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Scopul proiectului: Implementarea la întreprinderile autohtone a tehnologiei de

fabricare a snack-urilor prin metoda extrudării, în baza materiei prime autohtone.

Sarcini:

1. Stabilirea metodelor de pregătire a materiei prime şi ingredientelor către procesul tehnologic 

de obţinere a snack-urilor

2. Elaborarea reţetelor prealabile de produse de tip snack,

3. Întocmirea Proceselor-verbale privind procurarea, montarea şi încercarea utilajului pentru 

fabricarea produselor de tip snack.

4. Determinarea parametrilor procesului tehnologic de fabricare a produselor alimentare de tip 

snack.

5. Fabricarea mostrelor experimentale de produse de tip snack.

Producerea snack-urilor pe scară mondială şi în Republica Moldova 



TABELUL 1.CURĂŢIREA USCATĂ A CRUPELOR ÎN SEPARATORUL PENTRU CEREALE

Tipul materiei prime

Dimensiunile orificiilor plaselor, mm

recepţie sortare ieşire

Grâu, porumb, hrişcă, arpacaş, 6,0 4,0 1,0

Mei 4,5-5,0 2,5 1,0

Ovăz 10,0 2,5×2,0 1,0

Orz 6,0 3,0-4,0 1,0



Figura 2. Consumul de snack-uri pe 

cap de locuitor, în kg

Tabelul 2. Datele experimentale ale umectării boabelor în procesul spălării crupelor de cerealiere

Denumirea 

materiei 

prime 

(crupei, 

cerealelor)

Umiditatea 

în materia 

primă, %

Masa probei 

luate pentru 

cercetare

Masa probei 

după spălare

Cantitatea 

apei absorbite 

în raport cu 

masa, g

Cantitatea

apei 

absorbite în 

raport cu 

masa,%

Umiditatea 

în materia 

primă după 

spălare

1 2 3 4 5 6

Crupă de 

porumb

10,22

20,01

20,04

20,01

media-20,02

22,91

23,40

23,29

media-23,20

2,90

3,36

3,28

media-3,18

1,52 11,84

Grâu 

curăţit

8,17

20,02

20,00

20,00

media-20,00

22,59

22,43

21,73

media-22,25

2,57

2,43

1,73

media-2,24

0,92 9,09

Orz 8,43

20,02

20,00

20,03

media-20,17

24,45

25,97

25,79

media-25,40

4,43

5,97

5,49

media-5,29

2,19 10,62

Ovăz 8,96

20,02

20,03

20,04

media-20,27

21,97

22,35

22,52

media-22,28

1,96

2,05

2,48

media-2,46

0,89 9,85

Arpacaş 7,82

20,01

20,02

20,01

media-20,13

26,16

27,17

25,78

media-26,37

6,15

7,15

5,78

media-6,36

2,42 10,24



Piaţa snack-urilor în RomâniaТabelul 3. Reţetele prealabile ale bazei produselor extrudate de tip snack

Denumirea materiei 

prime

produse extrudate de tip snack din 

culturi cerealiere cu umpluturi

produse extrudate de tip snack din 

culturi cerealiere fără umpluturi diferite 

forme de

batonaşe şi 

bastonaşe

pernuţe bile petale

făina de grâu 21-25 14-18 - - - 38-42

crupe de porumb 31-35 28-32 65-69 69-71 65-69 23-27

crupe de orez 28-32 22-26 - - - 18-22

crupe de ovăz - 8-12 - 10-14 - -

zahăr 4 4 6 6 6 7

sare 1 1 2 2 2 1

ulei vegetal 2 1 1 1 1 1

amidon 1 1 2 2 2 1

lapte praf - 6 - - - -

pudră de cacao - - 14-16 - 14-16

apă 6 6 6 6 6 6

Note:

1. Pentru ameliorarea proprietăţilor organoleptice şi a aspectului exterior al produsului se poate utiliza diferite

pulberi de fructe sau legume, aromatizatoare (naturale sau identice celor naturale).

2.Pentru produse extrudate de tip snack din culturi cerealiere fără umpluturi: pudră de cacao poate fi substituită cu

pudră de ciocolată până la 19 %.

-pentru produse extrudate de tip snack din culturi cerealiere cu umpluturi: pudră de cacao, condimente, etc.

