
DARE DE SEAMĂ

Despre cercetările ştiinţifice, efectuate în cadrul proiectului Instituţional

15.817.05.03A „Dezvoltarea tehnologiilor de procesare a materiei prime agroalimentare

indigene în asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor”, pentru I semestru al anului 2018

Etapa 4. Elaborarea documentaţiei normative armonizate cu cerinţele 
ţărilor comunitare

Subetapa 4.1 Prelucrarea materiei prime agroalimentare cu utilizarea 
proceselor tehnologice de obţinere a produselor alimentare cu valoare nutritivă 

şi biologică sporite.

4.1.2 Dezvoltarea tehnologiilor şi diversificarea sortimentului de produse 
uscate (deshidratate) din fructe, calitate garantată

Începutul lucrărilor : ianuarie 2018

Sfîrşitul  lucrărilor  :  iunie  2018 



a) prepararea mostrelor experimentale de fructe de păr îndulcite,
determinarea parametrilor tehnologici;

b) perfecţionarea reţetelor pentru batoanele de fructe în bază de
fructe uscate;

c) finalizarea cercetărilor privind modificarea produselor
nominalizate în timpul depozitării lor şi sistematizarea datelor pe
perioada întreagă de depozitare;

d) efectuarea cercetărilor comparative privind deshidratarea
fructelor îndulcite (din gutuie, mere, pere) cu ajutorul regimului
de uscare prin convecţie şi prin radiaţie infraroşie;

e) elaborarea Instrucţiunilor tehnologice pentru producerea snacks-
urilor din fructe sămânţoase şi a batoanelor-snacks-uri în bază de
fructe uscate.



 Caracteristica materiei prime şi pregătirea ei: Pere
proaspete de soi Conference, specie de plante din
familia Rosaceae, Pyrus communis, achiziţionate din
comerţ la data de 01.11.17, pH=3,80; SUr=10,2 %.
Caracteristica organoleptică: fructe aromate,
culoarea cojiţei verde. Cojiţa fină. Pulpa suculentă cu
un gust slab-dulce, apos; consistenţa fină; de culoare
crem (galben-deschis). Fructele luate pentru
experimente s-au tăiat în 4 fără curăţare.

 Prepararea semifabricatelor de pere de soi
Conference a avut loc conform 7 reţete.



Tabelul. 1. Reţetele de preparare a mostrelor experimentale de fructe de păr îndulcite 

Pere impregnate  cu sirop de zahăr

Vr 1. (blanşate în apă)

Fructe tăiate, menţinute în soluţie 0,1 % MTBS + 0,2 % NaCl, blanşate 7 min 

în apă de  80ºС, răcite în soluţie 0,75% MTBS, separate, peste care s-a turnat 

sirop de zahăr de 55,0 % + 0,7 % acid citric fierbinte.

Pere impregnate  cu sirop de zahăr

Vr 2.  (blanşate în sirop de zahăr 50,0 

%)

Fructe tăiate (fără codiţe), menţinute în soluţie 0,1 % MTBS + 0,2 % NaCl, 

blanşate în sirop de zahăr 50,0 % la 80-85ºС 3-4 min, adăugare 0,5% acid 

citric la sirop, peste care s-a turnat acelaşi sirop fierbinte.

Pere 

impregnate  cu sirop de zahăr 

Vr. 3 (blanşate cu aburi)

Fructe tăiate(fără codiţe) , menţinute în soluţie 0,1 % MTBS + 0,2 % NaCl, 

blanşate cu aburi 10 min, răcite în soluţie 0,75% MTBS 5-10 min, separate, 

peste care s-a turnat sirop de zahăr de 55,0 % + 0,7 % acid citric fierbinte.

Pere (fără codiţe)

impregnate  cu sirop de zahăr

Vr. 4 (blanşate în apă la 70 ºС)

Fructe tăiate (fără codiţe), menţinute în soluţie 0,1 % MTBS + 0,2 % NaCl, 

blanşate în apă la 70 ºС, 5min, răcite în soluţie 0,75% MTBS 5min, separate, 

peste care s-a turnat sirop de zahăr de 55,0 % + 0,75 % acid citric fierbinte.

Pere (fără codiţe)

impregnate  cu sirop de zahăr

Vr. 5 (în stare crudă fără blanşare)

Fructe tăiate (fără codiţe), menţinute în soluţie 0,1 % MTBS + 0,2 % NaCl, 

separarea, aşezarea în borcan,  peste care s-a turnat sirop de zahăr de 55,0% + 

0,75% acid citric, fierbinte.

Pere (fără codiţe)

impregnate  cu sirop de zahăr

Vr. 6 (în stare crudă fără blanşare, fără 

SO2)

Fructe tăiate (fără codiţe),  menţinute în soluţie 0,2 % NaCl 10 min, separarea, 

aşezarea în borcan,  peste care s-a turnat sirop de zahăr de 55,0 % + 0,75 % 

acid citric, fierbinte.

Pere (fără codiţe)

impregnate  cu sirop de zahăr

Vr. 7 (în stare crudă fără blanşare, cu 

SO2)

Fructe tăiate (fără codiţe), menţinute în soluţie 0,75 % MTBS 10 min, 

separarea, aşezarea în borcan,  peste care s-a turnat sirop de zahăr de 65,0 % 

+ 0,75 % acid citric, fierbinte.



Fig. 2 Imaginile mostrelor de pere 

deshidratate conform regimului combinat: IR 

(67 %) + convecţie 60 °C

Fig. 1 Semifabricat de pere îndulcite peste 6 

luni de depozitare: Nr.1; Nr.2; Nr.3

a) Mostra Nr.1       b) Mostra Nr. 2 

c) Mostra Nr. 3



 În procesul preparării mostrelor de pere s-a urmărit influenţa parametrilor tehnologici asupra fructelor, şi
anume:

 blanşarea în apă la temperatură de 80 ºС şi în abur la temperatură de 100 ºС duce la înmuierea rapidă
după 5 minute (vr.1; var.3). Înmuierea perelor s-a urmărit şi la temperatura apei de 70 ºС, după 5 minute
de tratare (vr.4);

 blanşarea în sirop de zahăr de 50 % la temperatura de 80 ºС duce la înmuierea rapidă după 3-4 minute
(vr.2);

 semifabricatele nr.1, nr.2 şi nr.3 după 12 luni de depozitare au prezentat fructe cu structura moale (var.1),
întărită (var.2) şi medie (var.3);

 înlăturarea zonei înguste a fructului împreună cu codiţa are efect pozitiv asupra integrităţii fructului;

 mostrele pregătite din fructe blanşate în apă sau aburi şi răcite în soluţie de 0,75 % MTBS au fost stabile
din punct de vedere microbiologic în timpul păstrării mai mult de 5,5 luni (vr.1,3, 4);

 mostra pregătită din fructe tratate cu antioxidant (0,1 % MTBS + 0,2 % NaCl) şi blanşate în sirop de
împregnare a fost stabilă din punct de vedere microbiologic în timpul păstrării 5,5 luni (vr.2);

 mostra pregătită din fructe tratate cu antioxidant (0,1 % MTBS + 0,2 % NaCl) şi peste care s-a turnat
sirop de zahăr acidulat a devenit instabilă din punct de vedere microbiologic după 30 de zile (vr.5);

 mostra pregătită din fructe tratate cu antioxidant fără SO2 (0,2 % NaCl), peste care s-a turnat de două ori
sirop acidulat fierbinte (I-55 %; II – după 24 ore cu sirop utilizat şi concentrat până la 55 %) a
demonstrat semne de fermentare după 4 luni de depozitare, ca urmare a fost prelucrată (vr.6).

 mostra pregătită din fructe tratate cu antioxidant (0,75 % MTBS) şi peste care s-a turnat sirop de zahăr
acidulat (65 %) a arătat semne de fermentare în timp păstrării la temperaturi de până la 10 ºС după aprx.
4 luni, (vr.7);

 semifabricatele, la prepararea căror fructele au fost blanşate şi răcite în soluţie cu SO2, au păstrat
culoarea viu deschisă; semifabricatele cu fructe blanşate şi răcite fără SO2 au culoarea puţin mai închisă,
iar cele cu fructe neblanşate (cu/fără SO2) s-au brunificat.



