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INTRODUCERE 

Fructele sunt o sursă bogată de mulți micronutrienți și substanțe bioactive. În consecință, 

aportul zilnic de fructe este o modalitate de a ne îmbunătăți sănătatea și bunăstarea. Fructele sunt 

cu o aromă, culoare și gust atractiv, bogate în compuși antioxidanți. 

Activitatea antioxidativă, precum și o gamă largă de alte proprietăți bioactive, inclusiv 

activități anticancerigene, antiinflamatoare, antihipertensive, antihipoglicemice și antimicrobiene 

ale diferitelor fructe de pădure, au fost bine documentate până acum. 

Două noi triterpenoide de tip ursane izolate din semințele de zmeură neagră a fost citotoxice 

față de celulele leucemiei umane HL-60. Unii compuși izolați din zmeura Rubus Chingji Hu au 

prezentat pentru prima dată activități distincte de eliminare a radicalilor liberi în testele DPPH și 

FRAP, sugerând că ar putea fi utili ca potențiali agenți antioxidanți noi. 

Zmeura propriu zisă, reprezintă o sursă bună de micronutrienți, cum ar fi minerale, 

vitamina C, folat și substanțe fenolice, dintre care majoritatea sunt antioxidanți naturali care 

contribuie la valoarea sa nutritivă ridicată. Cel mai adesea, fructele de zmeură sunt expuse la un 

tip de tratament termic în timpul producției. Compușii bioactivi ai fructelor de zmeură (cum ar fi 

fenolici, flavonoizi, carotenoizi, vitamine etc.) sunt de obicei componenți labili la căldură. În 

consecință, aceste substanțe chimice se pot degrada în timpul procesării fructelor în funcție de 

temperatură și/ sau de timpul de procesare [44]. 

Scopul lucrării date constituie: Studiul și elaborarea aspectelor tehnologice de fabricare a 

marmeladei de zmeură cu conținut redus de zaharoză. 

Obiective: 

- De studiat varietatea de soiuri de zmeură din Republica Moldova; 

- De cercetat sortimentul produselor fabricate din zmeură; 

- De studiat și elaborat tehnologii de producere a marmeladei din zmeură; 

- De cercetat compoziția zmeurei și a marmeladei din zmeură prin indici fizico-chimici și 

senzoriali. 
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1. STUDIUL BIBLIOGRAFIC 

1.1. Caracteristica generală a soiurilor de zmeură 

1.1.1. Compoziția chimică și indicii fizico-chimici ai zmeurei 

Cultivarea zmeurei (Rubus ideaus L.) reprezintă o excelentă sursă de afaceri agricole cu 

şanse serioase de profitabilitate. Cercetările arată că majoritatea speciilor de zmeură s-au format 

în estul Asiei, de unde apoi s-au răspândit în toată zona temperată, în special în emisfera nordică 

(Europa, Asia, America de Nord), unde se întâlneşte şi în prezent. 

Zmeura aparține familiei Rosaceae. Pe plan mondial există peste 3000 de specii ce aparțin 

genului Rubus şi subgenului Daeobatus, dintre care multe se întâlnesc şi în țara noastră, Moldova, 

în flora spontană. Ca și în cazul căpșunilor se deosebesc doua tipuri de zmeură în funcție de 

fructificarea soiului, şi anume:  

 sezoniere (fructifică o singură dată pe an); 

 remontante (fructifică de mai multe ori pe an) [40]. 

Cultivarea arbuștilor fructiferi este un domeniu în plină expansiune, care nu necesită 

cunoștințe de specialitate și nici investiții costisitoare. În plus, satisfacțiile sunt imediate, iar 

profitul este pe masură. Un pas important in înființarea unei plantații este alegerea soiului de 

zmeură care să asigure o recoltă de succes [42]. 

Vom încerca pe scurt să caracterizăm o parte din cele mai populare soiuri ce se cultivă în 

țara noastră: 

 Soiuri sezoniere: 

- Zmeura Cayuga - o plantă viguroasă, cu capacitate mare de drajonare, are tulpini groase, 

lungi şi drepte, ghimpi mici şi subțiri. Fructele au mărime variabilă (1-4 g), sunt sferice sau 

sferic-alungite, cu drupeole uniforme, de culoare roşie carmin. Sunt apreciate pentru masă 

şi industrializare şi se recoltează la sfârşitul lunii iunie; 

 

Figura 1.1. Zmeura Cayuga 

TE
ZA

.M
D



 

 

 

5 Data 

 

UTM 0721.2 000 ME 

 
Semnat. Nr. document Coala Mod 

Coala 

- Zmeura Rubin - obținută în Bulgaria şi destul de răspândită la noi în țară. Planta este 

viguroasa, drajonează moderat. Fructele sunt mari (3-6 g), iar pulpa are suculență medie. 

Este mai slab aromată, iar recoltarea are loc la sfârșitul lunii iunie - începutul lunii iulie; 

 

Figura 1.2. Zmeura Rubin 

 

- Zmeura „De Prusia” are vigoare foarte mare şi capacitate bună de drajonare. Fructele sunt 

mari şi chiar foarte mari (2-5 g), conice, pulpa este dulce-acrişoară, slab aromată. Se 

recoltează de asemenea, la mijloc de vară; 

 

Figura 1.3. Zmera „De Prusia” 

 

- Zmeura Mailling Promise este viguroasă, cu tulpini înalte de 2,5 m, cu capacitate foarte 

bună de drajonare. Fructele sunt foarte mari, conic alungite, cu vârful uşor netezit, de 

culoare roşie închis. Maturitatea de recoltare este timpurie, la începutul lunii iulie [40]. TE
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Figura 1.4. Mailling Promise 

 

 Soiuri remontante: 

- Zmeura „De Septembrie” este o plantă de vigoare mijlocie, cu drajonare buna şi cu 

tulpinile arcuite spre pământ. Fructele sunt variabile ca formă, sferice, sfero-conice sau 

cilindro-conice cu relieful neregulat. Prima recoltă se obține la începutul lunii iulie, iar a 

doua recolta în septembrie-octombrie; 

 

Figura 1.5. Zmeura „De Septembrie” 

 

- Zmeura Lloyd George are o vigoare mijlocie cu drajonare relativ bună. Tulpinile anuale 

sunt cafenii roşcate, au ghimpi scurți, de culoare roşie închis. Fructele sunt mijlocii sau 

mari, conice, lungi, cu vârful puțin teşit, de culoare roșie-închisă, acoperite cu o pruină 

violacee. Se recoltează de asemenea în luna iulie și în perioada de toamnă. TE
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Figura 1.6. Zmeura Lloyd George 

Avantaje şi dezavantaje sunt la ambele soiuri: soiurile sezoniere fructifică o lună dar 

puternic, pe când soiurile remontante fructifică de mai multe ori dar au producția mai mică. 

Este important de ştiut că există şi soiuri de zmeură nu numai de culoare roşie, dar şi 

galbene-oranj sau cu nuanțe violete şi chiar negre. 

De exemplu Soiul Cytria are fructe mari galbene, aromate, fructifică abundent primăvara 

începând cu 15 iunie. Fiind un soi remontant fructifică şi toamna. 

 

Figura 1.7. Zmeura Cytria 

 

Mai puțin cunoscută la noi este - zmeura neagră. De exemplu soiul, numit Mac Black, are 

aparent un gust mai intens decât soiurile tradiționale roşii şi un nivel crescut de antioxidanți. De 

asemenea, zmeura neagră, supranumita şi „regele fructelor de pădure”, este mai bogată în acid 

elagic şi antociani [40]. TE
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Figura 1.8. Zmeura Mac Black 

 

Delicioasa zmeura are un continut scazut de calorii si grasimi. Cu toate acestea, este o sursa 

bogata de fibre dietetice si antioxidanți. 100 g fructe de padure detin doar 52 de calorii, dar asigura 

6,5 g de fibre (16% din aportul zilnic recomandat). 

Zmeura are un nivel semnificativ ridicat de substante fitochimice: flavonoide fenolice, 

precum antocianine, acid elagic (tanin), quercetina, acid galic, cianidina, pelargonidina, catechine, 

kaempferol și acid salicilic. Studiile științifice arata ca compușii antioxidanți din aceste fructe de 

padure joaca un potential rol în vindecarea cancerului,  impotriva îmbatranirii (antiaging), a 

inflamației și a bolilor neurodegenerative. 

Xylitol este un înlocuitor de zahar cu calorii scazute, extras din zmeura. O lingurița de 

xilitol transporta doar 9,6 calorii în comparație cu 15 calorii de zahar. Xilitolul se absoarbe în 

sange mai lent în intestine decat zaharul simplu și nu contribuie la un indice glicemic ridicat. astfel, 

poate fi util pentru persoanele cu diabet sa regleze fluctuațiile mari ale nivelului de zahar din sange. 

Zmeura proaspata este o sursa excelenta de vitamina C, care este, de asemenea, un puternic 

antioxidant natural. 100 g fructe de padure furnizeaza 26,2 mg, sau aproximativ 33% din doza 

zilnica recomandata. Consumul de fructe bogate în vitamina C ajuta organismul uman sa dezvolte 

rezistența la agenții infecțioși, sa contracarați inflamațiile și sa anihileze radicalii liberi nocivi [44]. 

Zmeura conține vitamine antioxidante precum vitamina a și vitamina E. În plus fața de 

antioxidanții menționați mai sus, este bogata și în multe alte substanțe antioxidante polifenolice, 

flavonoide, cum ar fi luteina, zeaxantina și betacarotenul, deși în cantitați relativ mici. În total, 

acești compuși acționeaza ca protector împotriva radicalilor liberi obținuți din utilizarea oxigenului 

și a speciilor reactive de oxigen (ROS) care joaca un rol în îmbatranirea și în diferite procese ale 

bolilor. 
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Zmeura are o valoare ORaC (capacitate de absorbție a radicalilor oxigenului) de 

aproximativ 4900 µm TE la 100 grame, situand-o printre fructele ORaC de top. 

Conțin o cantitate buna de minerale precum potasiu, mangan, cupru, fier și magneziu. 

Potasiul este o componenta importanta a fluidelor celulare și corporale si ajuta la controlul ritmului 

cardiac și al tensiunii arteriale. Manganul este utilizat de organism ca si co-factor pentru puternica 

enzima antioxidanta, superoxid dismutaza. Cuprul este esențial în producerea de globule roșii. 

Sunt bogate în grupul complex de vitamine B și vitamina K. Zmeura conține cantitați foarte 

bune de vitamina B6, niacina (B3), riboflavina (B2) și acid folic. aceste vitamine ajuta organismul 

în metabolismul carbohidraților, proteinelor și grasimilor [44]. 

Zmeura este una dintre primele fructe preferate de consumatori cu o valoare nutritivă şi 

senzorială deosebită. Ele conţin un număr mare de nutrimenţi şi substanţe biologic active. În 

ultimii ani se vizează că aceste fructe au un conţinut majorat de antioxidanţi comparativ cu alte 

fructe: acid L-hidroascorbic, polifenoli, antociani, care manifestă capacitatea de a inactiva radicalii 

liberi în vivo şi vitro [18, 21, 22, 23]. 

Fiind foarte perisabile, în căpşune şi zmeură sub acţiunea enzimelor peroxidaze permanent 

au loc modificări ale substanţelor fenolice (oxidarea acestora), ce contribuie la apariţia compuşilor 

de culoare brună şi pierderea mirosului [2, 6, 22]. 

Conţinutul antioxidanţilor şi capacitatea lor antioxidantă depinde de mai mulţi factori: 

condiţiile climaterice, metodele de valorificare şi cultivare, stadia de coacere şi condiţiile de 

depozitare [6, 22, 28, 29]. 

Compoziţia chimică a zmeurei este foarte variabilă (tabelul 1.1). Cel mai variabil a este 

conţinutul de substanţe hidrosolubile. Deci, este evident că şi conţinutul în antioxidanţi al acestei 

fructe este variat. 

Tabelul 1.1. Caracteristica fizico-chimică al zmeurei [22] 

Produs SU, % pH 
Aciditatea 

totală, % 

Potenţialul 

redox (E), 

mV 

Conţinutul în 

substanţe 

pectice, % 

Zmeură 7,0-15,8 3,1-3,5 0,72-1,47 225-240 0,3-0,7 

 

Pe lângă indici fizico-chimici, zmeura mai are conţinutul în antioxidanţi: acidul L-

hidroascorbic, antociani şi polifenoli total. Conţinutul antioxidanţilor în zmeură sunt foarte 

variabile. Pentru zmeură coeficientul K s-a estimat în 2,2-5,31 (mg AA/ g SU). 
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Tabelul 1.2. Conținutul în antioxidanți al zmeurei [22] 

Produs 

Conţinutul în antioxidanţi, mg/ 100 g produs 
Starea 

oxidoreducătoare, 

K, mg AA/ g SU 

Polifenoli 

totali 

Antociani 

totali 

Acid L-

hidroascorbic 

Valoarea 

sumară a 

antioxidanților 

Zmeură 205,1-330,5 21,6-45,9 28,5-52,7 255,2-429,1 2,2-5,31 

 

Zmeura, având un conţinut ridicat de apă, au fermitatea structurotexturală redusă, ţesuturi 

delicate, pieliţa subţire, manifestă o rezistenţă slabă la şocuri şi presiuni. Sunt foarte sensibile la 

brunificări, care duc apoi la putrezire. Fiind excesiv de perisabile, îşi pierd rapid calitatea şi 

valoarea nutritivă (conţinutul de substanţe biologic active diminuează) ca urmare a proceselor de 

biodegradare, caracteristică respiraţiei (proceselor biochimice de oxido-reducere). În scopul 

menţinerii calităţii substanţelor biologic active se recomandă păstrarea căpşunelor la temperaturi 

scăzute. Menţinerea calităţii fructelor proaspete se realizează prin reducerea intensităţii procesului 

de transpiraţie, prin reducerea temperaturii şi accesului de oxigen [1, 17, 22, 29]. 

Intensitatea respiraţiei zmeurei a fost estimată prin fixare conţinutului de CO2 kg/h, la 

diferite temperaturi: 0, 5, 10, 15 şi 20oC. 

Tabelul 1.3. Intensitatea procesului de respiraţie al zmeurei [22] 

Produs 
mg CO2, kg/h la t, oC 

0 5 10 15 20 

Zmeura 20,1-24,2 48,5-55,0 87,3-92,5 128,3-137,4 195-200,5 

 

Cu cât temperatura de depozitare este mai mare, cu atât conţinutul de CO2 este mai ridicat, 

deci, procesul de respiraţie este mai intens. Astfel, condiţiile optime de depozitare a zmeurei sunt 

temperatura de 2±1oC, umiditatea de 90-95%, durata de depozitare fiind de 2-3 zile. Reducerea 

accesului de oxigen a dat posibilitatea de a majora durata de păstrare până la 4-7 zile, în dependenţă 

de stadia de maturitate a fructelor. 

În Tabelul 1.4. sunt prezentate datele referitor la conţinutul în antioxidanţi şi indicele K a 

stării oxido-reducătoare a zmeurii în dependenţă de gradul de coacere. Conţinutul de polifenoli 

este mai mare în fructele cu grad de coacere tehnic, urmat de fructele în stadia de consum, iar 

conţinutul în antociani este invers. În fructele supramaturate conţinutul de antioxidanţi este în 

diminuare, ceea ce atestă şi o stare reducătoare inferioară comparativ cu celelalte fructe cu grad de 

coacere tehnic şi de consum [22]. 
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Tabelul 1.4. Caracteristica zmeurei în dependenţă de gradul de coacere [22] 

Produs 
Gradul de 

coacere 

Conţinutul în antioxidanţi, mg/ 100 g produs Starea 

oxidoreducătoare, 

K, mg AA/ g SU 

Polifenoli 

totali 

Antociani 

totali 

Acid L-

hidroascorbic 

Zmeură 

tehnică 298,0 ± 7,25 31,0 ± 0,47 33,6 ±0,61 4,60 ±0,20 

de consum 283,3 ± 6,34 32,7 ± 0,51 40,1 ± 0,53 2,68 ±0,30 

supramaturate 197,9 ± 5,85 28,9 ± 0,27 28,5 ±0,40 1,71 ±0,15 

 

Reacţiile biochimice de oxidare ale substanţelor fenolice sunt catalizate de către: 

fenoloxidaze, peroxidaze, catalaze, cea mai mare activitate o manifestă polifenoloxidazele. 

Oxidarea substanţelor fenolice are loc sub acţiunea oxigenului şi temperaturii, viteza fiind destul 

de mare. Produşii oxidaţi sunt compuşi de culoare brună. 

În fructele zdrobite oxidarea enzimatică a antioxidanţilor decurge cu o viteză mai mare, 

decât oxidarea ne enzimatică, ceia ce a fost confirmat şi prin diminuarea bruscă a coeficientului 

K. La zmeură diminuarea coeficientului K în această perioadă a constituit 77,1% (valoarea K s-a 

redus de la 3,5 până la 0,8 AA /g SU) [22].  

Zmeura este excesiv de perisabilă, din cauza conținutului ridicat de apă; are fermitatea 

structo-texturală redusă, țesuturi delicate, pielița subțire şi fructele au o rezistența slabă la şocuri 

şi presiuni. Fructele din această grupă şi în special zmeura sunt foarte susceptibile la brunificări, 

care duc apoi la putrezire. Aceste fructe au intensitatea respiratorie relativ ridicată, fructele se 

maturizează repede. Sunt foarte sensibile la temperaturi ridicate şi presiuni care se produc în timpul 

recoltării, manipulării şi depozitării. Aceste fructe chiar în condiții ideale de manipulare și 

transportare înregistrează pierderi dacă operațiile durează mai mult de 3 zile. De aceea întregul 

ciclu de valorificare de la producător la consumator sau la industrie, nu trebuie să dureze mai mult 

de 3 zile. 

Pentru reușita păstrării calității fructelor în timpul valorificării se recomandă de îndeplinit 

unele condiții: recoltarea şi manipularea ambalajelor se face cu grijă și concomitent cu recoltarea 

se face și presortarea pentru a nu se deprecia fructele; după recoltare se va evita pe cât e posibil 

presortarea pentru a nu deprecia fructele; după recoltare se va evita pe cât e posibil ținerea fructelor 

sub acțiunea soarelui, vântului, ploilor: după recoltare fructele se vor prerăci în mijloacele de 

transport frigorific; pastrarea acestei grupe de fructe se produce la temperaturi coborâte (0°C) pe 

o perioadă foarte scurtă timp 2-3 zile. Zmeura au o mare toleranță la concentrațiile mari de CO2 

dar numai la temperaturi scăzute zmeura suportă concentrații până la 20-25% de CO2. 

Majoritatea fructelor de zmeur se valorifică la sfârşitul lunii iunie. Zmeura se remarcă ca 

fiind bogată în levuloză, acid malic şi ascorbic, are aromă şi gust deosebit. Fructele se 
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întrebuințează în stare proaspătă cât și ca materie primă în industria prelucrătoare pentru 

produceree sucurilor, dulceții, gemului și a marmeladei. 

Zmeura are următoarele proprietăți: tonic, stomahic, apiretic, diuretic, răcoritor ş. a. 

