
f Constanţa BRUMAR Viorica-Bella DORIN

l' Mariana MANOLE Nicoleta NEGOIANU

PROCESE

DEBAZĂ

_ÎN ALlMENTAŢlEÎ

Clasa a IX-a

Învăţământ liceal filiera tehnologică

Domeniul de pregătire profesională:

TU RISM ŞI ALIMENTAŢI E

EDITURA CD PRESS i

„ w „înra\.- > fi'v



PROCESE DE BAZĂ ÎN ALIMENTATIE. Clasa a 1x4;
adam:: dr. Costin DIACONESCU
Ilustraţi

o Copyright cn PRESS zois

ISBN: 978v606r528-4244

i. Horicarñella DORIN, Nicoleta NEGOLANU. Constanţa BRUMAR, Mariana MANOLE. Dreamstime

Aceastã lucrare este protejată de legile române şi internationale privind drepturilc de autor, drepturile conexe şi celelalte drcpiuri de

proprietate intelectuală. Nicio parte a acestei lucrări nu poate fi repmdusă, stocată ări transmisă, sub nicio formă. fără acordul expres
al Editurii CD PRESS.

4.5"
EDITUR/XCD PRESS
www cdpress.ro

REVISTE ' CARTE ŞCOLARĂ - MANUALE DIGITALE ~ DOTĂRI SCOLARE

Prima alegere în domeniul produselor
şi al proiectelor educaţionale româneşti

de calitate pentru şcoală şi familie

Editura CD PRESS

Bucureşti, str. Logoiătul Tăulu nr. 67.

sector 3, cod 031212
Tel.: 021.337.37.17, 021.337.37.27, 021.337.37.37

Fax: 021.337.37.57

e~mail: ofñceéäcdpressxo
o wwwxdpressro o Ii Editura CD PRESS

Scaricazã codul ş. consultă calalogul
complet de titluri nl Edituri\ CD PRESS.

Comenzi:
M office@cdpress.ro

Î 021.337.37.37; 0752. 237.878
“î vnwtcdpressro

Modulul Procese de bază în alimentaţie a primit avizul MEN 3530/04.04.2018,
în cadrul volumului TURISM ŞI ALIMENTAŢIE.



Dotări specifice spaţiilor de producţie culinară

şi de patiserie-cofetarie.................... ..

1.1. Clasificarea dotărilor din spaţiile de producţie: utilaje, aparate, vase

şi ustensile 5

1.2. Caracteristicile constructive şi funcţionale ale dotărilor din spaţiile

de producţie 77

CAPI OLULZ Amenajarea spaţiilor de servire

2.1. Clasificarea dotărilor specifice spaţiilor de servire din unităţile

de alimentaţie publică

2.1.1. Dotarea cu mobilier
2.1.2. Dotarea cu echipamente (utilaje) pentru servire
2.1.3. Dotarea cu obiecte de inventar necesare servirii consumatorilor

CAPITOLULS Activităţi specifice creării ambientului în sala de servire .... ..61

3.1.0peraţii de curăţenie curente 61

3.2. Operaţii de aranjare a mobilierului din dotare şi de completare a consolei cu obiecte de
inventar, necesare procesului de servire a consumatorilor 68

CAPITOLUL 4 Materii prime şi auxiliare folosite în alimentaţie ...................... ..77

4.1. Clasificarea materiilor prime şi auxiliare folosite în alimentaţie .................. ..77
4.1 J. Materii prime de origine , ' “ 77
4.1.2. Materii prime de origine animal . 109
4.1 .3. Materii prime auxiliare 123



Prelucrarea primară a materiilor prime
şi auxiliare în alimentaţie ..... ..

5.1. Operatii tehnologice de prelucrare primară a mate or prime de origine vegetala şi

animală folosite în unităţile de alimentaţie, ustensile şi echipamente necesare
5.1.1 Prelucrarea primară a cerealelor ......... ..

5,1 Prelucrarea primară a legumelor
5.1.3. Prelucrarea primară a cărnii.

5.1.4. Lapte şi produsele lactate
5.1.5. Ouăle

CAPITOLUL 6 Prelucrarea termică a materiilor prime şi auxiliare .............i58

6.1 . Operatii de prelucrare termică (opãrire/blanşare, fierbere, sotare, prăjire,

înãbuşire, brezare, frigere, coacere) - caracterizare, mod de realizare,
condiţii de lucru cu ustensilele şi echipamentele specifice prelucrării

termice a materiilor prime şi auxiliare folosite în alimentaţie ..........................i58



Dotări specifice spaţiilor

de producţie culinară şi

de patiserie-cofetărie

STRUCTURA CAPITOLU LUl

1.1. Clasificarea dotărilor din spaţiile de producţie: utilaje, aparate, vase şi ustensile

1.2. Caracteristicile constructive şi funcţionale ale dotãrilor din spaţiile de producţie.

REZULTATE ALE ÎNVÄŢÄRII: CUNOŞTINŢE, ABILITĂŢI ŞI ATITUDINI

După parcurgerea acestui capitol, conform Programei, Anexa 3 la OMENCS nr. 4457/05.07.2016,
elevii vor dobândi următoarele cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, conform standardului de Pregătire

Profesionale, Anexa 4 la OMENCS nr.412l/13.06.2016

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
l

6.1.1. Clasificarea 6.2.1. Verificarea 6.3.1.Manifestarea interesului
dotărilor l echipamentelor, utilajelor, in identificarea şi

specifice spaţiilor i aparatelor, vaselor şi prezentarea corectă a
de producţie. ţ ustensilelor necesare în dotărilor din spaţiile de

611_ Descrierea producţia culinvară şi de producţie din alimentaţie,

echipamentelor patiseriecofetarie. „cautand oportunitaţrde

. . ' ~ . . . . imbunatatire a propriilorutilajelor, 6.2.2. lmpartaşirea in grupul . ›

aparatelor, de lucru a informaţiilor l Cunoşllnţe'

vaselor şi referitoare la dotările din l

ustensilelor. spaţiile de producţie. l

UTILAJE, APARATE, VASE Şl USTENSILE

Complexitatea activităţii desfăşurate în unităţile de alimentaţie publică face necesară existenţa

unei mari diversităţi de tipuri de spaţii:

0 spaţii de depozitare

o spaţii destinate personalului

I spaţii destinate consumatorilor

I spaţii de producţie

0 spaţii tehnice

0 spaţii auxiliare

Spaţiile de producţie întâlnite într~o unitate de alimentaţie publică sunt: bucătăria rece, bucătăria
caldă, laboratorul de patiseriemofetărie, cafeteria, barul.



Spaţiile de producţie

Bucătăria rece

Bucătăria caldă

w ?ROCESE «inm/x iN ALlMENTAŢlE

x/

Activităţi specifice

Prelucrarea la rece a unor

materii prime, realizarea
unor preparate culinare
ex.: gustări reci

Dotăriie specifice
spaţiilor de producţie

Maşina de curăţat cartofi
şi rădăcinoase

Maşina de tocat carne

Robutul de bucătărie-universal

Pregătirea preparatelor
culinare care necesită

utilaje termice

Maşina de gătit cu gaze sau electrică

Soteusa (tigaia basculanta)

Friteusa

Marmita

Cuptorul cu gaze sau electric

Grătarul: cu cărbuni, cu gaze, electric,
cu rocã vulcanică

Rotisorul electric

Cuptor pentru pizza

Cuptor cu microunde

Cuptorul convector/Aparatul souvide

Laboratorul
de patiserie-cofetărie

Pregătirea produselor
de patiserie-cofetărie

Robotul universal de cofetarie

Maşina de foitaj

Maşina de tablat fondant

Cuptoare electrice sau cu gaze

Frigidere

Cafeteria Pregătirea micului dejun, Filtru de cafea i

a cafdei' a ceaiului Cană electrică pentru fiert apa

Aparat de prăjit pâinea V 7

Barul Porţionarea şi prepararea
băuturilor

Blender şi mixer

Maşină pentru cuburi de gheaţă

Maşină pentru măcinat cafea

g Maşină fulgi de gheaţă

Maşină mărunţit gheaţă

: Storcătoare/prese

5 Uscător pahare

; Combi maşină pentru mai multe operaţii
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La proiectarea şi stabilirea proceselor tehnologice care vor asigura realizarea producţiei, se vor

avea în vedere acele metode care nu reduc capacitatea de muncă şi nu pun în pericol viaţa şi sănătatea

lucrătorilor.

Amenajarea spaţiilor presupune ca amplasarea utilajelor în spaţiile de producţie culinară şi de
patiserie-cofetarie să se facă ţinând cont de fluxul tehnologic, circulaţia materiilor prime, adică de
ordinea firească în care se succed operaţiile din procesul tehnologic.

Introducerea mecanizării în bucatarii şi laboratoare a necesitat o reorganizare a procesului de pro-
' ducţie, aplicarea unor tehnologii care să asigure exploatarea utilajelor la capacităţile lor, dispunerea

utilajelor astfel încât să asigure o circulaţie normală a materiilor prime, potrivit succesiunii fazelor pro-
cesului tehnologic.

REŢINE!