4.2.1 Procedeu de preparare a batoanelor.

 Verificarea şi pregătirea ingredientelor: 

 Amestecarea îngredientelor cântărite:

 Modelarea amestecului prin extrudarea rece - prin matriţa maşinii 

cu şnec;

 Formarea (tăierea) batoanelor;

 Răcirea;

 Împachetarea câte un baton în pungi din folie laminată cu Al;

 Depozitarea în condiţii ambientale şi evaluarea în procesul de 

păstrare.



4.2.2 Rezultatele experimentale

S-au realizat reţetele în baza următorilor indici principali:

 pentru reţeta cu prune uscate (tabelul 3): 1) S.U. totale în componentul de
bază (prune uscate şi suc concentrat sau miere) - 73,5-74,6%, din care cota
substanţelor uscate solubile provenite din suc sau miere în raport cu S.U.
totale – 17,4-17,2 %;

 pentru reţeta cu prune uscate şi pectină (tabelul 3a): 1) S.U. totale în
componentul de bază (prune uscate şi sirop) - 70,5-72,7%, din care
substanţelor uscate solubile provenite din sirop în raport cu S.U. totale –
17,77-18,55 %;

 pentru reţeta cu prune uscate şi struguri uscaţi (tabelul 2): 1) SU totale în
component de bază (prune, struguri şi suc concentrat sau miere ) - 77,2-78,6
%, din care cota substanţelor uscate solubile provenite din suc sau miere în
raport cu S.U. totale – 15,1-14,8 %; raport dintre cantitatea de prune cu
umiditate de 28,6 % şi struguri cu conţinutul de apă 12,5 % - (64,3:35,8).



N/o seria, 

mostra

Produs inainte de extrudare SUg/

SUg

(total) sau SU*g

(medie)

Descrierea procesului

de extrudare

Reţeta.

Ingrediente

pregătite

Masa,

g

Fracţia

masică,

%

Substanţe

uscate

% g

II-1a

din 13.07.

2017

Prune uscate f/s 

(vid 2016)

225 50,36 71,4 160,65 45,71/50,54* Formarea corpului 

este bună, numai 

particularităţi unitare 

sunt „ciufulite”. 

Textura bandei de 

extrudare este bună, 

densă, nu se rupe, 

gust dulce-acrişor.

Struguri uscaţi

Roz basarabean

125 27,98 87,48 109,35 31,11/34,40*

Suc de mere

concentrat 

61,75 13,82 77,5 47,86 13,62/15,06*

medie 411,75 - 77,20 317,86* 90,44/100*

Alune cu cojiţă 35 7,85 96,0 33,6 9,56/10,57*

Total 446,75 100,01 78,67 351,46 100/-

II-1b

din 13.07.

2017

Prune uscate f/s 

(vid 2016)

225 50,36 71,4 160,65 44,99/49,66* Formarea corpului 

este bună, numai 

particularităţi unitare 

sunt „ciufulite”.

Textura bandei de 

extrudare este bună, 

densă, nu se rupe, nu 

se lipeşte, gust 

foarte bun, plăcut.

Struguri uscaţi

Negru de 

Grozeşti

125 27,98 92,0 115,0 32,20/35,55*

Suc de mere

concentrat 

61,75 13,82 77,5 47,86 13,40/14,79*

medie 411,75 - 78,57 323,51* 90,59/100*

Alune cu cojiţă 35 7,85 96,0 33,6 9,41/-

Total 446,75 100,01 79,94 357,11 100/-



N/o seria, 

mostra

Produs inainte de extrudare SUg/

SUg

(total) sau

SU*g

(medie)

Descrierea 

procesului

de extrudare
Reţeta.

Ingrediente

pregătite

Masa,

g

Fracţia

masică,

%

Substanţe

uscate

% g

III.2a

din 14.07.

2017

Prune 

uscate

300,0 71,53 72,74 218,22 68,14/82,56

*
Se extrudă foarte bună, 

corpul nu se lipeşte, nu se 

rupe, nu se îndoaie. Un 

neajuns - aspectul este 

mediu ciufulit. Gust 

natural, foarte bun, plăcut, 

toate ingredientele sunt 

bine evidenţiate, gust 

dulce-acrişor cu aciditate 

moderată.

Suc de 

mere

concentrat

59,5 14,19 77,5 46,11 14,40/17,44

*

medie 359,5 85,72 73,52 264,33* 82,54/100*

Mere 

uscate

27,20 6,49 89,95 24,47 7,64/-

Miez de 

nucă

32,70 7,80 96,2 31,46 9,82/-

Total 419,4 100,01 76,36                                                                                                                        320,26 100/-

III.1a

din 14.07.

2017

Prune 

uscate 

300,0 72,64 72,74 218,22 68,30/82,79

*
Proces de formare analogic 

III 2a, gust şi mai intens, 

armoniosMiere de 

salcîm

53,1 12,86 85,4 45,35 14,10/17,20

*

medie 353,1 85,50 74,64 263,57 82,49/100*

Mere 

uscate

27,2 6,59 89,95 24,47 7,66/-

Miez de 

nucă

32,70 7,92 96,2 31,46 9,85/-

Total 413,0 100,01 77,36 319,5 100/-



N/o seria, 

mostra

Produs inainte de extrudare SUg/

[SUg

(total) sau

SU*g

(medie)] 

Descrierea

procesului

de extrudare şi a produsuluiReţeta.

Ingrediente

pregătite

Masa,

g

Fracţia

masică,

%

Substanţe

uscate

% g

III.2-1p

din 21.09.

2018

Prune uscate 

Fruits Go 

(cărnoase)

100,0 69,85 72,94 72,94 67,40/81,43* Se extrudă foarte bine, corpul ciufulit foarte 

puţin. 4,75 pct. S-ar fi dorit ca masa pentru 

exrudare să fie puţin mai densă.

Inainte de uscare: aw=0,645

După uscare: aw=0,465;

w=12.23 % .

Batoanele elastice-tari,  tăietura – omogenă, 

densă. Consistenţă tare, masticabilitate bună 

cu legătură între bucăţi, ceva similarcu 

marmeladă

Sirop * 23,2 16,20 71,69

s69,44

16,63

s16,11

15,37/s17,99*

medie 123,2 86,05 72,70 89,57* 82,77/100*

Mere uscate 9,07 6,34 89,95 8,16 7,54/-

Miez de nucă 10,9 7,61 96,2 10,49 9,69/-

Total 143,17 100,00 75,59 108,22 100/-

III.2-2p

din 21.09.

2018

Prune uscate

(slab cărnoase)

100,0 69,85 70,21 70,21 66,55/80,85* Se extrudă bine, corpul ciufulit foarte puţin.

4,50 pct. 

Inainte de uscare: aw=0,692

După uscare: aw=0,456;

w=12,36 % .

Batoanele elastice-tari,  tăietura – omogenă, 

densă. Consistenţă tare, masticabilitate 

satisfăcătoare, cu legătură dintre bucăţi bună, 

dar şi bucăţi aparte cu consistenţă tare

Sirop * 23,2 16,20 71,69

s69,44

16,63

s16,11

15,76/s18,55*

medie 123,2 86,05 70,49 86,84* 82,32/100*

Mere uscate 9,07 6,34 89,95 8,16 7,74/-

Miez de nucă 10,9 7,61 96,2 10,49 9,94/-

Total 143,17 100,00 73,68 105,49 100/-

*) Siropul conţine: 1,29 g pectină, 0,554 g de făină de topinambur, restul - sirop din fructe cu concentraţia  de 70 %. 

Pectina utilizată: DZ 150 USA+SAG, high-ester, low setting temperature. Conţinutul pectinei în produs inainte de 

extrudare - 0,90 %.



N/o seria, mostra Durata de 

păstrare, 

luni

Caracteristici organoleptice

II-1a

din 13.07.