Recoltarea se face în orele de dimineață sau după amiază. Intrucât zmeura are un mare grad de 

perisabilitate se ambalează în coşulețe din plastic sau cutii de carton cu capacitate de 0,25-0,50 kg, 

care se aşează apoi în lădițe 1/1. 

Păstrarea temporară poate dura 2-3 zile, se face în condiții de temperatură de la -0,5 până 

la 0°C şi umiditatea relativă a aerului de 85-90%. Durata de păstrare a zmeurei este de maximum 

2-3 zile [16]. 

 

1.1.2. Studiul reglementărilor tehnice și Hotărârile de Guvern în ceea ce privește indicii de 

calitate ai zmeurei 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete” [13], în toate 

categoriile, ţinând seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele 

admise, fructele de zmeură trebuie să fie: 

- întregi; 

- sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin 

improprii pentru consum); 

- curate, practic fără materii străine vizibile; 

- cu un aspect proaspăt, dar nespălate; 

- fără boli; 

- fără deteriorări cauzate de boli; 

- fără umezeală externă anormală; 

- fără miros şi/ sau gust străin. 

Zmeura sau alte fructe din categoria dată (căpșuni, fag) trebuie să fie culese cu atenţie şi să 

fie suficient de dezvoltate şi de mature. Dezvoltarea şi starea zmeurei trebuie să le permită: 

- să fie rezistente la transport şi la manipulare; 

- să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie [13]. 

Zmeura este încadrată în patru categorii, definite după cum urmează: 

1) categoria „Extra” – căpşunele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară şi 

să fie caracteristice soiului respectiv: 

a) să aibă un aspect sănătos, ţinând seama de caracteristicile soiului; 
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b) să nu prezinte urme de pământ; 

c) să nu prezinte defecte, cu excepţia unor foarte mici alterări superficiale la nivelul 

epidermei, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, 

păstrarea şi prezentarea sa în ambalaj; 

2) categoria I – căpşunele din această categorie trebuie să fie de bună calitate şi să prezinte 

coloraţia şi forma caracteristică soiului. Cu toate acestea, sînt permise următoarele defecte, 

cu condiţia să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de păstrare şi 

prezentarea în ambalaj: 

a) defect uşor de formă; 

b) o mică zonă albă care să nu depăşească a zecea parte din suprafaţa fructului; 

c) semne superficiale uşoare de presare; 

d) trebuie să fie lipsite practic de urme de pământ; 

3) categoria II – căpşunele care nu pot fi încadrate în categoriile superioare, dar care 

corespund caracteristicilor minime definite anterior. Zmeură pot prezenta următoarele 

defecte, cu condiţia să-şi păstreze caracteristicile esenţiale de calitate, păstrare şi 

prezentare: 

a) defecte de formă; 

b) o zonă albă a cărei suprafaţă nu trebuie să depăşească a cincea parte din suprafaţa fructului; 

c) uşoare contuzii uscate ce nu sînt susceptibile să se dezvolte; 

d) urme uşoare de pământ; 

4) categoria III – zmeura care nu pot fi încadrate în categoriile „Extra”, I şi II, dar corespund 

caracteristicilor minime definite anterior [13]. 

Conform GOST 33915-2016, Zmeura proaspătă, Condiții tehnice, zmeura trebuie să 

respecte cerințele prezentului standard, să fie pregătite și ambalate în containere de consum și/ sau 

de transport conform instrucțiunilor tehnologice, în conformitate cu cerințele stabilite de actele 

juridice de reglementare ale statului care a adoptat acest standard. Calitatea organoleptică a zmeurii 

trebuie să respecte caracteristicile și standardele specificate în tabelul 1.1. [35]. 

Conținutul de elemente toxice, pesticide, radionuclizi, ouă de helminți și chisturi 

protozoare patogene intestinale nu trebuie să depășească normele stabilite prin actele juridice de 

reglementare ale statului care a adoptat acest standard, HG 520/2010 [11] și HG 221/2009 [9]. 
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Tabelul 1.5. Caracteristica organoleptică a zmeurei conform GOST 33915-2016 [35] 

Indici de 

calitate 

Caracteristica și norma pentru zmeură de categoria: 

superioară întâi a doua 

Aspect 

exterior 

Fructele sunt proaspete, coapte, întregi, curate, sănătoase, fără umiditate externă excesivă. 

Fructele sunt tipice ca formă 

și culoare pentru un anumit 

soi, în cazul zmeurii 

sălbatice - specie. Sunt 

permise ușoare defecte de 

suprafață (ușoare abateri de 

la formă și culoare), cu 

condiția ca acestea să nu 

afecteze aspectul general, 

calitatea, calitatea păstrării 

și prezentarea produsului în 

ambalaj 

Fructele sunt tipice ca formă 

și culoare pentru un anumit 

soi, în cazul zmeurii 

sălbatice, - specie. Sunt 

permise scurgeri foarte mici 

de suc și vânătăi, cu condiția 

să nu afecteze aspectul 

general, calitatea, păstrarea 

calității și prezentarea 

produsului în unitatea de 

ambalare 

Sunt permise scurgeri 

ușoare de suc și vânătăi, cu 

condiția ca fructele să-și 

păstreze caracteristicile 

inerente de calitate, păstrând 

calitatea și prezentarea 

Maturitate 

și stare 

Gata pentru consum, permițând rezistența la transport, încărcare, descărcare și livrare la 

destinație 

Miros și 

gust 
Caracteristic soiului (specie - în cazul zmeurii sălbatice), fără miros și (sau) gust străin 

 

Tabelul 1.6. Caracteristica fizico-chimică a zmeurei conform GOST 33915-2016 [35] 

Indici de calitate 
Caracteristica și norma pentru zmeură de categoria: 

superioară întâi a doua 

Fracția masică de zmeură care nu 

corespund acestei clase comerciale, dar 

corespund unei clase inferioare, %, max.  

5,0* 10,0 10,0 

- inclusiv nu corespunde categoriei a doua nu se admite 2,0 10,0 

Fracția masică de impurități de origine 

vegetală, %, max. 
nu se admite** 0,3 0,5 

Prezența impurităților minerale (nisip, 

praf etc.) 
nu se admite 

Prezența fructelor aburite, fermentate, 

mucegăite, putrede, uscate, cu urme de 

remedii chimice 

nu se admite 

Prezența dăunătorilor agricoli și a 

produselor activității lor vitale 
nu se admite 

NOTE: * Inclusiv cel mult 0,5% din fructele sălbatice din calitatea a doua. 

            ** Cu excepția frunzelor accidentale și a crenguțelor pentru zmeura sălbatică. 

 

1.2. Analiza sortimentului de produse din zmeură 

Sortimentul de produse din zmeură este destul de extins, începând de la diverse pireuri, 

magiunuri, dulcețuri de zmeură și finisând cu produse de cofetărie, în care este inclus și marmelada 

de zmeură. 

Piureuri - produse obţinute din fructe pasate, închise ermetic, conservate prin metodă fizică 

[8]. 
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Tabelul 1.7. Caracteristici organoleptice pentru piureuri de zmeură [8] 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Aspect exterior 

şi consistenţă 

Masă omogenă, uniform pasată de fructe sau pomuşoare, fără particule fibroase, 

codiţe, seminţe, sâmburi şi pieliţă, cu consistenţă semifluidă pe o suprafaţă orizontală. 

Se admit: gelificarea masei şi separarea lichidului, întunecarea stratului de sus; 

prezenţa seminţelor pentru piureurile de zmeură 

Gust şi miros 
Naturale, bine pronunţate, caracteristice zmeurei din care este fabricat piureul. Nu se 

admit miros şi gust străine 

Culoare 
Caracteristică fructelor după prelucrare termică. Se admite o nuanţă brună pentru 

piureul de zmeură 

 

Pastă de fructe naturală - produse obţinute prin concentrarea piureurilor de fructe închise 

ermetic, conservate prin metodă fizică sau chimică [8]. 

Tabelul 1.8. Caracteristici organoleptice pentru pastă de zmeură [8] 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Aspect exterior 
Masă omogenă, uniform pasată, fără seminţe, sâmburi, rămăşite de pieliţă şi alte 

particule grosiere 

Gust şi miros 
Plăcut, dulce-acriu, cu aromă bine pronunţată de zmeură. Se admite, pentru pastele 

cu un conţinut de substanţe uscate de peste 56%, gust neânsemnat de caramelizare 

Culoare 

Uniformă în toată masa, caracteristică zmeurei după prelucrare termică sau 

amestecului din care s-au fabricat pastele. Se admite întunecarea neânsemnată a 

stratului de la suprafaţă 

Consistenţă Onctuoasă 

 

Fructe pasate sau mărunţite cu zahăr - produse obţinute prin pasarea sau mărunţirea 

fructelor sau mai multor specii de fructe sau pomuşoare cu adaos de zahăr, închise ermetic, 

conservate prin metodă fizică sau chimică [8]. 

Tabelul 1.9. Caracteristici organoleptice pentru zmeură pasată cu zahăr [8] 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Aspect exterior 

şi consistenţă 

Masă omogenă, uniform pasată de zmeură, fără particule fibroase, codiţe, seminţe, 

sâmburi şi pieliţă, cu consistenţă fluidă pe o suprafaţă orizontală. Se admite prezenţa 

seminţelor unice şi particulelor de pieliţă, moi, incluziunilor întunecate 

Gust şi miros 
Dulce-acriu, plăcut, caracteristic fructelor din care este fabricat produsul. Nu se admit 

miros şi gust străine 

Culoare 
Caracteristică zmeurei din care este fabricate. Se admite o nuanţă brună pentru piureul 

de zmeură 

          

Tabelul 1.10. Caracteristici organoleptice pentru zmeură mărunţită cu zahăr [8] 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Aspect exterior 

şi consistenţă 

Masă mărunţită de zmeură, fără resturi de cameră seminală, codiţe, seminţe şi 

sâmburi, cu consistenţă fluidă pe suprafaţă orizontală. Se admit gelificarea masei şi 

separarea neânsemnată a siropului 

Gust şi miros 
Dulce-acriu, plăcut, caracteristic zmeurei din care este fabricat produsul. Nu se admit 

miros şi gust străine 

Culoare 
Caracteristică zmeurei din care este fabricată. Se admite o nuanţă brună pentru piureul 

de zmeură. 
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Sos - produse obţinute din fructe pasată sau mărunţită cu adaos de zahăr, sare, condimente, 

aditivi alimentari, cu sau fără adaos de ulei, muştar, închise ermetic, conservate prin metodă fizică 

sau chimică [8]. 

Tabelul 1.11. Caracteristici organoleptice pentru sos de zmeură [8] 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Aspect exterior 

şi consistenţă 

Masă sub formă de piure, omogenă, pasată uniform, fără sâmburi, resturi ale camerei 

seminale şi pieliţei, care se întinde pe suprafaţă orizontală. Se admite: prezenţa 

părticelelor fin mărunţite de condimente, bucăţelelor de usturoi cu mărimea de la 1 

până la 2 mm; stratificarea neînsemnată; întunecarea neînsemnată a stratului superior; 

prezenţa seminţelor unitare şi fragmentelor de pieliţă, incluziunilor întunecate 

Gust şi aromă 

Plăcut, picant, cu aromă bine pronunţată de zmeură, usturoi şi condimente utilizate. 

Pentru sosurile pe bază de muştar şi cu adaos de muştar – puternic, cu predominanţa 

gustului şi aromei specifice de muştar 

Culoare 
Corespunzătoare zmeurei după prelucrare termică sau amestecurilor din care s-au 

fabricat sosurile. Se admite nuanţa cafenie 

 

Gem - amestec adus la consistenţă gelificată sau onctuoasă, fabricat din pulpa şi/sau piureul 

uneia sau mai multor specii de fructe, zaharuri şi apă, conservat prin metodă fizică sau chimică 

[8]. 

Tabelul 1.12. Caracteristici organoleptice pentru gemuri de zmeură [8] 

Caracteristici 

Condiţii de admisibilitate pentru gemurile de următoarele calităţi 

extra superioară întâi 
fără indicarea 

calităţii 

Aspect 

exterior şi 

consistenţă 

Masă gelificată 

de fructe întregi 

sau mărunţite, 

dar nepasate, 

care nu se 

întinde sau se 

întinde 

neînsemnat pe 

o suprafaţă 

orizontală 

 

Masă onctuoasă de 

fructe întregi sau 

mărunţite, dar 

nepasate, care se 

întinde neînsemnat 

pe o suprafaţă 

orizontală 

Masă onctuoasă de 

fructe întregi sau 

mărunţite sau pasate, 

care se întinde 

neînsemnat pe o 

suprafaţă orizontală 

Masă gelificată de 

fructe pasate sau 

nepasate, care se 

întinde neînsemnat pe 

o suprafaţă orizontală 

Pentru gemuri cu valoarea energetică redusă 

– se admite structură şi consistenţă moale 

Se admite masă fluidă pe o suprafaţă 

orizontală pentru gemul de zmeură 

Miros şi gust 

Caracteristice fructelor din care este fabricat gemul. Gust plăcut, dulce sau dulce-acriu. 

Nu se admit miros şi gust străine 

 Se admit gust şi 

miros mai puţin 

pronunţate, gust 

uşor sesizabil de 

zahăr caramelizat 

 

Culoare 

Omogenă, corespunzătoare fructelor din care este fabricat gemul 

 Se admite pentru gem dinfructe de culoare 

deschisă 

 

nuanţă maro-deschisă nuanţă brună 

fructe cu pulpă de culoare închisă 

 nuanţă brună-

roşcată 
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Confitură - produs cu consistenţă gelificată, obţinut prin fierberea uneia sau mai multor 

specii de fructe întregi sau tăiate ori a pulpei cu zahăr, conservat prin metodă fizică sau chimică 

[8]. 

Tabelul 1.13. Caracteristici organoleptice pentru confituri de zmeură [8] 

Caracteristici 
Condiţii de admisibilitate pentru confiturile de calitatea 

superioară întîi 

Aspect 

exterior şi 

consistenţă 

Masă gelificată cu bucăţi de fructe cu sau fără pieliţă sau pomuşoare întregi sau bucăţi, 

repartizate în ea. Se admite masă semifluidă pe o suprafaţă netedă pentru confiturile din 

zmeură. Nu se admite zaharisirea 

Miros şi gust 

Bine pronunţate, caracteristice fructelor 

din care este fabricată confitura 

Caracteristice fructelor din care este 

fabricată confitura 

 Nu se admit miros şi gust străine 

  Se admite gust uşor de caramelizare 

Culoare 

Omogenă, corespunzătoare fructelor din care este fabricată confitura. Se admite nuanţă 

maro-deschisă pentru confitura din fructe de culoare deschisă 

  Se admite nuanţă brună roşcată pentru 

confitura din fructe cu pulpă de culoare 

închisă 

 

Jeleu - amestec adus la consistenţă gelificată, fabricat din suc şi/ sau extracte apoase dintr-

una sau mai multe specii de fructe şi zaharuri, conservat prin metodă fizică sau chimică [8]. 

Tabelul 1.14. Caracteristici organoleptice pentru jeleu de zmeură [8] 

Caracteristici 

Condiţii de admisibilitate pentru jeleurile de calitatea 

extra superioară întâi 
fără indicarea 

calităţii 

Aspect 

exterior 

Masă transparentă, 

cu/ fără particule de 

coajă de citrice în 

suspensie, fără bule 

de aer şi spumă 

Masă transparentă, 

fără particule în 

suspensie, bule de 

aer şi spumă 

Masă cu o tulburare 

uşoară. 

Se admit bule de aer 

şi spumă 

Masă transparentă, 

cu/ fără particule de 

coajă de citrice în 

suspensie, fără bule 

de aer şi spumă 

Consistenţă 

Masă omogenă, gelificată, care îşi 

păstrează forma pe o  suprafaţă orizontală 

(după desfacerea din ambalaj), cu 

suprafaţa delimitatoare clară la tăierea cu 

cuţitul 

Masă gelificată cu 

consistenţă mai 

moale, lipită de 

pereţii ambalajului 

Masa omogenă, 

gelificată, care îşi 

păstrează forma pe 

o suprafaţă 

orizontală după 

desfacere 

Nu se admite zaharisirea. 

Miros şi gust 

Plăcute, bine pronunţate, caracteristice 

fructelor din care este fabricat jeleul. Nu 

se admit miros şi gust străine 

Plăcute, mai puţin pronunţate, 

caracteristice fructelor din care este 

fabricat jeleul 

Culoare 

Omogenă Omogenă, cu o nuanţă mai întunecată la 

suprafaţă 

  

  Se admite pentru jeleuri: 

din fructe de culoare 

deschisă – nuanţă 

maro-deschisă 

din fructe de culoare deschisă – nuanţă 

brună; 

din fructe cu pulpă de culoare închisă – 

nuanţă brună-roşcată 

TE
ZA

.M
D



 

 

 

18 Data 

 

UTM 0721.2 000 ME 

 
Semnat. Nr. document Coala Mod 

Coala 

Magiun - produs dens, cu consistenţă onctuoasă, gelificat sau negelificat, obţinut prin 

fierberea piureului dintr-una sau mai multe specii de fructe sau amestecul lor cu zahăr, conservat 

prin metodă fizică sau chimică [8]. 

Tabelul 1.15. Caracteristici organoleptice pentru magiun de zmeură [8] 

Caracteristici 
Condiţii de admisibilitate pentru calitatea 

superioară întâi 

Aspect 

exterior 

Masă omogenă pasată fără seminţe, casă seminală, sâmburi şi bucăţele de pieliţă 

nepasată. Se admite: prezenţa celulelor tari de miez în magiunul de pere, gutui, scoruşe 

negre şi în magiunurile fabricate cu utilizarea piureurilor din fructele enumerate; 

prezenţa seminţelor unitare de pomuşoare în magiunurile a căror componenţă include 

piureuri din zmeură 

Gust şi miros 

Gust dulce-acriu, miros caracteristic piureului din care este fabricat magiunul. Gust şi 

miros bine pronunţate. Nu se admit miros şi gust străine 

  Se admit gust şi miros slab pronunţate 

Culoare 

Caracteristică culorii piureului sau amestecului de piureuri din care este fabricat 

magiunul. Se admite: 

- pentru magiunul din fructe de culoare deschisă: 

nuanţă maro-deschisă nuanţe cafenii 

- pentru magiunul din fructe de culoare închisă: 

 Nuanţă brună-roşcată 

Consistenţă 
Masă densă onctuoasă. Pentru magiunul de fructe sâmburoase – masă gelificată sau 

negelificată, onctuoasă, nefluidă pe o suprafaţă orizontală. Nu se admite zaharisirea. 

 

Dulceaţă - produs fabricat din una sau mai multe specii de fructe întregi sau tăiate, fierte 

în sirop de zahăr, conservat prin metodă fizică sau chimică [8]. 

Tabelul 1.16. Caracteristici organoleptice pentru dulceață de zmeură [8] 

Caracteristici 
Condiţii de admisibilitate pentru calitatea 

extra superioară întîi 

Aspect exterior 

Fructe sau părţi de fructe, uniforme după dimensiuni, care şi-au păstrat forma, 

nezbârcite, repartizate uniform în sirop de zahăr negelificat. Nu se admite zaharisirea. 

