
Dezvoltarea tehnologiilor şi diversificarea 

sortimentului de produse uscate (deshidratate) 

din fructe, calitate garantată

 Sarcinile cercetărilor:

1) Precizarea modificărilor în indicii fizico-

chimici şi tehnologici pe parcursul 

pregătirii fructelor deshidratate îndulcite

Conţinutul lucrării

S-a efectuat valorificarea şi prelucrarea 

semifabricatelor din caise (10 mostre), piersici

(12 mostre) şi prune (5 mostre) cu obţinerea fructelor 

deshidratate îndulcite.

S-a cercetat: soiul, pregătirea prealabilă a fructelor, 

aplicarea agenţilor de sulfitare, adăugarea agenţilor de 

întărire, nivelul de îndulcire, compoziţia zaharurilor



Rezultatele obţinute

Indicatorii fizico-chimici şi organoleptici ai

semifabricatelor şi produsului finit în funcţie de

parametrii cercetaţi.

Concluzii privind aplicarea soiurilor timpurii,

termenele de depozitare a semifabricatelor, datele

iniţiale pentru întocmirea bilanţului material.

Fig.1. Mostrele de semifabricat din  prune, caise, piersici întregi depelate şi nedepelate



Sarcinile cercetărilor:
2) Precizarea parametrilor procesului de neutralizare a 

semifabricatului pregătit conform procedeului de „pH scăzut”

Conţinutul lucrării

S-au  elaborat şi s-au realizat două scheme 

tehnologice, urmărind  modificarea conţinutului de 

fosfor în procesul neutralizării semifabricatului (cu 

ajutorul CaO şi CaCO2) şi pregătirii cireşelor şi 

vişinelor deshidratate îndulcite.

S-a cercetat: temperatura, schema de neutralizare, 

numărul etapelor de neutralizare

Rezultatele obţinute

Schema şi parametrii de neutralizare a 

semifabricatului, incluse în proiectul IT



Sarcinile cercetărilor:

3) Precizarea cerinţelor de calitate a fructelor 

deshidratate îndulcite

Conţinutul lucrării
Compararea a două metode  termogravimetrice (în vid şi 

atmosferică) pentru determinarea fracţiei masice de 
umiditate. Determinări paralele de W şi AW.

Cercetări privind variaţia conţinutului de substanţe 
uscate solubile în fructe deshidratate îndulcite 
obţinute conform reţetelor diferite. 

Determinarea conţinutului de substanţe solubile (SUs) 
în apă pentru fructe deshidratate îndulcite (vişine, 
cireşe, caise, piersici, prune). Prelucrarea statistică a 
rezultatelor încercărilor.

Determinarea (SUs) cu ajutorul a două metode de 
deshidratare a probelor de extract



S-a stabilit prezența unei diferențe constante dintre rezultatele 

măsurătorilor de W, valorile reglementate în SM, după cum urmează:  

1,37±0,23 pentru cireşe şi prune;

1,71 ±0,40 pentru caise şi piersici depelate;

0,59 ±0,25 pentru piersici nedepelate;

2,17 ±0,38 pentru vişine.

Intervalele W – AW şi argumentarea valorilor limite de W şi AW.

S-a stabilit variaţia conţinutului de SUs în limitele 72-77 %  pentru 

cireşe: 75-78 % pentru vişine; 74,3-81,0 % pentru piersici depelate şi  

72,7-73,3 % pentru piersici nedepelate; 69,4-76,4  % pentru caise 

(valori calculate la SU=82,0 %).

Precizarea metodicii de determinare a SUs, 

Rezultatele obţinute au fost folosite pentru reglementarea 

condițiilor tehnice în cadrul elaborării proiectului standardului 

Moldovean „Fructe deshidratate îndulcite”.

Rezultatele obţinute



Tabelul 1.     Determinarea conţinutului de substanţe solubile (SUs) 

în apă pentru caise deshidratate îndulcite. Prelucrarea statistică a 

rezultatelor încercărilor
Nr 

d/o 

Denumirea mostrei Umiditatea, 

W  vid (%) 

Conţinutul de 

SU solubile, 

X  (vid) (%) 

X1, exprimat la 

SU 

X2 exprimat la 

SU 82 % 

74,83 

74,58 

91,01 

90,71 

74,63 

74,38 

Var. 1A /14, osmd 

SUr inainte de 

uscare 41,0 %. 