2017

Lista ingrediente-

lor:prune, struguri roz, 

suc, alune

1,25

05.09.17
Aspect exterior: brichetă omogenă, suprafaţa uscată, cu luciu. Culoare: maro închis cu nuanţe roşii şi

incluziuni mai deschise. Consistenţă: tare-elastică, se mestecă bine, cristale unitare de zaharisire;

Gust, miros: caracteristic ingredientelor, fără miros stătut de nucă, dulce-acrişor, cu aciditate bine

evidenţiată. Concluzie: mostra bună, ar fi bine ca produsul să fie puţin mai moale, iar asocierea dintre

particulele să fie îmbunătăţită.

II-1a

din 13.07.

2017

8,0

12.03.18
Aspect exterior: suprafaţa uscată, nelepicioasă, cu luciu slab. Culoare: maro închis cu nuanţe roşii şi 

incluziuni bej. Consistenţă: tare-elastică, produs afînat, se mestecă bine, cristale unitare de zaharisire 

pe suprafaţa şi la tăietura; Gust, miros: de fructe uscate cu predominanţa strugurilor uscaţi,  se simte 

gust de nucă, dulce-acrişor cu aciditate bine evidenţiată. Concluzie: mostră bună.
II-1a 11,5

03.07.18
Aspect exterior: suprafaţa uscată, nelepicioasă, cu luciu slab. Culoare: maro închis cu nuanţe roşii şi 

incluziuni bej. închis. La tăietura: bucăţi de nuci gălbui.

Consistenţă: tare-elastică, La tăietura -omogenă, fără cristalizare; Gust, miros: de fructe uscate cu 

predominanţa strugurilor uscaţi,  se simte gust de nucă, dulce-acrişor cu aciditate bine evidenţiată, 

fără gusturi străine. Concluzie: mostră bună.
14.5

01.10.18
Idem, consistenţa cam afînată, masticabilă, mostra bună.

II-1b din 13.07.2017

Lista ingrediente-

lor:prune, struguri 

Negru de Grozeşti, suc, 

alune

1,25 Aspect exterior: brichetă  omogenă, suprafaţa puţin lipicioasă, cu luciu intens. Culoare: maro închis 

până la negru cu nuanţe roşii şi incluziuni mai deschise, foarte plăcut. Consistenţă: tare-elastică, se 

mestecă bine, particule mai asociate decât a; Gust, miros: caracteristice ingredientelor, miros 

specific, dulce-acrişor, se evidenţiază gustul nucilor. Concluzie: mostră foarte bună.

II-1b

din 13.07.

2017

8,0

13.03.18
Aspect exterior: suprafaţa uscată,  nelipicioasă, cu luciu. Culoare: negru şi incluziuni mai deschise, 

brune, bej. Consistenţă: tare, se mestecă bine, fără cristalizare. Gust, miros: specific soiului de 

struguri, miros de fructe uscate, dulce-acrişor, se evidenţiază aciditatea, gustul nucilor. Concluzie:

mostră foarte bună.
II-1b

din 13.07.

2017

11,5

03.07.18
Idem

14.5

01.10.18
Idem, consistenţa cam afînată, mostra bună.



N/o seria, mostra Durata de 

păstrare, luni

Caracteristici organoleptice

III.2a

din 14.07.

2017

Lista ingrediente-

lor:prune,  suc, 

miez, mere.

1,25 Aspect exterior: brichetă  omogenă, suprafaţa uscată, cu luciu. Culoare: maro închis cu nuanţe roşii şi 

incluziuni mai deschise. Consistenţă: tare-elastică, se mestecă suficient de bine, fără cristale de 

zaharisire; Gust, miros: caracteristice ingredientelor uscate, miros de fructe uscate, dulce-puţin 

acrişor. Concluzie: mostră bună, ar fi bine ca produsul să fie puţin mai moale şi asocierea dintre 

particule să fie îmbunătăţită.

III.2a

din 14.07.

2017

8,0

02.03.18
Aspect exterior: brichetă  omogenă, suprafaţa uscată, nelipicioasă, cu luciu. Culoare: negru cu nuanţe 

roşii (caracteristică prunelor uscate mărunţite) şi incluziuni mai deschise (bej, maro deschis).

Consistenţă: elastic-tare, puţin aspră, se mestecă (dar este de preferat o consistenţă puţin mai moale), 

se simt particule aparte insuficient de cărnoase, fără cristale de zaharisire; Gust, miros: caracteristice 

ingredientelor uscate. Concluzie: mostră bună.

III.2a

din 14.07.

2017

11,5

03.07.18
Idem, cu predominanţa mirosului de prune

14.5

01.10.18
Idem, consistenţă: foarte tare.

Concluzie: mostra bună-satisfăcător.

III.1a

din 14.07.

2017

Lista ingrediente-

lor:prune,  miere, 

miez, mere.

1,25 Aspect exterior şi culoare – vezi III.2a.

Consistenţă: tare-elastică, se mestecă satisfăcător, fără cristale de zaharisire; Gust, miros:

caracteristice fructelor uscate şi ingredientelor, dulce caracteristic ingredientelor. Concluzie: mostră 

bună, ar fi bine ca produsul să fie puţin mai moale şi asocierea dintre particule să fie îmbunătăţită.

III.1a

din 14.07.

2017

8,0

02.03.18
Aspect exterior şi culoare – brichetă  omogenă elastică, suprafaţa nelipicioasă, cu luciu. Culoare: 

negru cu nuanţe roşii (caracteristică prunelor uscate mărunţite) şi incluziuni mai deschise (bej, maro 

deschis). Consistenţă: tare, dar nu aspră, cam afînată, fără cristale de zaharisire; Gust, miros: buchet 

coplex, plăcut, dulce-puţin acrişor, se simte gustul miezului, fără rîncezeală. Concluzie: mostra bună

III.1a

din 14.07.

2017

11,5

03.07.18
Idem, consistenţă: foarte tare.

14.5

01.10.18
Idem, consistenţă: foarte tare.



Fig. 3 Imaginile batoanelor cercetate după 8 luni de depozitare

În urma cercetărilor efectuate, s-a constatat calitatea bună a batoanelor în bază
de fructe uscate, atât după prepararea lor, cât şi pe parcursul depozitării, realizate
conform reţetelor elaborate. Unele neajunsuri care apar în timpul depozitării
batoanelor se referă la o anumită modificare a texturii şi sunt legate cu pierderea
apei din produs.



M
o

st
ra Compoziţia Depozitatare,

Luni

Proprietăţi organoleptice

I. Prune uscate, 

miere plfl,

mere uscate, 

miez de nucă

22,5 Aspect exterior: slab atractiv, suprafaţa uscată, excesiv de mată. Culoare:

brună, ştersă, cu incluziuni de culoare crem închis. Gust şi miros: miros de 

fructe uscate foarte slab evidenţiat, gust dulce, nucile sînt bine evidenţiate, 

fără nuanţe străine. Textură: batoanele la îndoire se rup, se mestecă bine, dar 

structura este cam friabilă, cu aglomerări şi legătură slabă dintre particulele. 

Se cere textură mai moale şi mai netedă. Concluzie: calitate relativ bună.

II Prune uscate, 

suc concentrat, 

mere uscate, 

miez de nucă

22,5 Aspect exterior:  suprafaţa uscată  cu luciu pe alocuri mată. Culoare:

caracteristic prunelor uscate, negru cu nuanţe brune,  incluziuni  de culoare 

maro deschis. Gust şi miros: miros de prune uscate  puţin pronunţat, gust de 

nucă bine pronunţat, puţin stătut. Buchet bun, dulce-acrişor,  se simt bine 

componentele. Textură: slab elastică, plăcută, se mestecă uşor, fără 

cristalizare în interior, dar cu un strat  uscat superficial. Concluzie: calitate 

bună.

III Prune

uscate,

miere de 

salcâm,

mere

uscate

22,5 Aspect exterior: suprafaţa uscată cu luciu slab. Culoare: neagră cu nuanţe 

roşii; cu incluziuni de mere de culoare deschisă (maro deschis). Gust şi 

miros: plăcut, dulce-acrişor, componente pronunţate, se evidenţiază merele 

uscate. Textură: tare, relativ elastică, se taie, se mestecă bine, înteriorul este  

puţin gelatinizat. Concluzie: mostră  gustoasă, calitate bună.