Fluxul tehnologic reprezintă circuitul materiilor prime şi auxiliare, de la primirea
şi receptionarea lor, până la intrarea în procesul de producţie şi livrarea sub for-
mă de semipreparate sau preparate, la consumatorul final,

Alegerea echipamentelor şi a utilajelor trebuie să aibă în vedere fluxul tehnologic din unitatea
respectivă.

materiilor prime cu produsele finite;

alimentelor tratate termic cu cele crude; j
a.
i!3 ,

î* * ' »l produselor alimentare cu deşeurile; ,
U
f!

3 g . . .

5,. ' “ `*' vaselor şi veselei folosite cu cele curate; j
o l ,I . ..

45 î" * * "r personalului cu consumatorii;

ll" ' " \l ambalajelor curate cu cele murdare. )

REŢINE!

Funcţionalitatea unui spaţiu de producţie culinară/patiserie-cofetărie este de-
terminată de respectarea următoarelor principii:

Principiul gestiunii unice şi al posibilităţii

ţ de cuprindere în aria vizuală

a tuturor activităţilor de către Principiul
bucătarul şef/şeful de laborator; COHUOIUÎUÎ şi

Principiul al verificării la

Zneinterferärii fazelor salubre punctul de recepţie

cu cele insalubre; a materiilor prime/
preparatelor servite.



Dotarea unităţilor de alimentaţie cu echipamente (utilaje) moderne, aparate, vase şi ustensile
este o măsură ce trebuie avută în vedere de managerii unităţilor, in scopul creşterii productivităţii mun-

cii, reducerii efortului fizic al lucrătorilor, efectuării unor servicii de calitate destinate consumatorilor.
operaţiile de pregătire şi transformare a materiilor prime in preparate culinare, produse de patise-

rie-cofetărie se efectuează in bucătării şi laboratoare de producţie, manual sau mecanic.
Mecanizarea şi automatizarea operatiilor de pregătire şi transformare a materiilor prime în prepa-

rate culinare, produse de patiserie-cofetărie au un rol deosebit de important în îmbunătăţirea condi-
ţiilor de muncă, usurarea eforturilor lucrătorilor, îmbunătăţirea calităţii preparatelor realizate.

În acelaşi timp, realizarea preparatelor şi a serviciilor, folosind metode moderne, tehnologii noi,
are în vedere diminuarea pierderilor de materii prime, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare optime
in procesul de producţie/servire, creşterea productivităţii muncii, reducerea costurilor de producţie şi

a costurilor produselor şi ale serviciilor.

Pe lângă îmbunătăţirea condiţiilor de mun-

că, introducerea mecan ării in bucăta şi labo-
ratoare determină îmbunătăţirea calităţii produ-
selor, eliminarea unor pericole de accidentare.

Eficienţa activităţii dintr-o unitate de ali-
mentaţie publică se realizează prin respectarea
unor reguli ergonimice care sunt redate in sche-
ma următoare:

Lucrătorul

trebuie sã

alterneze poziţiile

de aşezat cu cele
in picioare.

Procesele de
muncă trebuie

,/' concepute astfel încât
lucrătorii să lucreze
simultan şi simetric

ţ' cu ambele mâini.

V r Mişcările

Ştiaţi cã.

...o maşină manuală de tocat carne

poate toca o cantitate de 15-25 kg
de carne pe oră, in timp ce o maşină

acţionată electric poate prelucra
câteva sute de kilograme de carne

intr-o oră sau mai mult?

efectuate de
lucrator trebuie să

tie căt mai uşor/\ efectuate, intr-o
succesiune logică.

,x/ REGULI \ Î A

,/ Orice măsură de / ERGONOMKE
natură tehnico- CARE ŢREBU|E „_

organizatorică ce vizează RESpEC-l-AŢE: Mammle
economisirea mişcărilor

trebuie să conducă la asigura-
rea calităţii şi a siguranţei

mediului de muncă şi,

implicit, a Iucrãtorului.

Materiile prime
şi obiectele de

inventar se vor aşeza

întotdeauna la nivelul
planului de lucru, pentru

a evita mişcările de
ridicare-coborâre.

__ necesară pentru

prime şi

obiectele de inven-
tar trebuie astfel dis-

puse incât să permită şi să

impună o succesiune logică

a mişcărilor, condiţie

respectarea ritmului
normal de lucru.
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Tipuri de utilaje, ustensile şi dotări specifice

I. Mobilier tehnologic

ll. Utilaje mecanice (pentru prelucrări primare)

|||. Utilaje termice

IV. Utilaje frigorifice
V. Instrumente de mãsurã şi control
VI. Ustensile, vase, forme
Dotarea materială a spaţiilor de producţie depinde de următorii factori:

1 . Sortimentul de preparate (oferta de preparate şi băuturi a unitatii)

2. Numărul de porţii/bucăţi sau cantitatea din fiecare preparat (marimea ofertei)

3. Tehnologia aplicată care asigură calitatea producţiei;

l. MOBILIERUL TEHNOLOGlC

A. Mese
de lucru

cu blat confecţionat din material rezistent la

umezeală şi căldură, uşor de curăţat şi de igie-
nizat - inox

cu blat polietilena: structură din inox, înălţător
la perete, poliţă intermediară, picioare ajust-
abile în înălţime, 1200 x 600 x 850, greutatea
54 kg.

B. Dulapuri pentru păstrarea vaselor, ustensilelor, formelor, dis-
pozitivelor pentru diferite utillaje;

C. Rafturi şi dulapuri pentru păstrarea de:

- produse alimentare (zahăr, făină, mălai, paste făinoase, orez,
arpacaş, griş, pesmet, ceai, cafea, condimente şi arome) aceste
rafturi se află, de regulă, în spaţiile de păstrare - magazii de ali-
mente, unde se menţine otemperatură constantă de 8-10 grade
C, Cantităţile mici de astfel de produse alimentare sunt pentru
2-3 zile. Acestea se pot păstra şi în bucătărie;

~produse nealimentare (şerveţele din hârtie, coşuri de pâine,
oliviere, tacamuri, scrumiere, vaze, salatiere, farfurii, boluri,
castroane, supiere, platouri de diferite forme şi mărimi, tăvi,

pahare, căni, ceşti, farfurioare, linguri, cuţite, furculiţe, Iinguriţe,

feţe de masă, naproane, şervete) acestea se pot găsi atât în ve-
cinătatea secţiilor de igienizare a obiectelor de inventar, cât şi în
magaziile speciale pentru obiecte de inventar;

~materiale şi substanţe destinate operaţiilor de igienizare
a bucătăriei şi a salonului de servire (detergenti, dezinfectanţi,

mături, perii, bureţi, mănuşi) acestea au un regim special şi se de-
pozitează in spaţii specifice acestor materiale, sub cheie şi depar-
te de materiile prime;
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ll. UTILAJE MECANICE (PENTRU PRELUCRÄRI PRIMARE)

Denumire intrebuintare

Robot de - multiple funcţii - amestecare, batere şi

bucătărie omogenizare, stoarcerea fructelor, to-
care, tăiat/feliat, márunţit şi frãmăntat

Mixer - tocarea legumelor şi brãnzeturilor, bate-
rea albuşurilor, cremelor sau spumelor

RobÎt
- ajută la pregătirea antreurilor, a salatelor

multifunctional, şi a aperitivelor. Taie felii sau rondele de
pentru bucătărie: diferite grosimi, taie in sferturi, decojeşte
dispozitiv pentru şi decupează mici sfere din fructe (cum ar

tăiat şi decojit fi pepenele galben), Accesoriile îşi au lor
legume şi fructe cul pe un suport special pentru aranjare

optimă.

Maşină - tocarea cărnii, la diferite dimensiuni \ _

de tocat carne (ñneţea cărnii) - 2-5 mm

Maşină ~ tăierea de cârnaţi, şuncă, bacon, carne

de feliat afumată şi branzeturi

Storcător ~ stoarcerea fructelor, legumelor, verdeţu-
de fructe rilor `

Blender ~ se pot face shake-uri, piureuri, omletele
mai pufoase, diverse sosuri cum arfi pe›
sto sau sos de roşii;

- se poate prepara frişcă;

~ se pot prepara supe-creme.
, , „ ` , , „ , „ f

Maşina › permite umplerea rapidă a cãrnaţilor in ar "`

de şpriţat cârnaţi condiţii de igienă şi siguranţă '
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Laminor -obţinerea foitajului i

pentru cocă i

Malaxor ~ folosit pentru pregătirea diferitelor i

pentru cocã aluaturi

Mixer - prepararea cremelor
de cofetărie,

_ pentru creme

Maşină ~ prepararea fondantului
de fabricat
fondant

Broeza - pentru măcinarea şi omogenizarea
seminţelor oleaginoase - obţinerea ba-
roturilor

, III. UTILAJETERMICE

Maşină de gătit (aragaz, piită)

Cuptor cu aburi (convector)

Cuptor cu microunde

` Friteuză pentru prăjirea cartoñlor, şniţelelor, chifte-
r Iuţelor
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Cană electrică pentru ñert apa

Filtru de cafea

Grătare

Salamandră, pentru frigerea cărnii şi încălzirea prepa-
ratelor

Aparat pentru fiert ouă

Aparat de prăjit pâine

Sandwich-rnaker

Plită modulară flexibilă (pe gaze şi electrică)
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Plită pe gaze - clasică