3. Pentru a creşte valoarea nutritivă a produsului, se pot folosi pulberi de legume şi fructe.



Schema tehnologică de fabricare a produselor cu umplutură de tip snack 

Controlul iniţial 

(recepţia materiei prime)

Condiţionarea materiei prime –cereale(curăţarea, spălarea, 

separarea, fărâmiţarea şi umectarea)

Amestecarea 

Tăierea 

(produselor extrudate cu umplutură)

Extrudarea 

Încărcarea în extruder

Controlul iniţial

(materii prime auxiliare)

Condiţionarea componentelor (zahăr, lapte 

praf, sare)

Uscarea în cuptor de uscare cu 5 nivele

Glazurarea

Uscarea la temperatură joasă

în cuptor cu 3 nivele 

Răcirea 

Depozitarea

Ambalarea 

Pregătirea umpluturii (de ciocolată, de 

fructe, de lapte)

Introducerea umpluturii 



Schema tehnologică de fabricare a produselor de tip snack în formă de fulgi sau de petale 

Controlul iniţial 

(recepţia materiei prime)

Condiţionarea materiei prime –cereale: curăţarea, spălarea, 

separarea, fărâmiţarea şi umectarea)

Amestecarea 

Tăierea 

(în formă de bile sau petale)

Extrudarea 

Încărcarea în extruder

Controlul iniţial

(materii prime auxiliare)

Condiţionarea componentelor (zahăr, 

sare)

Plastifierea (pentru bile şi petale)

Uscarea în cuptor de uscare cu IR la T =240ºC

Pulverizarea cu zahăr

Răcirea 

Depozitarea

Ambalarea 



Figura1. Radiatorul ceramic ECP1



Figura 2. Instalaţia de injectare a pernuţelor cu cremă 



Figura 3. Aparatul de ambalat 



FIGURA 4. EXTRUDER CU 2 MELCI



Tabelul 4. REGIMURILE TEHNOLOGICE ALE PROCESULUI DE EXTRUDARE

Denumirea 

produsului finit

Fracţia masică 

a umidităţii 

materiei prime 

până la/şi după 

umidificare, %

Dimensi

unea 

particul

elor, 

mm

Temperatur

a procesului 

pe zone, ºС

Presiunea

, atm

Durata 

procesului, 

sec

Fracţia 

masică a 

umidităţii 

produsulu

i finit, %

Produse extrudate cu 

umplutură de tip snak

9,0/16,9

9,0/14,2

9,0/15,8

0,2-0,3

0,2-0,3

0,2-0,3

30-150-155

70-150-155

66-140-140

30

30

20

10-12

9-11

10-12

4,2

4,0

3,5

Bile şi petale din 

porumb

11,2/17,0

10,0/17,0

14,0/17,0

0,2-0,3

0,2-0,3

0,5-0,8

45-150-160

55-150-160

65-145-160

25

30

25

10-12

12-15

14-15

4,3

4,0

5,3



Figura 6. Mostre experimentale de produse extrudate de tip snack, SRL „Triodor”

Figura 5. Fabricarea lotului experimental de produse extrudate de tip snack, SRL „Triodor”



 S-a realizat prezentarea generală a datelor din literatura de specialitate privind producerea snack-

urilor şi comercializarea pe piaţa mondială care demonstrează, că piaţa produselor este în creştere cu

5-7% anual.

 A fost selectată direcţia de perspectivă pentru efectuarea cercetărilor privind producerea snack-urilor

extrudate.

 A fost efectuat studiul de piaţă a snack-urilor extrudate în Republica Moldova.

 S-a analizat sortimentului de materii prime de bază şi auxiliare pentru fabricarea snack-urilor

extrudate în baza culturile cerealiere şi a ingredientelor care îmbunătăţesc aspectul, gustul şi valoarea

nutritivă.

 A fost analizată compoziţia fizico-chimică a materiei prime de bază şi valoarea nutritivă şi energetică.

 S-au stabilit metodele de pregătire a materiei prime şi ingredientelor către procesul tehnologic de

obţinere a snack-urilor.

 S-au elaborat reţetele prealabile şi schemele tehnologice de fabricare a produselor extrudate de tip

snack (bile, petale şi bastonaşe).

 A fost cumpărat utilajul de reutilare a întreprinderii: Echipament pentru reutilarea cuptorului

termoglayder; Instalaţie de injectare a pernuţelor cu cremă, Moară de măcinat, Reutilarea aparatului

de ambalat.

 A fost testată linia tehnologică de fabricare a produselor de tip snack la extruderul cu doi melci de la

întreprinderea SRL „Triodor”, s. Negureni, Teleneşti.

 S-au testat şi aprobat 6 regimuri de obţinere a produselor de tip snack sub formă de bile, petale şi

bastonaşe de porumb.

 Au fost fabricate mostre experimentale a produselor extrudate de tip snack (bile şi petale din

porumb).

Concluzii



Vă mulţumim 

pentru atenţie!
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