
Tema: 3.1.2 Elaborarea fluxurilor 

tehnologice de producere a snacks-

urilor din fructe din grupa pomoceelor 

şi batoanelor naturale în bază de fructe 

uscate

Rezultatul final pentru a.2017:

Scheme tehnologice pentru obținerea 

snacks-urilor din fructe din grupa 

pomoceelor și a batoanelor naturale în 

bază de fructe uscate.

Parametrii tehnologici.



SARCINI CONCRETE:

a) determinarea fazelor şi  operaţiilor tehnologice, 

succesiunii lor în timp, parametrilor tehnologici prin care se 

realizează procesul de preparare a snacks-urilor din fructe de 

măr (mere deshidratate îndulcite);

b) verificarea caracteristicilor de calitate a snacks-urilor 

din fructe de gutui şi măr după prepararea lor şi în timp de 

depozitare;

c)  cercetări comparative privind deshidratarea fructelor 

îndulcite cu ajutorul metodei de convecţie şi combinată 

convecţie + radiaţie infraroşie;

d)  verificarea şi perfecţionarea parametrilor tehnologice 

în procesul  de producere a batoanelor în bază de fructe uscate; 

verificarea caracteristicilor de calitate a batoanelor din fructe 

după prepararea lor şi în timp de depozitare;

e) elaborarea schemelor şi a parametrilor tehnologice de 

producere a snacks-urilor din fructe din grupa pomoceelor şi 

batoanelor naturale în bază de fructe uscate;

f) studierea de oportunităţi de producere a produselor 

deshidratate din grupa sortimentală  snacks-uri de fructe.



REZULTAELE OBŢINUTE şi CONCLUZII

 1. În rezultatul lucrărilor experimentale îndreptate 

spre obţinerea produselor deshidratate din mere 

destinate consumului imediat s-a stabilit următorul:

 - împregnarea cu sirop de zahăr a fructelor de măr 

nu necesită înmuierea prealabilă a structurii;

 - împregnarea merelor pînă la 31-34 % după 

refractometru cu deshidratarea ulterioară pînă la 

umiditate 12-19 % permite obţinerea produsului finit 

cu caracteristici microbiologici potrivite, activitatea 

apei joasă 0,4...0,56 şi mastecabilitate bună;

 - tratarea cu  substanţe sulfuroase a fructelor  la 

pregătirea lor, îmbunătăţeşte aspectul produsului 

final, neafectînd substanţial gustul şi mirosul.



 2. S-a îndeplinit sistematizarea datelor experimentale privind 

modificarea calităţii fructelor de gutui uscate şi produselor de 

tip snăcks-uri pe parcursul a 13 luni de depozitare. S-a 

observat că fructele uscate din gutuie s-au păstrat calitatea 

corespunzătoare pe parcurs de 13 luni, avînd consistenţă dură 

şi brunificarea substanţială a culorii apărută după 6 luni. În 

comporaţie cu gutuiele uscate, fructele pregătite, îndulcite pînă 

la substanţe uscate solubile 36-40 % şi deshidratate au avut  o 

consistenţă potrivită pentru snacks-uri (masticabilitate bună şi 

plăcută), o culoare galben intens, viu, manifestînd după 6,5 luni 

de depozitare o descolorare parţială, la 9,5 luni – nuanţe de  

brunificare a culorii galbene, şi la 13 luni- brunificare deschisă, 

fiind apreciate ca bune şi satisfăcător bune. Utilizarea acidului 

citric în calitate de antioxidant la pregătirea gutuielor (fără 

SO2), permite păstrarea mirosului intens de gutuie, dar nu 

previne brunificarea culorii care apară după 4 luni de 

depozitare.



