptelui

Răcirea laptelui

Pregătirea laptelui 

pentru închegare

Închegarea laptelui

Prelucrarea coagului

Scoaterea coagului 

din vana

Pastificarea și răcirea 

brânzei

Depozitarea brânzei

Clorură de calciu

Culturi lactice 

Enzimă coagulantă

Zer

Zer

 



TPA STUDENTFEST 2017 
  

 

 

 

3
 

69 

SPRITZ-KROFNE DIN BEREGSAUL MARE 
Coordinator: Ș.l. Dr. Ing. Gabriel BUJANCĂ 

Student: Cristian CRIȘAN 

Descrierea produsului:  

Este un produs traditional specific 

din zona de pustă a Banatului din 

Beregsaul Mare, comună atestată 

documentar încă de acum 900 ani. 

Se încadrează în categoria 

produselor alimentare obținute din 

aluat opărit, este un desert care se 

făcea în urmă cu 300 de ani.  

Aluatul opărit este un aluat 

nedospit, obţinut prin procesul de 

opărire a făinii într-un amestec de 

apă, ulei, sare, în care se 

încorpozează în final ouă. Prin 

coacere se obţin preparate crescute mult în volum, cu o 

porozitate mare, în formă de fagure. În componenţa aluatului, 

făina şi apa se folosesc în proporţii egale, iar grăsimea în raport 

de jumătate faţă de cantitatea de făină, ceea ce îi conferă o 

consistenţă lejeră, care permite modelarea prin turnare. Ouăle 

folosite furnizează o cantitate dublă de proteine de origine 

animală, faţă de proteinele de origine vegetală. Conţinutul de 

lipide este asigurat de cantitatea de ulei utilizată la prepararea 

aluatului, fiind important prin cantitatea de acizi graşi esenţiali. 

Dupa ce am obtinut Spritz Krofne se adauga un toping de gem de 

fructe (optional nu obligatoriu). 

La Spritz-Krofne am folosit faina obtinuta direct de la moara 

prin macinarea graului cultivat de mine, soiul Triticum aestivum, 

convarietatea Spelta, care are caracteristici superioare fata de 

celelale convarietati. Laptele folosit este obtinut direct de la 

vaca din gospodarie,nu este de la ferma pasteurizat, degresat si 

sterilizat. Ouale sunt de la gaini din gospodarie care sunt hranite 
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bio nu din comert. Toate materiile prime ale acestui produs 

traditional banatean sunt bio. 

Materii prime și auxiliare: făină - 10 Kg, lapte - 10 l, ouă -12 

buc., sare - 12 g 

Caracteristici fizico – chimice 

Caracteristici  

Umiditate   19,3 % 

Cenușă  1,75 % 

Proteine 13,5 % 

Fibre  21,03 % 

Carbohidrați   44,42 % 

Valoare energetică  

  

420,95  kcal/100 g produs  

 

Conținut de micro si macro elemente 
Cu Ni Zn Mn Fe Cd Pb K Ca Mg Na 

0.730 0.145 4.632 0.77 5.2 0 0.09 3437 495 598 57.71 

Numărul de carbohidrați ai produsului realizat de noi are o 

valoare mai mică decât la celelalte produse similare, ale altor 

producatori, ceea ce demonstrează ca produsul nostru este mai 

bun calitativ si mai usor de metabolizat. 

Din   punct   de   vedere   al   conținutului   de   grăsimi  se 

observă   că   produsul   preparat   în laborator este mai bogat în 

grăsimi decât fiecare dintre cele 2 probe mentionate ceea ce 

face ca produsul nostru să fie mai ușor de metabolizat de 

organism. 

Cantitatea de proteină este mai mare, astfel ne dăm seama că a 

iesit un produs mai calitativ din acest punct de vedere. 

În urma rezultatelor analizelor efectuate se evidențiază: 

produsul preparat în laborator are un conținut mai ridicat de apă, 

față de coaja rotundă de ecler, respectiv coaja paralelipipedică 

de ecler. 

Conţinutul de glucide al aluatului se rezumă numai la amidonul din 

făină, ceea ce nu imprimă gustul specific al preparatelor de 
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patiserie-cofetărie. Din acest motiv aceste preparate se folosesc 

ca semipreparate, care prin asociere cu creme, fructe, frişcă îşi 

completează valoarea nutritivă şi gustativă. 

 

 
 

Schema tehnologică 

Dozare 

Verificarea calităţii 
componentelor

Prelucrarea primară

Turnare 

Formare 

Fierbere 

Temperare 

Apă Ulei 

Adăugare în bloc

Incorporare 
treptata

Sare Sare Făină Făină Fibre 
alimentare

Fibre 
alimentare Ouă Ouă 

10-12 cm Ø 5 cm

Coacere 

Răcire 

Coji 
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CRENVURȘTI DIN CARNE DE PORC 
Coordinator: Ș.l.Dr. Ing. Gabriel BUJANCĂ 

Student: Florian TASITS 

Descrierea produsului: 

Preparatele din carne în 

membrană sunt produse din carne, 

obţinute prin tehnologii speciale 

de sărare, malaxare, maturare, 

tocare, amestecare cu 

condimente şi diferite 

ingrediente secundare, introduse 

în membrane şi prelucrate prin 

fierbere, afumare şi maturare-

uscare. 

Crenvurștii au o durată scurtă de 

conservare comparativ cu alte 

produse din carne. În sensul 

restrâns al cuvântului, prin crenvurștii se înţeleg preparatele din 

carne prelucrate prin fierbere şi afumare sau numai prin 

fierbere. 

Crenvurștii au o valoare nutritivă ridicată asigurând şi menţinând 

echilibrul fiziologic şi nutritiv al organismului prin aport de 

factori nutritivi cum ar fi: proteine, grăsimi, glucide, vitamine, 

săruri minerale, compuşi esenţiali pentru satisfacerea nevoilor 

umane în ceea ce priveşte o alimentaţie normală, completă şi 

sănătoasă. 

Datorită procentului ridicat de apă, datorită faptului că sunt slab 

afumate şi au aspect organoleptic plăcut, prospăturile sunt 

solicitate de o pătură foarte largă de consumatori, mai ales de 

către copii şi bătrâni. Prin îmbunătăţirea reţelelor de fabricaţie 

şi prin aplicarea de noi tehnologii s-a reuşit diversificarea şi 

îmbunătăţirea calităţii preparatelor din carne, implicit a celor din 

clasa prospăturilor. 
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Materii prime și auxiliare: carne de porc calitatea I - 80 Kg, 

gușă de porc - 5 Kg, apă, ulei de rapiță -3 l, sare - 0,050 Kg, piper 

- 0,050 Kg, boia dulce - 0,050 Kg, usturoi - 0,020 Kg, nucșoară - 

0,030 Kg. 

Caracterul inovativ: 

Am eliminat totii aditivi alimentari si am înlocuit cu ulei de rapiță, 

slănină de porc pentru a face un produs mai light, adică sa fie mai 

ușor de metabolizat de către organism. 

În urma cercetărilor efectuate se constată următoarele. 

În urma examenului organoleptic produsul a fost apreciat ca 

fiind: 

 Aspect - perechi de culoare roz, nelipicioase, membrană 

artificială comestibilă; 

 Secțiune - masă compactă, fină, de culoare roz, fără 

aglomerări de condimente; 

 Gust și miros - plăcut, de fiert și afumat 

Consistență – elastic 

Caracteristici fizico – chimice 

Caracteristici  

Umiditate   55,51 % 

Grăsime   25,48 % 

Proteine 13,4 % 

Sare   2,31 % 

Azot ușor hidrolizabil 35 % 

Nitriți  20,9% 

Carbohidrați  2,8% 

Valoare energetică  288,22  kcal/100 g produs  
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Schema tehnologică 
 

Tocare 

Sărare 

Maturare 

Zvântare 

Formare perechi

Spălare 

Fierbere 

Apă 

Preparare bradt

Umplere 

Carne de 
porc lucru
Carne de 
porc lucru

Condimente Condimente Proteină  
vegetală
Proteină  
vegetală

Mațe 
artificiale

Mațe 
artificiale

Afumare caldă

Răcire 
 

 



TPA STUDENTFEST 2017 
  

 

 

 

3
 

75 

POLONEZ DIN CARNE DE PORC 
Coordonatori: Ș.l.dr.ing. Alexandru RINOVETZ 

Ș.l.Dr. Ing. Gabriel BUJANCĂ 

Student: Narcis Ruben CHIȚIMIA 

Descrierea produsului: Sub 

numele de prospături, se 

înţeleg preparatele de carne 

fabricate din carne tocată şi 

condimentată introdusă în 

membrane naturale sau 

artificiale, produse care sunt 

supuse apoi unor tratamente 

termice putându-se folosi în 

alimentaţie ca atare. 