Se admite în borcane cu dulceaţă din zmeură strat de sirop fără fructe, în cm, max.: 

1,5 2,0 2,5 

din celelalte tipuri de materie primă 

1,0 1,5 2,0 

Se admit în dulceţurile din fructe sâmburoase, fructe cu pieliţă crăpată, %, max.: 

- 10 25 

Miros şi gust 

Miros plăcut, bine pronunţat, caracteristic 

fructelor din care este fabricată dulceaţa 

Miros plăcut, caracteristic 

fructelor din care este fabricată 

dulceaţa 

Gust dulce sau dulce-acriu. Nu se admit miros şi gust străine. 

Consistenţă 

Fructe bine fierte, dar nerăsfierte în sirop negelificat. Se admite: gelificarea uşoară a 

siropului în dulceţurile din zmeură; în dulceaţa zmeură – fructe răsfierte,%, max.: 

15 20 35 

Culoare 

  

Omogenă, corespunzătoare culorii fructelor din care este fabricată dulceaţa. Pentru 

dulceaţa de nuci – de la galben-închis pînă la cafeniu-închis cu nuanţă violetă. Pentru 

dulceaţa din petale de trandafir – de la roz-deschis pînă la roz-închis. 

  se admit petale cu nuanţă 

cafenie-deschisă 
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Fructe confiate - produs fabricat din fructe întregi sau tăiate, fierte în sirop de zahăr, parţial 

uscate, presărate cu zahăr sau glazurate în sirop de zahăr [8]. 

Tabelul 1.17. Caracteristici organoleptice pentru zmeură confiată [8] 

Caracteristici 
Caracteristici şi condiţii de admisibilitate pentru calitatea 

superioară întîi 

Aspect exterior 

 

Fructe întregi ori părţi ale acestora, omogene după dimensiuni şi formă în limitele 

fiecărui fel de fructe, presărate cu zahăr sau glazurate, sau în sirop, necontopite. 

   Se admit fructe: fără presărare cu zahăr şi glazurare; puţin 

contopite, uşor separabile; zbâ7rcite de corcoduşe, vişine, 

prune, cireşe şi scoruşe negre la 100 de fructe ori pomuşoare, 

bucăţi, max. 15. 

 

Se admite: prezenţa fructelor cu devieri de la dimensiunile indicate şi neomogene 

după formă, la 100 de fructe ori pomuşoare, bucăţi, max.: 

5 nu se normează 

în ţucatele de vişine, cireşe, prune, corcoduşe fără sîmburi, fructe cu sîmburi, bucăţi 

în kg, max. 3. 

Gust Dulce sau dulce-acriu, caracteristic fructelor utilizate. Nu se admite gust străin. 

Culoare Asemănătoare culorii naturale a fructelor din care sunt fabricate. 

 
  Se admite înălbire punctată neînsemnată, apărută ca rezultat 

al zaharisirii fructelor. 

Consistenţă 
Tare, dar nu aspră, fără cocoloşi de zahăr cristalizat, fructe fierte omogen, care se taie 

uşor. 

 

Marmeladă - amestec adus la consistenţă de gel, fabricat din apă, zaharuri şi unul sau mai 

multe produse obţinute prin prelucrarea fructelor citrice: pulpă, piure, suc, extract apos şi coajă, 

conservat prin metodă fizică sau chimică [8]. 

Tabelul 1.18. Caracteristici organoleptice pentru marmeladă de zmeură [8] 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Aspect şi 

consistenţă 

Produs cu consistenţă gelificată, cu incluziuni de miez şi coajă de citrice. Pentru 

marmeladă-jeleu – consistenţă gelificată, transparentă, cu mici cantităţi de coajă de 

citrice mărunţită. 

Gust şi miros 
Gust plăcut, miros caracteristic fructelor din care este fabricată marmelada. Gust şi 

miros bine pronunţate. Nu se admit miros şi gust străine. 

Culoare Caracteristică culorii fructului din care este fabricată marmelada. 

 

Bomboane − produse obţinute din zahăr tos, sirop de glucoză, cacao - produse, arahide, 

miez de nucă, produse lactate, arome şi coloranţi alimentari, alte ingrediente. Bomboanele pot fi 

glazurate, neglazurate sau modelate. 

Bomboană de ciocolată sau pralină – produs de dimensiunea unei singure înghiţituri, care 

constă din: ciocolată umplută sau un singur tip de ciocolată sau o combinaţie de diferite tipuri de 

ciocolată şi alte ingrediente, astfel încât ciocolata să reprezinte minimum 25% din greutatea totală 

a produsului [7]. 
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Tabelul 1.19. Caracteristici organoleptice pentru bomboane de zmeură [7] 

Indicatori Condiţii de admisibilitate 

Gust şi miros 
Caracteristice produsului respectiv, condiţionate de ingredientele admisibile, 

conform documentului normativ pentru produsul respectiv, fără gust şi miros străin 

 

Aspect exterior 

 

Corespunzător documentului normativ pentru produsul respectiv. Bomboanele 

glasate trebuie să fie acoperite cu un strat uniform sau puţin ondulat, fără aglomerări 

considerabile în inferiorul  produsului. Corpurile bomboanelor pot conţine: o masă 

unică de bomboane; două sau mai multe mase de bomboane (mixte, stratificate). 

Suprafaţă trebuie să fie lucioasă pentru bomboanele glasate, ondulată – pentru 

bomboanele formate din masă de ciocolată avînd desen în relief sau fără desen. 

Suprafaţa poate fi garnisită, complet sau parţial, cu diverse semifabricate. Se admit 

suprafeţe neînsemnate neacoperite în inferiorul  produsului. Bomboanele neglasate 

trebuie să aibă suprafaţă uscată – nelipicioasă 

Formă 
Diversă conform produsului. Pentru bomboanele fabricate prin presare, cu tăierea 

ulterioară a toroanelor, se admite neuniformitatea tăieturii 

 

Caramele - produse obţinute din zahăr tos, sirop de glucoză, cu sau fără adaosuri. În calitate 

de adaosuri pot fi utilizate produse lactate, cafea, produse din boabe de cacao, miez de nuci, ulei 

de cocos, arome şi coloranţi alimentari şi alte ingrediente [7]. 

Tabelul 1.20. Caracteristici organoleptice pentru caramele de zmeură [7] 

Indicatori Condiţii de admisibilitate 

Gust şi miros 

Specifice denumirii de caramelă, fără gust şi miros străin. Caramelele cu conţinut de 

grăsimi nu trebuie să prezinte gust rînced sau alt gust neplăcut. Umpluturile de fructe 

şi pomuşoare nu trebuie să aibă gust de ars 

Culoare 
Specifică denumirii de caramelă. Culoare omogenă. În funcţie de denumirea 

caramelei, se colorează într-o culoare sau în mai multe culori (benzi, linii etc.) 

Suprafaţă 

Uscată, fără fisuri şi picăţele, netedă sau reliefată. Caramela presărată trebuie să fie 

acoperită cu un strat uniform de zahăr tos mărunt, alb sau colorat, zahăr pudră, pudră 

de cacao, miez de nucă mărunţit, drajeuri colorate sau cu alte produse de presărat. 

Pentru caramelele presărate la aparatele cu acţiune continuă se admite o fărîmiţare 

neinsemnată a cristalelor de zahăr. 

Caramelele neambalate cu suprafaţa prelucrată pentru protecţie nu trebuie să prezinte 

aglomerări. 

Caramelele, modelate la maşina de format în matriţă, trebuie să aibă suprafaţa netedă 

sau reliefată. Nu se admit suturi deschise şi urme de umplutură pe suprafaţa caramelei.  

Pentru caramelele fabricate la maşinile de format şi ambalat, la maşinile de rulat, 

precum şi pentru caramelele cu umpluturi, având masa de caramel în straturi, se 

admite desenul neclar, fisuri neînsemnate şi margini rupte, iar pentru caramelele cu 

umplutură – învelişul de caramel neînchis la linia tăieturii. 

Caramelele glasate trebuie să prezinte o suprafaţă ondulată sau netedă. Se admite o 

transparenţă neînsemnată a părţii inferioare a corpului din interiorul caramelei şi 

deteriorarea suprafeţei la fabricarea caramelelor glasate 

Formă 
Specifică produsului respectiv, fără deformare. Pentru caramelele fabricate la 

maşinile de format şi ambalat se admit deformări neinsemnate şi tăieturi neregulate 

 

Tablete dulci - produs de cofetărie, obţinut din grăsimi, echivalente ale untului de cacao, 

sau din grăsimi substituenţi ai untului de cacao nonlaurici, zahăr, produse de cacao, cu sau fără 

alte ingrediente [7]. 
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Tabelul 1.21. Caracteristici organoleptice pentru tablete dulci de zmeură [7] 

Indicatori Condiţii  de admisibilitate 

Gust şi miros 
Caracteristice produsului respectiv şi condiţionate de ingredientele menţionate în 

documentul normativ pentru produsul respectiv, fără gust şi miros străin 

Aspectul 

exterior 

Suprafaţa exterioară uniformă, mată. În tabletele cu adaosuri considerabile de arahide 

întregi, măcinate grosier, vafe fărîmiţate etc. se admite o suprafaţă neuniformă. Se 

admit produse cu rupturi: maximum  4,0 % - pentru tabletele cu umplutură; maximum 

2,0 % - pentru tabletele cu adaosuri considerabile. Pentru produsele neînvelite 

comercializate la cîntar se admit rupturi în mărime de 1/3 din produs, rupturile cu 

dimensiuni mai mici nu trebuie să depăşească 3,0%. Se admit defecţiuni neînsemnate 

ce nu afectează aspectul exterior al produsului: sfărîmături, bule, zgîrieturi, bucăţi 

rupte, pătrunderea fazei lichide a umpluturii la suprafaţă 

Formă Diversă 

Consistenţă Solidă 

 

Drajeu - produs cu înveliş modelat, de dimensiuni mici şi forme diverse [7]. 

Tabelul 1.22. Caracteristici organoleptice pentru drajeuri de zmeură [7] 

Indicatori Condiţii de admisibilitate 

Gust şi miros 
Corespunzător documentului normativ pentru produsul respectiv caracteristice 

produsului respectiv, fără gust şi miros străin  

Culoare 
Uniformă, bine pronunţată, fără pete, diversă – conform documentului normativ 

pentru produsul respectiv  

Aspectul 

exterior 

Corespunzător documentului normativ pentru produsul respectiv. Pentru drajeurile 

lustruite – suprafaţă netedă, lucioasă. Pentru drajeuri cu nucleul din stafide – suprafaţă 

zgrunţuroasă, lucioasă sau mată. Pentru drajeurile presărate - presărarea cu zahăr tos 

trebuie să fie uniformă. Se admit suprafeţe neînsemnate neacoperite în partea 

inferioară a produsului. Produsele glasate trebuie să fie acoperite cu un strat uniform 

sau puţin ondulat, fără aglomerări considerabile în partea inferioară. Drajeurile 

neglasate trebuie să aibă o suprafaţa uscată. Se admit crăpături mici pe suprafaţa 

glazurii şi pe produsele neglasate. Se admit aderenţe neînsemnate ale amidonului 

pentru modelare la suprafaţa nucleului drajeurilor 

Formă 
Diferită. Pentru drajeurile cu nucleul din jeleu, jeleu-fructe, din cereale, de miez de 

nuci se admite o formă neregulată 

 

Produs de pastilă - produs de cofetărie, obţinut din pireu de fructe şi pomuşoare, zahăr, 

agent de spumare, cu sau fără adaosul agentului de gelificare [7]. 

Tabelul 1.23. Caracteristici organoleptice pentru produs de pastilă de zmeură [7] 

Indicatori Condiţii de admisibilitate 

Gust şi miros 
Specifice produsului respectiv, fără gust şi miros străin. Nu se admite miros de bioxid 

de sulf, gust şi miros pronunţat ale adaosurilor alimentare utilizate 

Culoare 
Specifică produsului respectiv, uniformă. Pentru produsul fabricat pe bază de pectină, 

amidon gelificator, alge marine se admite o nuanţă cenuşie 

Consistenţă 
Moale, uşoară la rupere. Pentru cele fabricate cu pectină şi diferite adaosuri puţin se 

întinde. Produsul fabricat cu gelatină şi amidon gelificator se întinde 

Formă Diversă, specifică produsului respectiv 

Suprafaţă 

Specifică produsului respectiv. Produsele glasate trebuie să fie acoperite cu un strat 

uniform de glazură, fără aglomerări. Se admit suprafeţe neînsemnate neacoperite. În 

partea inferioară a produsului se admite  o uşoară transparenţă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Fructe uscate - alimente preparate din fructe care păstrează identitatea speciei respective, 

prezentate în forme definite, deshidratate prin procedee naturale sau artificiale, ori prin combinarea 

lor pentru eliminarea unei părţi mai mari din conţinutul lor de apă, inclusiv fructe de uscare 

naturală. 

Fructe liofilizate (uscate prin sublimare) – alimente preparate din fructe, care păstrează 

identitatea speciei respective, prezentate întregi, divizate, tăiate sau sfărâmate, supuse procesului 

de „liofilizare (sublimare)”, în care apa cristalizată se elimină din produsul congelat prin 

sublimarea gheţii. 

Piure de fructe liofilizat (deshidratat prin sublimare) – aliment preparat din pulpa fructelor, 

mărunţită prin procedee mecanice şi deshidratată prin sublimare, prezentat sub formă de praf sau 

straturi [6]. 

Tabelul 1.24. Caracteristici organoleptice pentru zmeură/ piure de zmeură liofilizată [6] 

Denumirea indicatoilor Condiţii de admisibilitate 

Aspect exterior și 

formă 

Fructe întregi, divizate sau tăiate: formă caracteristică fructelor proaspete, 

ţinînd seama de forma lor de prezentare; piure: praf friabil sau straturi cu 

forme neregulate; amestec de fructe: bucăţile componentelor unitare difuzate 

uniform într-un amestec, păstrîndu-se în general forma 

Culoare Characteristică fructelor proaspete din care au fost preparate produsele 

Textură Fragilă 

Gust şi miros 
Caracteristice fructelor proaspete din care au fost preparate, fără gust şi 

miros străin 

Aspect, textură, gust şi 

miros după rehidratare 

Amestec de fructe: caracteristic produselor similare preparate din legume 

proaspete, fără gust şi miros străin; piure: masa omogenă caracteristică 

piureului conservat cu aceeaşi denumire 

 

Deserturi din fructe uscate - alimente preparate din pulpa fructelor sau fructe amestecate 

cu ingredinte compatibile înainte sau după uscare, mărunţite şi presate în formă definită, care pot 

fi acoperite cu un strat subţire comestibil; deserturile pot fi supuse tratamentului termic suplimentar 

pentru garantarea stabilităţii microbiene a produsului. Faptul că deserturile conţin alte substanţe 

nu afectează denumirea specifică atribuită produsului atîta timp cît produsul păstrează proprietăţile 

esenţiale al fructelor uscate; anumite legume uscate pot fi incluse în deserturi de fructe [6]. 

Tabelul 1.25. Caracteristici organoleptice pentru deserturi din zmeură uscată [6] 

Denumirea indicatoilor Condiţii de admisibilitate 

Aspect exterior și 

formă 

Brichete de formă dreptunghiulară, obţinute prin presarea fructelor întregi 

sau tăiate jumătăţi de felii sau mărunţite cu sau fără adaos de nuci mărunţite. 

Brichetele acoperite cu un strat de uz alimentar se caracterizează printr-o 

suprafaţă lucioasă 

Culoare 
Caracteristică fructelor sau legumelor uscate din care au fost preparate; în 

reţete cu nuci - cu introduceri de culoare deschisă ale bucăţelelor de nuci 

Gust şi miros Plăcut, dulce sau dulce-acru, fără gust şi miros străin 

Textură Deserturile trebuie să poată fi uşor mestecate 
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1.3. Tehnologii de producere și metode de obținere a produselor din zmeură 

Tehnologia fabricării conservelor din zmeură cu conținut majorat de zahăr. 

Conservele acestei grupe se fabrică din fructe sau semifabricate (piureu, sucuri) fierte cu zahăr 

până la masa substanțelor uscate 62-83%. Zahărul asigură anumite proprietati gustative şi condiții 

de conservare osmotică. 

Sortimentul de conserve include: magiun, gem, dulceață, confitură, jeleu. Datorită 

conținutului majorat de pectină în fructe, sau adaosul de pectină, conservele au o consistență 

gelificată. Calitatea produselor gelificate depind de cantitatea şi calitatea pectinei. Cu cât 

moleculele pectinei sunt mai mari, conțin mai multe grupe metoxile, cu atât proprietățile de 

gelificare sunt mai bune, produsul este mai gelificat. 

În diferite fructe se conține pectină cu gradul de esterificare majorat, mai mult de 50. 

Pectina cu gradul de esterificare mic (29-35) se obține prin fermentarea acidă sau hidroliza bazică 

a materiei prime cu conținut majorat de pectină. Utilizarea în producție a pectinei cu gradul de 

esterificare mic asigură micşorarea consumului de zahăr la 40-60%. 

Jeleu, gem, magiun de calitate se obține numai in cazul când în fructe conținutul de pectină 

este mai mare de 1%, aciditatea totală 1% şi pH = 3,2-3,4, cantitatea de zahăr 65%. 

În calitate de materie de gelificare se folosesc agaroizi, obținuți din alge de mare. Produsele 

fabricate cu agaroizi nu necesită zahăr şi acizi. Concentrația agaroizilor în produs constituie 0,2-

0,8% [16]. 

Tehnologia fabricării jeleului de fructe de zmeură. În calitate de materie primă se 

folosesc sucurile proaspete, sulfitate, concentrate, siropurile. Sucurile sulfitate înainte de 

producerea jeleului se încălzesc pentru a elimina bioxidul de sulf. 

Înainte de a începe fabricarea jeleului se efectuează fierberea experimentală pentru 

precizarea cantității de pectină și acizi necesari la gelificare. Jeleu se fierbe în aparate cu vid sau 

în cazane duplicate. Se dozează suc limpezit, zahar și albumină (4 g la 100 kg pentru limpezire), 

se fierbe la presiunea 34-41 kPa, temperatura 70-80°C timp 30 min. La sfârşitul fierberii se adauga 

acid citric în soluții de 50%. Masa substanțelor uscate pentru jeleuri pasteurizate - 65%, pentru 

jeleuri nepasteurizate - 68%. 

Dacă jeleul se fabrica cu adaos de pectină, atunci soluția de pectină se pregăteşte 

amestecând pectina pulbere cu zahar în raport 1:5. Compusul obținut se dizolvā în apa calda la 

temperatura de 45°C în raport 1:20 şi se menține 24 ore, Dupa umflarea pectinei soluția se 

lasitrează şi se dozează în suc, apoi se concentrează pâna la 67-68% pentru jeleul pasteurizat şi 70-

71% pentru jeleul nepasteurizat. La sfârşitul fierberii se adauga soluții de 50% de acid citric [16]. 
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 Formarea jeleului influențează următorii factori: 

- conținutul de pectină nu mai mic de 1%; 

- conținutul de acizi organici nu mai mic de 1%, pH =3,2- 3,4; 

- conținutul de zahăr 35-66% în dependență de gradul de esterificare; 

- conținutul ionilor metalelor bivalente (Ca++, Mg++), raportul dintre glucide, acizi şi pectină; 

- temperatura optimală de fierbere 70-80°C şi presiunea 34 - 41 kPa; 

- durata de gelificare 48 ore [16]. 