Fig. 1. Experimente cu mere şi gutuie: materie primă, prepararea 

semifabricatului



Fig. 2. Mere îndulcite deshidratate: 

mostra nr.1 netratată cu SO2 (iniţială

Și  după 4,5 luni)

Fig.3. Mere îndulcite deshidratate:

mostra nr.2 tratată   cu SO2  (iniţială și 

după 4,5 luni)



)Fig.4. Gutuie îndulcite deshidratate: mostra nr.1 (tabel 4) tratată   

cu acid citric, 3,5 luni de depozitare și 7 luni de depozitare

3. S-a determinat conţinutul substanţelor uscate totale, solubile,

insolubile şi concentraţia substanţelor solubile pentru valorificarea

produselor deshidratate cu diferit nivel de îndulcire.

Pentru gutuiele cu devers nivel de impregnare cu sirop de zahăr

(36-44 %) s-a evidenţiat anumită corelaţie dintre conţinutul

substanţelor insolubile şi textura produsului. Textura

corespunzatoare a snăcks-urilor revine valorilor de substanţe

uscate insolubile 9-10 %.



4. S-au efectuat cercetările comparative privind 
deshidratarea fructelor îndulcite cu ajutorul metodei 
de convecţie şi combinată convecţie + radiaţie 
infraroşie. S-a demonstrat reducerea timpului de 
uscare şi a încărcăturii termice a materialului de 32-
33 la sută în urma deshidratării combinate 
(convecţie 60 ºC +IR ). Este  aşteptată şi 
micşorarea pierderii componentelor termolabile ale 
produsului datorită reducerii încărcăturii termice.
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Fig. 5. Curbele de uscare a mostrelor de gutuie îndulcite (cubuleţe) deshidratate prin diferite metode:

1- convecţia 60ºC; 2- IR +convecţia 60ºC



Fig. 7. Evoluţia temperaturii în procesul de uscare  (IR +convecţia 60 ºC) a 

gutuielor îndulcite: 1- temperatura aerului; 2- temperatura produsului
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Fig. 6. Evoluţia temperaturii în procesul de uscare (convecţia 60 ºC) a gutuielor

îndulcite: 1- temperatura aerului; 2- temperatura produsului
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5. S-au efectuat cercetări microbiologice la toate etapele ale 

procesului de preparare a batoanelor din fructe uscate (din prune 

şi din struguri): materia primă, ingrediente pregătite, produs 

extrudat, produs final imediat după producere şi in timpul 

depozitării. 

S-a detectat contaminatea microbiologică cu ciuperci de 

mucegai şi într-o măsură considerabil mai mică cu 

microorganisme mezofile şi drojdii a batoanelor formate din 

struguri uscaţi. 

S-a arătat ca produsul este contaminat cu mucegaiuri prin 

struguri uscaţi.

S-a demonstrat  scăderea cu trecere peste un ordin a 

încărcăturii ciupercilor de mucegai şi MMAFAn la uscarea 

batoanelor la temperaturi moderate (max. 55 ºC), exclusiv mostrele 

la care s-a observat supracreşterea mucegaiului.

S-a confirmat o scădere a numărului de microorganisme (pînă la 

cantităţi nesemnificative) într-o perioadă de 5 luni de depozitare a 

batoanelor, fiind caracterizate cu valori joase de aw (0,45...0,58). 

S-a constatat că materia primă - prunele uscate gata pentru 

consum de provenință industrială, precum şi batoanele preparate 

cu utilizarea lor au un inalt grad de puritate microbiologica la 

începutul şi terminarea depozitării. 



6. S-a apreciat calitatea batoanelor din prune uscate pe parcurs a 

14 luni de depozitare. S-a argumentat utilizarea mierii de salcîm şi 

sucului de fructe concentrat în caltate de agent de legare în 

batoane de fructe.

7. S-a monitorizat calitatea batoanelor din struguri uscaţi pe 

parcursul a 9 luni de depozitare, observind modificari nedorite la 

textura ca urmarea cristalizării.

8 În cadrul cercetărilor privind perfecţionarea  procesului de 

extrudare rece a batoanelor în bază de fructe uscate  a fost 

propusă scara de punctaj 1-5 cu descriere corespunzătoare.