Preparatele din carne în 

membrană sunt produse din 

carne, obţinute prin tehnologii 

speciale de sărare, malaxare, 

maturare, tocare, amestecare 

cu condimente şi diferite ingrediente secundare, introduse în 

membrane şi prelucrate prin fierbere, afumare şi maturare-

uscare. 

Materii prime și auxiliare: carne de porc, ulei rafinat de floarea 

soarelui, sarea comestibilă, piper, boia de ardei dulce, 

membrană artificială comestibilă. 

Caracterul inovativ: Am eliminat totii aditivi alimentari si am 

inlocuit cu ulei de floarea-soarelui, slănina pentru a face un 

produs mai light, adică sa fie mai ușor de metabolizat de către 

organism. 

Clorura de sodiu şi azotiţii se înscriu în limitele standardului. În 

preparatele din carne, NaCl  are rolul de a mări capacitatea de 

reţinere a apei, cât şi proprietatea de a imbunătăţi gustul 

produsului iar azotiţii dau culoarea roşie şi contribuie la 

conservabilitate.  
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Pentru a mări valoarea nutritivă este necesară scăderea 

conţinutului de apă şi NaCl printr-un control mai riguros al 

materilor prime. În schimb, creşterea conţinutul de apă, duce la 

creşterea eficienţei economice.  

Caracteristici fizico – chimice 

Caracteristici  

Umiditate   62,22 % 

Grăsime   22,10 % 

Proteine 11,5 % 

Sare   2,10 % 

Azot ușor hidrolizabil 35 % 

Nitriți  37,10% 

Carbohidrați  2,7% 

pH 6,2 

 

Profilul nutrițional 
Denumire 

probă 

Proteină 

% 

Grăsime  

% 

Glucide 

% 

Sare 

%  

Valoare 

energetică 

[kcal./100g]   

[kJ/100g]    

Polonezi de 

porc 

11, 5 22,10 2,7 2,10  286,44 
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Schema tehnologică 

Tocare 

Sărare 

Maturare 

Zvântare 

Formare perechi

Spălare 

Fierbere 

Preparare bradt

Umplere 

Carne de porc 
calitatea a II-a
Carne de porc 

calitatea a II-a
Condimente Condimente Proteină  

vegetală
Proteină  
vegetală

Mațe de 
porc subțiri
Mațe de 

porc subțiri

Afumare caldă

Răcire 

Etichetare 

Livrare 

Depozitare 

Etichete Etichete 
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PARIZER  DIN CARNE DE PORC 

Coordinator: Ș.l.Dr. Ing. Gabriel BUJANCĂ 

Student: Bogdan RUSCUȚA 

Descrierea produsului: 

Parizerul este un produs din familia 

mare a salamurilor, la rândul său 

parte a mezelurilor, un grup mai 

mare de produse din carne. 

Parizerul este foarte popular pentru 

ca este șătios, delicios și foarte usor 

de consumat. Este foarte bun în 

sendvișuri și în orice bufet. Și 

pentru că este un produs fiert, din 

carne de porc, te ține linistit până la 

următoarea masă. 

Materii prime și auxiliare: carne de porc, ulei rafinat de floarea 

soarelui, sare comestibilă, piper, boia de ardei dulce, membrană 

artificial necomestibilă. 

Caracterul inovativ: Am eliminat totii aditivi alimentari si am 

înlocuit cu ulei de floarea-soarelui, slănina de porc pentru a face 

un produs mai light, adică sa fie mai ușor de metabolizat de către 

organism. 

Azotul ușor hidrolizabil, sarea și conținutul de nitriți au o valoare 

mai scazută decat alte probe similare din comerț cu care am 

comparat acest produs, produsul realizat de noi fiind mai calitativ 

conform analizelor de laborator. 

Cantitatea de grăsime este redusă, ceea ce face ca acest produs 

sa fie mai ușor asimilabil de organism. 
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Cantitate de proteină este mai mare, astfel ne dăm seama că a 

iesit un produs mai calitativ din acest punct de vedere. 

Caracteristici fizico – chimice 

Caracteristici  

Umiditate   66,80 % 

Grăsime   16,78 % 

Proteine 12,1 % 

Sare   2,10 % 

Azot ușor hidrolizabil 35 % 

Nitriți  39,50% 

Carbohidrați  2,6% 

pH 6,2 

 

Profilul nutrițional 
Denumire 

probă 

Proteină 

% 

Grăsime  

% 

Glucide 

% 

Sare 

%  

Valoare 

energetică 

[kcal./100g]   

[kJ/100g]    

Parizer de 

porc 

12,10 16,78 2,6 2,10  275,65 
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Schema tehnologică 

Receptie calitativă, 
cantitativă

Depozitare 

Transare, Dezosare, 

Alegere

Cuterizare 

Maturare 

Amestec 
saramură

Umplere în 
membrane 

Pasteurizare 

Sărare 

Carcasă de porcCarcasă de porc Sare Sare 

Carne de porcCarne de porc

Alte 
produse
Alte 

produse

Depozitare 

Formare 
șiraguri

Aranjare pe 
rame

Afumare caldă 
propriu-zisă

Zvântare 
membrane

Apă Apă 

Azotit de sodiuAzotit de sodiuSare Sare Ulei de 
floarea 
soarelui 

Ulei de 
floarea 
soarelui 

Boia de 
ardei 
Boia de 
ardei 

Piper Piper 

Bradt Bradt 

Membrane Membrane 

Livrare 
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SUCURI NATURALE OBŢINUTE PRIN 

PRESARE LA RECE 
Coordonator: Prof. Dr. Adrian CĂPRIȚĂ 

Student: Alexandru PETRESC 

Descrierea produsului: 

Fructele şi legumele sunt surse 

valoroase de vitamine, minerale, 

enzime, fibre alimentare şi alţi 

nutrienţi cu efecte benefice 

asupra sănătăţii consumatorilor  

Cantitatea de fructe şi legume 

recomandată pentru reducerea 

riscurilor de îmbolnăvire este de 

400 g pe zi, dar cele mai mari 

beneficii privind sănătatea sunt 

aduse de consumul a 800 g pe zi. 

Cel mai accesibil mod de a consuma cantitatea optimă de fructe şi 

legume este prepararea sucurilor  

Există două moduri principale pentru obţinerea sucurilor: 

folosirea unui storcător centrifugal (storcător convenţional), 

respectiv a unui storcător la rece (storcător lent). 
Folosirea unui storcător centrifugal este recomandată dacă sucul 

obţinut este folosit mai ales pentru procesare termică ulterioară, 

dacă extragerea maximului de fitonutrienţi nu este importantă, şi 

dacă preţul este important.  

Folosirea unui storcător prin presare la rece este recomandată 

dacă extragerea maximului de fitonutrienţi este importantă, dacă 

se procesează nuci, alune, soia etc., dacă este importantă 

calitatea sucului obţinut şi dacă preţul nu este atât de important. 

Prin presare la rece s-au obţinut 14 variante de sucuri din fructe 

si legume proaspete, determinându-se randamentul procesului si 

conţinutul în vitaminele  A şi D.  

Materiile prime utilizate: mere galbene, prune, pere, piersici, 
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portocale, grapefruit roşu, struguri albi şi negri, kiwi, sfeclă 

roşie, ananas, lămâi, broccoli. 

Caracterul inovativ: Obţinerea unor sucuri de tip coktail: 

struguri negri + pere; ananas + kiwi; portocale + grapefruit roșu + 

lămâie; mere galbene + grapefruit roșu + piersici + broccoli; mere 

galbene + morcovi + castraveti + kiwi; + mere galbene + piersici + 

sfeclă roşie + lamâie. 

Determinarea conţinutului în vitaminele  A si D, comparativ cu 

materiile prime din care au fost preparate sucurile 

 Informaţii nutriţionale 

Aport important de nutrienţi esenţiali pentru un organism 

sănătos, în formă concentrată, evitând dezavantajele consumului 

de alimente cu aport caloric ridicat, procesate distructiv, sau 

aditivate. 
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BISCUIȚI CU SUC DE LĂMÂIE ȘI CU SUC 

DE GRAPEFRUIT 
Coordonator: Ș.l. Dr. Antoanela COZMA 

Studentă: Ana Maria STOICA 

 

Obiectivul general al acestui 

proiect este obținerea unui 

sortiment de biscuiți cu suc de 

lămâie și biscuiți cu suc de 

grapefruit, produs natural și 

gustos. Pe lângă faptul că sunt 

gustoși, aduc organismului 

următoarele beneficii: au un 

conținut bogat de antioxidanți, 

reduc greutatea corporală, au 

acțiune antiseptică. 