M
o

st
ra Compoziţia Depozitatare,

Luni

Proprietăţi organoleptice

I Struguri uscaţi

(58 %), prune 

uscate (17%),

zmeură, 

topinambur,

masă de struguri

zdrobite, agent de 

îngroşare

17 Aspect exterior: forma regulată, suprafaţa uscată,

nelipicioasă, mată din cauza stratului afînat de cristalizare

de pe suprafaţă. Batonul la îndoire se rupe, se vizualizează

stratul superficial mai uscat. Culoare: brună, cu multe

incluziuni mai deschise. Gust şi miros: miros de struguri

uscaţi pronunţat bine, cu nuanţe de pomuşoare acre, gust

dulce-acrişor, relativ bun, mai plăcut decît compoziţia II,

gust stătut foarte slab. Textură: granulaţie moale la

mestecare, se mestecă bine.

Concluzie: calitate satisfăcătoare.

II Struguri usc. 

(54 %),

Prune uscate

(23 %),

Măceş usc.,

aronia, usc.,

migdale,

topinambur

pulbere,

struguri zdrobiţi,

agent de îngroşare

17 Aspect exterior: forma regulată, suprafaţa uscată,

nelipicioasă, mată din cauza stratului afînat se cristalizare

de pe suprafaţă. Baton la îndoire se rupe. Culoare: pe

suprafaţă – brun deschis.Gust şi miros: de struguri uscaţi

pronunţat, gust dulce, neutru, post gust puţin stătut de

topinambur.

Textură: afînată, cu aglomerare moale cauzată de

zaharisire, cristale singulare cu scrănţănit la mestecare. Se

taie, la tăietură stratul de suprafaţă se vede, fiind mai

deschis. Concluzie: calitate relativ bună.



 Denumirea mostrei: Gutui tăiate în cubuleţe, blanşate în sirop,

cu menţinere în sirop de zahăr, (cu acid citric, fără SO2 ),

deshidratate; Preparat smf 24.11.16; Uscat 28.12.2016.

 Descrierea procesului: Curăţare, tăiere cubuleţe, blanşare 20

min în sirop de zahăr proaspăt + acid citric, menţinere în sirop

4 zile, uscare 30 h.

 Reţeta: Fructe-240 g. Sirop-160g; SUs-35,0 %.După

menţinere: Fructe - 265g; SUfr -27,2 %. Sirop-156 g; SUs -

29,0 %; După ce fructele au fost uscate 30 h, masa lor a ajuns

la 111g.



Nd/o Descrierea mostrei în timpul depozitării

Termen Descriere organoleptică Concluzie Activitatea 

apei, aw 

1* 30 zile

Analiza 

31.01.17

Culoare:galbenă, brunificare părţii inferioare.

Suprafaţă: uscată, pe pieliţă luciu. Miros: pronunţat de gutuie. 

Gust: plăcut dulce, slab acrişor de gutui. Consistenţă: elastică,  

se mestecă uşor, fără granule.

Calitate bună-

satisfăcător

0,480

t-21,2°C

1* 4 luni

Analiza 

10.04.17

Culoare: galben mat, unele bucăţele cu brunificări pe alocuri. 

Suprafaţă: uscată.

Miros: plăcut de gutuie intens. Gust: plăcut de gutuie, slab 

acrişor.  

Consistenţă: elastică,  masticabilă.

Calitate bună-

satisfăcător

0,466

t-20,0°C

W-10,39 %

1* 7 luni

Analiza

18.07.17

Culoare: brun-roşcat mată, puţin gălbui pe alocuri. Suprafaţă:

uscată mată, fără cristalizare. Miros: de gutui, plăcut, intens. 

Gust: dulce, plăcut de gutuie, slab acrişor.  

Consistenţă: elastică,  masticabilitate bună.

Calitate bună-

satisfăcător

0,508

t-27,2°C

1 10 luni

Analiza

18.10.17

Culoare: brun-roşcat mată. Suprafaţă: uscată mată, fără 

cristalizare. Miros: plăcut de gutuie intens. 

Gust: dulce, plăcut de gutuie. Consistenţă: elastică  

mestecabilă, bună.

Calitate bună, 

satisfăcător

0,500

t-20,2°C

W-10,2%

1 16 luni

Analiza

18.04.18

Culoare: brun-roşcat mată. Suprafaţă: uscată, luciu. Miros:

plăcut de fructe uscate, slab de gutuie. Gust: dulce, slab. 

Consistenţă: densă, mestecabilă, cu fibre evidenţiate.

Calitate  

satisfăcător

0,507

t-23,1°C

W-9,15%



N 

d/o

Termen de 

depozitare, 

luni

Denumirea

mostrei

Descriere organoleptică Concluzie Activitatea apei 

(aw), umiditatea

(w)

2* Iniţial Semifabricat de gutuie, 

conservat 26.11.16, uscat 

28.09.17

Experimente nr.1: convecţie 

60 ºC control; 

nr.2: IR+convecţie

60 ºC)

Suprafaţa uscată, fără lipiri, cu 

luciu. Culoare galben intens, 

unele bucăţi roşcate (materie 

primă cu defecte). Miros plăcut 

de gutui, gust dulce plăcut, 

pronunţat de gutui, fără 

postgust de SO2.

Calitate 

foarte bună 

identică 

pentru două 

regimuri

0,565

w= 17,39 % 

(control)

0,550

w= 17,47 % (IR)

Iniţial IR+convecţie50 ºC Reţeta semifabricatului: Fructe: 

815 g; SUr=45,2 %. Sirop: 273 

g; SUr=44,0 %

Calitate 

foarte bună 

identică

0,530

w= 16,42 % 
IR+convecţie45ºC 0,541

w= 17,25% 
IR+convecţie55 ºC 0,529

w= 15,04%

2.1 7

din 26.09.17

Semifabricat de gutuie, 

conservat 26.11.16, uscat 

26.09.17, regim:convecţie

60 °C, control: 

nr. 1 cu SO2

( 1.1 control

1.2 control cu căntărire)

Culoare: galben deschis (pe 

alocuri sunt brunificări-materia 

primă). Suprafaţă: uscată,puţin 

mată. Miros: plăcut, de fructe 

uscate, slab de gutuie.Gust:

dulce plăcut. Consistenţă:

densă, mestecabilă, sunt 

prezente puţine granule.

Calitate 

foarte bună 

1.1 0,490

t-22,4°C

w-13,41%

1.2 0,552

t-23,0°C

w-16,64%



N 

d/o

Termen de 

depozitare, 

luni

Denumirea

mostrei

Descriere organoleptică Concluzie Activitatea apei 

(aw), 

umiditatea (w)

2.2 7

din 29.09.17

Semifabricat de gutuie, 

conservat 26.11.16, 

uscat 29.09.17, 

regim:IRmax + 

convecţie 60 °C 

nr. 2 cu SO2

Culoare: galben deschis (pe alocuri 

sunt brunificări-materia primă). 

Suprafaţă: uscată,puţin mată cu 

cristalizare fină.

Miros: plăcut fructe uscate. Gust:

dulce plăcut. Consistenţă: densă, 

mestecabilă, sunt prezente puţine 

granule.

Calitate 

bună

0,589

t-22,4°C W-

16,62%

2.3 7

din 3.10.17

Semifabricat de gutuie, 

conservat 26.11.16, 

uscat 03.10.17,

regim:IRmax + 

convecţie 50 °C 

nr. 3 cu SO2

Culoare: galben deschis.

Suprafaţă: uscată,puţin luciu cu 

cristalizare fină.

Miros: plăcut, de fructe uscate. 

Gust: dulce plăcut. 

Consistenţă: densă, mestecabilă, 

plăcută. 