Zahar imbibat 

46,0 % la SU. 

17,78 

75.64 

75,64 

91,99 

91,99 

75,44 

75,44 

1 

n=4, f=3, t=3,182 (P=0,95),  s=0,549683; Fcr=9.3  x 74,97
b,c

± 

0,874073 

75,73 

75,24 

93,05 

92,44 

76,30 

75,80 

Var.1B /14. osmd. 

SUr inainte de 

uscare 41,0 %. 

Zahar imbibat 

55,0 % la SU. 

18,61 

75,47 

74,97 

92,73 

92,11 

76,04 

75,53 

2 

n=4, f=3, t=3,182 (P=0,95),  s=0,329280; Fcr=9.3  x 75,92
b,c

± 

0,523884 

75,26 

73,77 

87,76 

86,02 

71,96 

70,54 

Var 3 /14, osmd. 

SUr inainte de 

uscare 26,2 %. 

Zahar imbibat 

30,1 % la SU. 

14,24 

73,88 

73,13 

86,15 

85,28 

70,64 

69,93 

3 

n=4, f=3, t=3,182 (P=0,95),  s=0,854688; Fcr=9.3  x 70,77
b,d

± 

1,3598 

72,81 

73,81 

86,49 

87,68 

70,92 

71,89 

Var 4 /14, osmd. 

SUr inainte de 

uscare 29,6 %. 

Zahar imbibat 

39,8 % la SU. 

15,82 

73,77 

74,02 

87,63 

87,93 

71,86 

72,10 

4 

n=4, f=3, t=3,182 (P=0,95),  s=0,525952; Fcr=9.3  x 71,69
b,d

± 

0,836789 

NOTĂ - Valorile medii urmate de aceeaşi literă nu diferă semnificativ în limitele 

 P = 0,95. 

 



Sarcinile cercetărilor:
4) Monitorizarea indicilor de calitate la depozitarea fructelor 

deshidratate îndulcite şi stabilirea termenelor estimative de 

depozitare a produselor cercetate

Conţinutul lucrării

Monitorizarea mostrelor depozitate: caise -10, piersici -14, 
prune-5, vişine-16, cireşe-17, conform: caracteristice 
organoleptice, W, AW, SO2, sorbat de potasiu, pe parcursul 
12 luni.

Cercetări privind finisarea fructelor deshidratate îndulcite 
inainte de comercializare

Rezultatele obţinute

Factori care influenţează calitatea produsului în timpul 
depozitării (AW, nivelul de îndulcire, compoziţia 
zaharurilor, procedeu de pregătire, temperatura, timp).

Temperatura şi termenele estimative de valabilitate a 
produsului.

Paramenrii tehnologici pentru finisarea produselor inainte de 
comercializare.



Fig.2 Imagini ale mostrelor de caise  deshidratate 

îndulcite în timpul depozitării:

iniţial; 7,5 luni; 10,5 luni



Fig.3 Imagini ale mostrelor de vişine  deshidratate 

îndulcite în timpul depozitării:

iniţial; 9 luni; 13,5 luni



Fig.4 Imagini ale mostrelor de piersici deshidratate 

îndulcite în timpul depozitării:

2 luni; 10,5 luni



Fig. 7. Eliminarea zaharisirii nedorite la prunele 

deshidratate îndulcite inainte de comercializare.



Sarcinile cercetărilor:
5) Alcătuirea bilanţului material în producția  fructelor 

deshidratate îndulcite pentru a determina consumurile 

estimative de materie primă şi materiale

6) Elaborarea proiectului  Instrucţiunii 

Tehnologice pentru fabricarea fructelor 

deshidratate îndulcite.

Rezultatele obţinute

Bilanţului material în producția  fructelor deshidratate 

îndulcite

Instrucţiuniea Tehnologică pentru fabricarea 

fructelor deshidratate îndulcite (proiect).
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VIII. Informaţii suplimentare

În cadrul  CT-2 a fost îndeplinită examinarea 

următoarelor proiecte:

 Standardul interstatal GOST „Пельмени 

замороженные. Технические условия”

scr. 01-06/15 din 03.06.15 la 02-12/403 din 

02.06.2015;

 Standardul interstatal GOST „Фрукты 

быстрозамороженные. Oбщие технические

условия” scr. din 02.09.15 la 02-12/570 din 

18.08.2015.
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