Materii prime și auxiliare: 

făină, unt moale, zahăr fin, ou, 

praf de copt, lămâie, sare, zahăr 

tos și zahăr pudră. 

Lămâia este un fruct care conține flavonoide, substanțe care 

dețin proprietăți cu rol antioxidant și anticancerigen. Efectele 

pozitive asupra sănătății se datorează mai multor elemente 

nutritive (vitamina C, vitamina B, fosfor, proteine, carbohidrați). 

Are calorii scăzute, fără colesterol sau grăsimi saturate. Este 

bogată în fibre dietetice și are un indice scăzut de glicemie. 

Grapefruit-ul conține un licopen, un antioxidant puternic pentru 

organism. Scade nivelul de insulină și oferă o senzație de 

sațietate, în plus ajută corpul să lupte împotriva diverselor 

condiții cum ar fi: oboseala cronică, febra, diabetul, problemele 

urinare.  
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 Valorile nutriționale pentru 100 g:  

- Calorii: 340 kcal; 

- Carbohidrați: 49 g; 

- Proteine: 6 g; 

- Lipide: 22 g.   
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PASTE FĂINOASE ”COȚOFANA”  
Coordonator: Conf.Dr. Ing. Ioan DAVID 

Studentă: Denisa COȚOFANĂ 

Materii prime și auxiliare: Făină 

albă de grâu 650, Apă, Sare, ouă, 

enzime (carboxil esterază) 

Valoarea nutritivă: 

- valoarea nutritivă este 

crescută, datorită unei 

umidităţi scăzute și a 

conţinutului crescut de glucide 

şi protide, precum şi datorită 

asimilării foarte rapide a 

acestor componenţi.  

- valoarea alimentară ridicată a 

pastelor făinoase se bazează 

nu doar pe aportul lor 

energetic, oferit de conţinutul 

ridicat în grăsimi și hidraţi de 

carbon, ci şi pe valoarea 

componenţilor adăugați, care 

se asimilează foarte uşor de 

organismul uman 

- valoarea energetică: 4000 kcal/kg 

Propricetăţile organoleptice ale pastelor făinoase: 

 Caracteristică Paste făinoase Coțofana 

Aspect 

exterior:  

Corespunzător tipului de paste făinoase 

Forma  Corespunzătoare tipului de pastelor făinoase 

Suprafaţa  Fără urme de făină. Pentru produse modelate 

prin presare - netedă, fără striaţiuni 

În  secţiune  Aspect sticlos 
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Culoarea  Uniformă, cu nuanţă crem sau gălbuie, 

specifică calităţii făinii, fără urme de făină 

nefrămîntată. Culoarea la produsele cu 

adaosuri - cu nuanţă specifică adaosului 

Gust şi miros Caracteristic pastelor făinoase, fără gust şi 

miros străin 

Starea 

produselor 

după fierbere 

Produsele trebuie să fie elastice, să nu-şi 

piardă forma, să nu se lipească, să nu 

formeze conglomerate, să nu se desfacă.  

Apa în care s-au fiert pastele făinoase poate 

fi: pentru pastele făinoase din slab 

opalescentă, fără sediment 

 

Caracterul inovativ: Pastele 

făinoase Coțofana conţin un 

preparat enzimatic pe bază 

de carboxil esterază 

Prin adăugarea în aluat a unui 

preparat enzimatic pe bază 

de carboxil esterază s-a 

demonstrat că proprietăţile 

reologice ale aluatului au 

fost îmbunătăţite şi anume 

timpul necesar hidratării 

complete și toleranţa aluatului prezintă o scădere ceea ce 

reprezintă o îmbunătăţire a fermității pastelor fierte şi reduce 

absorbţia uleiului. Gradul de înmuiere a aluatului după 250 

secunde şi după 450 secunde creşte datorită adaosului de 

preparat enzimatic. Acest lucrul reprezintă o scădere a 

consistenţei aluatului şi o îmbunătăţire a extensibilităţii acestuia. 

Rezultatele obținute cu ajutorul metodei consistografice arată 

îmbunătățiri privind textura, culoarea, aroma, activitatea apei și 

stabilitatea prospețimii produselor din paste făinoase dacă se 

adaugă un preparat enzimatic pe bază de carboxil esterază în 
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aluat. Adăugarea de carboxil esterază în aluat face posibilă 

producerea de paste și fidea din ambele tipuri (650 și 550) de 

făină de grâu. Carboxil esteraza acționează ca emulgatori și 

interacționează cu stabilitatea aluatului îmbunătățind glutenul și 

aspectul suprafeței. Cercetările efectuate cu această metoda 

arată că enzima îmbunătățește proprietățile plastice ale aluatului, 

ceea ce face aluatul să fie mai ușor de manevrat în timpul 

procesului tehnologic și, de asemenea, reduce costurile cu 

materiile prime. 

 

Schema tehnologică 

Încǎlzirea 
apei

Dozare 

Preparare aluat 
(frǎmântare)

Prelucrarea aluatului 
(presare şi ştanţare)

Aşezarea aluatului în 
vederea uscǎrii

Uscarea

Depozitarea materiilor prime şi auxiliare

Preuscare 

Făină Făină Ouă Ouă 

Depozitare 

Ambalare 

Pregǎtirea ouǎlelor 
(separarea de coajǎ şi 

baterea lor)

Apă Apă 

Pregǎtirea fǎinii 
(amestecarea, cernerea 

şi încǎlzirea)
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BRÂNZĂ MOZZARELLA 
Coordonator: Conf.Dr. Ing. Ioan DAVID 

Student: Marian MICLĂUȘ 

 

Materii prime și auxiliare: branză 

pasterurizată bio de vacă, 

mozzarella, sare, unt, bicarbonat 

de sodiu alimentar 

Caracterul inovativ: 

Am decis să combinăm branză 

topită bio de vacă cu un alt 

ingredient foarte cunoscut de 

consumatori si anume mozarella 

pentru a obține un produs final mai 

ușor de metabolizat de organism, 

lanțurile aminoacizilor fiind mai 

scurte, implicit a realiza un produs 

mai light. 

 Din punct de vedere 

organoleptic, nu are un miros 

pronunțat dar gustul este mai cremos, ceea ce determină o 

savoare aparte a produsului pentru majoritatea consumatorilor. 

Caracterizarea fizico-chimică și organoleptică a produsului 
Umidi-

tate (%) 

Substanță 

uscată (%) 

Grăsime 

(%) 

Grăsime în 

substanța 

uscată (%) 

Proteină 

(%) 

Cenușă 

(%) 

Clorură 

de sodiu 

(%) 

Valoare 

energetică 

(kcal/100g) 

51,26 48,74 23,00 48,18 21,91 3,29 1,51 299,28 

 

Valoarea energetică - kcal/100g = 9 x grăsime (%) + 4 x [proteină 

(%) + hidrați de carbon (%)]  

Hidrați de carbon (%) = 100 - [umiditate (%) + grăsime (%) + 

proteină (%) + cenușă (%)] 
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Caracterizarea fizico chimică a branzei mozarella realizată 

din branză topită 
Caracteristici Brânza mozzarella din lapte de vacă 

Apă 64,05% 

Grăsime (în produsul total) 11% 

Lactoză 3,4% 

Sare 2,08 % 

proteine, g/ 100 g 18,24% 

lipide, g/ 100 g 30,60 

glucide, g/100 g urme 

Kcal 186,60 

 

Caracterizarea organoleptică a branzei mozarella realizată din 

branză topită 
Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Aspect 

- exterior 

 

- interior 

Suprafaţă netedă, lucioasă, fără coajă şi fără pete de 

mucegai; 

Pastă curată, fină, omogenă, fără goluri de aer, fără 

cristale de săruri de topire, cu adaosuri uniform 

repartizate, fără corpuri străine. 

Culoare - albă - gălbuie 

Consistenţa - moale, de cremă, onctuoasă, până la uşor tare şi elastică 

Miros - plăcut, specific sortimentului, şi/sau adaosurilor folositr, 

fără miros străin. 