Jeleul se caracterizează prin procesele de tixotropie și sinerezis. În timpul fierberii are loc 

formarea jeleului datorită acțiunii intermoleculare a pectinei. Malaxarea masei distruge această 

legătură între molecule, se distruge şi jeleul. Stoparea procesului de malaxare duce din nou la 

formarea jeleului. Procesul de distrugere mecanică și formarea jeleului datorită acțiunii 

intermoleculare a pectinei se numeşte tixotropie. 

Structura jeleului datormată inainte de fierbere sau în timpul fierberii se restituie complet. 

Structura jeleului deformată după fierbere practic nu se restabileşte. În timpul păstrării îndelungate 

jeleul formează la suprafață crăpături, bobițe de apă, pojghiță uscată. Acestea sunt primele 

simptome de distrugere a jeleului. Procesul de distrugere a jeleului se numeşte sinerezis care este 

provocată de următorii factori: 

- temperatura majorată de păstrare; 

- prezența vibrațiilor mecanice în timpul păstrări; 

- nerespectarea strictă a raportului pectină-zahăr-acizi; 

- temperatura majorată la fierberea jeleului; 

- lipsa cantității necesare de ioni bivalenți [16]. 

Jeleul se toarnă la temperatura 85-90°C în ambalaj mic până la 500 ml şi se pasteurizează 

la temperatura 95°C, timp 10 minute. Ambalajele cu jeleu pasteurizat și nepasteurizat se păstrează 

în poziție verticală 48 ore pentru a se răci şi gelifica. Produsul finit prezintă o masă străvezie, 

gelificată, cu gust şi aromă specifică materiei prime. În produs se reglementează masa substanțelor 

uscate, aciditatea totală, conținutul de zahăr, metalele grele. 

Se fabrică sortimente de fructe în jeleu cu utilizarea pectinei cu grad de esterificare mic. 

Acest sortiment conține zahăr 30-35% şi se supune pasteurizării, se toarnă la temperatura de  70-

75°C cu conservanți chimici, care asigură stabilitatea la păstrare îndelungată [16]. 

Tehnologia fabricării magiunului din zmeură. Magiunul prezintă piureu de fructe 

amestecat cu zahăr, fiert până la masa substanțelor uscate 62-69%, turnat, ermetizat şi pasteurizat 

sau sterilizat. 

TE
ZA

.M
D



 

 

 

25 Data 

 

UTM 0721.2 000 ME 

 
Semnat. Nr. document Coala Mod 

Coala 

Piureul de fructe se fabrică după tehnologia clasică. În baza calculului componentelor 

raportul zahăr : piureu constituie 1:1,25 pentru magiunul ambalat în borcane, butoaie și 1:1,8 

pentru magiunul ambalat In lădițe. Masa substanței uscate (SU) de bază a piureului este de 11% 

În cazul când în pireu masa substanței uscate este mai mică, se recalculă cantitatea necesară de 

piureu la SU = 11%. Daca masa SU > 11% recalcularea nu se mai îndeplinește [16]. 

În aparate cu vid se dozează pireul, zahărul, se amestecă intens. Masa obținută se fierbe la 

presiune 21-8 kPa la temperatura 45-55°C până la masa SU = 68%. Magiunul se încălzeşte la 

temperatura 100°C pentru distrugerea microorganismelor apoi se răcește până la temperatura 50-

60°C în cazul ambalării în butoaie sau lădițe și până la 70°C. În cazul ambalării în borcane de 

sticlă sau cutii de tinichea. 

Racirea se îndeplineşte în aparat de fierbere cu vid. Magiunul ambalat în ambalaj ermetic 

mic se sterilizează la temperatura 100°C, timp 20-25 min. 

Ambalarea magiunului în cutii de tinichea nr. 14, 15 se îndeplinește prin turnare fierbinte 

la temperatura 85-90°C. Magiunul poate fi ambalat în saci de masă plastică cu greutatoa 10 kg. 

Calitate. Se reglementează următorii indici de calitate: masa substanțelor uscate 66%, zahar 

≥ 60%, aciditatea totală 0,2-1,0% (recalculată la acidul malic), continutul metalelor grele, 

conținutul conservanților chimici - acidului sulfuros - 0,07%, acidului sorbic - 0,05% [16]. 

Tehnologia fabricării gemului, confirurii din zmeură. Gemul prezintă fructe uniforme 

în sirop de zahar gelificat. În fructele destinate fabricării gemului și confiturii se determină 

conținutul de pectină. Se extrage din materia prima 5-10 cm3 suc la care se adauga 30 cm de alcool 

96% sau acetonă. Dacă în suc se formează cheag, fulgi, pe tot volumul, materia primă se 

caracterizează cu conținut necesar de pectină, dacă se formează fulgi rari în volum - înseamnă că 

conținutul de pectină este mic și la fierbere trebuie suplimentar de adăugat soluție de pectină. 

La fabricarea gemului pot fi utilizate semifabricate de fructe sulfitate, congelate, proaspete. 

Gemurile se fabrică din fructe fără sâmburi şi din fructe sămânțoase decojite, fara casă seminală.  

Fructele pregătite pentru fabricare se dozează în aparatele de fierbere cu vid, se adaugă 

sirop de 10% zahar şi se opăresc la temperatura 100°C, la presiune atmosferică. Protopectina trece 

în pectină solubilă, se accelerează procesul de gelificare. În fructele opărite se adaugă zahar dupā 

rețetă sau sirop de zahăr 70-75% şi masa obținută este supusă fierberii în vid. La sfârşitul fierberii 

se adaugă după necesitate suc gelificat, soluții de pectină și acid citric de 50% [16]. 

Fierberea se întrerupe la atingerea SU de 69% pentru gemul sterilizat și SU = 73% pentru 

gemul pasteurizat. La fierberea gemului poate fi organizată capturarea substanțelor aromate, care 

se reintorc in produs la sfarşitul procesului de fierbere-înainte de turnare în ambalaj. Gemul se 
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toarnă la temperatura ≥70°C în ambalaje cu capacitate mai mică de 1000 ml. În gemul destinat 

ambalări în ambalaj polimeric se adaugă înainte de turnare acid sorbic 0,05%. Gemul se 

sterilizează la temperatura 100°C. 

Confitura prezintă fructe în suc gelificat neomogene după formă şi mărime. În timpul 

fierberii în vid în confitură se adaugă pectină praf sau pectină soluție, zahar şi acid citic. Masa se 

fierbe pâna la concentrația substantelor uscate 57-58%. În confitura ambalata în ambalaj polimeric 

se adaugă 0,06% acid sorbic în soluție de 10% pregătită în baza siropului de zahăr cu SU = 70% 

la temperatura 80-85°C. 

Calitate. Gemul se fabrică de calitate superioară și de prima categorie. Se reglementează 

masa substanțelor uscate 68% - gem sterilizat, 70% - gem pasteurizat, conținutul de glucide 

corespunzător 62 şi 65%, de acid citric 0,05%, bioxidul de sulf (pentru prima categorie de calitate) 

-0,01% și conținutul metalelor grele [16]. 

Tehnologia fabricării dulceții din zmeură. Dulceața prezintă fructe în sirop de zahăr 

negelificat cu masa substanțelor uscate 68-73%. Raportul fructe-sirop constituie 1:1. 

Pentru fabricarea dulceții se folosesc fructe întregi, jumatați, nuci verzi, bostan, morcov, 

tomate verzi și desigur zmeură. La fabricare se foloseşte zahăr, melasă, acizi organici alimentari, 

mirodenii - scorțişoară, cuișoare, vanilina. 

Pregătirea materiei prime. Fructele se spală, se sortează, se inspectează apoi se selectează 

după marime, culoare, fază de coacere. Un rol deosebit în procesul de fabricare a dulceții o are 

prelucrarea termică a fructelor inainte de fierbere-opărire cu aburi sau cu apă fierbinte la 80-100°C 

cu adaos de 0,1% acid citric sau tartric. La opărire ae loc inactivarea proteinelor membranelor 

citoplasmatice, formarea porilor artificiali, înlăturarea aerului [16]. 

Fierberea dulceții. Deoarece raportul fructe-sirop este de 1:1, întotdeauna la ferbere apare 

problema surplusului de sirop. Pentru a rezolva această problemă s-a introdus noțiunea de 

coeficient de formă, volum, care prezintă raportul volumului fructelor dupa fierbere V2, către 

volumul fructelor până la fierbere V1 – K = V2 : V1. 

Dacă coeficientul K = 1, atunci la ambalare tot siropul va fi utilizat. Dacă coeficientul K 

va fi mai mic cu 0,1 - la ambalare se va obține surplus de sirop - 25%, dacă K = 0,2 - se va obține 

50% surplus de sirop. Coeficientul de formă, surplusul de sirop sunt determinate de procesele de 

difuzie şi osmoza la fierbere [16]. 

Difuzia prezintă pătrunderea zahărului din sirop în fructe, osmoza asigură eliminarea 

sucului celular din tesut la fierbere. Fierberea dulceții se reglează în așa mod, ca procesul de difuzie 

să predomine asupra procesului de osmoză, ca în produs să se acumuleze mai mult zahăr decât suc 
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eliminat din celule. Aceste condiții pot fi îndeplinite prin majorarea temperaturii de fierbere. 

Majorând temperatura se micşorează viscozitatea, siropul pătrunde mai intens în celulă, 

Temperatura poate fi majorată până la temperatura de fierbere. La temperatura de fierbere apa 

trece în aburi, se măreşte considerabil presiunea în celulă, predomină procesul de osmoza, sucul 

se elimină din celulă. 

Pentru a menține predominant procesul de difuzie, fierberea are loc în aparate cu vid la 

regim oscilant. Temperatura produsului se măreşte treptat la presiuni mici (în vid). Zahărul 

pătrunde în celulă. La temperatura maximă, se întrerupe încălzirea aparatului, produsul se răceşte 

sub acțiunea presiunii joase, în celulă se formează vid, zahărul pătrunde mai intens în celulă [16].  

Difuzia zahărului poate fi activată prin diferite metode: 

- menținerea fructelor înainte de fierbere la presiuni joase; 

- fierberea dulceții în regim oscilant; 

- ținerea fructelor 3-4 ore în sirop de zahăr de 25-75% la temperatura 70-80°C; 

- presărarea cu zahăr cristalin unele pomuşoare, căpşune, zmeură. 

În producție dulceața poate fi fabricată prin următoarele metode: fierbere într-o singură 

etapă, fierbere în mai multe etape la presiune atmosferică și fierbere în mai multe etape în vid. 

Fierberea într-o singură etapă la presiune atmosferică sau in vid – fructele se îmbibă cu 

sirop de zahăr în rezultatul difuziei lui la fierbere continuă până la masa substantelor uscate finale.  

Fierberea dulceții în mai multe etape la presiune atmosferică. Fructele se fierb 5-15 

minute, apoi se răcesc treptat la temperatura mediului înconjurător, din nou se încăizesc până la 

fierbere, se fierb 5-15 minute, apoi din nou se răcesc. Ciclul de fierbere şi răcire se repetă de 2-5 

ori în dependență de tipul de fructe, legume sau pomuşoare. 

Fierberea dulceții în mai multe etape în vid. Fructele şi siropul se dozează în aparatul de 

fierbere in vid. Temperatura și presiunea oscilează. Fierberea se efectuează la presiunea 

atmosferică sau în vid la P = 75-85 kPa, răcirea – în rezultatul micşorări presiunii P = 21-48 kPa. 

În timpul răcirii agentul termic (aburii) se deconectează (încălzirea se întrerupe). Cu micşorarea 

presiunii se intensifică procesul de evaporare. Produsul se răceşte, în celulă se formează vid, 

procesul de difuzie se activează. Numărul de reprize încălzire-răcire este de 1-4 în dependență de 

tipul de produs. Zahărul se distribuie uniform atât în fructe cât și în sirop [16]. 

În ultimii ani s-a elaborat metoda de fierbere a dulceții în aparate cu vid, sub acțiunea 

oscilațiilor sonore. Ele asigură reglarea temperaturii în volum şi intensifică transferul de caldură 

sub acțiunea vibrațiilor sonore periodice, volumul fructelor se schimbă, zahărul pătrunde mai 

intens în fructe, viteza de difuzie se mărește. La sfârşitul fierberii în dulceață se adaugă soluție de 
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50% de acid citric pentru a majora conținutul de zahăr invertit (glucoză, fructoză), care se 

caracterizează cu o solubilitate mult mai mare decât zaharoza și omite zaharisirea dulceții în timpul 

păstrării la temperaturi joase pozitive. În unele cazuri la sfârşitul procesului de fierbere în dulceață 

se adaugă melasă de porumb sau melasă de cartofi pentru a mări viscozitatea siropului. Dulceața 

se ambalează în borcane de sticlă sau cutii de tinichea, se sterilizeaza la temperatura de 100°C, se 

păstrează la 10-20°C şi umiditatea 75%. 

Calitate. Se fabrică dulceață de categoria: extra, superioară și de prima calitate 

reglementează: masa substanțelor uscate - în dulceata sterilizată - 68%, nesterilizată 70%; 

conținutul de glucide respectiv 62 şi 65%; conținutul metalelor grele [16]. 

 

1.4. Analiza senzorială a fructelor și a produselor din zmeură 

1.4.1. Tehnologii industriale de obținere a marmeladei din zmeură 

Produsele de marmeladă sunt produse din materii prime din fructe și pomușoare, substanțe 

care formează jeleu și aditivi, sunt bine absorbite, au gust ridicat și proprietăți dietetice. 

În funcție de metoda de introducere în masa de rețetă a formatorilor de jeleu, produsele de 

marmeladă sunt împărțite în marmeladă de fructe, pomușoare și jeleu. În marmelada de fructe și 

pomușoare, pectina, care este conținută în piureul de fructe și fructe de pădure (măr, prună etc.), 

este un agent de gelificare. 

Marmelada de fructe și pomușoare este semi-solid. Când este tăiat cu un cuțit, se formează 

suprafețe netede tăiate antiaderente și margini ascuțite. 

Valoarea zahărului constă în efectul său de deshidratare. În producția de jeleu de fructe, 

funcția tehnologică a zahărului este completată de valoarea sa gustativă. Cele mai bune condiții 

pentru formarea jeleurilor de fructe sunt considerate a fi conținutul de până la 65% zahăr, 1% 

pectină, 1% acid și 30-32% apă în soluție. Acest raport de componente poate fi obținut cu un raport 

de zahăr granulat și piure 1:1. Pentru a crește rezistența marmeladei de fructe la cristalizare, o parte 

din zahăr poate fi înlocuită cu melasă [32]. 

Schema tehnologică pentru producerea marmeladei de fructe și pomușoare include: 

prepararea unui amestec conform rețetei urmat de fierberea acestuia până la o masă de marmeladă; 

turnare; gelificare; uscare și răcire marmeladă; ambalare și depozitare. 

Piureul de mere care intră în producție se distinge prin capacitatea sa de formare a jeleului, 

prin urmare, un amestec amestecat se face din diferite loturi de piure. Piureul pentru amestecare 

este amestecat în mixere echipate cu agitatoare. Apoi, piureul amestecat este supus filtrării repetate 

pentru a elimina impuritățile. 
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Amestecul din rețetă se obține amestecând piure de fructe și pomușoare, zahăr granulat, 

melasă și lactat sau citrat de sodiu (săruri modificatoare) într-un mixer. Dozajul modificatorilor de 

sare depinde de aciditatea piureului și se ridică la 0,2-0,3% din masa amestecului de rețetă. 

Un amestec din rețetă cu un conținut de substanță uscată de aproximativ 55% se fierbe în 

mod continuu sau discontinuu într-o coloană de gătit cu bobină cu un separator de abur până la un 

conținut de umiditate de 31-40%. Utilizarea modificatorilor de sare vă permite fierberea masei de 

marmeladă la un conținut mai mic de umiditate, ceea ce înseamnă că procesul de uscare a 

marmeladei poate fi scurtat [38]. 

Cu o metodă de producție continuă, masa de marmeladă din rezervorul de recepție este 

alimentată în mixer deasupra capului de turnare. Aromele, acidul, coloranții sunt, de asemenea, 

dozate acolo. Masa de marmeladă este bine amestecată și trimisă pentru turnare la o mașină de 

turnat marmeladă sau turnată manual. Turnarea masei de marmeladă se realizează prin turnarea 

unui transportor de turnare în matrițe metalice. Există găuri în partea de jos a matrițelor. Masa 

produsului, turnată într-o singură celulă, este de aproximativ 16 g. 

Matrițele cu masa marmeladei sunt răcite pentru a sta în camere cu o temperatură a aerului 

de 20oC. În decurs de 4-6 minute, temperatura marmeladei scade și ajunge punctul de gelificare. 

Durata jeleului de fructe stând în forme este de aproximativ 3-40 de minute. Selecția marmeladei 

din matrițe se face mecanic cu ajutorul aburului furnizat de jos în găurile matrițelor. Aerul, trecând 

prin găuri, împinge marmelada pe site. Marmelada selectată dintre forme este trimisă pentru uscare 

- îndepărtarea excesului de umiditate din marmeladă și formarea de cristale de zaharoză mici pe 

suprafața sa. Marmelada este uscată în cameră, dulap sau uscătoare de tunel la o temperatură de 

55-70°C timp de 6-8 ore. După uscare, marmelada este răcită la o temperatură de 30-20°C în 

magazin sau în camere speciale pentru 45–120 minute. Marmelada turnată finită este trimisă la 

ambalare în cutii [38]. 

Marmelada stratificată este o masă densă făcută din zahăr granulat, piure de fructe sau piure 

de pomușoare (coacăze negre etc.). Masa de marmeladă pentru marmelada stratificată este turnată 

în pahare și cutii din materiale polimerice, cutii de carton și placaj, cutii de carton ondulat, precum 

și în cutii de carton proiectate artistic. Masa de marmeladă turnată este lăsată să stea în timpul 

răcirii și, după finalizarea procesului de gelificare, este trimisă pentru ambalare. 

Marmelada de jeleu se prepară pe bază de substanțe gelifiante speciale - agar, agaroid, 

furcelaran, cu adaos de zahăr granulat, melasă, acid și arome. Fructe și pomușoarele sunt, de 

asemenea, introduse în rețetă. În acest caz, marmelada își pierde transparența. TE
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Zaharul granulat joacă rolul de umplutură, structurant și adaugă dulceață produselor. 

Melasa este utilizată ca anticristalizator de zaharoză. Acidul din marmeladă din agar, agaroid, 

furcelaran își îmbunătățește gustul. 

Tipurile de marmeladă de jeleu diferă în principal prin metoda de turnare și decor exterior. 

Producerea de marmeladă în formă de jeleu pe agar include: înmuierea, spălarea și umflarea (dacă 

este necesar) a agarului; fierberea siropului de zahăr-agar; pregătirea masei de marmeladă; turnare 

și gelificare; prelevarea de probe din forme și presurarea cu zahăr granulat; uscarea și răcirea 

marmeladei; ambalare și depozitare [38]. 