Plită electrică - clasică

Rotisor pentru frigerea puilor şi a altorfripturi

Grătar cu rocã vulcanică

Bain-marie, pentru păstrarea la cald a preparatelor

Grill charcoal

culinare
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Chef and dish (pentru păstrarea ia cald a preparatelor i

culinare) K

Soteuza, pentru pregătirea escalopului, chifteluţelor

speciale ,

Marmita pentru pregătirea preparatelor lichide în can-

tităţi mari (în cantine)

Cuptor rotativ electric pentru produse de patiserie şi

panificaţie, cu convecţie

Cuptor cu lemne pentru pizza

Cuptor de patiserie
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Cuptor tunel electric multifuncţional

Cuptor~sistem complet

V Cuptor Umidificator V

Maşina de clătite (crepiera)

Maşina de clătite este compusă dintr-o plită drep- 4

tunghiularã teflonată încălzită electric, care îşi menţine i

temperatura cu ajutorul unui termostat, şi un cărucior

prevăzut cu o fantă prin care se dozează aluatul, sub
forma unui covor, direct pe plita încinsă. Acesta este
acţionat manual şi porţionează două clătite odată.

i

Clătitele prăjite pe o parte seîntorc manual cu ajutorul
unei palete de lemn.Timpul de coacere este de 90 de
secunde.
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IV. UTILAJE FRIGORIFICE - se folosesc pentru păstrarea şi desfacerea în condiţii optime de
conservare a alimentelor, semipreparatelor, preparatelor şi băuturilor

Frigidere de diferite capacităţi `

Congelatoare

Combine frigorifice

Lãzi frigorifice de refrigerare

Lăzi frigorifice de congelare

Dulap frigorific tip măcelarie

Dulap frigorific tip cofetărie

Vitrine frigorifice
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V. INSTRUMENTE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL

l Recipiente l Canăgradatã-folosită

I i gradate pentrumăsurarea lichidelor

Pahar măsură - multifunctional
pentru măsurarea lichidelor
şi a altor alimente

Ustensile de măsurare

l Scafe - pentru măsurarea cantităţilor l

LingÎEie diferite dimensiuni

Cronometru mecanic pentru programarea timpului
necesar tratamentului termic

cronometru electronic pentru programarea timpului
necesar tratamentului termic

Termometre - pentru măsurarea temperaturii
l

Termometru exterior i

Termometru de frigider şi congelator



Pnoczstjs BA N Agmsnrgţit

Termometru pentru carne

Termometru pentru friptură

i Termometru pentru lapte

Lingură cu termometru „/ .

VI. USTENSILE, VASE, FORME

Vase şi ustensile folosite în unităţile de alimentaţie publică:

Ustensilele de bucătărie se folosesc pentru efectuarea unor operaţii de pregătire şi finisare a pre-
paratelor culinare şi a produselor de patiserie-cofetărie.

Ustensilele sunt obiecte folosite in bucătării şi laboratoare de cofetăriepatiserie, cu ajutorul cărora
se efectuează operaţiile de prelucrare primară şi termică. Folosirea acestora are rolul de a asigura dimi-
nuarea pierderilor de materii prime (randament sporit), de a uşura munca lucrătorilor şi de a asigura
condiţiile igienica-sanitare în timpul prelucrării.

Pentru prelucrări primare

Tel cu mai multe spire pentru bătut albuşurile

Teiul tip bucătar este confecţionat din sârmă de oţel

inoxidabil, având mânerul din acelaşi materi , însã
matisat. Este realizat în mai multe dimensiuni şi este
utilizat pentru bătut albuş, frişcă, piure sau pentru l

amestecul altor compoziţii, ca de exemplu mămăligă. `

BIaturi/tocãtoare. din lemn sau plastic pentru ñecare
grupă de materii prime (legume, peşte, carne etc.)

Blaturi (tocãtoare) pentru tăiere, mărunţire, feliere,
tranşare, aplatizare, întindere;

_ _ _ I - Roşu Carrie crudă

Sunt confecţionate din materiale rezistente la ume- _ Maro Carnegătitã

zeală, uşor de curăţat şi igienizat, marcate distinct Galben tarnetrudă de pasăre

pentru fiecare operaţie cãreia îi sunt destinate sau fo- Vad? Legäme 'şi "me CIF“
l - d I I i' _ Alb Pio use actale/palneosin un cod a cu or or _ Albastru Peşte
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Sita este confecţionată dintr-un cerc de tablă sau de
lemn, prevăzut la una din extremităţi cu o plasă de sâr-

mă care constituie suprafaţa de cernere. Cele mai utili-
zate site în sectorul de alimentaţie publică sunt cele de
făină, mălai şi cea pentru pasat. Diferenţa dintre aces-

tea constă atât în mărimea diametrului sitei, cât şi în
numărul de ochiuri pe unitatea de suprafaţă.

Strecurătoarea este confectionata dintr-o plasă de
sârmă montată pe o ramă metalică, ce constituie
structura de rezinstenţã a sitei propriu-zise şi de care

este fixat mânerul. În funcţie de mărimea şi destinaţia

lor, strecurătorile pot fi pentru strecurat: ceai, lapte,
su pe etc.

Sită pentru fierberea la aburi:
a varianta care se deschide ca o floare;
I oale cu sită incorporata, cu mâner, folosită la scoa-

terea mai simplă a pastelor sau pentru legume fierte
la abur

Mojar şi pistil din marmură - pentru seminţe, plante
aromatice;
Piuliţa este confecţionată din material inoxidabil şi

este formată din două piese: corpul piuliţei, în care

se pune produsul ce urmează a fi pisat, şi pilugul sau

zdrobitorul, cu care se mărunţeşte produsul. Este
folosită la măcinarea cantităţilor mici de mirodenii şi

condimente.

Boluri din sticlă, plastic, inox, ceramică, pentru păstra-

rea alimentelor, prelucrarea unor materii prime.

Răzătoare - gen pilă pentru citrice, brãnzeturi semi-
dure sau tari
Răzătoarea pătrată universală este confecţionatã

din material inoxidabil. Cele patru planuri ale sale
execută următoarele operaţii: tăiat „pommes frites"
sau castraveti, tăiat julien „mare”, tăiatjulien „mic”, ras

cartofi, coajă de Iămaie etc.

Mandolina răzătoare cu 5 lame pentru a tăia, felia
şi răzui.
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Foarfece cu 5 lame - este de 5 ori mai eficient pentru
verdeţuri decât un cuţit de bucătărie! Ustensila per-
fectă pentru a tăia, toca şi mărunţi plantele aromatice.

Foarfecă pentru tăiat aripioarele peştelui, extremităţile

vârfurilor aripilor păsărilor

Sifonul pentru frişcă ISl, pentru decorarea prájiturilor l

şi torturilor; pentru turnarea unor compoziţii: piure.”
maioneză, fasole bătută etc.

Pentru preparare

Linguri din lemn şi spatule din silicon, pentru a ames-
teca in mâncarea aflată pe foc sau pentru amesteca- i

rea cremelor

Spatule din inox, lemn sau din plastic, teflon rezistent
pentru vasele care se pot zgâria; marginea trebuie să

fie subtire, pentru a intra uşor sub preparat şi mãnerul
din lemn sau dintr-un material care nu se încălzeşte

uşor; cu ele putem întoarce carnea, omletele, clătitele.

Cleşti de întors fripturile Ia tigaie sau de amestecat în
salată, în paste

Lingură perforatã (spumieră de scos bucăţi de carne
din diferite preparate sau pentru spumarea prepa-
ratelor lichide)

Lingura pentru gogoşi: din plasă de sârmă inoxidabilă,

folosită pentru scos gogoşile şi alte produse din baia
de ulei.

Cleşte pentru friptură / Furchetă pentru friptură

Lingură pentru supă

Lingura pentru sos este executată în două variante: cu
căuş lateral şi căuş central. Lingurile pentru sos sunt i

confecţionate de obicei din inox şi sunt folosite la uns

fripturile cu sos în timpul frigerii, ca şi la transvazarea
sosurilor din vasele de gătit în farfurii, atunci când se

porţionează preparatele in vederea servirii.
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Merdenea pentru întins aluatul

Forme diferite pentru decupat aluatul

Forma Mousse

Poş din bumbac impermeabil pe interior sau cu inte-
rior plastifiat

Set de duiuri şi şpriţuri, pentru decorarea preparate-
Ior/prod uselor de patiserie-cofetãrie

Suport de tort

Spatulă de patiserie, pentru amestecarea cremelor

Flacon dozator: ulei, oţet

Ustensile pentru realizarea elementelor de decor sau
tăierea legumelor, brânzeturilor în forme cât mai e5-

tetice:
-Cupa pentru bile: pentru obţinerea unor bile, de

exemplu, din îngheţată sau cartofi.
-Cuţit zimţat/ondulat: pentru tăierea unor felii sau
bucăţi cu suprafaţă în zigzag.

o Feliator de ouă: pentru a tăia în rondele ouă, ciu-
perci, cartofi fîerţi şi mozzarella.
o Cuţit de decojit citrice: pentru a tăia fãşii extrem de
subţiri de coajă de citrice.