Gust - plăcut, cracteristic sortimentului şi adaosurilor folosite; 

gust potrivit de sărat, fără gust străin, fără cristale de 

săruri de topire perceptibile la masticaţie. Nu se admite 

gust străin, nespecific. 
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Schema tehnologică 

Pastificare 

Amestecare 

Topire 

Omogenizare 

Răcire 

Mărunțire 

Depozitare 

Mozzarella Mozzarella 

Sare Sare 

Depozitare 

Ambalare 

Unt Unt 

Brânză mozzarella 
realizată din brânză 

topită

Brânză mozzarella 
realizată din brânză 

topită

Brânză fermentatăBrânză fermentată

Malaxare 

Topire 
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PIZZA 

Coordonator: Conf.Dr. Ing. Ioan DAVID 

Student: Leontin-Ioan GLAVA 

Descrierea produsului.  

Pizza, un fel de mâncare ce 

se presupune că este 

originară în Italia, mai precis 

din Napoli. Este o pâine plată, 

de obicei formă rotundă, 

acoperită cu un sos de roşii şi 

cu brânză, plus alte topping-

uri, este preparată la cuptor. Pizza modernă a luat naştere în 

1889 şi este atribuită unui brutar, Raffaele Esposito, care, 

pregătind o pizza specială în cinstea unei vizite a regelui italian 

Umberto I şi reginei Margareta.  

Caracterul inovativ: 

Proteinele glutenice, gliadina şi glutenina, din făina de grâu au 

proprietăţi de panificaţie unice. Acest lucru se datorează 

faptului că la frământare, în prezenţa apei, ele absorb apa, se 

umflă şi formează glutenul. În aluat, glutenul se prezintă sub 

forma unei faze proteice continue formată din pelicule subţiri 

care acoperă granulele de amidon şi celelalte componente 

insolubile din făină formând un tot unic, structura aluatului. 

Pentru ca structura aceasta să fie rezistentă, este necesar ca 

făina să aibă un conţinut suficient de proteine glutenice astfel ca 

peliculele de gluten să acopere întreaga suprafaţă la granulele de 

amidon, la particulele de tărâţe şi a altor componenţi insolubili ce 
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fac parte din aluat. În caz contrar, aluatul nu are o structură 

legată, rezistentă. Absenţa xilanazei chiar dacă nu afectează 

semnificativ elasticitatea pâinii, influenţează negativ volumul şi 

porozitatea acesteia. 

Folosirea xilanazei ar putea provoca redistribuirea apei din 

pentozani în faza gluten, favorizând extensibilitatea şi având ca 

rezultat o comportare mai bună la coacere. 

Schema tehnologică 
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DULCEAȚA SAVOR 
Coordonator: Ș.l. Dr. Ing. Delia DUMBRAVĂ 

Studentă: Maria-Cristina Doandeș 

 

Descrierea produsului: Dulceața 

Savor obținută din fructe de 

cătină (Hippophae rhamnoides L.), 

cu lămâie (Citrus limon) și 

cardamon (Elletaria cardamonum), 

conține cantități importante de 

polifenoli și vitamina C, are o bună 

activitate antioxidantă. 

Prezența antioxidanților 

îmbogățește produsul atât cu 

valoarea nutrițională, cât și cu cea 

funcțională. Prin urmare, aceste 

produse ar putea fi recomandate ca produse nutritive bogate în 

vitamine și antioxidanți multibenefice pentru consumatori . 

Materii prime și auxiliare: fructe de cătină (Hippophae 

rhamnoides L.) , zahăr brun ( din trestie de zahăr), respectiv 

zahăr alb ( din sfeclă de zahar), lămâie (Citrus limon) și 

cardamon (Elletaria cardamonum).  

Fructele de cătină (Hippophae rhamnoides L.) 

Fructele de cătină (Hippophae rhamnoides L.), conțin vitamina A, 

C, complexul B, E, P, K, F și microelemente precum fosfor, 

potasiu, magneziu, calciu, fier și sodiu. Catina este bogată și în 

beta-caroten, dar si pectine, zaharuri, aminoacizi esențiali și 

acizi grași esențiali. 

Cătina este considerată un bun antiinflamator, cicatrizant, 

antibiotic, astringent, anticancerigen. Ea este indicată și pentru 

tratarea afecțiunilor ficatului, splinei și rinichilor. 

Poate fi folosită în curele de slăbire deoarece inhibă pofta de 

mâncare, dar în același timp vitaminizează organismul. 

 

http://stiri.apropotv.ro/cotidian/util/sfecla-rosie-recomandata-in-combaterea-afectiunilor-ficatului-5083754
http://stiri.apropotv.ro/cotidian/util/sfecla-rosie-recomandata-in-combaterea-afectiunilor-ficatului-5083754
http://stiri.apropotv.ro/tags/apropo.ro%20te%20vrea%20sanatos
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Lămâia (Citrus limon) 

Efectele pozitive ale lămâiei asupra sănătății se datorează mai 

multor elemente nutritive din compoziția acesteia: vitamina C, 

vitamina B, fosfor, proteine și carbohidrați. Lămâia este un fruct 

care conține flavonoide, substanțe care dețin proprietăți cu rol 

antioxidant și anticancerigen. Aceasta ajută și la preîntâmpinarea 

declanșării diabetului, a constipației, hipertensiunii arteriale, 

contribuie la îngrijirea pielii, a dinților, în cazul indigestiei dar și 

a altor probleme de sănătate 

Zahărul brun 

Zahărul brun conține melasă, aceasta fiind constituită din o serie 

de minerale ( calciu, potasiu, magneziu și fier) și apă,având o 

valoare calorică ușor mai mică decât zahărul alb. 

Acestea oferă energie întregului organism pentru activităţile din 

timpul unei zile solicitante. 

Chiar dacă zahărul brun oferă o cantitate redusă de minerale, 

este unul dintre alimentele pe care-l  putem include în 

alimentaţie, printr-un consum  moderat, astfel încât sursele de 

minerale să fie obţinute din alimente diversificate, consumate pe 

durata unei zile. 

Valoare energetică: 

173 kcal / 722 kJ 

Valoare nutrițională: 

Proteine:  0,686 g 

Glucide:41,435  g 

Lipide: 0,541  g 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/vitamina-c_2647
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BRIOŞE MUFFIN QUEEN 
Coordonator: Conf.Dr. Corina MIȘCĂ 

Studentă: Andreea CĂLUȚOIU 

Materii prime și auxiliare: 

făină de migdale,lapte de 

migdale, magiun de prune, 

praf de copt, ouă, unt, 

făina de grâu, zahăr, 

esență de vanilie. 

Caracterul inovativ:  

Interesul a fost mult mai 

mare pentru evaluarea 

încărcăturii cu 

microorganism patogene a 

căror existență ar putea 

afecta starea de sănatate 

a consumatorului. 

Menționez faptul ca am 

fost interesată de 

schimbarea materiilor prime din compoziția standard a unei 

brioșe și asa am ajuns să înlocuiesc laptele de vacă cu laptele de 

migdale, iar făina de grâu cu făina de migdale. Studiind materiile 

prime mai sus menționate am ajuns la concluzia că pot realiza un 

produs natural unic și tot odată să încorporez și un produs 

traditional românesc adică am făcut și folosit magiunul de prune 

fără zahăr. Am cercetat foarte mult materiile prime ale brioșei 

din dorința de a aduce un aport de energie consumatorului 

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 
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colesterolului din sânge dar şi la prevenirea diabetului zaharat, 

are efecte antiinflamatorii, antispasmodice şi hidratante. 

Prunele sunt benefice pentru sănătate atât consumate în stare 

proaspătă cât şi deshidratate conţinând surse minerale, fibre , 

vitamine dar şi antioxidanţi.  

Schema tehnologică  

Dozarea 
componentelor

Omogenizare 

Umplerea formelor

Răcire

Recepție materie 
primă

 Coacere  

Depozitare 

Ambalare 

Cernere 
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BĂUTURI ALCOOLICE INDUSTRIALE 

AROMATIZATE 
Coordonatori: Asist. Dr. Ing. Diana MOIGRĂDEAN 

Prof. Dr. Ing. Mariana-Atena POIANĂ 

Studentă: Luminița-Niculina BĂLOI 

 

Scopul acestui studiu constă în 

obţinerea şi caracterizarea unor 

băuturi alcoolice industrial 

aromatizate. Materia primă 

folosită de noi pentru 

prepararea băuturilor alcoolice 

industriale aromatizate este 

votca obținută prin fermentația 

alcoolică a zahărului din cartofi 

sau cereale (porumb, orz, etc.) 

care conțin amidon, urmată de 

distilarea și rectificarea sa. 