Calitate 

bună -

foarte bună

0,548

t-22,5°C

W-15,61 %

2.4 7

din 14.10.17

Semifabricat de gutuie, 

conservat 26.11.16, 

uscat 04.10.17,

regim:IRmax + 

convecţie 45 °C 

nr. 4 cu SO2

Culoare: galben deschis.

Suprafaţă: uscată,puţin luciu cu 

cristalizare fină. Miros: plăcut 

fructe uscate. Gust: dulce plăcut. 

Consistenţă: densă, mestecabilă.

Calitate 

bună -

foarte bună

0,569

t-22,7°C

W-16,24%



N 

d/o

Termen de 

depozitare, 

luni

Denumirea

mostrei

Descriere organoleptică Concluzie Activitatea apei 

(aw), 

umiditatea (w)

2.5 7 din 

11.10.17

Semifabricat de 

gutuie, conservat 

26.11.16, uscat 

11.10.17,

regim: IRmax + 

convecţie 55 °C 

nr. 5 cu SO2

Culoare: galben deschis.

Suprafaţă: uscată,puţin luciu 

cu cristalizare fină.

Miros: plăcut fructe uscate. 

Gust: dulce plăcut. 

Consistenţă: densă, 

mestecabilă, plăcută.

Calitate 

bună

0,558

t-22,2°C

W-15,84%



Fig. 4 Gutui tăiate în cubuleţe, 

blanşate în sirop, cu menţinere 

în sirop de zahăr, (cu acid citric, 

fără SO2 ), deshidratate, analizte 

după 16 luni

Fig. 5 Semifabricat de gutuie, 

uscat prin convecţie la 60°C, 

analizate imediat după uscare

Fig. 6 Semifabricat de gutuie,  

uscate prin IR+convecţie50 ºC, 

analizate imediat după uscare

Fig. 7 Semifabricat de gutuie, 

uscat prin convecţie la 60 °C, 

analizate după 7 luni 

Fig. 8 Semifabricat de gutuie, 

uscat prin IRmax + convecţie 

60 °C, analizate după 7 luni

Fig. 9 Semifabricat de gutuie, 

uscat prin IRmax + convecţie 

50 °C, analizate după 7 luni

Fig. 10 Semifabricat de 

gutuie, uscat prin IRmax + 

convecţie 45 °C, analizate 

după 7 luni

Fig. 11 Semifabricat de 

gutuie, uscat prin IRmax + 

convecţie 55 °C, analizate 

după 7 luni



Conform datelor tabelului 8, toate mostrele cercetate peste 7 luni au
păstrat calitate bună şi foarte bună, fără deosebiri esenţiale, oarecum este
diferită mostra nr. 2.2 prin cristalizare puţin mai intensă şi culoare mai
deschisă.

Mostrele pot fi clasificate în ordinea creşterii indicilor de calitate, după
cum urmează:

 culoare: 45°C+IR, (60°C control, 60 °C+IR, identice), 50 °C+IR, 55 °
C+IR;

 aspect (cristalizare): (60 °C control, 60 °C+IR, 45 °C+IR identice),  50 
°+IR, 55 °C+IR; 

 miros de gutui: 60°C control,  60 °C+IR, 55 °C+IR, 50 °C+IR, 45 °C+IR;

 gust de gutui: (60 °C control, 60 °C+IR, 45 °C+IR identice), 55 ° C+IR, 
50 °C+IR.

Aceste rezultate au evidenţiat regimurile mai bune pentru deshidratare, cum
ar fi: prin convecţie la 55°C + IR şi prin convecţie la 50°C+ IR.



N d/o Mostra, 

termen, 

luni

Denumirea 

mostrei

Descriere organoleptică Concluzie

1 Preparat

din 

26.04.17.

Uscate în 

11.05.17

Analizate

20.05.17

Mere 

impregnate  cu 

sirop de zahăr, 

deshidratate

(fără SO2 )

Culoare:neomogenă, crem cu nuanţe de brunificare la 

suprafaţă. Suprafaţă: lipicioasă cu puţin luciu. Miros: de mere 

uscate slab pronunţat. Gust: puţin prea dulce de mere. 

Consistenţă: densă, se mestecă uşor.

Puţin prea 

dulci, de 

majorat 

nivelul 

umidităţii

1.1 Analizate 

21.09.17

După

4,4 luni

Culoare: crem neomogen, puţin brunificat la suprafaţă.

Suprafaţă: lipicioasă cu puţin luciu. Miros: plăcut, de mere 

uscate. Gust: dulce plăcut, fără nuanţe acide. Consistenţă:

densă, se mestecă uşor

Calitate bună

1.2 Analizate 

17.04.18

După 11 luni

Culoare: galben –cafeniu deshis. Suprafaţă: lipicioasă cu 

puţin luciu.

Miros: plăcut de fructe uscate, slab de mere. Gust: dulce 

plăcut, fără nuanţe acide. Consistenţă: densă, se mestecă uşor.

Calitate bună



N 

d/o

Mostra, 

termen, luni

Denumirea mostrei Descriere organoleptică Concluzie

1.3 Analizate 

5.07.18,

14 luni

idem Calitate buna

1.4 Analizate 

5.10.18

După 17 luni

Idem Calitate buna

2 Preparat din 

26.04.17

Uscate în 

15.05.17

Analizate

20.05.17

Iniţială

Mere cu menţinere, în 

soluţie de MTBSNa, 

înainte de turnare cu 

sirop de zahăr, 

deshidratate

(cu SO2 )

Culoare:de la galben pal până la galben deschis. Suprafaţă:

lipicioasă cu luciu.

Miros: de mere uscate, slab pronunţat de SO2 . Gust: dulce, de 

mere, plăcut, post gust de SO2  moderat. 

Consistenţă: densă- moale, plăcută.

De clătit suprafaţa, 

de micşorat SO2 (la 

0,70 %),

de majorat aciditatea

(la 0,75%)

2.1 Analizate 

21.09.17 După

4,2 luni

Culoare: galben deschis (crem-gălbui);  Suprafaţă: lipicioasă cu 

luciu.  Miros: fructe uscate. Gust: dulce plăcut. Consistenţă:

densă- moale, plăcută.

Calitate foarte bună

2.2 Analizate 

17.04.18 După 

11 luni

Culoare: galben deschis (crem). Suprafaţă: lipicioasă cu luciu. 

Miros:fructe uscate Gust: dulce plăcut. 

Consistenţă: densă- moale, plăcută.

Calitate foarte bună

2.2 Analizate 

5.07.18, 14 

luni

idem Calitate foarte bună

2.3 Analizate 

5.10.18 După 

17 luni

Idem Calitate foarte bună



N d/o Mostra, 

termen, luni

Denumirea

mostrei

Descriere organoleptică Concluzie

3 Deshidra-tate

10.04.17AAn

alizate 

25.04.17

0,5 luni

Mere blanşate în 

sirop de zahăr 

cu menţinere

Culoare: crem cu nuanţe galbenă. 

Suprafaţă: lipicioasă cu puţin luciu. 

Miros: de mere uscate, slab pronunţat. 

Gust: dulce, de mere. 

Consistenţă: densă, tare, se mestecă cu 

forţă.

De îmbună-

tăţit consis-

tenţa

3.1 Analizate 

21.09.17 

După

6,4 luni

Culoare:crem pal.

Suprafaţă: lipicioasă, cu puţin luciu. 

Miros: slab de mere, fructe uscate. 

Gust: dulce, de mere. Consistenţă:

densă, tare, se mestecă cu forţă.

Calitate 

satisfăcă-toare

3.2 Analizate 

17.04.18 

După 12 luni

Culoare:crem pal.

Suprafaţă: uscată mată

Miros: slab de fructe uscate. 

Gust:dulce, slab de mere, rînced. 

Consistenţă: densă, tare, se mestecă cu 

forţă.