În primul rând, agarul umflat este dizolvat într-o cantitate calculată precisă de apă. Apoi în 

agar dizolvat încălzit se introduce zahăr granulat și, în cele din urmă, melasă. Amestecul conține 

30-33% umiditate. Este alimentat într-un aparat universal de gătit sau sub formă de vid sferic 

pentru fierbere sau se fierbe continuu într-o răzătoare de gătit înfășurată cu un separator de abur la 

o presiune de abur de încălzire de 0,3 MPa până la un conținut de umiditate de 25-27%. 

Temperatura siropului finit este de 106-107oC. 

Siropul finit din rezervor este pompat în mașina de temperat, unde este răcit la o 

temperatură de 60-55°C. Masa răcită este alimentată în mixer deasupra capului de turnare al 

unității de formare. O emulsie de acid, esență și colorant este, de asemenea se dozează acolo. Masa 

de marmeladă este bine amestecată și trimisă la turnare. 

Formarea marmeladei de jeleu, cum ar fi și cele de fructe și pomușoare, se realizează 

manual sau pe mașini de turnare. Durata gelificării marmeladei pe agar este mult mai lungă (90-

140 min) decât marmelada pe pectină, deoarece temperatura de la începutul gelificării agarului 

este de 40°C. 

Condiții optime pentru procesul de gelificare, temperaturile agarului sunt de 10-15°C și 

umiditatea relativă 60-65%. După finalizarea procesului de gelificare, marmelada este scoasă din 

forme, presuratp cu zahăr granulat, plasată pe site și intră în camera de uscare [38]. 

Marmelada este uscată timp de 6-8 ore la o temperatură a aerului de 50-55°C și o umiditate 

relativă de 20-40%. Răcirea marmeladei uscat în atelier durează 3-5 ore, într-un dulap de răcire la 

o temperatură de 15-20°C timp de 40-60 minute. După răcire, marmelada este separată de excesul 

de zahăr pe o sită vibrantă și plasată în cutii. 

Producția de marmeladă de jeleu pe agaroid este oarecum diferită în ceea ce privește 

tehnologia. Acest lucru se datorează caracteristicilor specifice agaroidului. Procesul de gelificare 

a unei soluții de agaroid cu zahăr are loc la temperaturi ridicate (aproximativ 70°C). TE
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Pregătirea masei pentru straturile de jeleu este practic aceeași cu cea descrisă mai sus. Masa 

pentru stratul de mijloc se obține prin agitarea siropului de zahăr-agar cu un conținut de substanță 

uscată de 76-78% și o temperatură de 60-62°C cu albuș de ou. În procesul de agitare a siropului, 

se introduc în ea coloranți și arome. Masa pentru fiecare strat este turnată în tăvi. Primul strat este 

turnat (jeleu) cu o înălțime de 7-8 mm. După starea și structurarea timp de 35-40 de minute, un 

strat de masă bătut cu o grosime de 8 mm este turnat pe stratul de jeleu. Al treilea strat (jeleu) este 

turnat pe al doilea după ce a fost structurat [38]. 

Când procesul de formare a marmeladei este finalizat în toate straturile, stratul din tavă este 

așezat pe o suprafață netedă și tăiat în produse separate cu disc pentru tăiere și cuțite ondulate 

pentru tăiere transversală. Marmeladă tăiată se presoară cu zahăr granulat, se așeză pe site și se 

usucă la o temperatură de 30-35°C timp de 10-12 ore. 

Procesul de producție a marmeladei cu trei straturi la întreprinderile mari este mecanizat. 

Feliile de marmeladă de lămâie și portocală sunt disponibile sub formă de felii cu o crustă ca 

fructele naturale, precum și imitând gustul și culoarea acestor fructe. 

Masa de jeleu pentru felii de portocale și lămâie este preparată într-un mod tradițional, dar 

cu un conținut mai mic de umiditate din masa de marmeladă (24-25%). Masa pentru felii de 

portocală devine portocalie, lămâie - galbenă. Acidul citric, lămâia sau uleiul de portocale se 

adaugă la masa de jeleu ca aditivi gustoși și aromatici. Masa pentru stratul zdrobit al crustei se 

prepară prin amestecarea siropului de zahăr agar-sirop-zahăr (temperatura 65-67°C) cu un agent 

de spumare timp de 10-15 minute. Conținutul de substanță uscată al masei bătute este de 72-73%, 

temperatura masei este de 45-47oС [38]. 

Masa de jeleu finită este turnată manual cu un strat subțire sau pe capul de turnare pe o 

bandă transportoare. În decurs de 10-11 minute, banda transportoare se deplasează de la primul 

cap de turnare la al doilea, în acest timp are loc procesul de gelificare a stratului de crustă de jeleu. 

Al doilea cap de turnare toarnă un strat subțire din masa bătută (strat bătut) pe suprafața stratului 

de crustă de jeleu. Durata formării gelatinoase a stratului bătut este de 12-14 minute la o 

temperatură a aerului de aproximativ 30°C. Grosimea fiecărui strat (jeleu și bătut) este de 

aproximativ 1 mm. 

Stratul de crustă cu două straturi rezultat este tăiat cu cuțite circulare în benzi de 70 mm 

lățime. Fâșiile de crustă sunt alimentate la jgheabul de formare și iau forma unui jgheab continuu. 

Apoi jgheabul este turnat pe margini cu o masă de jeleu. Matrițele umplute cu masă în 10-12 

minute intră în camera de răcire, unde în 25-30 minute la o temperatură de 6-8°C are loc procesul 

de gelificare. 
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Apoi, batoanele cu o crustă sunt transferate pe banda inferioară de transport, presărate cu 

zahăr granulat și se întind cu fața în jos. În această poziție, acestea sunt ghidate către mașina de 

tăiat. Feliile de lămâie și portocală, tăiate și presărate cu zahăr granulat, sunt așezate pe site și 

trimise la uscător pentru uscare, apoi plasate în cutii [38]. 

 

1.4.2. Sortimentul de produse cu marmeladă 

Marmelada este un produs de cofetărie produs din foi de gelifiere din fructe și pomușoare 

sau agent de gelifiere, zahăr sau înlocuitori ai acestuia și alte tipuri de materii prime, cu adăugarea 

unui anticristalizant, aditivi alimentari și/ sau substanțe aromatice. Pentru marmeladă, este 

caracteristică o structură gelatinoasă. Suprafața marmeladei poate fi glazurată sau neglazurată. 

În funcție de tipul bazei de formare a jeleului, marmelada se împarte în marmeladă pe bază 

de piure de fructe și pomușoare de formă jeleu; marmeladă - pe bază de jeleu; fructe de jeleu - pe 

bază de agenți de gelifiere în combinație cu fructe din care se formează jeleu și piure de fructe și 

pomușoare. 

În funcție de metoda de turnare, se disting următoarele tipuri de marmeladă: turnate, turnate 

prin turnarea masei de marmeladă în forme rigide sau celule ștampilate/ ștanțate într-un produs 

alimentar în vrac (zahăr granulat); foaie, turnată prin turnarea masei de marmeladă în recipiente 

de diferite capacități; sculptate, modelate prin turnarea unei mase de marmeladă, urmată de tăierea 

în produse individuale. 

Marmelada de fructe este produs în principal sub formă fără glazură însă o serie de produse 

pe bază de jeleu sunt acoperite în întregime cu glazură de ciocolată. Marmelada glazurată cu 

ciocolată include marmeladă turnată „Berry in chocolate”. Un tip de marmeladă de jeleu în 

ciocolată este marmelada „Căpșuni”, „Batoane de jeleu în ciocolată” [38]. 

În funcţie de metoda de modelare marmelada-jeleu se împarte în patru feluri: 

- marmelada în forme – sunt  produse de  diferite forme, culori şi gusturi, presărate cu zahăr 

tos sau acoperite cu un strat microcristalin; 

- marmelada tăiată – are formă de felii de lămâie sau de portocală. Se obţine în felul următor: 

masa de marmeladă se toarnă într-un recipient de formă semicilindrică în scopul obţinerii 

unei baghete; după scoaterea (eliberarea) din formă, deasupra baghetei se încleie un strat 

(o coajă) subţire de marmeladă care se obţine din sirop-clei cu albuşul de ou. Sirop-clei se 

obţine din zahăr, melasă de amidon şi pectină sau din zahăr, melasă de amidon şi agar. 

Baghetele astfel pregătite se presoare cu zahăr tos şi se taie în felii. Feliile sunt de culoare 

galbenă sau portocalie; 
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- marmeladă cu straturi – se obţine în urma turnării în forme a celor 3 stratul, dintre care: 

straturile de jos şi de sus – sunt din masă de marmeladă, iar stratul mijlociu – din  masă de 

pastilă. După maturare şi uscare, marmelada obţinută se scoate din forme şi se taie în formă 

de cuburi, dreptunghiuri sau romburi. Suprafaţa se presoare cu zahăr-pudră. Ea poate fi 

netedă sau ondulată. Se mai produce marmelada cu două sau trei straturi de diferite culori; 

- marmelada figurină (figurată) – se  obţine sub formă de diferite figuri sferice: fructe, 

pomuşoare, ciuperci, animale etc. [41]. 

Indicii de calitate sunt stabiliţi în actele normative respective. Din indicii organoleptici se 

apreciază: 

- forma trebuie să fie specifică produsului dat, cu desenul şi contururi clare, fără deformaţii 

şi umflături; 

- suprafaţa marmeladei trebuie să fie uscată şi nelipicioasă. Suprafaţa marmeladei-jeleu şi 

marmeladei de fructe de tip turte trebuie să fie presărată uniform cu zahăr tos mărunt şi 

fără semne de topire a zahărului. Marmelada de fructe trebuie să aibă o suprafaţă elastică, 

cu luciu sau puţin opacă cu pieliţă microcristalină. Glazura de ciocolată trebuie să aibă o 

suprafaţă netedă sau ondulată, fără fisuri şi umflături; 

- consistenţa marmeladei trebuie să fie gelatinizată, densă care uşor se taie cu cuţitul; 

- aspectul în secţiune trebuie să fie curat şi uniform. El poate fi sticlos şi transparent (la 

marmelada obţinută pe baza agarului) sau semitransparent şi opac (la marmelada obţinută 

pe baza pectinei sau agaroidului); 

- culoarea trebuie să fie uniformă, specifică tipului de marmeladă; 

- gustul şi mirosul trebuie să fie bine pronunţate, specifice tipului de marmeladă şi fără 

nuanţe străine [41]. 

Din indicii fizico-chimici şi chimici se apreciază: 

 umiditatea marmeladei este strict limitată în acte normative, deoarece creşterea umidităţii 

favorizează alterarea produselor. Umiditatea este diferită, în funcţie de tipul şi felul 

marmeladei, constituind 9 – 33% şi anume: 

- marmelada din fructe şi pomuşoare 20 – 24%; 

- marmelada tăiată 18 – 22%; 

- marmelada monolit 29 – 33%; 

- marmelada-turte 9 – 15%; 

- marmelada-jeleu 15 – 23%; TE
ZA
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 conţinutul de substanţe reducătoare în componenţa produselor de cofetărie din fructe şi 

pomuşoare este un indice important al calităţii lor, deoarece preîntâmpină zaharisirea. 

Totodată, o cantitate excesivă de substanţe reducătoare favorizează umezirea suprafeţei 

marmeladei. Conţinutul de substanţe reducătoare în marmeladă este diferit în funcţie de 

tipul şi felul produsului (20 – 40%):  

- marmelada din fructe şi pomuşoare monolit – maximum 40%; 

- marmelada din fructe şi pomuşoare în forme – maximum 28%; 

- marmelada-jeleu – maximum 20%; 

- marmelada jeleu-fructe – maximum 25% [41]; 

 aciditatea marmeladei depinde de conţinutul de acizi, săruri, bioxid de carbon şi conform 

datelor DNT constituie 6 – 22,5 grade (după acidul malic) în funcţie de tipul şi felul 

produsului; 

 conţinutul de cenuşă insolubilă în HCL de 10% nu trebuie să depăşească 0,1% pentru 

marmeladă de fructe şi 0,05% - pentru marmeladă de jeleu sau jeleu-fructe; 

 conţinutul de acid sulfuros nu trebuie să depăşească 0,01% [41]. 

 În funcţie de materiile prime folosite întalnim următoarele tipuri de marmeladă: 

- Marmeladă extra care este obţinută dintr-un singur fruct (de exemplu zmeură, căpşuni, 

caise, vişine, etc.); 

- Marmeladă superioară obţinută din două categorii de fructe avănd o anumită pondere: cel 

puţin 30% fructe considerate nobile iar resteul de 70% din orice altă categorie de fructe 

avute la dispoziţie. Datorită prezenţei fructelor nobile marmelada rezultată va fi aromată 

iar aroma în fucţie de fructul utilizat, va fi dine definită; 

- Marmelada de amestec care este fabricată din diverse specii din fructe amestecate, care pot 

fi utilizate şi unele fructe rezultate de la sortarea prin alte tipuri de produse, cu condiţia că 

acestea sa nu fie alterate. Dacă se utilizează materii prime semiconservate sub formă de 

pulpe sau marcuri, acestea trebuie să fie conservate corespunzător şi să nu conţină corpuri 

străine. Dacă se folosesc fructe proaspete, acestea trebuie mai intai să ajungă la maturitatea 

industrială (tehnologică) întâi de a fi culese și colectate [43]. 
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1.4.3. Studiul reglementărilor tehnice și Hotărârile de Guvern în ceea ce privește indicii de 

calitate ai marmeladei de zmeură și a materiilor prime necesare pentru fabricare 

Marmelada este un produs cu o consistenţă gelatinizată, obţinută din pireul de fructe şi 

pomuşoare sau din soluţiile apoase a agenţilor de gelificare (agar, agaroid, pectină), zahăr şi alte 

componente. 

Formarea masei de marmeladă este un proces fizic foarte complicat. Componenţii 

principali pentru formarea masei gelatinoase sunt prezentate de pectină, acizi şi zahăr, care se 

conţin în anumite concentraţii: 

- pectină 0,8 – 1,0%; 

- acizi 0,6 – 1,0%; 

- zahăr 65 – 70%. 

În calitate de baza gelatinoasă a marmeladei poate fi utilizată orice substanţă de gelificare 

(agent gelificator), de exemplu, pectină. 

Masa de marmeladă reprezintă un sistem coloidal (piftie, gel) constituit din macroparticule 

coloidale, unite între ele, care formează un schelet dur, cu structură de reţea. Piftia (gelul) de 

marmeladă se formează în rezultatul transformării unei soluţii coloidale în stare de gel, urmată de 

cuplarea particulelor de pectină între ele. După formarea gelului are loc stabilizarea structurii 

numită maturarea marmeladei [41].  

Fiecare component al gelului de marmeladă îndeplineşte funcţia sa deosebită şi specifică: 

- pectina reprezintă materialul din care se formează scheletul gelului. Cu cât conţinutul de 

pectină este mai mare, cu atât scheletul este mai trainic; 

- zahărul îndeplineşte funcţia de adsorbant de apă. Conţinutul necesar de zahăr depinde de 

conţinutul de pectină. Cu cât conţinutul de pectină este mai mic, cu atât conţinutul de zahăr 

trebuie să fie mai mare; 

- acizii asigură eliminarea acizilor pectici din sărurile lor. Acizii pectici liberi au capacitatea 

de a se gelatiniza. 

Capacitatea masei de marmeladă de a se gelatiniza depinde şi de pH-ul mediului (pH-ul 

optim este 3,0 – 3,2). 

În funcţie de materia primă, marmelada se împarte în trei grupe: 

- marmelada din fructe şi pomuşoare; 

- marmelada-jeleu; 

- combinată (jeleu-fructe). [41]. 

 

TE
ZA

.M
D



 

 

 

36 Data 

 

UTM 0721.2 000 ME 

 
Semnat. Nr. document Coala Mod 

Coala 

Tabelul 2.26. Caracteristica organoleptică a marmeladei/ jeleurilor conform HG 204/ 2009 [7] 

Indicatori Condiţii de admisibilatate 

Formă Specifică denumirii respective. Regulată cu contururi clare fără deformări 

Suprafaţă 

Presărată cu zahăr tos, pudră de cacao, fulgi de cocos sau glasat. Pentru jeleurile glasate 

cu glazură de ciocolată se admite ca stratul de glazură în partea inferioară să fie 

transparent 

Consistenţă Gelatinoasă 

Gust, miros 

şi culoare 

Caracteristice produsului respectiv, fără miros şi gust străin. Pentru jeleurile în straturi – 

fiecare strat trebuie să aibă gust, miros şi culoare specifice denumirii 

NOTĂ: Se admit produse deformate: pentru jeleurile ambalate în vrac − maximum 4 % din masă, pentru 

jeleurile ambalate în vrac – maximum 6 % din masă, pentru jeleurile tăiate preambalat şi jeleurile 

preambalate – maximum 10 % la număr în unitatea de ambalaj, pentru celelalte tipuri de jeleuri 

preambalate – maximum 6 % la număr în unitatea de ambalaj. 

 

Marmelada de jeleu se prepară pe bază de substanțe gelifiante speciale - agar, agaroid, 

furcelaran, pectină - cu adaos de zahăr granulat, melasă, acid și arome. Fructe și pomușoarele sunt, 

de asemenea, introduse în rețetă. În acest caz, marmelada își pierde transparența [38]. 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 204 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice „Produse de cofetărie”, marmelada este un produs cu consistenţă gelificată, obţinut din 

zahăr, sirop de glucoză şi alte ingrediente [7]. 

Tabelul 2.27. Caracteristica fizico-chimică a marmeladei/ jeleurilor conform HG 204/ 2009 [7] 

Denumirea indicatorilor 

Valori admisibile pentru marmelade din: 

piure de fructe şi pomuşoare în 
geleu 

piure de fructe 

cu gelifianţi forme  straturi 

Fracţia masică a umidităţii, % 9-24  29-33 15-23 15-24 

Pentru jeleu glasată cu glazură, 

%, max. 
26 – 30 30 

Fracţia masică a substanţelor 

reducătoare, %, max. 
28 40 20 25 

Pentru jeleuri pe bază de pectină 

sau cu glucoză, %, max. 
– – 28 28 

Aciditatea totală, grade 6-22,5 4,5-18,0 7,5-22,5 7,5-22,5 

Fracţia masică a cenuşii 

insolubile în soluţie de 10 % acid 

clorhidric, %, max. 

0,1 0,1 0,05 0,05 

NOTE: 

1. Aciditatea generală pentru marmeladele în forme, fabricate din fructe şi pomuşoare cu agar din alge 

marine şi pentru jeleurile pe bază de gelifianţi cu lapte trebuie să fie de minimum 3,0 grade. 

2. Fracţia masică a umidităţii pentru fiecare produs trebuie să corespundă conţinutului calculat conform 

documentului normativ pentru produsul respectiv, cu abaterile admisibile de la valorile calculate. 

3. Fracţia masică a glazurii de ciocolată trebuie să corespundă conţinutului calculat conform 

documentului normativ pentru produsul respectiv, cu abaterile admisibile de la valorile calculate de 

± 2,0 %. 