În procesul de aromatizare a 

votcii cu plante s-au folosit 

macerate din diverse plante 

precum: rozmarin (Rosmarinus 

officinals L.), mentă (Mentha 

piperita L.), salvie (Salvia 

officinalis), cimbru (Thymus 

vulgaris L.), roiniță (Melissa officinalis L.), flori de soc (Sambucus 

L.) și scorțișoară (Cinnamomum cinnamomum L.). Maceratele au 

fost preparate din plante aromatizate folosind ca soluție de 

extracție votca cu un grad alcoolic de 40% (v/v) în raport de 1:25 

(g/v). Timpul de extracție a fost de 72 ore la temperature 

camerei. 

Obiectivul acestui studiu a fost obţinerea a 5 sortimente de 

băuturi alcoolice industriale aromatizate: 
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1. Votcă cu flori de soc; 

2. Votcă cu mentă, cimbru și scorțisoară; 

3. Votcă cu scorțișoară și rozmarin; 

4. Votcă cu salvie și mentă; 

5. Votcă cu roiniță. 

Zahărul a fost adăugat sub formă de zahăr caramelizat şi a fost 

utilizat pentru îmbunătățirea gustului și pentru a da culoare 

băuturilor alcoolice.  

Caracteristicile organoleptice ale  sortimentelor de băuturi 

alcoolice industriale aromatizate 

 

 

 

 

Caracte-

ristici 

Sortimentul 

Votcă cu 

flori de soc 

Votcă cu 

mentă, 

cimbru și 

scorțisoară 

Votcă cu 

scorțișoar

ă și 

rozmarin 

Votcă 

cu 

salvie și 

mentă 

Votcă cu 

roiniță 

Gust Gust plăcut, 

specific 

plantelor 

aromatizate 

utilizate ca 

extract, puțin 

dulceag 

Gust plăcut, 

specific 

plantelor 

aromatizate 

utilizate ca 

extract, puțin 

dulceag 

Gust plăcut, 

specific 

plantelor 

aromatizate 

utilizate ca 

extract, 

puțin dulceag 

Gust 

plăcut, 

specific 

plantelor 

aromatizat

e utilizate 

ca extract, 

puțin 

dulceag 

Gust plăcut, 

specific 

plantelor 

aromatizate 

utilizate ca 

extract, puțin 

dulceag 

Culoare Galben pal Galben pal Galben pal Galben pal Galben pal 

Miros Specific 

plantelor 

aromatizate 

Specific 

plantelor 

aromatizate 

Specific 

plantelor 

aromatizate 

Specific 

plantelor 

aromatizat

e 

Specific 

plantelor 

aromatizate 

Aspect Perfect 

limpede 

Perfect 

limpede 

Perfect 

limpede 

Perfect 

limpede 

Perfect 

limpede 
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Schema tehnologică 

Caramelizare 

Omogenizare 

Maturare 

Îmbuteliere 

Macerare 

Etichetare 

Apă Apă Zahăr Zahăr 

Fierbere 

Sticle Sticle 

Votcă Votcă Plante aromatizantePlante aromatizante

Macerat alcoolic 
din plante 

aromatizate

Macerat alcoolic 
din plante 

aromatizateSirop Sirop 
Amestecare 

Etichete Etichete 

Băuturi alcoolice 
aromatizate

Băuturi alcoolice 
aromatizate  
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CIOCOLATĂ CU SUBPRODUSE REZULTATE 

LA PRELUCRAREA FRUCTELOR  
Coordonatori științifici: 

Asist. Dr. Ing. Diana MOIGRĂDEAN 

Prof. Dr. Ing. Mariana-Atena POIANĂ 

Student: Iasmina Corina TOILĂ 

 

Descriere Produsele secundare 

rezultate în urma prelucrării 

fructelor sunt considerate astăzi o 

sursă ieftină de componente 

valoroase datorită reciclării lor în 

industria alimentară ca aditivi în 

diferite produse. Cantitatea 

semnificativă de semințe  și coajă de 

fructe nevalorificate  pot fi utilizate 

ca ingredient bioactiv pentru 

obținerea de noi produse alimentare 

cu proprietăţi nutritive ridicate.  

Scopul studiului a fost obţinerea ciocolatei cu lapte şi adaus de 

produse secundare rezultate în urma prelucrării fructelor (mere 

și pere) în industria alimentară, adăugate sub formă de pulbere și 

determinarea proprietățile antioxidante ale probelor din 

sortimentele de ciocolată obţinute. 

Obiectivele urmărite în cadrul părţii experimentale constau în: 

 Deshidratarea subproduselor secundare rezultate în urma 

prelucrării fructelor (mere și pere) folosite ca adaos în 

ciocolată; 

 Obţinerea sortimentelor de ciocolată simplă şi cu adaos 

de produse secundare rezultate în urma prelucrării 

fructelor (sub formă de pudră de mere şi pere); 

 Analiza senzorială și fizico-chimică a sortimentelor de 

ciocolată. 
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Produsele secundare rezultate în urma procesării fructelor au 

fost deshidratate la o temperatură medie de 650C timp de 12 

ore, folosind un aparat de deshidratare a produselor alimentare, 

până la un conținut de umiditate de 20%.  

S-au obținut diverse sortimente de ciocolată cu lapte şi adaus de 

diferite procente de produs secundar de prelucrare a fructelor 

(2%, respectiv 4%). 

Proprietăţile fizico-chimice si senzoriale precum şi valoarea 

nutriţională a sortimentelor de ciocolată 
CARACTERISTICILE PRODUSULUI 

 

 

INGREDIENTE 

 Ciocolată cu pudră de mere 

Ingrediente: zahăr, lapte praf, unt (65% grăsime), cacao, 

pudră de mere deshidratate (2 şi 4%), apă.   

 Ciocolată cu pudră de pere 

Ingrediente: zahăr, lapte praf, unt (65% grăsime), cacao, 

pudră de pere deshidratate  

(2 şi 4%), apă. 

 

 

 

CARACTERISTICI 

FIZICO –CHIMICE 

 Conţinut de apă, (max.) – 1.4 %; 

 Grăsime/SU, (min.) – 3.2%; 

 Lactoză/SU, (min.) - 7-7.5%; 

 Substanţă grasă totală, (min.) 29-30%; 

 pH = 5.5-6.5; 

 Cenuşă  totală (max.) -  1.6%; 

 Cenuşă insolubilă în HCl (max.) -  0.11 % 

 

 

CARACTERISTICI 

SENZORIALE 

 Aspect-exterior: suprafaţă lucioasă, fără pete, 

zgârieturi sau goluri de aer; 

 Interior: ciocolată cu masa compactă şi consistență 

omogenă; 

 Culoarea: brun închisă; 

 Consistenţa: tare şi puţin casantă; 

 Gustul şi mirosul: plăcut, aromat, caracteristic 

sortimentului de ciocolată  

cu gust şi miros specific subprodusului adăugat; 

 Fineţea: produsul este onctuos. 

 

VALOARE 

NUTRITIONALA 

 

 Calorii (100g): 2100 kj/ 505 kcal 

 Carbohidraţi (100g): 56 g  

 Fibre (100g): 2,0 g 

 Proteine (100g): 5,0 g 

 Grăsimi/ Lipide: 29 g 
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Condiţii de depozitare: în locuri uscate, reci şi aerisite. 

Ambalare: Produs ambalat în laboratorul de Tehnologii 

fermentative şi extractive al Facultăţii de Tehnologia Produselor 

Agroalimentare din cadrul Universităţii de Ştiinţe agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timişoara. 

Termen de valabilitate: 6 luni de la data fabricatiei, 

inscripţionată pe ambalaj. 
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Schema tehnologică 

Dozare 

Mulare 

Răcire 

Scoatere din forme

Măcinare 
subproduse

Ambalare 

Lapte praf Lapte praf Unt Unt 

Fierbere 

Deshidratare 

Subproduse 
deshidratate
Subproduse 
deshidratate

Apă Apă Cacao Cacao Subproduse din fructe
(mere și  pere)

Subproduse din fructe
(mere și  pere)

Zahăr Zahăr 

Amestecare 

Ciocolată cu subproduse 
din fructe

Ciocolată cu subproduse 
din fructe

Dozare Dozare Dozare Dozare 
Dozare 

Apă Apă 

Sirop de zahărSirop de zahăr

Pudră de 
subproduse din 

fructe deshidratate
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BRAGA 
Coordonator: Ș.l. Dr. Ing. Bogdan RĂDOI 

Studentă: Ramona-Andreea PROȚ  

 

 Materii prime:  

- Cereale: grâu, 

secară, orz, 

porumb 

- Apă 

Materii auxiliare: 

Condimente aromate 

ce pot fi folosite în 

preparearea bragăi: 

- vanilie (din păstaie 

de vanilie culeasă 

din arbore de vanilie) 

- scorțișoară 

Rețeta de fabricație și procesul tehnologic: 

Rețeta BRAGĂI este una veche, fiind transmisă din generație în 

generație. Băuturile mai mult sau mai puţin alcoolice pe bază de 

cereale se întâlnesc în Anatolia sau Mesopotamia încă din mileniul 

VIII î.Hr. şi sunt menţionate de istoricul grec Xenofon în secolul 

IV î.Hr..  