Calitate slab 

bună



Din datele tabelului 9 reiese:

a) merele impregnate cu sirop de zahăr (fără tratare cu SO2) şi deshidratate prezintă 
modificarea culorii de la crem până la crem brunificată în perioada de 4-11 luni de 
depozitare, slăbirea mirosului de mere pe parcursul a 7...11 luni şi păstrarea 
consistenţei „densă- moale, plăcută”. În perioada 11-17 luni de depozitare, oarecare 
modificări esenţiale n-au fost observate. Umiditatea şi activitatea apei au constituit, 
corespunzător 11,7...13,1 % şi 0,39....0,45 (mostra 1-1.4); 

b) merele impregnate cu sirop de zahăr cu menţinere în prealabil în soluţie de SO2 şi 
deshidratate păstrează culoarea galben deschis (crem), miros de fructe uscate şi 
consistenţă plăcută pe parcursul a 17 luni, având umiditatea 13,9...14,4 % şi 
activitatea apei 0,41....0,48  (mostra 2- 2.3);

c) merele blanşate în sirop de zahăr cu menţinere (mostra 3; 3.1; 3.2), având 
umiditatea 10,7...11,4 % şi activitatea apei 0,41....0,43,  au devenit brusc de culoare  
crem pal, pierzând nuanţele de galben în perioda de depozitare de 6 luni.



Nr.

d/o

Denumirea

mostrei

Regim de 

deshidratare

Descriere organoleptică Concluzie

4* Initială

Analizate 

05.11.17

Mere cu 

menţinere, în 

soluţie de 

MTBSNa, înainte 

de turnare cu 

sirop de zahăr, 

desh.

(cu SO2 )

Galben închis, miros slab de fructe uscate, 

densă-elastică, suprafaţa umedă, gust dulce.

4 mostre identice.

Calitate 

foarte bună 

4.1 Snaks-uri de 

mere

uscate în 

12.10.17,

analizate

17.04.18

6 luni

IRmax + 

convecţie

60 °C 

Culoare: galben deschis Suprafaţă: uscată, 

puţin luciu şi lipicios. Miros: de fructe uscate, 

slab de mere. Gust: dulce plăcut.Consistenţă:

densă, moale, plăcută.

Calitate 

foarte bună 

4.1.1 analizate

05.10.18

12 luni

Culoare: cafeniu-galbui Suprafaţă: uscată, cu 

cristalizare fină. Miros: de fructe uscate.

Gust: dulce plăcut. 

Consistenţă: densă, moale, plăcută. 

Calitate 

foarte bună 



Nr.

d/o

Denumirea

mostrei

Regim de 

deshidratare

Descriere organoleptică Concluzie

4.2 Snaks -uri de mere

uscate în 16.10.17,

analizate

17.04.18

6 luni

IRmax +

convecţie

50 °C

Culoare: galben deschis Suprafaţă: uscată, puţin luciu şi lipicios. 

Miros: de fructe uscate, slab de mere. 

Gust: dulce plăcut, postgust slab de SO2. 

Consistenţă: densă, moale, mestecabilă. 

Calitate bună

4.2.1 analizate

05.10.18

12 luni

IRmax + convecţie

50 °C

Culoare: cafeniu-galbui Suprafaţă: uscată, cu cristalizare fină. 

Miros: de fructe uscate.

Gust: dulce plăcut. 

Consistenţă: densă, moale, plăcută.  

Calitate bună

4.3 nr.3- 6 luni

Snaks -uri de mere

uscate în 18.10.17,

analizate

17.04.18

Convecţie

50 °C

Culoare: galben deschis, brunificări slabe. Suprafaţă: uşor 

lipicioasă, puţin luciu.

Miros: plăcut, de fructe uscate. Gust: dulce plăcut, postgust slab de 

SO2.Consistenţă: densă, moale, mestecabilă.

Calitate bună

4.3.1 analizate

05.10.18

12 luni

convecţie

50 °C 

Culoare: cafeniu-galbui Suprafaţă: uscată, cu cristalizare fină. 

Miros: de fructe uscate.

Gust: dulce plăcut. 

Consistenţă: densă, moale, plăcută.  

Calitate bună 

4.4 nr. 4- 6 luni

Snaks -uri de mere

uscate în 24.10.17,

analizate

17.04.18

convecţie

60 °C

Culoare: galben cu brunificări localizate.

Suprafaţă: uşor lipicios, puţin luciu. Miros: plăcut fructe uscate, slab 

de mere. Gust: dulce, postgust slab de SO2. 

Consistenţă: densă, moale, mestecabilă.

Calitate bună -

foarte bună

4.4.1 analizate

05.10.18

12 luni

Convecţie

60 °C 

Culoare: cafeniu-galbui Suprafaţă: uscată, cu cristalizare fină. 

Miros: de fructe uscate.

Gust: dulce plăcut. 

Consistenţă: densă, moale, plăcută.  

Calitate bună 



Conform datelor tabelului 10, toate mostrele cercetate după 6 luni de
depozitare au păstrat aspectul (fără cristalizare) şi gustul plăcut,
consistenţa pufoasă, calitate bună şi foarte bună, fără deosebiri
esenţiale. Cu toate acestea, regimurile de uscare pot fi clasificate în
ordinea creşterii păstrării calităţii culorii, după cum urmează: 60°C
control, 60°C+IR, 50°C control, 50°C+IR. În acest fel, conform
păstrării culorii, regimul optim de deshidratare este 50°C+IR.

După 12 luni de depozitare, toate mostrele au păstrat calitatea lor,
totuşi este prezentă cristalizarea fină a suprafeţei şi unele modificări de
culoare spre brunificare (cafeniu-gălbui) mai pronunţate în mostra
nr.4.1.1 (uscată la regimul IRmax + convecţie 60 °C). Celelaltele
mostre au fost apreciate ca fiind practic identice.



 Fig. 12 Mere impregnate

cu sirop de zahăr,

deshidratate (fără SO2),

analizate după 11 luni

 Fig. 13 Mere impregnate

cu sirop de zahăr,

deshidratate (fără SO2),

analizate după 17 luni

 Fig. 14 Mere cu

menţinere, în soluţie de

MTBSNa, înainte de

turnare cu sirop de zahăr,

deshidratate (cu SO2 ),

analizate imediat după

uscare.

Fig. 15 Mere cu

menţinere în soluţie de

MTBSNa, înainte de

turnare cu sirop de

zahăr, deshidratate (cu

SO2 ), analizate după 11

luni.

Fig. 16 Mere cu

menţinere, în soluţie de

MTBSNa, înainte de

turnare cu sirop de

zahăr, deshidratate (cu

SO2 ), analizate după 17

luni



Cercetările procesului de deshidratare s-au executat cu ajutorul instalaţiei de laborator
CIMU_UCO7.

Produsul, după ce a fost separat de sirop, a fost plasat pe o tavă de tip plasă cu
suprafaţa de 0,04 m2 din oţel inoxidabil, într-un singur strat compact (echivalent 9,25 kg/
m2) şi a fost plasat în camera de uscare a instalaţiei de laborator.

Agent de uscare: aerul încălzit cu flux direcţionat orizontal către material, cu viteză de
3,0 m/s şi temperatură constantă.

Agent termic:

 agentul de uscare - în experimentul de control;

 radiaţia infraroşie în combinaţie cu agentul de uscare – în experimentul de comparaţie.

Sursa de radiaţie infraroşie – încălzitor obscur confecţionat din nanomateriale de
grafit, cu o putere electrică la intrare de 176 Wt.

Parametrii de înregistrare:

 temperatura aerului în camera de uscare (intrare, ieşire şi medie),

 temperatura produsului pe parcursul uscării,

 greutatea produsului pe parcursul uscării.

Determinarea conţinutului de substanţe uscate s-a efectuat: pentru sirop – la
refractometru, pentru fructe deshidratate – prin metoda termogravimetrică, t – 98 °C, 3h.