DOTĂRI SPECIFlCE SPATllLOR DE PRODUCTllÎCULlNARÄ Şl DE PATlSERlE-COFETĂRlE
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Bătător/batşniţel e pentru frãgezirea
fripturi/şniţele

cărnii pentru

Cutite

Cu lama mică pentru curăţat legumele, fructele

Pentru pâine, cu caneluri, prevăzut cu o Iamă dinţată

cu lungimea de 240 mm '

Cuţitul pentru tranşat este utilizat la tranşat fripturile,
jambonul etc. El este prevăzut cu o Iamă flexibilă şi în-
gustă cu lungimea între 170 şi 350 mm

Cuţit şi foarfecă pentru tranşat purceluşul de lapte

Cuţit şi furchetă pentru tranşarea puiului

Cuţitul tocăfor sau de bucătărie are o mare intrebu-
inţare la mărunţirea cărnii şi a legumelor. Lungimea
lamei variază intre 160 mm şi 360 mm, în funcţie de
operaţia ce urmează a fi executată.
Cutite/e pentru zarzavat sunt executate în mai multe
variante, lungimea lamei variind între 20 şi 100 mm.

cuţitul pentru mezeluri are lama flexibilă, lungimea ei

variind între 310 şi 360 mm.

Cuţitulpentru şuncă se aseamănă cu cel folosit la tăie-

rea mezelurilor, cu deosebirea că lama este mai scurtă
(250 mm) şi puţin mai lată.

cuţitul pentru solzi este prevăzut cu o Iamă curbă

cu ajutorul căreia se smulg cu uşurinţă solzii de peşte.

Cuţitu/ de tăiarcaşcaval poate fi prevăzut cu un singur
mâner sau cu două mânere.

Cuţit mijlociu: pentru carne şi peşte sau legume şi

fructe mai mari.
Cuţit mare: pentru varză, ananas şi pepeni.
Cuţit curb: pentru a toca mare Spanacul şi frunzele de
salată.

Tocătoare: printre care şi un tocător cu şa nţ de scurge-
re, care să fie folosit exclusiv pentru fructe.
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Cuţit cu lama mai groasă şi mai lungă (sau cuţitul bu›
cătarului), pentru a tăia rădăcinoase, ceapă, verdeţuri;

acest cuţit are precizie şi stabilitate

Satâr pentru tăierea cotletelor, spargerea oaselor

OaIe-cratIţe-tigăi

Oalã pentru supe, ciorbe, borşuri - fierberea legu-
melor, a preparatelor lichide

Cratiţă pentru preparatele de felul ll

Tigaie-grătar, cu caneluri acoperite cu teflon

Tigaie mică şi adâncă pentru sos

Tigaie de prãjit din material neaderent (ceramică sau

teflon) şi care necesită puţin ulei

Capace folosite pentru acoperirea vaselor de gătit de ,PN
diferite dimensiuni, pentru asigurarea protecţi igie-
nei alimentare /`-' î&

Pentru copt

Hârtie de copt

Vas ceramică (pentru prajituri şi tarte)

23



Tãvi non-aderente pentru diverse aluaturi (Cozonac,
pâine, brioşe, chec)

Formă pentru blat de tort *

Tavă rotundă pentru pizza

Tavã Cozonac

Tavã pentru plãcintá

Formă Gugelhuf pentru pandişpan/cozonac

Grătar de răcit - pe care scoatem cozonaci, pâine, 0W 1: r" r

tarte,checuri /I/Hƒ' l'

Pensule (pentru uns cu ou, ulei)

24

\

4L
4L



DOTÄRl SPEClFICE SPATllLOR DE PRODUCTIE CULlNARÄ Şl DE PATlSERIECOFETĂRIE

I Pentru siguranţă

Şervet termic; cu el se prind vasele care stau pe foc,
cele care nu au mâner sau al căror mâner s›a încălzit

foarte tare

I Suport pentru vase tîrbinţi, din silicon, inox sau lemn,
` pe care scoatem tigãile când le luăm de pe foc, pentru
` a nu intra în contact direct cu suprafaţa mesei

i Mãnuşi de protecţie din material termorezistent (cu
mai multe straturi) sau din silicon

l Dispozitive pentru protecţia degetelor -

pentru a evita rănirea, am putea folosi acest dispozi-
I tiv pentru protectia degetelor

Pentru servire

l Farfurii de diverse mărimi şi forme

Polonic/luş

Furculiţă PIZZA
i Cuţlt PIZZA

Farfurie PIZZA

l

l Cleşte pentru servit tarte

25
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Pentru prelucrat fructe-legume

Storcator manual de citrice

Presă manuală pentru piure

Linguriţă pentru pepene - de fäcunbombonele"

Curăţãtor pentru legume, cartofi sau fructe

Pasoarul este executat din tablă inox şi se compune
dintr-o pâlnie trunconică, un dispozitiv de lucru inter»
schimbabil, mecanismul de presare şi suportul de fî-
xare. De regulă, pasoarul este prevăzut cu trei dispozi-
tive de lucru interschimbabile, şi anume: pentru pasat
legume, tăiatjulien şi ras parmezan.

Mixerpentru vinegretă (sos de oţet)

Aparat de tocat ceapa, patrunjelul, usturoiul sau ier-
burile aromate

Strecurătoare mare şi castron, ustensile indispensabi-
le pentru prepararea salatelor simple.
Perie de legume: pentru a curãţa rădăcinoase şi car-

toñ.

Perie de ciuperci: pentru spălarea ciupercilor.
Sită cu găuri mari: pentru a scurge frunzele de salată,

legumele mici sau pastele fierte,

26
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Tocător de zarzavat. Este un aparat manual care

toacă fin zarzavatul. Zarzavatul se pune în partea de
sus, răsucind manivela se obţine in recipientul de jos
forme perfect mărunţite. Tocătorul face parte dintre
ustensilele indispensabile din bucătărie.

Pentru depozitare şi păstrare

Borcane închise ermetic prevăzute cu garnitură de
silicon - pentru produsele păstrate mai mult timp
(2-3 luni)

(Caserole - pentru frigider

Cleme de sigilare - pentru produse în pungi

I 1.2. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE ALE DOTARI-
LOR DIN SPAŢIILE DE PRODUCŢIE

Utilajele tehnologice trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

o amplasarea echipamentelortrebuie făcută astfel încât să permită curăţarea şi dezinfectia corec-

tă; igienizarea echipamentului tehnologic şi a ustensilelor de lucru să se realizeze conform unui
plan de igienizare cunoscut de întregul personal al restaurantului;
echipamentul tehnologic (spaţii frigorifice, mese de lucru, cuptoare, aragazuri, friteuze, grătare
etc.) să asigure desfăşurarea corectă a proceselor de depozitare, pregătire, preparare şi servire a

produselor finite către consumatori;
echipamentul tehnologic, recipientele, ustensilele de lucru, mesele de lucru trebuie să aibă su-

prafaţa netedă, fără crăpături, să fie fabricate din materiale rezistente la coroziune şi care să nu

prezinte modiñcări în contact cu alimentele sau cu produsele de curăţare si dezinfecţie;

ambalajele folosite să fie fabricate din materiale autorizate pentru contactul cu produsele ali-
mentare;
instalaţiile de refrigerare şi congelare să asigure temperatura necesară pentru păstrarea sigură a

27
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produselor alimentare, a materiilor prime, a semipreparatelor şi a produselorfinite; să fie dotate
cu instalaţii de reglare a temperaturii şi cu termometre de control;

o întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor tehnologice să se efectueze de către o persoană sau o

firmă specializată;

o operatorii să fie instruiţi să respecte instrucţiunile de exploatare a utilajelor pentru o activitate
sigură şi pentru prelucrarea alimentelor în condiţii igienice.

Principalele utilaje folosite pentru prelucrarea materiilorprime sunt:
o Maşina de curăţat cartofi şi legume rãdăcinoase

c Maşina de tocat carne şi cuterul
u Maşina menajeră universală (robotul)
o Feliatorpentru alimente
o Mixer spiralat i şi 2

MAŞINA DE CURÄŢAT CARTOFI
ŞI LEGUME RÄDĂCINOASE

Este utilizată pentru spălarea si curăţarea cartoñlorllegu~
melor rădăclnoase, în vederea prelucrării lor pentru obţine-

rea preparatelor culinare. Ea poate fi executată cu batiu din
fontă sau din tablă de oţel inoxidabil.

Caracteristici constructive:

4 - disc abraziv;
5 - motor de antrenare;
6 - conductă de alimentare cu apă;

7- conductă de evacuare a apei;
8- uşã pentru evacuarea cartofilor;

1- pälnie de alimentare; 9- mecanism de acţionare manual;
2-corpul maşinii; lO-angrenaj cilindric;
3 - strat abraziv; li - angrenaj conic.

Functionarea maşinii:

Înainte de începerea operaţiei de curăţare a legumelor, se verifică starea de curăţenie a maşinii şi,

în mod special, dacă în cilindru nu se găsesc pietricele sau bucăţi de metal, care ar distruge abrazivul.
Se face proba de funcţionare a maşinii, pornind~o mai întâi de la automotorul de protecţie împo-

triva pornirilor accidentale DlTU (care este montat pe unul din pereţii spaţiului de lucru), iar apoi se

apasă pe butonul de pornire.
Se toarnă în pãlnia de alimentare o cantitate de 9710 kg (o găleată) de legume, ce au fost în preala-

bil alese şi spalate. Se deschide robinetul de alimentare cu apă şi se porneşte maşina. Motorul electric,
prin angrenajul cilindric 10, pune în mişcare de rotaţie discul cu abraziv, care, prin antrenarea legume-
lor intr-o mişcare de rotaţie, le loveşte de peretele abraziv 3, curãţându-le de coajă.