 

Materiile prime și auxiliare utilizate în industria cofetăriei se disting printr-o varietate de 

proprietăți structurale și mecanice. Pentru organizarea corectă a procesului tehnologic și obținerea 
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produselor finite cu caracteristici de calitate stabile, este necesar să se țină seama de 

particularitățile comportamentului reologic al diferitelor tipuri de materii prime și materiale 

auxiliare [39]. 

Tabelul 2.28. Caracteristica organoleptică a zahărului conform HG 774/ 2007 [12]  

Indicatori 
Condiţii de admisibilatate a zahărului: 

extra alb alb semialb 

Culoare Albă Albă, cu nuanță gălbuie 

Miros Dulce 

Gust Caracteristic zahărului 

Friabilitate Zahărul cristal trebuie să fie friabil 
Se admit aglomerări care la 

atingere se fărâmițează 

 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 774 din 03.07.2007 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice ”Zahăr. Producerea şi comercializarea”, zahărul este produs alimentar sub formă de 

zaharoză cu impurităţi extrase sau formate în procesul de prelucrare a materiei prime vegetale cu 

conţinut de zahăr. Zahăr tos – zahăr pentru prelucrare industrială, cu fracţia masică de zaharoză de 

99,55% [12]. 

Tabelul 2.29. Caracteristica fizico-chimică a zahărului conform HG 774/ 2007 [12] 

Denumirea indicatorilor 
Valori admisibile pentru zahăr: 

extra alb alb semialb 

Fracţia masică de umiditate, %, max. 0,6 0,12 0,14 

Fracţia masică de zaharoză (în raport cu SU), %, 

min. 
99,85 99,75 99,55 

Fracţia masică de substanţe reducătoare (în raport 

cu SU), %, max. 
0,02 0,04 0,065 

Fracţia masică de cenuşă (în raport cu SU), max.: 

% 

punct 

 

0,011 

6 

 

0,027 

15 

 

0,05 

- 

Coloraţie în soluţie, max.: 

unităţi ICUMSA 

puncte 

unităţi convenţionale 

 

22,5 

3 

- 

 

90,0 

12 

- 

 

195,0 

- 

1,5 

Numărul de zahăr la eşantioanele în coloraţie, 
puncte, max. 

4 9 26 

Fracţia masice de feroimpurităţi, %, max. 0,0001 0,0003 0,0003 

Cantitatea maximă a punctelor 8 28 - 

NOTĂ: La determinarea în puncte a indicatorilor de cenuşă, de coloraţie în soluţie ai zahărului şi 

numărului maxim de puncte la eşantioanele de zahăr în coloraţie se adoptă: 

- la poziţia cenuşă un punct este echivalent cu 0,0018%; 

- la poziţia coloraţie în soluţie un punct este echivalent cu 7,5 unităţi ICUMSA; 

- la eşantioanele de zahăr în coloraţie indicatorii aparatului „SACCHAROFLEX” se înmulţesc cu doi 

 

Melasa este produsă din trestie de zahăr. Melasa neagră, vâscoasă este cea mai căutată 

pentru alimentația sănătoasă căci are cei mai mulți nutrienți. Cerințele principale pentru a prepara 
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melasa din trestie de zahăr sunt de a separa sucul de trestie de zahăr de pulpa acesteia, urmând 

procesul de extragere a zahărului (în mare parte, sucroză) din suc [38]. 

Conform GOST 33917-2016, melasa trebuie să îndeplinească cerințele standardului în 

vigoare. În ceea ce privește caracteristicile organoleptice, melasa trebuie să îndeplinească cerințele 

specificate în tabelul 2.30. În ceea ce privește parametrii fizico-chimici, melasa trebuie să 

îndeplinească cerințele specificate în tabelul 2.31. Alte cerințe decât cele indicate pot fi specificate 

în contractul cu furnizorul [36]. 

Tabelul 2.30. Caracteristica organoleptică a melasei conform GOST 33917-2016 [36] 

Indicatori 

Condiţii de admisibilatate pentru melasă: 

cu conținut 

mic de zahăr 

de caramelă 
de maltoză 

cu conținut 

mare de zahăr acidă enzimatică 

Aspect exterior Lichid vâscos și gros 

Culoare De la incolor la galben pal în diferite nuanțe 

Transparență Transparent. Se piermite opal Transparent 

Miros și gust Caracteristic melasei, fără gust și miros străin 

 

Tabelul 2.31. Caracteristica fizico-chimică a melasei conform GOST 33917-2016 [36] 

Denumirea indicatorilor 

Valori admisibile pentru melasă: 

cu puțin 

zahăr 

de caramelă de 

maltoză 

cu mult 

zahăr acidă enzimatică 

Fracţia masică de substanță uscată, 

%, min. 
78,0 

Fracția masică de substanțe 

reducătoare în raport cu substanța 

uscată (echivalent glucoză), % 

26-35 36-44 38-70 min. 75 

Fracția masică de carbohidrați 

individuali (compoziția glucidică): 
     

- glucoză, % max. 15 – 5-20  max. 25 min. 20 

- maltoză, % 5-20 – 10-25 min. 36 – 

Fracția masică de cenușă totală în 

raport cu substanța uscată, %, 

max. 

0,40 

Indicator de hidrogen, pH (cu 

excepția plasturilor demineralizați) 
3,0-6,0 

Conductivitate electrică specifică 

(pentru plasturi demineralizați), 

μS/cm sau mS/cm, max. 

200 

Aciditate - volumul unei soluții de 

hidroxid de sodiu cu o concentrație de 

0,1 mol/l (0,1 N) pentru neutralizarea 

acizilor și a sărurilor acide în 100 g de 

substanță uscată de melasă: 

  

- din cartofi și alte tipuri de tuberculi 

de amidon, cm, max. 
27 – 

- din porumb și alte tipuri de cereal 

de amidon, cm, max. 
15 – 
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Denumirea indicatorilor 

Valori admisibile pentru melasă: 

cu puțin 

zahăr 

de caramelă de 

maltoză 

cu mult 

zahăr acidă enzimatică 

Conținut de dioxid de sulf (SO), 

mg/kg, max. 
40 

Temperatura probei, oС 155 145 140 – 

Culoarea testului de iod – diverse nuanțe de galben 

Prezența impurităților mecanice 

străine vizibile 
nu se admite 

NOTE: 

1. Cerințele suplimentare pentru calitatea melasei pot fi specificate în contractul cu consumatorul. 

2. Indicatorul „Culoare” este determinat prin metode instrumentale (Anexele B, C), indicatorul 

„Turbiditate” este determinat prin metoda instrumentală (Anexa D). Valorile indicatorilor sunt 

stabilite în conformitate cu cerințele consumatorului. 

3. Producătorul verifică periodic indicatorul „Fracția de masă din cenușa totală”, dar cel puțin o dată la 

10 zile în eșantionul mediu de melasă. 

4. La cererea consumatorului, fracția de masă a substanței uscate de melasă este permisă mai puțin de 

78%. 

5. Dacă fracția de masă a substanței uscate se abate de la cea standardizată, este permisă recalcularea 

masei unui lot de melasă cu 78% din substanța uscată, efectuată în conformitate cu GOST 4680. 

6. La cererea consumatorului, o fracție de masă de glucoză mai mică de 20% este permisă pentru melasa 

bogată în zahăr. 

7. Indicatorul „Conductivitate electrică specifică” (pentru melasa demineralizată) este determinat prin 

metoda instrumentală (apendicele D). 

 

Agarul (agar-agar) este un produs organic ce se obține dintr-o serie de alge marine roșii 

(agarofite), familia Gelidiaceae (Gelidium) și Gracillariaceae (Gracilaria), din care este extras prin 

fierbere și solidificare la 32-40°C. 

Se prezintă sub formă de fâșii semitransparente de culoare cafenie-gălbuie. Conține 70–

80% polizaharide, 10–20% apă și 1,5–4% substanțe minerale. Este format din resturi galactozidice 

esterificate la C6 cu o grupare sulfonică. Are o putere de gelificare foarte mare. Agarul este un 

stabilizatorare codul E406 [38]. 

Tabelul 2.32. Caracteristica organoleptică a agarului conform GOST 16280-2002 [30] 

Indicatori 
Condiţii de admisibilatate pentru agar de calitatea: 

superioară întâi a doua 

Aspect exterior Granule, praf, pulbere, fulgi, plastine, pelicule 

Culoare 

De la crem deschis la 

crem închis. Poate 

avea o nuanță cenușie 

De la bej până la maro deschis 

Miros de agar și gel cu fracția 

masică de agar uscat 0,85% 
Fără miros străin 

Gust de gel cu fracția masică 

de agar uscat 0,85% 
Fără gust străin 

Prezența impurităților Nu se admite 
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Tabelul 2.33. Caracteristica fizico-chimică a agarului conform GOST 16280-2002 [30] 

Denumirea indicatorilor 
Valori admisibile pentru agar de calitatea: 

superioară întâi a doua 

Culoarea gelului (cu fracția masică de agar uscat 

0,85%), transmisie a luminii, % min. 
60 45 

Puterea gelului (cu fracția masică de agar uscat 

0,85%, zahăr 70%), g, min. 
1 600 1 000 700 

Scăderea puterii gelului (cu fracția masică de agar 

uscat 0,85%, după încălzirea soluției timp de 2 

ore), %, min. 

10 15 

Temperatura de topire a gelului (cu fracția 

masică de agar uscat 0,85%), °С, min. 
80 

Temperatura de gelificare a soluției de agar (cu 

fracția masică de agar uscat 0,85%), °С, min. 
30 

Temperatura de gelificație a soluției de agar (cu 

fracția masică de agar uscat 0,85%, zahăr 70%), 

°С, max. 

42 

Fracţia masică de umiditate, %, min. 18 

Fracţia masică de cenușă, %, min. 4,5 6,0 

Prezența iodului nu se admite 

Fracția masică de substanțe insolubile în apă 

fierbinte, %, max. 
0,4 0,6 

 

Acidul citric (acid tricarbo-1,2,3-hidroxi-propanoic C6H8O7) este un acid tricarboxilic care 

se prezintă ca o pulbere incoloră, cu un gust acru, ușor solubil în apă. Este cunoscut și sub numele 

de sare de lămâie [38]. 

Tabelul 2.34. Caracteristica organoleptică al acidului citric conform GOST 908-2004 [37] 

Indicatori Condiţii de admisibilatate 

Aspect exterior și culoare Cristale incolore sau pulbere albă fărăaglomerări 

Structură Uscat, la atingere nu-i lipicios 

Gust Acru, fără gust străin 

Miros Inodor 

Impurități mecanice Nu se admite 

 

Tabelul 2.35. Caracteristica fizico-chimică al acidului citric conform GOST 908-2004 [37] 

Denumirea indicatorilor Valori admisibile 

Identificarea acidului citric Rezistă testului 

Fracția masică de acid citric monohidrat (C6H8O7 × 2H2O), % 99,5-100,5 

Fracţia masică de umiditate, % 7,5-8,8 

Fracția masică de cenușă sulfatată, %, max. 0,05 

Fracția masică de sulfați, %, max. 0,015 

Fracția masică de oxalați, %, max. 0,01 

Testarea de ferocianuri Rezistă testului 

Testarea de substanțe de carbonizare Rezistă testului 

Testarea de fier Rezistă testului 

 
TE

ZA
.M

D



 

 

 

41 Data 

 

UTM 0721.2 000 ME 

 
Semnat. Nr. document Coala Mod 

Coala 

Piureurile de Fructele și pomușoare conțin carbohidrați bine digerabili - glucoză, fructoză, 

zaharoză; vitamine - A, grupele I, C; minerale, precum și substanțe biologic active - catechine, 

antociani. Aceasta determină valoarea sa nutritivă ridicată. În plus, fructele și pomușoareleau 

proprietăți antioxidante și bun gust. 

Fructele și pomușoarele conțin aproximativ 10-15% substanță uscată și o cantitate mare de 

umiditate, astfel încât nu pot rezista depozitării suspecte în forma lor naturală. Mai mult de 90% 

din substanța uscată este carbohidrați, pectine și coloranți (antocianine, clorofilă și carotenoide) 

[38]. 

Tabelul 2.36. Caracteristica organoleptică al piureu de fructe conform GOST 32684-2014 [33] 

Indicatori Condiţii de admisibilatate 

Aspect exterior 

O masă omogenă, uniformă, fără particule de fibre, semințe, coji și tulpini. 

Se admite: prezența semințelor unice în piure de afine, zmeură, căpșuni, 

mure, agrișe, coacăze roșii și negre și alte pomușoare; prezența 

particulelor solide piure de gutui și de pere. 

Consistență Asemănător unui piure, care curge. Se admite stratificarea lichidului 

Culoare 

Caracteristică fructelor din care se face piureul, omogen pe toată masa. 

Nuanțele cafenii sunt acceptabile pentru piureurile de fructe de culoare 

închisă și nuanțele maronii pentru piureurile de fructe de culoare deschisă 

Gust și miros 

Caracteristică fructului din care este făcut piureul. Amărăciunea naturală 

ușoară este permisă în piureul de afine, coacăză, cătină, calină, gust 

astringent în piure de rebină. Gust și miros străin nu sunt permise. 

NOTĂ: Caracteristicile organoleptice ale piureurilor de fructe conservate cu anhidridă sulfuroasă sunt 

determinate în piureurile desulfurate. 

 

Tabelul 2.37. Caracteristica fizico-chimică al piureu de fructe conform GOST 32684-2014 [33] 

Denumirea indicatorilor Valori admisibile 

Fracția masică de solide solubile, %, min., în piure de:  

- gutui, pere, prune, cireșe, mandarine, prune, vișine, coacăze 

negre, mere (din mere de coacere târzie); 
10,00 

- caise, cireșe dulci, vișine dulci, rebină; 12,00 

- afine, pere (din soiuri sălbatice), mure, căpșuni, cireșe 

cornelian, coacăze roșii, agriș, lămâie, zmeură, zmeură neagră; 
7,00 

-  mere (din mere de coacere timpurie); 8,50 

- mere (din soiuri cultivate în sălbăticie); 8,00 

- piersici 9,00 

Test de jeleu pentru piure de gutui și de coacăze negre Satisfăcător 

Test de pat pentru piure de caise Satisfăcător 

Fracție masică de acid sorbic, %, maximum 0,10 

Fracție masică de acid benzoic, %, maximum 0,10 

Fracție masică de dioxid de sulf, %, maximum 0,20 

Fracția masică de impurități de origine vegetală (care nu este 

prevăzută de rețetă), %, maximum 
0,02 

Fracția masică de impurități minerale, %, maximum:  

- în piure de căpșuni, zmeură; 0,01 

- în restul tipuri de piureu nu se admite 

Impurități străine nu se admite 
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Conform Hotărârii de Guvern nr. 229 din 29.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului 

sanitar privind aditivii alimentari, potenţatori de aromă sunt substanţe care ameliorează gustul şi/ 

sau mirosul existent al unui produs alimentar, iar coloranţii sunt substanţe care adaugă sau redau 

culoare produselor alimentare şi includ componente naturale ale produselor alimentare sau alte 

substanţe naturale care nu sunt, de regulă, consumate ca produse alimentare de sine stătătoare şi 

care nu sunt de obicei utilizate ca ingrediente caracteristice în alimentaţie. 

În sensul prezentului Regulament, preparatele obţinute din produse alimentare şi din alte 

materii prime comestibile naturale obţinute prin extracţie fizică şi/ sau chimică care conduc la o 

extracţie selectivă a pigmenţilor în raport cu constituenţii nutritivi sau aromatici sunt considerate 

coloranţi [10]. 

Tabelul 2.38. Caracteristici de calitate a aromelor conform GOST 32049-2013 [32] 

Indici de calitate Condiţii de admisibilatate 

Aspect exterior Transparent sau opac 

Culoare Incolor sau colorat 

Miros Specific unui agent aromatizant 

Temperatura mediului, oC 20-25 

Presiunea atmosferică, kPa 95,0-106,7 

Umiditatea relative a aerului, % 40-90 

Tensiunea principal, V 220 

Frecvența rețelei, Hz 49-51 

 

Tabelul 2.39. Caracteristici de calitate a coloranților conform GOST 32745-2014 [34] 

Indici de calitate Condiţii de admisibilatate 

Aspectul exterior Praf sau granule 

Culoare Galben sau roșu 

Culoare la dizolvare 
De la galben la roșu (în dependență de nuanța care este 

nevoie) 

Temperatura mediului, oC 10-35 

Umiditatea relative a aerului, % 40-95 

Tensiunea principal, V 220 

Frecvența rețelei, Hz 49-51 

 

1.5. Metode noi de obținere a marmeladei din zmeură cu conținut redus de zaharoză 

Numărul potențialilor bolnavi de diabet este de aproximativ 5% din populațiae. Pentru a 

satisface nevoile acestor oameni, producția industrială de produse cu conținut scăzut de calorii cu 

zahăr redus și îndulcitori artificiali adăugați este în creștere. În consecință, valoarea energiei scade, 

în timp ce dulceața rămâne mai mult sau mai puțin neschimbată. Cei mai des folosiți îndulcitori 

artificiali sunt zaharina, aspartamul, acesulfam-K și ciclamatul, care sunt de câteva ori mai dulci 

decât zaharoza. Aspartamul, îndulcitorul utilizat în această lucrare, este de 200 de ori mai dulce 

decât zaharoza, iar valoarea sa energetică este de 4 kcal/ g. 
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Producția de marmelade din fructe, zahăr, pectină și acizi comestibili este unul dintre cele 

mai vechi procese de conservare a alimentelor cunoscute de omenire. Perioada de valabilitate a 

acestor produse se câștigă prin creșterea conținutului de solide solubile (min 60%) ceea ce 

determină o scădere a apei libere prin hidratare, pasteurizare suficientă, conservarea chimică a 

produselor cu conținut scăzut de calorii (mai puțin de 38% solide solubile), și pH scăzut (2,6-3,2). 

Timpul și temperatura suficientă de gătit, sterilizarea spațiului capului borcanului de sticlă după 

umplere și sigilare sub vid sunt, de asemenea, criterii pentru protecția lor împotriva deteriorării 

microbiene [19]. 

Marmelada este un produs gelos fabricat prin gătirea părților comestibile proaspete sau 

semiprelucrate ale fructelor întregi (fără coajă, piele, semințe etc.), care a fost transformat într-un 

piure prin strecurare printr-o sită sau un proces similar, cu adăugare zahăr sau sirop de zahăr, 

pectină/ agar și acid. Sistemele moderne de gătit (un sistem continuu închis de vid cu presiune 

redusă) sunt echipate cu dispozitiv automat de măsurare a siropului de zahăr, acid și soluție de 

pectină/ agar. Refractometrul procesului și secvența de măsurare a pH-ului asigură controlul 

automat al conținutului de solide solubile și al valorilor pH-ului. 

Produsele alimentare dietetice (cu conținut scăzut de calorii/ zaharoză) sunt destinate 

dietelor speciale. Valoarea energetică a produselor cu conținut scăzut de zaharoză, comparativ cu 

produsele tradiționale, este redusă cu min. 30% cel puțin. Este permisă utilizarea acidului sorbic 

și a sărurilor sale, precum și a acidului benzoic și a sărurilor sale ca conservanți. Ca înlocuitori ai 

zahărului și îndulcitori intensivi, sorbitolul, manitolul, fructoza, zaharina, ciclamatul și aspartamul 

sunt permise pentru utilizare [19]. 