Sub denumirea de boza(bragă) se întâlneşte abia în veacul al X-

lea la populaţiile turcice din Asia Centrală, urmând ca expansiunea 

Imperiului Otoman să o popularizeze peste tot în Balcani, ca pe o 

băutură ce combate canicula, revigorează și revitalizează. 

Caracterizarea fizico-chimică și organoleptică a produsului 

obținut:  

Braga este tulbure, mucilaginoasă, cu substanțe coloidale în 

suspensie, datorită conținutului mare de extract cu substanțe 

hrănitoare. Uneori poate conține cantități foarte mici de alcool și 

este acidulată de la fermentație.  
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Braga conține cantități foarte mari de vitamina B (B1, B2, B3, B6, 

B12) și vitaminele A și E, precum și alte elemente nutritive, cum 

ar fi proteine, calciu, fosfor, fier și zinc.  

În timpul fermentaţiei, în bragă se produce acid lactic, un tip de 

acid rar întâlnit în produsele alimentare, care ajută digestia. Este 

bine cunoscut faptul că, sportivii trebuie să consume acid lactic 

pentru a crește rezistența la efort fizic. Ei bine și braga conține 

o cantitate însemantă de acid lactic, ceea ce o face foarte 

recomandată pentru consumul sportivilor, înlocuind cu succes 

produsele lactate, dar și o serie de supliemente sportive, pline de 

substanțe care fac mai mult rău decât bine, pe care cei care 

depun foarte mult efort fizic, le utilizează. 

Acest lichid îți poate oferi energia de care ai nevoie și-ți poate 

revitaliza întregul organism. Este demonstrat științific faptul că 

braga conține un număr foarte mare de probiotice, ceea ce o 

recomandă spre consum sportivilor, femeilor gravide și celor care 

au născut. 

Compusă din secară și alte cereale, braga este singurul aliment cu 

conţinut natural de siliciu. Siliciul funcţionează ca un magnet 

pentru fixarea mineralelor şi a vitaminelor din alimente, jucând un 

rol esenţial pentru sănătatea pielii, a buzelor, unghiilor, a părului 

şi a oaselor. 

Beneficii ale consumului de bragă: 

 oferă energia de care are nevoie organismul;  

 stimulează secreția de lapte la femei după naștere, datorită 

prezenței acidului lactic; 

 revitalizează întregul organism; 

 reface flora intestinală după tratament cu antibiotice; 

 ajută corpul să lupte împotriva virușilor ; 

 ajută la refacerea rapidă în caz de oboseală intelectuală; 

ajută persoanele astenice şi persoanele care sunt în 

convalescenţă. 

 

 



TPA STUDENTFEST 2017 
  

 

 

 

106 

Schema tehnologică  

Măcinare 

Amestecare 

Fierbere 

Coacere 

Fermentare 

Repaus 

Secară Secară 

Încolțire 

Răcire 

Rupere și 
înmuiere 

Modelare 

Mălai Mălai 

Grâu Grâu Porumb Porumb Orz Orz 

Uscare 

Apă fiartăApă fiartă

Recepție 

Recepție 

Apă Apă 

Malț Malț 

Apă fiartăApă fiartă

Ambalare 
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HALVIDIA-”HALVA” DIN MIEZ DE NUCĂ 
Coordonatori:   Asist.Dr.Ing. Viorica – Mirela POPA 

Conf.Dr.Ing. Diana Nicoleta RABA 

Student: Consuela Diana BITA 

Descrierea produsului: Halvaua 

este caracterizată de o 

compoziție nutrițională 

echilibrată, reprezintă o 

importantă sursă de lipide și 

glucide și conține calciu, fier, 

vitamina B1 și E. 

Scopul a constat în dezvoltarea 

și caracterizarea fizico – chimică 

a unui produs alimentar de tip 

”halva” prin înlocuirea materiilor 

prime: semințe de susan și 

floarea – soarelui cu materiile 

prime: miez de nucă și semințe 

de dovleac. 

Materii prime și auxiliare: miez de nucă, semințe de dovleac, 

miere, esență de rom 

Miezul de nucă. Din cele mai vechi timpuri nucile au fost 

considerate un aliment benefic pentru sănătate, ele fiind folosite 

chiar şi în tratarea unor afecţiuni. Cu un conţinut bogat de 

nutrienţi, consumul acestora este extrem de benefic pentru 

organism. Nucile conţin minerale precum fier, fosfor, potasiu, 

magneziu, iod, vitaminele A, B, C, E şi P, peste 20 de aminoacizi, 

grăsimi nesaturate şi proteine. De aceea ele rămân un aliment de 

bază în cadrul unei diete sănătoase. O alimentaţie bogată în nuci 

previne apariţia cancerului la sân, datorită conţinutului de acizi 

graşi Omega 3, a unor antioxidanţi, polifenoli şi fitosteroli. 

Semințele de dovleac constituie o adevarata sursa de sanatate 

si ajuta la prevenirea si vindecarea a numeroase afectiuni. au 

numeroase beneficii si contin minerale precum fosfor, magneziu, 
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mangan, fier si cupru, zinc, dar si vitamina K. Consumate crude 

sau amestecate cu alte ingrediente, semințele de dovleac te pot 

ajuta să ai o sănătate de fier. Consumul regulat de semințe de 

dovleac ajută și la menținerea sănătății inimii. Acestea conțin 

foarte mult magneziu, care ajută la crearea de ATP (adenozin 

trifosfat, moleculele energetice ale corpului), sinteza ARN și 

ADN-ul, de pompare a inimii, formarea corectă a oaselor și 

dinților, relaxarea vaselor de sânge și o funcție intestinală bună. 

Mierea este un produs apicol obținut prin transformarea și 

prelucrarea nectarului de către albine și depozitat în celulele 

fagurilor pentru a constitui hrană populației din stup. Obținerea 

mierii este scopul principal al apiculturii din prezent și din trecut.  

Mierea este un aliment cu gust dulce și parfumat, cu aspect 

semifluid, vâscos sau cristalizat și culoare specifică, având un 

conținut mare de zaharuri și substanțe minerale, vitamine, 

enzime, acizi organici.  

Proprietăți fizico– chimice 

Umiditate: 9.76% 

Lipide: 33.5%  

Cenușă: 3.20 

pH: 6.37 

Valoare energetică: 

478.572 Kcal/2001.38 Kj 
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PATE DIN CARNE DE FAZAN 
Coordonatori:   Asist.Dr.Ing. Viorica – Mirela POPA 

Conf.Dr.Ing. Diana Nicoleta RABA 

Student: Gabriel - Narcis ȚUȚUC  

Denumirea comercială: PATE 

VÂNĂTORESC 

Sortimente: 

Pate din carne de fazan cu 

caise deshidratate  

Pate din carne de fazan cu 

leuștean și sâmburi de caise 

Descrierea produsului: Pateul 

din carne de fazan realizat în 

cadrul prezentului proiect 

reprezintă produsul obținut din 

măcinarea și omogenizarea unui 

amestec de carne de fazan, 

ficat de fazan, supă de fazan, 

unt, 

ceapă, usturoi și condimente. După 

omogenizare, au fost adăugate caisele 

deshidratate, respectiv în al doilea 

sortiment, leuștean și sâmburi de caise. 

Amestecul astfel obținut a fost 

sterilizat și apoi ambalat în borcane cu 

capac ermetic.   