Fig. 17 Curbele de uscare a mostrelor de gutui 

îndulcite (cubuleţe), deshidratate prin metoda 

combinată IR+convecţie, utilizînd temperatura 

diferită a aerului: 3 - 55ºC; 4 - 50ºC;  5 - 45ºC

Fig. 18 Evoluţia temperaturilor în procesul de uscare a 

gutuilor îndulcite prin regimul IR+convecţie, la diferite 

temperaturi ale aerului (45 ºC; 50 ºC; 55ºC), 

corespunzător :

1,3,5- temperatura aerului; 2,4,6 - temperatura 

produsului. Calcul încărcăturii termice asupra 

produsului.
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Fig. 12 Temperatura aerului şi a produsului în funcţie de umiditate a 
produsului în procesul de uscare  a gutuielor îndulcite:

- convecţia 60 ºC+IR: 1- temperatura aerului; 2- temperatura produsului;

- convecţia 55 ºC+IR: 3- temperatura aerului; 4- temperatura produsului;

- convecţia 50 ºC+IR: 5- temperatura aerului; 6- temperatura produsului;

- convecţia 45 ºC+IR: 7- temperatura aerului; 8- temperatura produsului.
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Indicatori Regimuri de deshidratare

convecţie, 60ºC combinat, radiaţie IR+convecţie:

60ºC 55ºC 50ºC 45ºC

Masa probei pregătite, kg 0,225 0,250 0,250 0,225 0,250

U iniţial / final, g/g s.u. 1,21/0,210 1,21/0,210 1,214/0,177 1,189/0,196 1,205/0,208

Timp total/ =0,210 g/g, minute 410/410 275/275 375/336 410/382 395/393

Temperatura medie a aerului,ºC 58,7 59,6 55,4 51,7 46,6

Temperatura medie ponderată a produsului, ºC 46,0 53,0 53,3/52,5 51,7/51,4 45,8/45,8

Temperatura maximă a produsului, ºC 58...59 63...64 56,6 52,6 48,0

Încărcătura termică*totală/

=0,210,ºC*min

12694/

12694

10443/10443 14361/1260

7

15044/1389

7

12170/12085

Timp/umiditate critică** - 198/0,309 197/0,343 149/0,470 152,5/0,521

Încărcătura specifică de produs, kg/m2 5,77 6,41 6,41 6,41 6,41

Puterea încălzirii IR, kWt; kWth/m2 (kWth/kg pr.umed) 0,176; 4,51 (0,78) 0,176; 4,51 

(0,70)

0,176; 4,51 

(0,70)

0,176; 4,51 

(0,70)

0,176; 4,51 

(0,70)

Energia consumată pentru evaporarea apei, kWth/kg apă 

ev.(calcul) 

0,708 0,708 0,706 0,704 0,701

*în coordonatele 15...t produsului, ºC. U-umiditate, g/g s.u.

** punctul  din care temperatura produsului depăşeşte temperatura aerului



Rezultatele prezentate pe figurile 3-6 şi în tabelul 11 arătă că:

 la utilizarea radiaţiei infraroşii, temperatura produsului la o anumită valoare a
umidităţii (umiditate critică în tabelul 11) depăşeşte temperatura aerului de uscare şi
aceasta valoare de umiditate critică creşte la scăderea temperaturii aerului în
intervalul de la 60 la 45 °C;

 la utilizarea radiaţiei infraroşii în combinaţie cu flux de aer cu temperatura
constantă de 60 °C, timpul de uscare se micşorează cu 135 minute (33 %) faţă de
uscarea convectivă la aceeaşi temperatură; încărcătura termică asupra produsului
scade cu aprx. 17 %, iar temperatura produsului se ridică cu 7 °C şi, corespunzător, 5
°C pentru temperatura medie ponderată şi temperatura maximă. Diferenţe esenţiale
ale calităţii mostrelor comparate n-au fost observate (tabelul 8);

 la utilizarea radiaţiei infraroşii cu puterea constantă în combinaţie cu flux de aer
cu temperatura constantă de 60 °C, 55 °C, 50 °C şi 45°C, timpul de uscare este invers
proporţional cu temperatura, totuşi, cu scăderea temperaturii, prelungirea timpului de
uscare se încetineşte şi timpul devine aproape egal la temperatura 50 °C şi 45°C (382
şi 393 minute). Încărcătura termică a produsului se majorează la trecerea de la 60 °C
la 55 °C şi se păstrează aproximativ la un nivel pentru temperaturile de 55 °C, 50 °C
şi 45°C. Regimul la 60 °C se caracterizează cu cea mai înaltă temperatura maximă a
produsului - 63...64 °C.

 gutuile deshidratate îndulcite de calitate mai bună au fost cele obţinute la regimuri
de uscare 55°C IR şi 50°C IR, la care temperatura maximă a produsului nu a depăşit
57 ºC şi, corespunzător, 53 ºC.



Fig. 13 Curbele de uscare a mostrelor de mere 

îndulcite (felii) deshidratate prin diferite metode:

1- convecţi 60ºC; 3 - convecţie 50ºC;

2- IR +convecţie 60ºC; 4- IR +convecţie 50ºC

Fig. 14 Evoluţia temperaturii în procesul de uscare  

a merelor îndulcite:

- convecţie 60 ºC+IR: 1- temperatura aerului; 2-

temperatura produsului;

- convecţie 60 ºC: 3- temperatura aerului;

4- temperatura produsului
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Fig. 19 Evoluţia temperaturii în procesul de uscare  

a merelor îndulcite:

- convecţie 50 ºC+IR: 1- temperatura aerului; 

2- temperatura produsului;

- convecţie 50 ºC: 3- temperatura aerului;

4- temperatura produsului

Fig.20 Temperatura aerului şi a produsului în funcţie 

de umiditatea produsului în procesul de uscare a 

merelor îndulcite:

- convecţie 50 ºC+IR: 1- temperatura aerului; 2-

temperatura produsului;

- convecţie 60 ºC+IR: 3- temperatura aerului;

4- temperatura produsului.
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Indicatori Regimuri de deshidratare

convecţia: combinat, radiaţie IR+convecţia:

60ºC 50ºC 60ºC 50ºC

U iniţial / final, g/g 

s.u.

1,898/0,194 1,986/0,230 1,992/0,231 1,907/0,232

Timp total/ =0,230 

g/g, minute

630/552 535/535 375/380 415/420

Temperatura medie a 

aerului, ºC

57,1 48,0 59,5 50,6

Temperatura medie 

ponderată a 

produsului, ºC

48,1/47,0 37,1 55,3/55,4 47,5/47,6

Temperatura maximă

a produsului, ºC

54...56 47,0 65,3 55,0

Încărcătura 

termică*totală/

= 0,230,ºC*min

20841/17672 11801/11801 15100/15351 13488/13687

Timp/umiditate 

critică**

- - (195-240) /(0,559-

0,448)

207,5/0,646

*în coordonatele 15...t produsului, ºC. U-umiditate, g/g s.u.

** punctul  în care temperatura produsului depăşeşte temperatura aerului {convecţia 60 ºC: (195...240) minute) 

temperatura produsului= temperatura aerului; (240...280) minute) temperatura produsului > temperatura aerului}



Rezultatele prezentate pe figurile 7-10 şi în tabelul 12 arătă că:

 la utilizarea radiaţiei infraroşii, temperatura produsului la o anumită valoare a
umidităţii (umiditate critică în tabelul 12, figurile 8, 9) depăşeşte temperatura
aerului de uscare şi aceasta valoare de umiditate critică creşte la scăderea
temperaturii aerului de la 60 la 50 °C;

 la utilizarea radiaţiei infraroşii în combinaţie cu flux de aer cu temperatura
constantă, timpul de uscare se micşorează cu 172 minute (31 %) pentru 60
°C şi cu 115 minute (21,5 %) pentru 50 °C faţă de uscarea prin convecţie la
aceeaşi temperatură; încărcătura termică asupra produsului scade cu aprx. 13
% pentru 60 °C şi creşte cu 15 % pentru 50 °C, iar temperatura maximă a
produsului se ridică cu 8-10 °C (tabelul 10);

 la utilizarea fluxului de aer cu temperatura constantă de 60 °C şi 50 °C,
timpul de uscare practic nu se modifică (552 şi 535 minute), iar încărcătura
termică scade cu 33,2 % (aceste rezultate necesită cercetări suplimentare
pentru a putea fi confirmate);

 mere deshidratate îndulcite de calitatea cea mai bună au fost obţinute la
regimul de uscare 50°C+ IR, unde temperatura maximă a produsului nu s-a
depăşit 48 ºC.