Scopul acestei lucrări a fost producția industrială de marmelade cu conținut scăzut de 

zaharoză din zmeură și estimarea calității lor chimice și senzoriale. 

Marmelada de zmeură au fost preparată conform formulărilor date în tabelul 1.40, 

recomandate de producătorul de pectină. Cantitatea necesară de pectină a fost amestecată cu 

aproximativ 5 ori cantitatea de zahăr. Acest amestec a fost dizolvat în apă fierbinte (80°C) și 

amestecat într-un mixer până când a fost obținut sistemul coloid omogen (soluție de pectină 3-

5%). 

Între timp, fructele cu restul de zahăr și aprox. 1/3 din cantitatea necesară de apă au fost 

trase în aragazul sub vid și încălzite până la 80°C fără prezența vidului. Când s-a atins temperatura 

necesară, s-a adăugat soluție de pectină cu agitare permanentă. Amestecul a fost gătit sub vid până 

când s-a obținut SS (solid solubil) recomandat. TE
ZA
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Produsul a fost încălzit până la 80-82°C (fără vid) și s-a adăugat 50% soluție de acid citric 

pentru a atinge pH-ul optim. Apoi, marmelada a fost gata pentru umplerea în borcane de sticlă de 

720 ml și 370 ml. Borcanele erau închise cu huse „twist off”. Armadele au fost pasteurizate la 82-

85°C, timp de 10-15 minute, apoi răcite la 55-60°C (temperatura optimă pentru gelificare), 

etichetate, ambalate într-o bază de carton adecvată acoperită cu folie din PVC termoasamblată, 

paletizată și depozitată într-un întuneric și depozit răcoros [19]. 

Tabelul 1.40. Rețeta de fabricare pentru marmelade cu conținut scăzut de zaharoză [19] 

Indicii Proba 1 Proba 2 Proba 3 

SS recomandat, % 40 35 45 

PH recomandat 3,1 – 3,40 3,2 3,2 

Cantitate de fructe, g/ kg 500 450 450 

Cantitate de zahăr, g/ kg 340 297 298 

Tipul pectinei utilizate 
„Obi-Pectin” 

Violettband D 075 

„Grinsted- Pectin” 

LA 410 

„Grinsted- Pectin” 

LA 410 

Cantitate de pectină, g/ kg 5,5 7,0 6,0 

 

Caracterizarea inițială a piureului de zmeură (solide solubile, pH și aciditate totală) a fost 

efectuată conform metodelor uzuale (3). Solidele solubile au fost măsurate cu refractometru, la 

20°C; pH-ul a fost măsurat prin pH-metru. Aciditatea totală, ca acid citric, a fost determinată prin 

titrare cu soluție standard de NaOH. Analizele microbiologice ale jeleurilor au fost efectuate 

conform metodelor uzuale. Evaluarea senzorială a fost efectuată de un sistem de puncte (5). 

Valorile energetice ale marmmeladei cu zahăr redus au fost calculate din conținutul (%) de zahăr, 

proteine, uleiuri și acizi, înmulțit cu factorii corespunzători (17,2 pentru zahăr și proteine; 38,9 

pentru uleiuri și 10,3 pentru acizi). 

Tabelul 1.41. prezintă rezultatele caracterizării chimice obținute pentru piureul de zmeură 

înainte de producerea marmeladelor. Valorile obținute au fost similare cu cele menționate de alți 

autori. În tabelul 1.41. mai este prezentat rezultatele caracterizării chimice obținute pentru 

marmelade. Solidele solubile, valorile pH-ului și aciditatea totală au fost conform așteptărilor 

conform formulărilor [19]. 

Tabelul 1.41. Compoziția chimică a zmeurei utilizate și a probelor de marmeladă [19] 

Denumirea SS, % pH Aciditate titrabilă, % (acid citric) 

Zmeură 7,50 3,50 0,55 

Proba 1 40,0 3,16 0,75 

Proba 2 36,0 3,25 0,5 

Proba 3 45,8 3,20 0,4 
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Se poate observa în tabelul 1.42. că toate eșantioanele au fost notate în funcție de 

caracteristicile senzoriale (18.00 și 19.00 puncte) [19].  

Tabelul 1.42. Rezultatele analizei senzoriale a probelor de marmeladă [19] 

Indicii Proba 1 Proba 2 Proba 3 

Gust 8 8 8 

Culoare 4 4 4 

Miros 2 2 2 

Consistență 5 5 4 

Total 19 19 18 

 

Au fost utilizate patru probe cu cele mai bune scoruri pentru determinarea valorilor 

energetice. Valorile energetice ale jeleurilor cu zahăr redus au fost calculate din conținutul (%) de 

carbohidrați, proteine, uleiuri și acizi, înmulțit cu factorii corespunzători (17,2 pentru zahăr și 

proteine; 38,9 pentru uleiuri și 10,3 pentru acizi). Rezultatele valorilor energetice sunt date în 

tabelul 1.43. [19]. 

Tabelul 1.43. Valorile energetice ale probelor de marmelade [19] 

Probele de marmeladă Valoarea energetică (kJ/100g) 

Proba 1 645 

Proba 2 652 

Proba 3 697 

 

Gustul, culoarea și mirosul marmeladelor produse au fost caracteristice zmeurei din care 

au fost făcute. Aveau o coerență de gelatină omogenă, fără zahăr cristalizat și fără sinereză. Nu 

aveau semne de fermentație și nici prezența unor ingrediente ciudate. 

Caracteristicile microbiologice au îndeplinit cerințele regulamentelor pentru acest grup de 

produse. 

Valorile energetice ale marmeladelor au fost cuprinse între 645 kJ/100g și 697 kJ/100g, 

ceea ce le clasifică în produse din jeleu cu calorii reduse și conținut redus de zaharoză [19]. 

 

1.6. Influența tratamentului termic asupra compoziției fizico-chimice a zmeurei și 

marmeladei din zmeură 

Zmeura propriu zisă, reprezintă o sursă bună de micronutrienți, cum ar fi minerale, 

vitamina C, folat și substanțe fenolice, dintre care majoritatea sunt antioxidanți naturali care 

contribuie la valoarea sa nutritivă ridicată. Cel mai adesea, fructele de zmeură sunt expuse la un 

tip de tratament termic în timpul producției. Compușii bioactivi ai fructelor de zmeură (cum ar fi 

fenolici, flavonoizi, carotenoizi, vitamine etc.) sunt de obicei componenți labili la căldură. În 

TE
ZA

.M
D



 

 

 

46 Data 

 

UTM 0721.2 000 ME 

 
Semnat. Nr. document Coala Mod 

Coala 

consecință, aceste substanțe chimice se pot degrada în timpul procesării fructelor în funcție de 

temperatură și/ sau de timpul de procesare [24]. 

Mulți autori au comparat conținutul de bioactivi și activitatea antioxidativă ai produselor 

(obținute prin tratament termic) cu fructe de zmeură proaspete (utilizate ca materie primă). Pe 

scurt, aceștia au subliniat o reducere semnificativă atât a conținutului de componente bioactive, 

cât și a activității antioxidative a produselor din fructe de zmeură. Prin urmare, optimizarea 

producției în sine reprezintă una dintre modalitățile de reducere a pierderii proprietăților bioactive 

ale fructelor de zmeură în timpul procesării. 

Acest studiu a avut ca scop descoperirea efectelor probabile ale regimului de temperatură 

scăzută asupra calității (conținut total fenolic - TPC, conținut total de antocianină - TAC, AO) a 

jeleurilor de zmeură preparate din fructele colectate în regiunile vestice ale Serbiei. 

Se poate observa că jeleul de zmeură neagră a prezentat cel mai mare AO, urmat de jeleurile de 

zmeură roz și zmeură galbenă (Figura 1.1.). Diferite superscripturi indică de fapt diferențele 

semnificative ale mijloacelor, conform testului HSD al lui Tukey (p <0,05). Aceeași jeleu a fost 

îmbogățit cu fenolici totali. În plus, avea un conținut ridicat de umiditate. Astfel de descoperiri 

sunt de fapt conforme cu scăderea totală a antocianinelor în următoarea ordine: zmeură neagră> 

zmeură roz> zmeură galbenă. Coeficienții de corelație Pearson pentru parametrii selectați (TPC, 

TAC, HPMC și ARP) au indicat faptul că AO (în principal HPMC) este extrem de corelat pozitiv 

atât cu TPC (0,91), cât și cu TAC (0,95) (Tabelul 1.44.) [24]. 

Tabelul 1.44. Coeficienții de corelație Pearson pentru parametrii selectați [24] 

Parametrii TPC TAC HPMC APR 

TPC 1,00 0,85 0,91 0,79 

TAC  1,00 0,95 0,78 

HPMC   1,00 0,93 

ARP    1,00 

NOTE: TPC - conținut fenolic total; TAC - conținut total de antocianină; HPMC - complex hidroxo-

perhidroxil mercur (II); ARP - putere anti radicală. 

 

Jeleurile preparate în regim de temperatură scăzută (jeleu cu T scăzut) conțineau mai multe 

substanțe fenolice totale și antociani în comparație cu jeleurile produse la regim de temperatură 

ridicată (jeleu cu T ridicat) (Figura 1.1.). Acesta a fost, într-adevăr, motivul pentru care AO-ul lor 

a fost îmbunătățit față de jeleurile cu T.  

Conform celor mai bune cunoștințe, acesta este primul raport pentru aplicarea polarografiei 

DC în descrierea AO-urilor de jeleuri de fructe de zmeură de orice fel. În timpul preparării 

jeleurilor la presiune atmosferică, TPC și TAC în produsele finale sunt reduse cu până la 30%, 
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comparativ cu produsele fabricate la regim de temperatură scăzută. Fără îndoială, acest lucru oferă 

un avantaj clar condițiilor ușoare și neinvazive pentru procesarea jeleurilor [24]. 

   

   

Figura 1.9. Conținutul total fenolic (a) și antocianină (b) urmat de activitatea antioxidantă 

determinată utilizând metode DC-polarografice (c) și DPPH (d) al jeleurilor de zmeură [24] 

 

Apropo, valorile TPC ale jeleurilor de zmeură galbenă raportate în cadrul acestui studiu 

merg bine în acord cu cele publicate anterior. Într-adevăr, același lucru a fost observat pentru 

gemurile de zmeură și jeleurile de zmeură neagră. În cele din urmă, o legătură directă între TPC și 

AO a fost revendicată până acum în toată literatura. 

Prepararea jeleurilor include de obicei nicio separare de suc și pulpă. Cu toate acestea, 

procedura îmbunătățită descrisă aici a dus la jeleuri fără semințe, spre deosebire de cele comune 

(standard) disponibile în prezent pe piață [24]. 

Mai mult, în locul fructelor care fierb la temperaturi peste 80oC, regimul de temperatură 

scăzută (55oC) a fost aplicat în etapa următoare. Merită menționat faptul că jeleurile cu fructe de 

zmeură au fost preparate fără utilizarea pectinei pe parcursul întregii proceduri, datorită 

conținutului ridicat de fructe păstrate: 60% în loc de 35% fructe ca minim pentru prepararea 
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jeleurilor standard. Pentru a forma gelul la un procent scăzut de fructe, pectina a trebuit să fie 

adăugată la o concentrație finală de 0,5-1,5%, în timp ce pH-ul a fost ajustat cu o soluție de acid 

citric la 3,0-3,5. 

La final s-a concluzionat că la toate tipurile de zmeură împreună, regimul de temperatură 

scăzută pentru prepararea jeleurilor de fructe de zmeură poate duce la creșterea semnificativă a 

valorilor lor nutriționale și a efectelor de promovare a sănătății, cu un stres deosebit asupra 

antioxidativității. Eforturi suplimentare de cercetare vor fi direcționate către potențialul soiului de 

zmeură neagră, un soi de zmeură autohton, pentru a permite lansarea unui nou produs alimentar 

(jeleu de zmeură neagră) pe piață [24]. 
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2. MATERIALE ȘI METODE 

2.1. Materiale de cercetare 

Ca și material de cercetare s-a utilizat zmeura, marmeladă de zmeură cu zahăr și marmeladă 

de zmeură cu fructoză. 

Materialele auxiliare utilizate pentru elaborări tehnologice sunt descrise mai jos. 

Acizii alimentari se folosesc ca agenţi conservanţi (conservarea prin acidoanabioză),fie la 

fabricarea gemurilor, dulceţurilor, compoturilor. Cel mai frecvent se utilizează acidul citric care 

corespunde condiţiilor impuse de GOST 908-76.  Acizii alimentari se utilizează pentru corectarea 

aciditatii produselor, pentru asigurarea unui raport optim faţă de conţinutul de zahăr. Se utilizează 

acidul citric, tartric şi uneori ascorbic pentru vitaminizare. Cel mai des utilizat la conservele de 

fructe este acidul citric. Se prezintă sub formă de cristale albe, uscate cu gust acru. 

Alcoolul etilic este un compus organic din clasa alcoolilor, fiind principalul alcool întâlnit 

în băuturile alcoolice. Este un lichid volatil, inflamabil și incolor, cu un miros caracteristic. Are 

formula chimică C2H5OH, care poate fi scrisă desfășurat CH3 – CH2 – OH, fiind din punct de 

vedere structural alcătuit dintr-un radical etil, legat de o grupă hidroxil. De aceea, este câteodată 

simbolizat EtOH. 

Reactivul Folin-Ciocalteu (FCR) sau reactivul fenolic al lui Folin sau reactivul Folin-

Denis, denumită și metoda echivalenței acidului galic (GAE), este un amestec de fosfomolibdat și 

fosfotungstat utilizat pentru testul colorimetric în vitro al antioxidanților feolici și polifemolici. 

Este numit după Otto Folin, Vintilă Ciocâlteu și Willey Glover Denis [3, 14, 25]. 

Reactivul nu măsoară doar fenolii, ci va reacționa cu orice substanță reducătoare. Prin 

urmare, măsoară capacitatea totală de reducere a unui eșantion, nu doar a compușilor fenolici. 

Acest reactiv face parte din testul proteinei Lowry și va reacționa, de asemenea, cu unii compuși 

care conțin azot, cum ar fi hidroxilamina și guanidina. De asemenea reactivul s-a dovedit a fi 

reactiv la tioli, multe vitamine, baza nucleotidă guanină, gliceraldehida trioselor și 

dihidroxiacetona și unii ioni anorganici. Complexitatea de cupru crește reactivitatea fenolilor față  

de acest reactiv [3, 20, 33]. 

 

2.2. Metode fizico-chimice de cercetare 

În mostrele de zmeură s-a determinat: conţinutul de substanţe hidrosolubile, aciditatea 

totală titrabilă, aciditatea activă (pH). De asemenea, a fost evaluat conţinutul în antioxidanţi: 

polifenolii totali, antocianii totali,  starea oxido-reducătoare a fructelor  
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Pentru determinarea indicilor fizico-chimici au fost aplicate metodele standardizate: 

●  Conţinutul de substanţă hidrosolubilă, GOST 28561-90 [31]; 

●  Aciditatea titrabilă, SM SR EN 12147:2002 [25]; 

●  Aciditatea activă – pH, ISO 1842-75 [15]; 

În calitate de mostre pentru determinarea parametrilor fizico-chimice au fost supuse 

cercetării: 

 Zmeură proaspătă; 

 Marmeladă de zmeură cu zahăr în rapoarte 1:1; 1:0,7; 1:0,4; 

 Marmeladă de zmeură cu fructoză în rapoarte 1:1; 1:0,7; 1:0,4. 

 

2.2.1.  Determinarea acidității totale titrabile 

Principiul metodei. Metoda se bazează pe titrarea unui exctract apos cu o soluţie de 

hidroxid de sodiu 0,1 mol/dm3.  

Mod de lucru. Proba de laborator se omogenizează în mojar cu pistil. Din produsul 

omogenizat se i-au 25 g şi se trec într-un balon cotat de 250 cm cu apă distilată, se omogenizează 

prin agitare şi se filtreză într-un pahar uscat printr-o hîrtie de filtru. Filtratul obţinut serveşte 

determinării acidităţii [27]. 

Din filtratul obţinut se i-au 30 ml, se află valoarea pH şi se titrează cu soluţie de NaOH de 

0,1 n, până la valoarea pH-ului de 8,1, apoi se ia volumul. Măsurările se repetă de 3 ori. 

Aciditatea titrabilă se calculează după formula: 

𝑋 =
𝑉 ∙ 𝑐 ∙ 𝑀

𝑚 ∙
𝑉0

𝑉1
∙ 0,1

 (2.1) 

unde:   V - volumul soluţiei de NaOH 0,1n folosit la titrare, cm3; 

V0 - volumul total al soluţiei de analizat obţinut din cantitatea de produs luată pentru 

analiză, cm3; 

V1 - volumul soluţiei de analizat, luat pentru determinare, cm3; 

C - concentraţia molară a soluţiei de NaOH, mol/dm3; 

M - masa molară a acidului organic care predomină în produsul analizat, g/mol: 

- acid malic-87,0 

- acid citric-64,0 

- acid lactic-90,1 

- acid oxalic-46,0 

- acid acetic-60,0 
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Ca rezultat se ia media aritmetică a celor două detreminări efectuate în paralel care nu 

diferă cu mai mult de 5%. 

 

2.2.2. Determinarea pH-ului 

Principiul metodei. Metoda  de determinare a pH-ului se bazează pe măsurarea probei 

pregătite pentru analiză. 

Măsurarea pH-ului. Se aduc într-un pahar de sticlă circa 30-50 cm3 din proba pregătită 

(produsele consistente, solide, greu filtrabile se dizolvă în apă distilată în raport de 1:1, se filtreză. 

Filtratul se foloseşte pentru analiză). Electrodul se introduce în probă în aşa fel încât partea lor 

activă să fie imersată în probă. După ce valoarea s-a stabilizat se citeşte rezultatul de pe aparat. 

Măsurarea se efectuiază de două ori asupra aceleiaşi probe. După fiecare citire electrodul se scoate 

şi se spală cu apă distilată. 

 

2.2.3. Determinarea conţinutului de substanţă uscată hidrosolubilă 

Principiul metodei. La baza metodei de determinare a substanţei uscate solubile este 

determinarea indicelui de refracţie a soluţiilor cercetate. În funcţie de concentraţia procentuală a 

substanţelor dizolvate, la o anumită temperatură un lichid alimentar va avea un anumit indice de 

refracţie. 

Se ştie că dacă o rază de lumină trece dintr-un mediu lichid în altul, direcţia ei se schimbă- 

suferă o refracţie şi într-o măsură cît atît mai mare, cu cît diferenţa de refrigenţă dintre 2 medii pe 

care le străbate raza de lumină, este mai mare. Raportul sinusului unghiului de incidenţă (sina) şi 

sinusul unghiului de refracţie(sinb) ai razei de lumină are o valoare constantă, care poartă numele 

de indice de refracţie: 

𝑛 =
𝑠𝑖𝑛𝑎

𝑠𝑖𝑛𝑏
 (2.2) 

unde:   n – indice de refracţie al mediului în care se produce refracţia. 