S-au argumentat valori de umiditate a prunelor uscate pentru 

efectuarea calitativă a procesul de extrudare rece (30 %) şi 

conţinutul ingredientului de legare (15-17,5 % din S.U.).   

S-a determinat caracteristicile prunelor uscate de trei tipuri ca 

materie primă.

Pentru batoanele cu struguri uscați s-a stabilit raportul rational 

dintre ingrediente de prune uscate şi struguri uscaţi (65:35) şi 

fracţia masică de substanţe uscate  totale în masa de produs 

pregătită pentru extrudare (25 %).



ESTIMAREA PROCESULUI DE FORMARE A BATOANELOR CU STRUGURI

USCAȚI

Tabelul 1 

 
Exp. 

nr. 

Ingredient 

de prune 

uscate 

Ingredient 

de struguri 

uscaţi 

Ingredient 

de legare 

Se,  

% 

 

Ss, 

% 

 

Rezultat de  extrudare 

Spi, % mpi, 
g 

Sstri, 

% 
mstri, 

g 
Sr, 
% 

ai, g pctj Descriere 

A1 

50:50 

71,03 35 87,48 35 75,0 14,78 78,51 16,65 5,0 Corpul de formă regulată, 

suprafaţa netedă. Gust 
dulce-acru cu aciditate 

neasimilată, seminţe 

nedezvoltate de ronţeit  

A2 
70:30 

71,03 21 87,48 49 75,0 14,24 75,80 16,73 4,0 Lățimea corpului nu este în 
întregime uniformă. 

Suprafaţa puţin „ciufulită”. 

Textura moale. Gust dulce-
acru.  

A3 

30:70 

71,03 49 87,48 21 75,0 15,31 81,20 16,59 4,5 Corpul de formă regulată, 

suprafaţa netedă, 

„ciufulită”nesemnificativ. 
Textura puţin prea moale. 

Gust intens, dulce-acru, 

neasociat.   

A4 
0:100 

- - 87,48 70 75,0 16,12 85,14 16,49 3,0 Corpul de formă 
neregulată, s-a lipit de 

şurub. Gust intens, dulce-

acru. Moale.  

Materia primă pentru: prune uscate, întregi fără sîmburi, soiul Stanley, mostra industrială, Sireţi-2016, 

ambalate în vid, Sp=71,03 %,; struguri uscaţi soiul Roz basarabean, mostra de laborator, concen- 

traţia substanţelor uscate solubile 86,82 %. 

 



9. ÎN REZULTATUL LUCRĂRILOR 

EXPERIMENTALE ÎNDREPTATE SPRE 

OBŢINEREA PRODUSELOR 

DESHIDRATATE DIN FRUCTE 

DESTINATE CONSUMULUI IMEDIAT S-AU 

ELABORAT SCHEMELE ŞI PARAMETRILE 

TEHNOLOGICE PENTRU OBŢINEREA 

SNACKS-URILOR DIN FRUCTE DIN 

GRUPA POMOCEELOR ŞI PENTRU 

OBŢINEREA BATOANELOR NATURALE 

DE FRUCTE:

A1. Schema tehnologică pentru obţinerea snacks-

urilor din fructe din grupa pomoceelor. Parametrii 

tehnologici 

A2. Schema tehnologică pentru obţinerea batoanelor 

naturale de fructe. Parametrii tehnologici



Recepţia materiilor 

prime auxiliare:  
zahăr,acid citric, compuşi 

sulfuroşi, apă potabilă 

  

 

Recepţia materiilor prime: 

fructe proaspete 

 

 

Depozitarea  

 

 

 

Depozitarea fructelor 

proaspete 

Pregătirea materiilor 

prime auxiliare 

 Prepararea soluţiei de 

antioxidant 

 Pregătirea fructelor 

Proaspete 

compuşi sulfuroşi    Sortarea 

 Spălarea 

apă potabilă  Curăţarea 

  Tăierea 

zahăr  

 

 