În experimente a fost luată următoarele mostre-semifabricat din a.2017:

 Varianta 4. Pere "Conference" , conservate la data de 07.11.2017 şi uscate la data
de :

4.1) 16.05.18, cu regimul - IR* + 55°C convecţie;

4.2) 23.05.18, IR + 60°C, prin convecţie, cu oprirea IR in momentul obţinerii
temperaturii în centrul produsului 60°C, fixarea perioadei de scădere a temperaturii
pînă la 55°C şi pornirii IR (regim discret).

 Varianta 7. Pere "Conference", conservate la data de 28.11.17 şi uscate la data de:

7.1) 29.05.18, IR + 60°C convecţie, fără oprire IR ;

7.2) 05.06.18, IR + 60°C cu convecţie, cu oprirea IR in momentul obţinerii
temperaturii în centrul produsului 60°C, cu interval de 30 minute oprire/pornire.

 Varianta 6. Pere "Conference", conservate la data de 28.11.17, şi uscate la date de:

6.1) 13.06.18, IR + 60°C convecţie, cu oprire IR la interval de 30 minute;

6.2) 19.06.18, IR 67%* + 60°C convecţie, fără oprirea IR.

*IR 67 % - echivalent cu 117 Wt

*IR (100 %) - echivalent cu 176 Wt.



Varianta

4.1

Varianta

4.2

Varianta

7.1

Varianta

7.2

Varianta

6.1

Varianta

6.2

IR + 55°C 

convecţie

IR + 60°C 

convecţie cu 

pornire/oprir

e IR 

IR + 60°C 

convecţie

IR + 60°C 

convecţie cu 

pornire/oprir

e IR

IR + 60°C 

convecţie cu 

pornire/oprir

e IR  

IR 67 % + 

60°C 

convecţie 

τ, min 1333 1078 1065 913 1160 1084

Ucritică, g/g 1,087 0,760 1,040 0,460 0.495 0,640

tmax, °C 63,49 59,05 64,97 63,23 60.50 64,56

*Δ t, °C 8,56 0,30 5,99 4,02 2,46 4,87

Încărcătura

termică,

°C*g/g

Pînă la

Ucritică

8,89787879

5

25,0397951 11,4053884 33,981913 15,08131 8,9196553

După Ucritică 32,2241436 21,1296975 33,4332231 10,752773 11,6593602 17,7405283

Totală 41,1220231 46,1694926 44.8386115 44,734686 26, 7406702 26,6601836

Temperatura

ponderată a

produslui,

°C

0 °C -

25°С

27,9 30,98 33,24 30,27 31,16 31,04

25°С - tmax 52,9 55,98 58,24 55,27 56,16 56,04



Analizînd rezultatele de mai sus, se pot evidenţia 3 regimuri de uscare, care oferă

mai multe avantaje în raport cu varianta-pereche:

 IR + 55°C convecţie

 IR discret+ 60°C convecţie

 IR 66,7% + 60°C convecţie

Compararea valorilor parametrilor de uscare a acestor 3 regimuri, regimul optimal

de uscare a perelor este - IR cu pornire/oprire + 60°C convecţie, deoarece oferă cele

mai multe avantaje (durata mai scurtă de uscare cu 19,1 % pentru var. 4.2 faţă de var.

4.1 şi cu 14,3 % pentru var. 7.2 faţă de var. 7.1; temperatura maximă a produsului mai

joasă cu 4,44 °C pentru var. 4.2 faţă de var. 4.1, 1,74 °C pentru var. 7.2 faţă de var. 7.1

şi 4,6 °C pentru var. 6.2 faţă de var. 6.1; încărcătura termică aproximativ egală pentru

perechile de regimuri ale variantelor 7 şi 6; temperatură ponderată mai mică cu 3 °C

pentru pentru var. 7.2 faţă de var. 7.1 şi aproximativ egală în cazul perechii de regimuri

ale variantei 6).







1. S-a determinat procedeul şi parametrii de preparare a snacks-
urilor din pere, semifabricat şi fructe îndulcite deshidratate: pregătirea
fructelor, tratarea termică şi răcirea lor ulterioară în soluţie de
antioxidant, împregnarea în sirop de zahăr cu adaos de acid citric până
34-48 % de substanţe uscate solubile, deshidratarea prin IR cu
convecţie până la umiditatea 10-16 %. Tratarea termică în aburi şi în
sirop de zahăr este preferabilă celei în apă, deoarece aceasta din urmă
conduce la înmuierea fructulor. Parametrii de tratare termică depind de
textura fructelor proaspete şi variază în diapazonul de temperatură de
70...90 ºC şi de timp de 3...10 minute.



2. Utilizarea amestecului din prune uscate şi struguri uscaţi în
formarea compoziţiei pentru batoanele cu struguri uscaţi a dat un
efect pozitiv asupra procesului de formare a corpului batonului şi
prevenirii procesului de cristalizare în timpul depozitării.

S-a reglementat calitatea maselor de produs pregătite pentru
extrudare, care a servit ca bază pentru pefecţionarea reţetelor pentru
batoanele din prune uscate şi prune uscate cu struguri uscaţi.
Confirmarea indicatorilor reglementaţi (conţinutul substanţelor
uscate totale, cota substanţelor uscate solubile, raportul dintre
cantitatea de prune şi struguri în amestec ) a fost efectuată prin
realizarea acestor reţete. Procesul de preparare şi mostrele obţinute
au fost apreciate ca fiind bune sau foarte bune, păstrând
caracteristicile principale pe parcursul a 14 luni de depozitare.



3.S-au evidenţiat unele proprietăţi organoleptice responsabile pentru
scăderea calităţii snacks-urilor cercetate: a) cristalizarea, granulaţia
texturii, apariţia stratului uscat superior şi pierderea parţială sau totală a
luciului său pentru batoane; b) brunificarea culorii pentru fructele
deshidratate îndulcite. Utilizarea nucilor în calitate de ingredient pentru
batoane, ambalate în materiale polimerice, nu a condus la râncezeala
acestora.

S-au monitorizat caracteristicile organoleptice şi indicii fizico-chimici
pe parcursul depozitării batoanelor din prune uscate – timp de 22 luni,
batoanelor din struguri uscaţi – timp de 17 luni; fructelor deshidratate
îndulcite din mere şi gutuie – timp de 17 luni şi s-au argumentat termenii
estimativi de valabilitate ale produselor cercetate, şi anume: 18 luni -
pentru batoanele din prune, 12 luni - pentru sortimentul batoanelor care
conţine struguri uscaţi, miere naturală, nuci şi pentru fructele deshidratate
îndulcite.



4.A fost stabilit un efect pozitiv al radiaţiei infraroşii asupra procesului
de uscare combinată a fructelor îndulcite (durata procesului, încărcătura
termică asupra produsului). Regimurile discrete de radiaţie infraroşie,
reglarea puterii permite menţinerea unei anumite temperaturi a produsului
în timpul uscării. Durata uscării depinde în mare măsură şi de temperatura
agentului de uscare.

S-au determinat unii indicatori principali ai procesului de deshidratare
şi s-au argumentat regimurile raţionale de deshidratare:

- IR regim discret + 60°C convecţie pentru pere în formă de ¼
fructului;

- IR + 50°C convecţie pentru mere felii;

- IR + 55°C convecţie pentru gutuie cubuleţe.



5.S-au elaborat tehnologiile noi de fabricare a snacks-
urile de fructe, cum ar fi: fructe deshidratate îndulcite şi
batoane naturale de fructe, în baza căror au fost întocmite
următoarele instrucţiuni:

Instrucţiunea tehnologică cadru pentru producerea
batoanelor-snacks-uri în bază de fructe uscate, aprobată de
Directorul general al ÎP IŞPHTA, din 02.10.2018 (anexa A);

Instrucţiunea tehnologică cadru pentru producerea snacks-
urilor din fructe sămânţoase, aprobată de Director general al
ÎP IŞPHTA, din 02.10.2018 (anexa B).
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