Apa adusă în permanenţă prin conducta 6 spală legumele şi evacuează reziduurile rezultate în

urma acestei operaţii. Durata de curăţare a unei încărcături variază intre 2 şi 4 minute, in funcţie de
starea de prospetime a legumelor.
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Lucrătorul ce supraveghează operaţia de curăţare a legumelor trebuie să aibă grijă ca, în momen-

tul în care s-a realizat curăţarea, să deschidă uşiţa de evacuare 8 şi să golească cilindrul, fără a opri
motorul. Se închide uşiţa şi se alimentează din nou maşina continuând operaţia de curăţare.

La final se lasă să meargă maşina în gol cu jetul de apă, până ce toate resturile au fost evacuate. La

terminarea lucrului, maşina se opreşte atât de la butonul de oprire, cât şi de la automatul de protecţie.

În cazul intreruperii curentului electric în timpul lucrului, se cuplează angrenajul conic 10 şi, cu aju-
torul mecanismului de acţionare manuală, prin învãrtire cu mâna, se pune în mişcare discul abraziv 4.

Măsuri de protecţia muncii iîntreţinerea maşinii de curăţat cartofi şi legume rădă ` :

Înainte de pornirea maşinii, se verifică legarea utilajului lapământ, pentru a evita accidentele prin
electrocutare. ln timpul funcţionării maşinii, este interzisă introducerea mâinii, paletei sau oricărui alt
obiect în maşină.

În cazul blocării maşinii, aceasta se deconectează atât de la butonul de oprire, cât şi de la automa-
tul de protecţie, fiind anunţat şi mecanicul de întreţinere.

În timpul lucrului, elevul practicant, lucrătorul trebuie să stea pe un grătar de lemn, aşezat lângă

maşină, şi să poarte şorţ din material plastic, mănuşi şi cizme de cauciuc.
Săptămânal se verifică şi se înşurubează capacele ungătoarelor cu pâlnie, montate pe Iagărele de

susţinere a axelor orizontale şi verticale.
Revizia generală a maşinii se face de cãtre mecanicul de întreţinere, după 500 de ore de funcţio-

nare sau după şase luni.

MAŞINA DETOCAT
CARNE ŞI CUTERUL

Se utilizează la mărunţirea cărnii.

Caracteristici funcţionale:
Maşina de tocat carne este acţionată de un motor electric, La pornire se face o probă in gol, după

care se adaugă bucăţile de carne. După tocare se opreşte de Ia butonul de oprire şi de la automatul
de protecţie. În timpul funcţionării este interzisă introducerea mâinii sau a altor obiecte în gura de ali-
mentare. Dacă se blochează, se opreşte şi se cheamă mecanicul de întreţinere. La nevoie se vor ascuţi

cuţitele, iar motorul se va verifica periodic şi se va gresa.
Cuterul este utilizat pentru obţinerea unor tocături foarte fine de carne sau alte materii prime.

Prezintă avantajul că la obţinerea tocăturilor nu zdrobeşte fibrele, ci doar le taie fin, sucurile rămânând

în carne sau legume.
Maşina de tocat carne: se fixează la axul orizontal. Pentru fixare se foloseşte piuliţa care strânge

carcasa maşinii de tocat carne. Se pot adăuga: dispozitivul de stors fructe, pâlnii de şpriţat cârnaţi, dis-
pozitivul de tăiat legume;

o dispozitivul de stars fructe: este format dintr-o pâlnie, care se montează cu ajutorul piuliţei, pâl-
nia fiind prevăzută în interior cu melc conic, care primeşte mişcarea de rotaţie de la axul maşinii,
La partea inferioară a pâlniei se găsesc orificii prin care se scurg sucurile obţinute. Cojile şi sâm-
burii se adună în partea cu conicitate mică, de unde sunt evacuaţi prin deşurubarea pãlniei.

o dispozitivul de tãiatlegume: se fixează şi se asigură de suprafaţa frontală a robotului cu ajutorul
piuliţei. Sistemul de transmisie se găseşte în interiorul carcasei care are montat în partea superi-
oară mecanismul de impingere a legumelor şi pãlnia de alimentare.



30

PROCESE DE BAZÄ lN ALlMENTAŢlE_

Discurile tăietoare se fixează pe ax, iar pentru schimbarea lor, se deşurubează piuliţele, se ridică

carcasa şi se înlocuieşte discul.
Discurile pot fi de diferite forme:
o disc pentru tăiat legume (grosimea feliei tăiate este de 2 mm), care are două cuţite dreptunghiu~

lare, aşezate echidistant de centrul discului.
o disc cu cuţite curbe (grosimea feliei tăiate este de 4 mm), fiind folosit pentru tăiat cartofi, roşii,

castraveţi etc.

Măsuri de protecţia muncii ş ntreţinere:

Dispozitivele de lucru se spală după folosire, se usuçă şi se depozitează în dulapuri special desti-
nate păstrãrii acestora in stare de funcţionare.

MAŞlNA MENAJERÄ UNIVERSALĂ

(robotul)

Se foloseşte în bucătărie, laboratoare de
prelucrare la rece, în laboratoare de cofetă-

rie şi patiserie, executând un mare număr

de operaţii de prelucrare a unor materii
prime, în vederea intrării lorîn fabricatie.

Clasificarea maşinilormenajere:

Criteriul Tip robot

f IDbOfU/de bucătărie, în cazul in care este echipat cu dispozitive de prelucrat
l" funcţie de Opeialllle materii prime folosite în bucătărie `

pe care le execută
robotulde cofetărie, în cazul în care este echipat cu dispozitive de prelucrare
necesare în laboratoarele de cofetărie

robotul universal, în cazul în care este echipat cu dispozitive de prelucrare
necesare atât în laboratoarele de bucătărie, cât şi în cele de cofetărie

Din punct de vedere
constructiv

robot fix, care are o poziţie bine determinată în cadrul locului de muncă,

ñind fixat cu şuruburi de fundaţie

l robot mobil, care se poate deplasa, dintr-o secţie în alta

Caracteristici funcţionale:

Robotul fix
Este construit din corpul maşinii sau batiul, în care se găseşte greutatea grupului motor, care an-

trenează în mişcare de rotaţie doi arbori, unul vertical şi celălalt orizontal. Arborele vertical antrenea-
ză in mişcare de rotaţie dispozitivele de bătut creme, amestecat, malaxat. Arborele orizontal permite
montarea dispozitivelor pentru tocat carnea, stors fructe, măcinat condimente, tăiat legume, pâine
etc. La partea inferioară a batiului se găsesc montate două braţe de susţinere în consolă.

Robotul mobil
Este prevăzut cu trei rotiţe pivotante, care permit deplasarea uşoară a robotului dintr-o secţie de

fabricaţie în alta. Alimentarea cu energie electrică se face printr-un cordon. Motorul se găseşte în inte-
riorul batiului, iar dispozitivele de lucru se montează la axul orizontal.

s
ţ
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'idică

FELIATOR PENTRU ALIMENTE

mu_ Este un minunat ajutor în orice bucătărie. Tãişul

foarte bine ascutit va tăia fără probleme o multitu-
,Oşiiy dine de categorii de alimente în deplină siguranţă.

:sti-
Avantajele utilizării feliatorului:

o aie alimentele în felii perfecte, cu o tăiere precisă, lăţimea feliei este variabilă, între 1-16 mm.

o tăierea este în totalitate sigură, datorită susţinătorului de siguranţă. Este stabil datorită şinelor de
grilaj şi tălpilor de cauciuc.

o este ideal pentru felierea cărnii, mezelurilor, produselor de panificaţie, brânzei, dar şi a legumelor
D şi a fructelor.

o lama rotativă este din oţel inoxidabil.
a un alt avantaj este întreţinerea şi curăţarea lui foarte uşoară.

MIXER SP|RALAT1

Caracteristici: Cuvă şi dispozitiv de amestecare din inox
alimentar 1 8/1 O, întruneşte toate normele de igienă şi sigu<

„at ranţă în exploatare conform CE.

o cuva fixă sau detaşabilă;

o capacitate vas de Ia 10 litri pană la 62 litri;
'are o capacitate aluat de la 7 kg la 50 kg cocä;

:productivitate de la 28 kg/h pana Ia 180 kg/h;
,are -220V sau 380V.

MIXER SPIRALATZ

Caracteristici: Cuvă şi dispozitiv de amestecare din inox
alimentar 18/1 O, întruneşte toate normele de igienă şi sigu-

e an- ranţã in exploatare conform CE.
nea. o cuva detaşabilă;

mite o capacitate 22 litri;
,áine o capacitate aluat 18 kg;

o productivitate 18 kg/h;
o 380 V.

e de
inte-
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PROCESE DE BAZÄÎN ALIMENTATIE

PRINCIPALELE UTILAJE FOLOSITE PENTRU PRELUCRAREA LA CALD

Maşina de gătit cu combustibil gazos (aragaz)

Este construită dintr-un schelet metalic, prevă-

zut la partea superioară cu plite din fontă, reze-

mate pe o ramă metalică. În partea inferioară,

cadrul metalic este acoperit cu o tablă emailată

albă, fiind prevăzut, in funcţie de dimensiuni, cu

unul sau două cuptoare, Plitele pot fi încălzite

independent, la fel şi cuptoarele. Bara de pro-
tecţie care împrejmuieste maşina este folosită

şi pentru admisia gazului metan. Pornind de la

conducta centrală, conductele se ramifică ali-
mentând fiecare arzãtor cu gaz metan, maşina

fiind prevăzută cu posibilitatea aprinderii fiecă-

rui arzător separat.