Tratarea antioxidantă 

melasă de amidon  mere gutuie 

acid citric   

 Prepararea siropurilor 

de osmodeshidratare şi 

îndulcire 

 Osmodes-

hidratarea 

Inmuierea 

texturii 

(blanşarea) 

   

  Îndulcirea 

 Separarea 

 

Clătirea 

 

Deshidratarea 

 

Sortarea şi împachetarea 

 



 

Recepţia materiilor prime 

 

Condiţionarea materiilor prime  
Fructe uscate 

de bază 

Fructe uscate 

-adaos 

Fructe de 

culturi 

nucifere 

Concentrate 

naturale 

                                                                                       

Mărunţirea 

 

Dozarea ingredientelor şi formarea masei de produs 

 

Modelarea produsului 

 

Deshidratarea  
 

Divizarea 
 

Acoperirea corpurilor (opţional) 
 

Preambalarea 
 



10. S-a executat lucrări de studiere privind noua 

grupă de snăcks-uri din fructe. În cadrul prezentei 

teme au fost întocmite trei contracte de colaborare  

tehnico-ştiinţifică  între Institut şi agenţii economici 

cointeresaţi în implementarea noilor produse 

deshidratate din fructe de tip snacks-uri.

În cadrul colaborarii  tehnico-ştiinţifice  între 

Institutul şi C.Î. ”MoBerry”,  s-au verificat indicii 

calitativi a lotului experimental al produsului 

deshidratat din fructe şi pomuşoare cu scopul de 

perfecţionare a tehnologiilor.

În bază de rezultatele obţinute au fost elaborată 

documentaţia normativă de firmă pentru  fabricarea 

fructelor şi  pomuşoarelor pasate deshidratate” 

(printr-un contract economic cu C.Î. ”MoBerry”).



Mostre experimentale industriale de 

snacks-uri din fructe şi pomuşoare



Calitatea mostrelor experimentale industriale de snacks-uri din fructe şi 

pomuşoare

Tabelul 2 
Nr./o Umiditatea,% 

(atm, 98°C,3 h) 

Activitatea 

apei (ºC) 

Caracteristicile  microbilogice 

Microorganisme 
mezofile aerobe 

şi facultativ 

anaerobe, UFC 
în 1,0 g produs 

Ciuperci de 
mucegai, 

UFC în 1,0 

g produs 

Drojdii, 
UFC în 1,0 

g produs 

Bacterii 
coliforme în 

0,1 g de 

produs 

1 24,75 0,700 (18,6) <
1101  <

1101  <
1101  Nu s-au 

depistat 

2 21,3 0,646 (18,8) <
1101  <

1101  <
1101  Idem 

3 18,45 0,570 (19,8) <
1101  <

1101  <
1101  Idem 

4 28,1 0,722 (19,9) <
1101  <

1101  <
1101  Idem 

5 16,85 0,539 (20,2) <
1101  <

1101  <
1101  Idem 

6* 29,5 0,755 (20,3) <
1101  <

1101  <
1101  Idem 

7 15,0 0,492 (20,6) <
1101  <

1101  <
1101  Idem 

8 20,9  0,619 (21,6) <
1101  <

1101  <
1101  Idem 

9 23,8 0,674 (21,6) <
1101  <

1101  <
1101  Idem 

10 19,0 0,612 (21,1) <
1101  <

1101  <
1101  Idem 

11 12,7 0,461 (26,6) 1104  <
1101  <

1101  Nu s-au 

depistat în 
0,1 g şi 1,0 g 

12 12,3 0,445 (26,0) 1105  <
1101  <

1101  
13 13,0 0,453 (26,2) 1102  <

1101  <
1101  

*s-a verificat plăcuţa fără semne vizibile de mucegai. 