Carnea de fazan (111 calorii)   

Gram cu gram, carnea de vânat conţine mai puţine grăsimi chiar şi 

decât un piept de pui. Are cea mai mare cantitate de proteine şi 

cel mai puţin colesterol decât orice carne de pe piaţă. Nu 

degeaba nutriţionistii au numit-o „carnea perfectă”. Carnea de 

fazan este foarte bogată in proteine, neavând aproape deloc 

lipide, insă fiind bogată in fier si fosfor. 
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Caise deshidratate. Conținutul de minerale - fier, magneziu, 

potasiu, calciu, fosfor, cupru, iod, cobalt, siliciu, zinc, dar și 

elemente rare cu o importanță imensă pentru menținerea 

sănătății - argint, titan, molibden, nichel este mult mai mare in 

caisele uscate decat in cele proaspete. Un set de vitamine (C, A, 

PP, și vitaminele din grupul B) asociate cu pectină și cu acizi 

organici, fac o combinaăie redutabilă ce poate elimina din 

organism chiar radionuclizi și metale grele. 

Leuștean este o plantă aromatică de origine mediteraneană, 

cunoscută şi apreciată din antichitate, atât în scop culinar cât şi 

medicinal. Toate părţile plantei conţin ulei volatil, gumirezine, 

taninuri, grăsimi şi săruri minerale. Leuşteanul are acţiune 

antiinflamatorie, antibacteriană, antiparazitară, antivirală, 

antifungică, antiinflamator. 

Sâmburi de caise, conțin pe lângă proteine, acizi grași, vitaminele 

A, C, grupul vitaminic B, betacaroten, minerale - fier, magneziu -, 

și au un conținut bogat în vitamina B17 - amigdalină. Sâmburii de 

caisă, au cel mai mare conținut de amigdalină, toate semințele din 

fructe, cu excepția citricelor, conțin amigdalină, de unde și gustul 

amărui specific, dar cea mai mare concentrație de vitamina B17, 

se găsește în sâmburii de caisă cu gust amărui.  Deşi în multe 

locuri este considerată o metodă neconvenţională, vindecarea 

cancerului cu vitamina B17 este posibilă în prezent în clinici din 

ţări precum Anglia, Germania, Mexic, Elveţia. 

 

http://www.biaplant.ro/articole/portocale--mandarine--clementine-si-fructul-de-pomelo--multiple-beneficii-pentru-sanatate.html
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SPICY CHOCO 
Coordonatori:  As. Dr. Ing. Camelia MOLDOVAN  

             S.l. Dr. Ing. Delia-Gabriela DUMBRAVĂ 

Studentă: Paula Amalia ȚOLAȘ   

Descriere produs Spicy Chocolate se 

prezintă sub dou ă variante: - cu 

vanilie si scortisoara; - cu vanilie si 

piper.  este un produs realizat din 

ingrediente naturale fă ră adaos de 

zahăr.  este potrivit și pentru dieta 

persoanelor cu diabet zaharat, 

deoarece : - indicele glicemic al 

steviei (indulcitor) este 0; - 

exctractul de castravete amar are 

proprietăți hipoglicemiante. 

Momordica charantia (castravetele 

amar) este o legumă săracă în calorii, 

zaharuri și grăsimi, dar cu un conţinut ridicat de polifenoli, fibre, 

antioxidanţi, vitamine. Conţine compuși similari insulinei, și unii 

alcaloizi cu proprietăţi hipoglicemiante și de aceea este 

considerat ”insulina vegetală” a diabeticilor. De asemenea, în 

compoziţia chimică a castravetelui amar au fost identificate mai 

multe substanţe cu acţiune anticancerigenă și antitumorală. 

Stevia rebaudiana are o putere de îndulcire de 300 de ori mai 

mare decât cea a zahărului, este bogată în stevioglicozide (care 

dau gustul dulce), în fibre alimentare, vitaminele A și C, elemente 

minerale (zinc, calciu, fosfor, magneziu, crom). Aceasta este un 

îndulcitor natural care nu prezintă nici un risc pentru sănătate, 

reglează nivelul zahărului din sânge, nu conţine calorii și nu 

îngrașă, împiedică apariţia cariilor dentare (efect anticariogenic), 

stimulează energia mentală, reglează pofta de mâncare, reglează 

presiunea sanguină. 

Diabetul este o tulburare a metabolismului (metabolismul 

inseamna procesele prin care organismul nostru utilizeaza 
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mancarea digerata pentru crestere si pentru obtinerea energiei). 

Majoritatea alimentelor pe care le ingeram sunt descompuse pana 

la glucoza,forma sub care exista zaharul in sange. Glucoza este 

principala sursa de combustibil pentru organism. Dupa digestie, 

glucoza trece in fluxul sangvin, acolo unde este folosita de catre 

celule pentru crestere si pentru obtinerea energiei. Pentru ca 

glucoza sa poata patrunde in interiorul celulelor este nevoie de 

prezenta insulinei.Insulina este un hormon produs de pancreas, 

care este o glanda de dimensiuni mari aflata in spatele 

stomacului. 
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DUOS HEALTHY 
Coordonatori: As. Dr. Ing Camelia MOLDOVAN  

         S.l. Dr. Ing. Delia DUMBRAVA 

Studentă: Anamaria Cristina CRAINIC 

Descrierea produsului: Mierea de 

Manuka este o miere monoflora, 

unica in lume, adunata si 

preparata de albinute din floarea 

arborelui de Manuka 

(Leptospermum Scoparium), 

arbore care creste numai in 

insulele salbatice si nepoluate ale 

Noii Zeelande. 

Fructele de cătină prezintă 

proprietăți deosebite cu aplicații 

în fitoterapie; sunt bogate în 

vitamina C conţinut bogat în ulei, 

extrem de benefic în afecţiunile 

pielii. Sucul din fructe de cătină presate poate fi consumat ca 

atare sau transformat în sirop, cu multiple beneficii pentru 

sănătate. 
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DULCEAȚĂ DIN SFECLĂ ROȘIE 
Coordonatori: Asist. Dr. Ing Camelia MOLDOVAN  

         Conf. Dr. Ing. Diana Nicoleta RABA 

Studentă: Denisa NICOARĂ  MARTINCONI 

Descrierea produsului: Dulceaţa de 

sfeclă rosie este un preparat clasic, 

ce prezinta in compoziţia s-a bucăţi 

ferme confiate in siropul dulce. Cu 

un gust dulce acrişor şi culoare 

deosebită, se poate servi atât ca 

desert, cât şi alături de diferite 

fripturi şi preparate din peşte. 

Ingrediente: sfeclă roşie, zahăr, 

lămâie 

 

Valoare nutrițională 

Proteine 1,75 % 

Lipide 0,41 % 

Glucide  55,85 % 

Valoare energetică     

100 g produs   

563,33kcal  
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CÂRNAȚI CU GHIMBIR 
Coordonator: Conf.Dr. Corina MIȘCĂ 

Studentă: Ing. Simion Cosmina 

 

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, 

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. 
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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. 

 

 
 



TPA STUDENTFEST 2017 
  

 

 

 

118 

 
 

 

FRUTATĂ de CARAȘ-PMF 
Coordonator: Ș.l.Dr.Ing. Alexandru RINOVETZ 

Student: George CURESCU   

Materii prime: pălincă de mere, 

miere, mix fructe de padure 

Rețeta și procesul tehnologic de 

fabricatie 

Rețeta este una proprie, aparuta 

ca o curiozitate, avand ca baza de 

pornire „obtinerea visinatei”, 

pentru care – dupa cum se stie – se 

utilizeaza cu predilectie alcoolul 

rafinat (industrializat). Chiar daca 

in componenta visinatei fructul este 

prezent, extractul alcoolic final nu 

poate fi clasificat ca si fermentat 

natural. Diferentierea produsului este data de introducerea in 
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procesul de fermentare a palincii de mere si a mierii de albine, 

produse artizanale, din productia proprie. 

Indicatori de calitate:  

Brix : 25.9% continut in substanta uscata 

Aciditate : 0.81 g acid acetic  / 100 ml alcool 

Capacitatea antioxidanta : 34.747 mg/L 

Polifenoli : 0.414 µmoliGAE/L 

Grad alcoolic : 27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schema tehnologică 
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Fermentare primară
(2 săpt.)

Fermentare secundară
(5 săpt.)

Decantare 

Filtrare

Ambalare

Borhot

Pălincă din mere Miere polifloră Fructe de pădure
(mix congelat)

Fructată

Ambalaj 
sticlă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĂUTURI FUNCŢIONALE “READY TO 
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DRINK” PE BAZĂ DE ZER 
Coordonatori:  Conf.Dr.Ing. Diana DOGARU 

  Conf.Dr.Ing. Florina RADU 

 Student: Adrian VOCHIȚA  

Descrierea produsului: Una 

dintre contribuţiile acestui 

proiect implică elaborarea 

şi optimizarea obţinerii 

unor băuturi cu un bogat 

conţinut proteic într-un 

mod simplu şi la îndemâna 

oricărui consumator. Acest 

studiu încearcă să 

stabilească reţete optime 

de obţinere a unui 

asemenea produs cu 

conţinut proteic ridicat în 

cadrul laboratorului 

disciplinei de Tehnologia 

laptelui a facultăţii. 