Prezintă următoarele avantaje:
o nu necesită investiţii mari Ia instalare;
-nu poluează atmosfera, asigurând condiţii igi-

enice de lucru. Partea superioară este formată

dintr-un număr de plite electrice, fiecare având
comutator separat. În partea inferioară se gă-

sesc unul sau mai multe cuptoare electrice, care

sunt încălzite cu rezistente electrice, plasate, fie
deasupra şi dedesubtul cuptorului, fie pe cei doi
pereţi laterali.

:chipamen ' electric se compune din:
o comutato ul de reglare cu contacte de semna-

lizare şi cheie, care permite atingerea tempera-
turii dorite, in funcţie de scopul urmărit;

-întrerupãtorul de protecţie contra tensiunilor
accidentale, care întrerupe curentul electric de
alimentare în cazul unor defecţiuni, atunci când
tensiunea maşi "depăşeşte 24 V;

-Iampa de semnalizare cu neon, care aratã că

elementul component se găseşte sub tensiune;
o selectomatul cu cheie, având şapte trepte,

care permite atingerea temperaturii dorite în
cuptor;

-termostatul cu tub capilar, care permite con-

trolul temperaturii în permanenţă.
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Cuptorul

'lîgaia basculantä

Este utilizat în bucătării şi Ia-

boratoare centrale de cofe-
tãrii şi patiserii, Aceste utilaje
se clasifică in funcţie: de con-

i strucţie, de sursa de încălzire

şi de destinaţia lor.

Din punct de vedere con-

structiv, cuptoarele pot fi din
cărămidă, metalice, cu două

sau trei tobe şi un duman.

După destinaţie, pot fi: cup-
toare de bucătărie sau de
cofetărie şi patiserie. Cuptoa-
rele metalice pot fi încălzite

cu gaz metan, cu abur sau cu

curent electric.

Este utilizată in bucătăriile mari pentru prepararea mâncărurilor

sotate, prãjirea unor produse (chiftele, cârnaţi), ca şi pentru pregă-l

tirea unor máncăruri cu sos. Clasificarea tigăilor basculante se face
în funcţie de combustibilul folosit şi de capacităţi. Pentru încălzirea

tigăilor basculante, se foloseşte gazul metan sau curentul electric.

Capacitatea tigăilor basculante variază între 40~90 litri. l

Tigaia basculantá se sprijină în două lagăre, care sunt montate în
suporţii verticali ai maşinii. Pe unul din suporţi se găseşte montat
mecanismul de basculare, acţionat de o manivelă. Pe celălalt suport

i se găseşte întrerupătorul electric, iar prin lagărul de sprijin trec con-

ductoarele electrice de alimentare.

Cuva este executată din fontă turnată şi montată intr-o carcasă. În
partea frontală, cuva este prevăzută cu un cioc de scurgere pentru i

deversarea mâncărurilor. Între carcasă şi cuvă se găsesc montate\
4-6 rezistente, iar pe panoul frontal se găsesc montate termosta›
tul şi lampa de control. Tigaia este prevăzută cu un capac rabatabil,
după care se execută conexiunea electrică. `

Functionarea tigan basculante. Înainte de punerea în funcţiune, i

se spală cuva cu apă caldă şi se şterge cu o cârpă uscată. Se introduc
în cuvă alimente ce urmează a fi prelucrate, după care se execută

conexiunea electrică. După pregătirea preparatelor, se întrerupe i

alimentarea cu curent electric, În cazul când mâncarea s-a răcit, se

reînchide circuitul electric, reglându-se termostatul la temperatura
dorită. Pentru golirea tigăii in vase mai mici, în vederea transportului `

preparatelor în recipienti izotermi, se roteste manivela de basculare, i

`înc|inându-se tigaia pentru golire.



FIŞÄ DE LUCRU

'IL r, Elevii sunt repartizaţi în 6 echipe. Echipele au sarcina de a realiza o planşă cu imagini care

reprezintã echipamentele şi ' ilierul tehnologic din dorarea laboratoarelor culinare şi de
cofetarie-patiserie (decapare din reviste, pliante sau alte materiale).

La realizarea planşei, elevii trebuie să respecte logica amplasarii intr-un astfel de spaţiu, fără a

amesteca dotările între ele. Fiecare echipă îşi va delega un reprezentant pentru a prezenta planşa re-

alizatã.

Timp de lucru: 2 săptămâni; timp de prezentare: 10 minute

7 !VI-V y Grupaţi-vã în echipe de câte 2-3 elevi şi realizaţio prezentare în PowerPoint cu imagini dintr-o
unitate de alimentaţi , care să prezinte enhipamentele şi mobilierul tehnologic din dotarea
laboratoarelor culinare „si de cofetarie-patiserie, ţinând cont de criteriile de clasificare a

echipamentelor şi de fluxul tehnologic.

Prezentările vor fi expuse în faţa clasei, apreciate de colegi şi profesor, iar cele considerate a ñ cel
mai bine realizate vorñ notate.

Timp de lucru: 2 săptămâni; timp de prezentare: iO minute pentru fiecare echipă

lil”. Folosind un motorde căutareoferit de reţeaua Internet, informează-te _si Lompletează tabelul
„Echipamente şi accesorii pen tru bucatarii profesionale" cu datele cerute.

Firma Echipamente Mobilier Echipamente Depozitare Mobilierul :L ' amente:
producătoare pentru inox pentru rece din sala cofetãrie,

prepararea prepararea la de servire patiserie,
la cald rece gelaterie

_l l l* ””
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DOTÄRl SPEClFICE SPATIlLOR DE PRODUCTlE CULJNARÄ l DE PATlSERlECOFETÂRlE

a. Denumiţi echipamentele de lucru şi precizati câteva preparate ce se pot realiza cu acestea;

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

l.

N
b.

:
J
;

u
:

o
\

b. Descrieţi rolul echipamentelorîn procesul tehnologic.

Masa de lucru din bucătărie este confecţionate? din:

a) lemn masiv;

b) inox;

c) sticlă;

d) plastic.

Tocătorul de culoare galbenă este utilizat pen tru:

a) carne gătitã;

b) peşte;

c) unt, margarinã:

d) pâine.

, Maşina de gătit este utilizată pentru:
a) tratarea termică;

b) prelucrarea mecanică;

c) păstrarea alimentelor;
d) tocarea cărnii.

. cuţitul curb este utilizatpen tru:

a) a întoarce bucăţile de carne;

b) a sparge oasele;

c) a netezi suprafeţele unor preparate;

d) a toca mare spanacul.

. Tocătorul de culoare verde este specific prelucrării următoarelor materii prime:

a) carne gătltă;

b) legume şi fructe crude;

c) peşte prajit;
d) carne crudă.

. Congelatorul face parte din categoria echipamentelor pen tru:

a) păstrarea alimentelor;
b) tratarea termică;

c) prelucrarea mecanică;

d) măsurarea alimentelor.



___

7. Utilajele pen tru prelucrări termice, care funcţionează cu gaz sau electric, sunt:

a) lada frigorifica;
b) plita;

c) mixerul spiralat;

d) robotul de bucătărie.

8. Instrumentele de măsură şi control folosite în secţiile de producţie ale unităţilor de alimentaţie sunt:

a) tigaia, soteuza, cratita;

b) maşina de feliat, răzătoarea electrică, storcătprul de fructe;
c) sita, strecurătoarea, polonicul;
d) cântarul, cana gradata, termometrul.

\o. Friteuza este un utilaj termic folosit pentru:

a) obţinerea şniţelelor;

b) obţinerea preparatelor lichide;
c) obţinerea preparate|or„la minut";
d) obţinerea preparatelor din subproduse,

Răspundeţi cu A (adevărat) sau F (fals) la următoarele enunţuri.

AIF 1.Luşu| este utilizat pentru porţionarea lichidelor.

AIF 2. Spumiera este utilizată pentru strecurarea sosurilor.

AIF 3. Sita este utilizată pentru separarea spumei de lichid.

AIF 4. Poşul este folosit pentru întinderea aluatului în foaie.

AIF 5.Tocătoru| de culoare albă este folosit pentru prelucrarea legumelor şi a fructelor.

AIF 6. Paleta este utilizată la netezirea suprafeţelor unor preparate,

AIF 7, Mixerul este utilizat pentru tocarea cărnii.

AIF 8. Blatul de culoare roşie este folosit pentru prelucrarea cărnii de vită.

AIF 9. cuţitul mic este folosit pentru curăţarea legumelor rădăcinoase şi a cartofilor,

AIF 10. Fluxurile tehnologice din unităţile de alimentatie trebuie să se intersecteze.

AIF l1.Cut_itu| zimţat este folosit pentru curăţarea legumelor rădăcinoase şi a cartofilor.

\Llllul Completaţi spaţiile libere cu termenii patriviţi.