Mărimea indicelui de refracţie depinde în principal de natura substanţei cercetate, 

temperatură,lungime de undă a razei de lumină. 

Determinarea indicelui de refracţie se face la temperatura de 200oC, care trebuie menţinută 

constant în tot timpul cercetării. 

Determinarea indicelui de refracţie se face cu ajutorul aparatelor numite refractometre, în 

care citirea conţinutului în substanţă uscată solubilă se face la nivelul unei linii de marcare dintre 

2 cîmpuri-unul luminos şi altul întunecat, care apar în aparat ca urmare a fenomenului de refracţie. 
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În producţie se folosesc refractometrele: URL-refractometru universal de laborator, RPL-3-

refractometru de laborator, IRF-22-refractometru industrial Abbe etc. 

Modul de lucru. Din produsul bine omogenizat se picură pe prisma fixă, cu ajutorul unei 

baghete 2-3 picături din probă. Se închid imediat prismele, pentru a împiedica evaporarea probei, 

se deplasează ocularul cu pîrghia mobilă pînă la suprapunerea reperului cu linia de separare a celor 

2 câmpuri şi se citeşte indicele de refracţie şi procentul de substanţe solubile. Dacă determinarea 

s-a executat la 200oC rezultatul este cel citit la aparat, dacă s-a executat la altă temperatură atunci 

valoarea procentualăde substanţe solubile citite se crectează la temperatura de 200oC. După fiecare 

determinare se va şterge suprafaţa prismelor la început cu vată umede şi apoi cu uscată.  

Rezultatele obţinute – substanţele uscate totale, substanţele escate solubile în apă se 

compară cu indicii din documentele normative tehnice în vigoare, se face concluzie despre 

calitatea produsului analizat. 

 

2.2.4. Determinarea conţinutului total de antociani 

Conţinutul total de antociani s-a evaluat prin metoda spectrofotometrică. 

Produsul omogenizat (m = 10 ± 0,01 g) a fost extras cu soluţie de alcool etilic 96% şi acid 

clorhidric 1,5 N în raport 85:15 până la decolorarea probei. Extrasul obţinut s-a filtrat prin filtru 

de sticlă şi s-a trecut cantitativ într-un balon cotat de 100 cm3. Extrasul obţinut a servit pentru 

determinarea conţinutului de antociani totali. Proba s-a lăsat în repaus 30 minute la întuneric, apoi 

s-a determinat densitatea optică. 

Determinarea densităţii optice a fost efectuată la spectrofotometrul DR-5000, la lungimea 

de undă 540 nm. 

Conţinutul de antociani totali (Xa) exprimat în mg/100 g a fost determinat după formula: 

𝑋𝑎 =
𝐷 ∙ 𝑉 ∙ 𝑅

𝑚 ∙ 𝐾
× 100 (2.3) 

unde: Xa – conţinutul de antociani totali, mg/100 g; 

D – densitatea optică a extrasului la lungimea de undă 540 nm; 

V – volumul total de filtrat după extracţie, ml; 

R – coeficientul de diluare a produsului; 

m – masa probei pentru cercetare, g;  

K – coeficientul egal cu 98,2 pentru chiuveta de 1 cm. 
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2.2.5. Determinarea conţinutului total de polifenoli 

Conţinutul total de polifenoli a fost estimat prin metoda Folin-Ciocalteu. 

Produsul omogenizat (m = 1 ± 0,01 g) s-a trecut cantitativ cu 15 cm3 alcool etilic de 96% 

fierbinte într-un balon conic. Extracţia polifenolilor s-a efectuat prin fierbere, timp de 10 minute 

în baia cu apă. (balonul conic fiind dotat cu un refrigerent ascendent). 

Proba s-a filtrat prin filtru de sticlă Pr.16. Filtratul s-a trecut într-un balon cotat de 25 cm3 

şi s-a adus la cotă cu alcool etilic de 96%. Într-un balon cotat de 100 cm3 s-a introdus 1 ml de 

filtrat, s-a adăugat 1 ml de reactiv Folin-Ciocalteu. După 3 minute s-a adăugat 5 ml Na2CO3 şi s-a 

adus până la cotă cu apă distilată (soluţia de lucru). S-a lăsat în repaus 30 minute la întuneric. 

S-a pregătit soluţia martor: 1 ml alcool etilic + 1 ml Folin-Ciocalteau, după trei minute s-a 

introduc 5 ml Na2CO3 şi s-a adus la cotă cu apă distilată. 

 

Figura 2.1. Spectrofotometrul „HACH LANGE DR-5000” 

 

Concentraţia polifenolilor în probă s-a determinat prin metoda spectrofotometrică, la 

spectrofotometrul DR-5000, la lungimea de undă de 750 nm. Etalon a servit soluţia de tanină: 

𝐶 =
𝐷

0,0864
, 𝑚𝑔/𝑚𝑙 (2.4) 

Conţinutul de polifenoli s-a exprimat în mg polifenoli/ 100 g produs şi s-a determinat cu 

ajutorul formulei: 

𝑥 =
𝐶 ∙ 𝑉1 ∙ 𝑉2

𝑚 ∙ 𝑉3
∙ 100 (2.5) 

unde: x – conţinutul de polifenoli totali în produs, mg/100 g; 

C – concentraţia polifenolilor după grafic, mg/ml; 

V1 – volumul extrasului, ml; 

V2 – volumul probei de analizat, ml; 

V3 – volumul extrasului luat pentru analiză, ml; 

m – masa produsului folosit pentru analiză, g. Precizia de determinare constituie ± 5,0%. 
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3. REZULTATE ȘI DISCUȚII 

3.1.  Determinarea acidității totale titrabile în zmeură și marmelade din zmeură 

În urma efectuării cercetărilor, după materialele și metodele descrise în capitolul 2 s-au 

obținut rezultatele necesare care demonstrează corectitudinea informației teoretice. S-au făcut 

cercetări asupra acidității titrabile, determinarea pH, determinarea substanței uscate, determinarea 

polifenolilor și antocianilor în zmeură proaspetă, marmeladă de zmeură cu zahăr, marmeladă de 

zmeură cu fructoză la diverse proporții. 

Pentru efectuarea determinării acidității totale titrbile s-au luat zmeură și marmelade, s-a 

omogenizat bine într-un major cu pistil. Din proba omogenizată se cântăresc 25g de produs şi se 

trec într-un balon cotat de 250 cm cu apă distilată, se omogenizează prin agitare şi se filtreză într-

un pahar uscat printr-o hârtie de filtru. Din filtratul obţinut se i-au 30 ml, se află valoarea pH şi se 

titrează cu soluţie de NaOH de 0,1 n, până la valoarea pH-ului de 8,1, apoi se ia volumul. 

Măsurările se repetă de 3 ori. 

În urma efectuării analizelor am obținut datele care sunt descrise în tabelul de mai jos. 

Tabelul 3.1. Date obținute în urma titrării 

Denumirea probei Proporția Rezultatul obținut Media 

Zmeură 1:1 

11,07 

11,067 11,07 

11,06 

Marmeladă 

din zmeură 

cu zahăr 

1:1 

13,06 

13,063 13,06 

13,07 

1:0,7 

13,02 

13,007 13,00 

13,00 

1:0,4 

12,08 

12,073 12,08 

12,06 

Marmeladă 

din zmeură 

cu fructoză 

1:1 

12,02 

12,033 12,04 

12,04 

1:0,7 

11,08 

11,073 11,06 

11,08 

1:0,4 

11,04 

11,027 11,02 

11,02 

 

În urma titrării se calculează aciditatea titrabilă după formula (2.1). Calculele sunt 

exprimate mai jos. 
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Pentru zmeură: 

𝑋𝑧 =
87,0 ∙ 0,1 ∙ 11,067

25
∙

250

30
∙ 0,1 = 3,21 𝑔/100𝑔 

 Pentru marmeladă din zmeură cu zahăr: 

𝑋𝑚𝑧
1:1 =

87,0 ∙ 0,1 ∙ 13,063

25
∙

250

30
∙ 0,1 = 3,79 𝑔/100𝑔 

𝑋𝑚𝑧
1:0,7 =

87,0 ∙ 0,1 ∙ 13,007

25
∙

250

30
∙ 0,1 = 3,77 𝑔/100𝑔 

𝑋𝑚𝑧
1:0,4 =

87,0 ∙ 0,1 ∙ 12,073

25
∙

250

30
∙ 0,1 = 3,50 𝑔/100𝑔 

 Pentru marmeladă din zmeură cu fructoză: 

𝑋𝑚𝑓
1:1 =

87,0 ∙ 0,1 ∙ 12,033

25
∙

250

30
∙ 0,1 = 3,49 𝑔/100𝑔 

𝑋𝑚𝑓
1:0,7 =

87,0 ∙ 0,1 ∙ 11,073

25
∙

250

30
∙ 0,1 = 3,21 𝑔/100𝑔 

𝑋𝑚𝑓
1:0,4 =

87,0 ∙ 0,1 ∙ 11,027

25
∙

250

30
∙ 0,1 = 3,20 𝑔/100𝑔 

În urma efectuării calculelor am obținut rezultate care sunt înscrise în tabelul de mai jos. 

Tabelul 3.2. Determinarea acidității totale estimată în conținutul de acid malic, g/100g produs 

Denumirea probei Proporția Rezultatul calculat 

Zmeură 1:1 11,067 

Marmeladă din zmeură cu zahăr 

1:1 13,063 

1:0,7 13,007 

1:0,4 12,073 

Marmeladă din zmeură cu fructoză 

1:1 12,033 

1:0,7 11,073 

1:0,4 11,027 

 

Conform rezultatelor obținute în urma efectuării cercetării și calculării, se observă că 

acidului malic în marmeladă din zmeură cu fructoză este mai puțin decât în marmeladă din zmeură 

cu zahăr și chear mai puțin decât în zmeura proaspătă. Acest fapt se datorează faptului că la 

temperaturi mari acidul malic se distruge și se evaporă în timpul fierberii. 

 

3.2.  Determinarea pH-ului în zmeură și marmelade din zmeură 

Pentru determinarea pH-ului în probele supuse experimentării a fost folosit zmeură, 

marmeladă din zmeură cu zahăr și marmeladă din zmeură cu fructoză. 

Se introduce într-un pahar 30-50 cm3 de proba analizată, pH-ul se determină cu ajutorul 

pH-metrului în felul următor: Electrodul se introduce în probă în aşa fel încît partea lor activă să 

fie imersată în probă. După ce valoarea s-a stabilizat se citeşte rezultatul de pe aparat. Măsurarea 
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se efectuiază de două ori asupra aceleiaşi probe. După fiecare citire electrodul se scoate şi se spală 

cu apă distilată. 

În urma efectuării analizelor am obținut datele care sunt descrise în tabelul de mai jos. 

Tabelul 3.3. Date obținute în urma analizei 

Denumirea probei Proporția Rezultatul obținut Media 

Zmeură 1:1 

3,26 

3,227 3,22 

3,20 

Marmeladă 

din zmeură 

cu zahăr 

1:1 

3,25 

3,267 3,30 

3,25 

1:0,7 

 3,24 

3,240 3,22 

3,26 

1:0,4 

3,16 

3,163 3,17 

3,16 

Marmeladă 

din zmeură 

cu fructoză 

1:1 

3,18 

3,190 3,19 

3,20 

1:0,7 

3,24 

3,233 3,23 

3,23 

1:0,4 

3,25 

3,213 3,20 

3,19 

 

Conform rezultatelor obținute se observă o scădre a marmeladă din zmeură cu fructoză în 

urma tratărilor termice. 

 

3.3. Determinarea substanţei uscate hidrosolubile în zmeură și marmelade din zmeură 

Pentru efectuarea acestei cercetări se ia zmeură proaspetă, marmeladă din zmeură cu zahăr 

și marmeladă din zmeură cu fructoză, se omegenizează bine într-un mojar cu pistil, până obținem 

o masă omogenă și se elimină suc din zmeură. 

Apoi se pregătește refractometrul, pe spațiul de lucru se pune 2-3 picături de apă destilată 

și  se deplasează ocularul cu pârghia mobilă până la suprapunerea reperului cu linia de separare a 

celor 2 câmpuri, se șterge spațiul de lucru cu o hârtie de filtru. Cu o baghetă de sticlă se ia suc din 

proba pregătită și se pune pe spațiul de lucru al refractometrului 2-3 picaturi, se deplasează ocularul 

cu pârghia mobilă până la suprapunerea reperului cu linia de separare a celor 2 câmpuri şi se citeşte 

indicele de refracţie care reflectă procentul de substanţe solubile. TE
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Pentru ca rezultatele să fie cât mai veridice, proba a fost supusă cercetării de minimum 3 

ori. 

Tabelul 3.4. Date obținute în urma analizei 

Denumirea probei Proporția Rezultatul obținut Media 

Zmeură 1:1 

9,0 

9,5 10 

9,5 

Marmeladă 

din zmeură 

cu zahăr 

1:1 

67 

68,3 69 

69 

1:0,7 

60 

61,3 62 

62 

1:0,4 

56 

57,3 58 

58 

Marmeladă 

din zmeură 

cu fructoză 

1:1 

48 

47,3 48 

46 

1:0,7 

47 

47,0 47 

47 

1:0,4 

36 

34,7 36 

32 

 

Conform rezultatelor obținute mai sus se observă o majorare maximă a substanței uscate 

hidrosolubile în marmeladă din zmeură cu zahăr și mai puțin în marmeladă din zmeură cu fructoză 

Această creștere se datorează faptului că în timpul fierberii apa din zmeură se evaporă. 

 

3.4. Determinarea conţinutului total de antociani în zmeură și marmelade din zmeură 

 Conţinutul total de antociani s-a evaluat prin metoda spectrofotometrică. Produsul 

omogenizat, zmeura proaspătă și marmeladele din zmeură, au fost extrase cu soluţie de alcool etilic 

96% şi acid clorhidric 1,5 N în raport 85:15 până la decolorarea probei. Extrasul obţinut s-a filtrat 

prin filtru de sticlă şi s-a trecut cantitativ într-un balon cotat de 100 cm3. Extrasul obţinut a servit 

pentru determinarea conţinutului de antociani totali. Probele s-a lăsat în repaus 30 minute la 

întuneric, apoi s-a determinat densitatea optică. 

 Determinarea densităţii optice a fost efectuată la spectrofotometrul DR-5000, la lungimea 

de undă 190 – 950 nm. 

 Mai jos vor fi prezentate evoluția densității optice la fiecare probă în parte. 
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Figura 3.1. Evoluţia densităţii optice a zmeurei proaspete 

 

 

 

Figura 3.2. Evoluţia densităţii optice a marmeladei de zmeură cu zahăr în raport 1:1 
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Figura 3.3. Evoluţia densităţii optice a marmeladei de zmeură cu zahăr în raport 1:0,7 

 

 

 

Figura 3.4. Evoluţia densităţii optice a marmeladei de zmeură cu zahăr în raport 1:0,4 
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Figura 3.5. Evoluţia densităţii optice a marmeladei de zmeură cu fructoză în raport 1:1 

 

 

 

Figura 3.6. Evoluţia densităţii optice a marmeladei de zmeură cu fructoză în raport 1:0,7 
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Figura 3.7. Evoluţia densităţii optice a marmeladei de zmeură cu fructoză în raport 1:0,4 

 

 

Figura 3.8. Evoluţia densităţii optice a tuturor probelor de control suprapuse 
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Studiind figurile de mai sus se observă că densitatea optică scade considerabil în ambele 

tipuri de marmeladă de zmeură, cu zahăr și cu fructoză, deoarece au fost supuse tratării termice. 

Pe parcursul tratării termice, densitatea optică a antocianilor a suferit modificări. În timpul 

prelucrării termice, degradarea oxidativă a antocianilor conduce la scăderea densităţii optice. 

 

3.5. Determinarea conţinutului total de polifenoli în zmeură și marmelade din zmeură 

Determinarea polifenolilor în zmeură și marmelade din zmeură au fost efectuate după 

metota Folin-Ciocalteu. Pentru determinarea polifenolilor s-au pregătit probe supuse cercetării și 

o probă martor. 

Cei mai valoroşi compuşi chimici, care determină starea oxido-reducătoare a zmeurei sunt 

substanţele fenolice. Conţinutul de substanţe fenolice în zmeură este repartizat neuniform în 

ţesutul miezului. 

Ţesutul zmeurei conţine în cantităţi relativ majorate compuşi flavanolici - compuşi fenolici 

monomeri (acid cofeic, clorogenic, derivaţii acidului benzoic ş.a.). Flavanolii manifestă activitate 

antioxidantă sporită. Ei sunt implicaţi în procesele de oxido-reducere şi se transformă în compuşi 

de culoare brună. Este bine cunoscut faptul, că valoarea nutritivă, aspectul şi gustul gemului de 

zmeură depinde de starea complexului compuşilor fenolici [27]. 

Determinarea densităţii optice a fost efectuatăla lungimea de undă 750 nm. Mai jos vor fi 

prezentate evoluția densității optice la fiecare probă în parte. 

Tabelul 3.5. Evoluția densității optice în probele supuse cercetării 

Denumirea probei Proporția Rezultatul obținut 

Zmeură 1:1 0,059 

Marmeladă din zmeură cu zahăr 

1:1 0,055 

1:0,7 0,042 

1:0,4 0,039 

Marmeladă din zmeură cu fructoză 

1:1 0,030 

1:0,7 0,066 

1:0,4 0,063 

 

La lungimea de undă 750 nm, studiind structura chimică a produselor cercetate, se găsesc 

polifenolii, deci putem constata că pe parcursul tratării, reducerea valorii densității optice pe 

intervalul dat, relevă degradarea polifenolilor și modificarea culorii rosu în brun, în urma tratării 

termice. 
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CONCLUZII 

În urma elaborării cercetării științifice cu tema ,,Aspecte tehnologice de fabricare a 

marmeladei din zmeură cu conținut redus de zaharoză” a fost atins scopul de întărire a 

cunoștințelor teoretice căpătate pe parcurs, motivarea personală de studiere, cercetare, și informare 

în domeniul dat, precum și o experiență de dezvoltare a abilităților pe plan profesional. 

Au fost studiate caracteristicile celor mai cultivate soiuri de zmeură din Republica Moldova 

care sunt. S-a stabilit că, pentru a fi bune de consum și admise pe piață, zmeura trebuie să 

corespundă cerințelor de calitate și anume indicilor fizico-chimici și proprietăților organoleptice. 

În urma cercetării a fost evaluat sortimentul de produse obținute din zmeură, care constituie 

o variată gamă de produse din conserve, gemuri, produse de cofetărie și multe altele. 

Este necesar de menționat faptul că, în urma cercetărilor efectuate, zmeura fost supuse 

diferitor tratări tehnologice și s-a obținut marmeladă de zmeură cu zahăr și marmeladă de zmeură 

cu fructoză. În mostre au fost valoarea pH-lui, conținutul de aciditatea titrabilă, determinate 

substanța uscată,și anume, acidul malic deoarece el persistă în zmeură în cea mai mare cantitate și 

conținutul de antociani și polifenoli. 

În urma analizei efectuate, marmeladă de zmeură cu zahăr și marmeladă de zmeură cu 

fructoză au prezentat modificări semnificative a conținutului de antociani și polifenoli. 
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