NOTĂ- Mostre nr.11-13 s-au depozitate 8 luni 

 



LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE 2017

- articole în culegeri (naţionale / internaţionale),

3. ШЛЯГУН Галина; ПОПА Мария; КУПЧА 

Татьяна. Оценка уровня подслащивания 

обезвоженных фруктов  In: „Agricultura durabilă în 

Republica Moldova: provocări actuale şi perspective” : 

Culegere de articole ştiintiţifice Filiala Bălţi a Acad. de 

Ştiinţe a Moldovei.–Bălţi: Indigou Color, 2017. – p. 224-

228. – ISBN 978-9975-3156-2-3.)    

4. ŞLEAGUN Galina. Cеrcetări privind stabilirea 

termenelor de valabilitate a prunelor uscate umplute 

cu miez de nucă In: “ Agricultura durabilă în Republica 

Moldova: provocări actuale şi perspective”: Culegere 

de articole ştiintiţifice Filiala Bălţi a Acad. de Ştiinţe a 

Moldovei. – Bălţi : Indigou Color, 2017. – p. 220-224. –

ISBN 978-9975-3156-2-3.



INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Am participat la masa rotundă „Tehnologii de procesare a 

materiei prime indigene”.

din 18 mai 2017 (în cadrul expoziţiei internaţionale Food and 

Drinks-2017). Snăcks-uri    din fructe – sortiment perspectiv 

pentru Republica Moldova  Raportor dr. Galina Şleagun

Am  participat la EIS „INFOINVENT-2017” cu prezentarea 

brevetului MD 938 Z. 2016-

03-31 „Procedeu de obţinere a vişinelor  şi cireşelor uscate  

îndulcite” . Inventatori: G. ŞLEAGUN,  M. POPA, S. FIODOROV, 

T. CUPCEA,  G. SUVOROVA, L. VÎCEROVA (diplomă şi medalie 

de aur)

A fost predat cursul: “Dezvoltarea infrastructurii postrecoltare 

şi procesare”,

submăsura 1.6 (25 h) în cadrul seminarelor de instruire a 

producătorilor agricoli solicitanţi de subvenţii, organizate de 

Federaţia   Naţională  a  Fermierilor  din  Moldova pe 07-10 

iulie 2017. Formatorul dr. Galina Şleagun



S-au examinat proiectele standardelor interstatale (prezentate 

de INS)

4.1ГОСТ « Фрукты, овощи, грибы замороженные и 

продукты их переработки.

Правила приемки и методы отбора проб»  (22.03.2017)

ГОСТ «Смеси сушеные для первых блюд. Технические 

условия» (12.2016)

ГОСТ 11293 «Желатин. Технические условия» (12.2016)

Au fost îndeplinite contractele economice:

4.1Nr. 34-01/2017 “Elaborarea Instrucţiunii Tehnologice 

pentru fabricarea fructelor şi legumelor uscate” cu firma SC 

“Savitera” S.R.L. r-l Cahul în sumă de 10 000 lei; 

4.2   Nr. 08/14-02 /2017  „Elaborarea documentelor 

tehnologice pentru producerea fructelor şi pomuşoarelor 

pasate deshidratate” cu CÎ   „MOBERRY” mun. Chişinău în 

sumă de 3 800 lei.



5. S-AU  ÎNTOCMIT TREI CONTRACTE DE 

COLABORARE  TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ  ÎNTRE 

INSTITUT ŞI AGENŢII ECONOMICI 

COINTERESAŢI ÎN IMPLEMENTAREA NOILOR 

PRODUSE DESHIDRATATE DIN FRUCTE DE TIP 

SNACKS-URI: C.Î. ”MOBERRY” (MUN.CHIŞINĂU) 

,“CONSULT LC” S.R.L. (MUN.CHIŞINĂU)  ŞI 

“LEFRUCOM” S.R.L. (OR.SOROCA).

S-AU COLABORAT CU FIRMA S.R.L. 

“HARLAM-COMPANY” PRIVIND     

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI BATOANELOR 

DE FRUCTE ÎN BAZĂ DE MATERII PRIME 

AGROALIMENTARE  INDIGENE (CONTRACTUL 

DE COLABORARE  TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ  DIN 

A.2016).
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