1. Mesele de lucru sunt confecţionate din materiale rezistente la ___l_il"
t s 9 ollijvi uşorde_`l_ \Vi/Jiji şi_

3. Din categoria aparatelor de măsură şi control fac parte:,.

af* ' ` b.l›j__\_0« r, ~
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â I" 7' 7 f DOTÄR\ SPEClFlCE SPATlILOR DE PRODUCŢlE CUUNARÄ SI DE PATlSERlECOFET/ÂRlE _a

În coloanaA suntprezentate a serie de ustensile _si utilaje utilizate în bucătărie, iar în coloa-
na B, rolul acestora. Asociaţi cifrele din coloana A cu literele din coloana B.

A. USTENSILE şi UTILAJE B. UTILIZARE

1.Te|uri l a) Pentru tratarea termică a alimentelor l

2. Spatulă l b) Pentru felierea cãrnaţilor, a şuncii, a baconului, a cărnii afumate
3_ Salamandră I şi a brãnzeturilor

4_ Dmapuri , c) Pentru baterea albuşurilor, amestecarea sosurilor l

5_ Maşină de fehat d) Pentru a întoarce carnea i

e) Pentru păstrarea alimentelor uscate I

J> PM* âsjnanüêrea/„ l

a *Tr 7 ( "7
l

CARNE
„ UNT Ş' _ l PÂINE l l GÄmA

MARGARINA „ x4 4

X. :Prin completarea următorului joc de cuvinte (aritmogrif), se va obţine pe verticală numele
utilajelor folosite pentru prelucrarea primară a materiilorprime şi auxiliare în alimentaţie.
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:EE-ini Ag-«ŞVAÎE

1. Se foloseşte pentru pregătirea aluatului
2. Se utilizează pentru a păstra alimentele în frigider
3. Se utilizează pentru obţinerea unor tocături foarte ñne
4. Utilaj folosit pentru a tăia cu precizie
S. Se foloseşte pentru a întinde aluatul
6. Robot cu poziţie bine determinată

7. Alt nume al maşinii de clătite

8. Se foloseşte pentru a întinde oul şi uleiul

APLICAŢIE

DOTĂRlLE SPECIFlCE UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE

Vo' sugerăm utilizarea metodelor moderne de învăţare care pot ñ utilizate în activitatea didactică:

METODAJÂLÂRIILOR GÂNDITOARE"
(Thinking hats - Dacă interpretezi rolul unui gânditor, chiar vei deveni unul)

Este o metodă interactivã, de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazeazã pe interprea
tarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării gánditoare, fiecare având o culoare distinctă:

alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru.
Participanţii sunt liberi să spună ce gândesc referitor la„Dotările specifice dintr-o unitate de ali-

mentaţie", dar să fie in acord cu rolul pe care îl joacă. Culoarea pălãriei defineşte rolul, iar semnificaţia

culorilor este următoarea:

Ş, PĂÎLÂRIA NEAGRĂ h
r\ "Ă'I' BÄLÄRÎIA RQŞIE"PĂLĂBIA Acel\

oferă o privire obiectivă asupra
informaţiilor. gândeşte ca o foaie
albă care este imparţialã

şi detine inform

Foloseşte intrebarile.
0 Ce informaţii avem?
0 Ce informaţii lipsesc?
o Ce informaţii am vrea să avem?
o Cum putem obţine informaţiile

dorite?

PĂLĂRIA GALBEN

gândeşte optimist, logic şi

pozitiv, exploreaza avantajele şi

posibilităţile.

Foloseşte întreb :

o care sunt obiectivele?
o Pe ce se bazează aceste idei?

0 Care sunt avantajele?
I Cum voVvom ajunge aproape de
această viziune (perspectivăW

'judecă critic; gândeşte
logic. negativ: atenţionează
asupra a ceea ce nu poateñ
făcut, a ceea ce e riscant sau

periculos.

exprimă emoţiile, temerile.
inmiţiile, sentimentele; nu se

justifică; aprinde simtămintele.

Foloseşte întrebările:

o Punându-mi pălăria rosie, uite
cum privesc eu lucruri] ..

o Sentimentul meu e că. ..

I Nu-mi place felul cum 5-a

procedat.
o Intuiţia îmi spune că. ..

Foloseşte întrebările:

o Care sunt erorile?
o Ce ne împiedică?

o La ce riscuri ne expunem?
n Ne permite regulamentul?

devină mai productivă şi organizează acţiunea: supervizează,

sistematizează concluziile, comentează, dirijează şi conduce cãtre
pasul următor; organizează şi controlează.

Foloseşte întrebările:

o Putem să rezumãm punctele de vedere expuse?
o (are e următorul pas?

u Care sunt ideile principale?
u Să nu pierdem timpul şi să ne concentrăm asupram, nu credeţi?



DOTÄRI SPECIFICE SPATIILOR DE PRODIJCŢIE CULINARÂ Si DE PATlSERIEVCOFETÄRIE

`_„ ,Î , „ ,F5LĂB5XEE,
exprimă ideile noi, stimuland gândirea creativă; este verdele
proaspăt al ierbii, al vegetaţiei, aI abundenţei; este simbolul
fertilităţii, al producţiei de idei noi, inovatoare

Foloseşte întrebările:

I Ce credeţi, putem găsi şi alt mod de rezolvare?
t Pot fi şi alte soluţii?

Avantajele metodei „Pălăriilor gânditoare" ,

:stimulează creativitatea participanţilor, gândirea colectivă şi individuală;

o dezvoltă capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă reciprocă, de res›

pect pentru opinia celuilalt;

-încurajează şi exerseaza capacitatea de comunicare a gânditorilor;

o dezvoltă competentele inteligenţei lingvistice, inteligenţei logice şi inteligenţei interpersonale;

-este o tehnică uşor de folosit, aplicabilă unei largi categorii de vârste;

o poate fi folosită în diferite domenii de activitate şi discipline;

veste o strategie metacognitivă ce încurajează indivizii să privească conceptele din diferite per-
spective;

- determină şi activează comunicarea şi capacitatea de a lua decizii;

-încurajează gândirea laterală, gândirea constructiva, complexă şi completă;

-fiecare pălărie gãnditoare reprezintă un mod de gândire, oferind o privire asupra informaţiilor,

sentimentelor,judecăţilor, atitudinii pozitive, creativitãţii, controlului.

Exemplificarea metodei creative a„Păiăriilorgânditoare" în vederea dobândirii unor rezultate ale
ii aferente competenţelor-cheie şi generale:

CUNOŞTINŢE ABILITÄŢI ATITUDINI

l -Manifestarea interesului
în identificarea şi

prezentarea corectă a

dotărilor din spaţiile de
producţie din alimentaţie,

căutând oportunităţi de
îmbunătăţire a propriilor
cunoştinţe.

l -Verificarea echipamentelor,
utilajelor, aparatelor, vaselor şi

ustensilelor necesare în producţia

culinară şi de patiserie - cofetarie.

o Clasificarea dotărilor

specifice spaţiilor de
producţie.

o Descrierea
echipamentelor,
utilajelor, aparatelor,
vaselor şi ustensilelor.

nîmpărtăşirea în grupul de lucru a

informaţiilor referitoare la dotările

ţ din spaţiile de producţie.



TEST DE EVALUARE

1punct din oficiu

[W Încercuiţi litera w. espunzătoare răspunsului corect. (2,5 puncte)

l. Tocătorul de culoare maro este speciñc operaţiilor cu:

a) carne gătită; b) legume şi fructe crude;
c) peşte tîert; d) carne crudă.

2. Marmita face parte din categoria echipamentelorpen tru :

a) păstrarea alimentelor; b) tratarea termică;

c) prelucrarea mecanică; d) măsurarea alimentelor.

3. Sita este utilizată pentru:
a) strecurarea sosurilor; b) cernerea făinii sau a mălaiului;

c) separarea spumei de lichid; d) uns fripturile cu sos.

4. Cana gradata este utilizată pentru:
a) portionarea zahãrului; b) porţionareă lichidelor;
c) măsurarea temperaturii; d) măcinarea cantităţilor mici.

5. ligaia basca/an tă este folosită pen tru:
a) măcinarea unor produse; b) porţionarea unor produse;
c) felierea cărnii; d) prăjirea unor produse.

II. V Răspundeţiprin A (adevăruri sau F (fals) la următoarele enunturi. (2,5 puncte)

NF '|.Cuţitul zimţat este utilizat pentru a tăia fâşii extrem de subţiri de coajă de citrice.

NF 2. Activitatea specifică bucătăriei calde este de a prepara micul dejun.

AIF 3. Blenderul şi mîxerul pentru băutură sunt specilîce barului.

NF 4. Broeza este utilizată pentru macinarea şi omogenizarea seminţelor oleaginoase.