Fructele reprezintă  un 

potenţial valoros de vitamine ( A, C, E) fibre, substanţe cu 

caracter antioxidant, care stimulează sistemul imunitar, 

îmbunătăţesc caracteristicile organoleptice ale produsului 

conferindu-i un grad de acceptabilitate mai ridicat pentru 

consumator.ste cunoscut din timpuri străvechi şi folosit ca atare  

Zerul este unul dintre cele mai valoroase subproduse din industria 

laptelui, obţinut de regulă în procesul tehnologic de obţinere a 

brânzeturilor proaspete. Scopul proiectului este de a folosi zerul 

în obţinerea unor produse alimentare noi. În zilele noastre există 

o permanentă preocupare pentru recuperarea eficientă a 

subproduselor din industria laptelui, în special pentru nutriţia 

umană.Propunerea noastră sunt băuturi funcţionale tip “ ready to 
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drink” pe bază fie de zer proaspăt fie pe bază de zer praf cu 

adaosuri de fructe, cacao, legume. 

Ingrediente: Zer, fructe, ciocolată 

Schema tehnologică: 

Pasteurizarea laptelui

Răcirea laptelui

Închegarea laptelui 

Prelucrarea coagulului

Curățarea laptelui

Presare 

Omogenizarea laptelui

Recepția laptelui

Adaos arome fructe, 
ciocolata  
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PRODUSE FUNCŢIONALE DIN LAPTE CU 

UTILIZARE DE FORMULE SIMBIOTICE 

DIN SURSE  NATURALE VEGETALE  
Coordonator:  Conf.Dr.Ing. Diana DOGARU 

  Conf.Dr.Ing. Florina RADU 

 Student: Sabin RADU  

Descrierea produsului: Produsul 

realizat este o brânză proaspătă 

obţinută după o reţetă clasică din 

lapte de vacă de pe piaţa locală. Ne-

am propus diversificarea acestui 

produs prin folosirea unor formule 

simbiotice din surse vegetale 

naturale. Astfel am realizat un 

produs de tip aperitiv prin 

utilizarea plantelor condimentare 

(mărar, pătrunjel). 

Plantele condimentare au 

caracteristici antimicrobiene 

dovedite, deci pot prelungi 

termenul de valabilitate al 

produsului (brânza proaspătă are 

termen de valabilitate redus). De 

asemenea plantele condimentare 

utilizate sunt bogate şi din punctul 

de vedere al conţinutului de substanţe antioxidante. 

A doua variantă a produsului este un desert pe bază de brânză cu 

vişine. S-a obţinut un produs gustos şi hrănitor în acelaşi timp, 

fără adaos de zahăr. Folosirea plantelor condimentare şi a 

fructelor a dus la obţinerea unor variante cu un grad ridicat de 

acceptabilitate pentru consumatori, cu proprietăţi organoleptice 

îmbunătăţite. 

Ingrediente: brânză proaspătă de vaci, vișine, condiment. 
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Caracteristici organoleptice și fizico – chimice 
Caracteristici  

Aspect interior  Pastă curată, uniformă, 

frământată, fără goluri  

Culoare  Albă în toată masa 

Consistență  Potrivită, de brânză proaspătă  

Miros și gust Plăcut, de brânză proaspătă  

Grăsime, % faţă de s.u.  18 

Umiditate, %   48 

Substanțe proteice, % 20 

Cenușă, % 2,3 

Aciditate, °T 200 
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Schema tehnologică 

Răcirea laptelui

Pregătirea laptelui 
pentru închegare

Închegarea laptelui 

Depozitare 

Prelucrarea coagulului

Enzime 
coagulante

Enzime 
coagulante

Filtrarea laptelui

Scoaterea coagulului 
din vană

Culturi lactice, 
CaCl2

Culturi lactice, 
CaCl2

Pasteurizarea laptelui

Zer Zer 

Recepția laptelui

Pastificarea și răcirea 
brânzei

Zer 
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SPATĂ PENTRU PROȚAP ASIATICĂ  
Coordonator: Conf. Dr. Ing. Diana Nicoleta RABA 

Student: Alexandru Ionuț POPICĂ  
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MARMELADA FRESH  
Coordonatori:  Ș.l.Dr.Ing. Delia DUMBRAVĂ 

Asist.Dr.Ing. Camelia MOLDOVAN 

Student: Luiza Eugenia TRAILESCU 
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JELEURI GOJII 
Coordonator:  Conf.Dr. Corina MIȘCĂ 

Studentă: Dorina CISMARU 
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TORT RAW VEGAN CU CARAMEL ȘI 

VANILIE 
Coordonator:  Conf.Dr. Corina MIȘCĂ 

Studentă: Alina POP 
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RULADĂ DIN CARNE DE CURCAN CU 

MENTĂ ȘI CAJU 

Coordonator:  Conf.Dr. Corina MIȘCĂ 

Studentă: Ana Maria TRIPON 

Materiile prime și auxiliare 

folosite la prepararea ruladei de 

curcan cu mentă şi caju sunt 

următoarele: piept de curcan, nuci 

caju, frunze de mentă, miere, 

salvie, sare. 

Caracterul inovativ al acestui 

produs îl constituie amestecul de 

dulce și sărat dintre carne și 

miere împreuna cu senzația de 

„fresh” oferita de frunzele de 

mentă. 

Carnea de curcan se enumeră 

printre cele mai sănătoase tipuri 

de carne. Carnea de curcan este 

tot mai mult în atenţia 

consumatorilor, fapt ce se 

datorează nivelului scăzut de grăsime, conţinutului mare de 

proteine şi nutrienţi. Este indicată persoanelor care suferă de 

diabet, deoarece indicele glicemic al acestui tip de carne are o 

valoare mică. Substanţele nutritive a cărnii de curcan sunt: 

niacină, vitaminele B6 şi B12, zinc şi seleniu, aceşti nutrienţi 

susţin sănătatea sistemului cardiovascular. 

Menta. Prin consumul de mentă putem profita de multitudinea 

beneficiilor acesteia asupra ficatului, circulaţiei, tubului digestiv, 

sistemului nervos, vezicii biliare. Ajută digestia grăsimilor 

stimulând secreţia sucului biliar şi ajută la îndepărtarea pietrei 

de la fiere.  
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Caju. Nucile caju fac parte din categoria fructelor uscate, 

asemănându-se cu boabele de fasole la formă și culoare. Pomul 

caju poate ajunge până la 15 metri înălţime şi este mereu verde. 

Este de origine din Brazilia, în secolul XVI a fost dus în Africa şi 

India de către portughezi, mai târziu a fost cunoscut şi consumat 

şi în Europa. 

Mierea de albine este considerată un energizant puternic 

natural. Mierea conține vitamine și minerale pe care corpul le 

poate asimila foarte repede, fapt pentru care ne umple 

organismul cu energie. Principalele substanțe minerale din 

conținutul mierii sunt: calciul, magneziul, fosforul şi potasiu. 

Rețetă: 100 g piept de curcan, 32 g nuci caju, 10 g miere, 0,72 g 

mentă, 0,29 g sare, 0,29 g salvie. 
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Schemă tehnologică 

Condimentare 

Maturare 

Coacere 

Răcire 

Feliere 

Formare crustă

Curățare 

Recepție  

Coacere 

Răcire 

Ambalare 

Depozitare 
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JELEU GELLINI (JELEURI DIETETICE DIN 

FRUCTE, CU ADAOS DE Stevia rebaudiana 

ȘI Momordica charantia) 
Coordonatori:  Ș.l.Dr.Ing. Delia DUMBRAVĂ 

As.Dr.Ing. Camelia MOLDOVAN 

Studentă: Loredana ȘOGAN 
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JELEU DIN SIROP DE SOC 
Coordonatori:  Ș.l.Dr.Ing. Mihaela CAZACU 

Student: Mădălina Cristina BĂIȘAN 

 
 

ȘERBET DE PORTOCALE 
Coordonatori:  Ș.l.Dr.Ing. Mihaela CAZACU 

Student: Ionela Nicoleta BERBECARU 
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