A/F 5. Sita este folosită pentru a strecura ceaiul şi laptele.

|l_|, } În coloana A suntprezentate o serie de ustensile „si utilaje utilizate în bucătărie, iar în coloana
B, rolul acestora. Asociati cifrele din coloana A cu literele din coloana B. (2,5 puncte)

USTENSILE şî U11LAJE UTILlZARE

` 1.Cuţitu| bucatarului i a) pentru a curăţa rădăcinoasele

2, Laminor pentru cocă b) pentru a împacheta plante aromatice

` 3. Lingura perforată c) pentru a realiza foietaj

4. Perie de legume d) pentru a tăia rãdăcinoase

5.Tifon des l e) pentru tăierea de cârnaţi, şuncă, bacon, brânzeturi
f) pentru a sp_uma mâncarea

1._ Enumeraţi factorii de care depinde dotarea materială a spaţiilordeproducţie. ( 1,5 puncte)



Amenajarea spaţiilor
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STRUCTURA CAPITOLULUI

2.1.CIasificarea dotărilor din spaţiile de servire: mobilier, echipamente şi obiecte de inventar
) necesare servirii consumatorilor

2.2. Caracteristicile constructive şi funcţionale ale dotărilor din spaţiile de servire

REZULTATE ALE ÎNVÄŢÄRII: cuNoşTINŢE, ABILITÄŢI şi ATITUDINI

După parcurgerea acestui capitol, conform Programei, Anexa 3 la OMENCS nr. 4457/05.07.2016,
elevii vor dobândi următoarele cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini, conform standardului de Pregătire

Profesionale, Anexa 4 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016:

3 Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

6.1 .3. Clasificarea 6.2.3. Verificarea pieselor 6.3.2. Manifestarea
dotărilor specifice de mobilier, a interesului în
spaţiilor de echipamentelor şi identificarea
servire. obiectelor de inventar şi prezentarea

necesare servirii corectă a dotărilor
l 6.1.4. Caracterizarea

mobilierului a consumatorilor. din spaţiile de

echi amentelor l 6.2.4. Folosirea diferitelor surse Servlre' ?allţand
p ` o ortunitati deiobiectelor l deinformare entru , p _ _ _~

ş i imbunatatirede inventar l identificarea noutăţilor „ '

. .. . . t. a propriilor
, necesare servirii privind dotarea spaţiilor _

consumatorilor. de servire. curmşmţe'
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REŢINE!

Amplasarea echipamentelor ` e trebuie astfel realizată incât să nu blo-
cheze „si să nu ingreuneze activitatea lucrătorilor, iar circulaţia personalului şi a pro-
duselor în spaţiul de pregătire trebuie să se desfăşoare fără eforturi suplimentare.

SIFICAREA D0 RILOR SPECIFICE SP_AŢIILOR DE SERVIRE
NI ILE DE ALIMENTAŢIE PUBLICA

2.1.1. DOTAREA CU MOBILIER

Prin echipament înţelegem mobilierul, utilajele, inventarul de lucru şi de servire din dotarea resta-
urantelor.

Pentru a asigura servicii de calitate, este necesar ca, pe lângã îmbunătăţirea tehnologiei de servire
şi pregătirea personalului, să se asigure şi o dotare corespunzátoar

Dotarea cu mobilier se face în concordanţă cu profilul unită , sistemele de servire practicate,
sortimentul de preparate şi băuturi oferite.

Asigurarea diferitelor tipuri de mobil' r în spaţiile de servire are o importanţă deosebită în crearea

confortului, ambianţei şi intimizãrii unităţilor respective.
Mobilieruldin spaţiile de servire este format din: mese, scaune (fotolii, semifoto|ii,) canapele, tabu-

rete, scaune de bar, mese de serviciu sau console, gheridoane, cuiere, perne,jardiniere, umbrele etc.

Mobilierul existent în spaţiile pentru servire este format din:

Mese şi scaune ş Gheridoane

Canapele şi perne ICuiere

Taburete şi scaune de bar Jardiniere

Mese de serviciu sau console Umbrele
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Mesele diferă ca tip, formă şi dimensiune, în funcţie de profilul şi categoria fiecărei unităţi. Ele pot
fi confecţionate din lemn, fier, material plastic sau combinaţii din aceste materiale. Se recomandă ca

înălţimea meselor obişnuite, la care consumul se face stând pe scaun, să fie de 75cm; forma lor poate fi
pătrată, dreptunghiulară, rotundă sau ovală; blatul meselor, în limita posibilităţilor, va fi montat pe un

singur picior, asigurându-se o bună stabilitate.
Confecţionarea blatului meselor se va face din materiale alese în funcţie de modul în care se face

servirea mesei, pe faţă de masă sau fără, atunci când se acoperă blatul. În ultimul caz, blaturile meselor
se vorconfecţiona din materiale rezistente la căldură, apă, alcool, care nu se decolorează, nu se zgârie
şi sunt usor de curăţat.

Mărimea blatului diferă în funcţie de numărul persoanelor ce urmează a fi servite:

Număr persoane servite Formă blat Dimensiune blat

2 persoane pătrată 76 cm (latura)

4 persoane l pătrată - dreptunghiulara 100 x 100 cm

6-8 persoane pătrată - dreptunghiulară 175 X100 cm

8:10 persoane 7 pătrată e dreptunghiulară 250›t100`cm W 7 7

10-12 persoane pătrată - dreptunghiulară 300 ›< 100 cm w

74 persoane' r fi rotundă 100 cm (diametrul)

6 persoane rotundă m 125 cm

8 persoane rotundă 150 cm

10 persoane rotundă” M N N M AŃW @V

12 persoane rotundă 200 cm

La dotarea unităţilor cu mese este bine să se opteze pentru formele pătrate şi dreptunghiulare,
care permit combinaţii variate, obţinãndu-se aranjamente in formă de l,T, U, E etc.

Scaune/e pot fi confecţionate din lemn, ñer sau combinaţii de lemn-fier-material plastic, cu blatul
la circa 45-46 cm faţă de pardoseală şi spătarele uşor inclinate (1 05-1 10 grade) pentru a asigura como-

ditatea necesarăîapiţeria se va realiza din ţesături textile naturale şi mai puţin din fire sintetice, pentru
a se evita încălzirea şi transpiraţia.

Orice scaun trebuie construit astfel încât să asigure o repartizare proporţională a greutăţii pe şe-

zut, spătar, cotiere şi pardoseală şi, în acelaşi timp, să fie uşor de manipulat.

Canapele/e sunt utilizate pentru compartimentarea unui salon sau se pot plasa pe lângã pereţi.

constructiv şi dimensional, ele trebuie să ñe în ton cu forma scaunelor, astfel încât să asigure un con-

fort deosebit şi să permită chelnerului servirea comodă a preparatelor.

Taburetele au, în general, înălţimea intre 4246 cm şi diametrul de 34-40 cm. Ele sunt executate
din materiale armonizate cu restul mobilierului. Se folosesc, de regulă, în unităţile cu o frecvenţă mare

de clientelă (unităţi cu forme rapide de serviciu).

Masa de serviciu (consola sau bufetul de salon) se utilizează in restaurantele de categorie superi-
oară, pentru unul ori mai multe raioane, în scopul păstrării rezervei de inventar necesar, a obiectelor
de menaj, a accesoriilor diverse, a listelor de preparate, a listelor de băuturi. Numărul de console nu

trebuie să ñe prea mare, pentru a nu diminua estetica salonuluL Ele se amplasează, de regulă, lângă

pereţi şi în partea centrală în saloanele mai mici sau aproape de accesul de serviciu, astfel încât să nu

incomodeze mesele clienţilor.
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Gheridonul este o masă mai mică, de regulă de aceeaşi înălţime cu mesele din restaurant. Se utili-
zează numai pentru serviciul în faţa clientului, atunci când sunt necesare porţionări, tranşări, pregătiri,

filetări sau fiambări, cât şi pentru mărirea meselor simple sau fileuri duble. Pentru a fi mutat cu uşu»

rinţă de la o masă la alta, picioarele gheridonului pot fi prevăzute cu rotile. Se recomandă unul-două

gheridoane în fiecare raion, atunci când în restaurantul respectiv se practică sistemul de servire „la
gheridon".

Umbrelele se pot fixa intr-un locas în mijlocul blatului mesei sau alături, pe un suport. În ambele
cazuri, trebuie să aibă dispozitive pentru înclinare, iar diametrul minim să fie pentru cele de pe terase,
de cca 220 cm, pentru a putea proteja clienţii de razele soarelui. De asemenea, umbrelele trebuie să

aibă o înălţime convenabilă pentru a nu incomoda circulaţia printre mese, serviciul şi mai ales clienţii,

când se aşază sau se ridică de la mese.

ScăuneIeIe-pe n: se utilizează în unităţile de categorie superioară, atunci când printre clienţi sunt
si copii mici; ele se compun din scăunele speciale pentru copii, independente sau suprapuse peste
scaunele (semifotoliile) din dotare. De asemenea, sunt necesare perne din diferite materiale pentru îm~

bunătăţirea confortului copiilor Ia masă, cât şi pentru scaunele netapiţate, mai ales cele de pe terasele
şi grădinile de vară ale unităţilor de categorie superioară,

Cuierele se întâlnesc în acele unităţi care nu au garderobe. Ele sunt fixate pe pereţi sau indepen-
dente. Indiferent de tip, ele trebuie să se încadreze în ansamblul decorativ al unităţii respective.

2. .2. DOTAREA CU ECHIPAMENTE (U .ILAJEl PENTRU SERV!

Dotarea cu utilaje a spaţiilor de servire se face ţinãndu-se seama de structura sortimentelor oferite,
tehnologia de servire aplicată, uşurarea operaţiunilor legate de prezentarea si servirea propriu-zisă a

preparatelor şi băuturilor oferite.

Linia tradiţională de autoservlre

-este utilizată pentru prezentarea, desfacerea
şi păstrarea la temperatura corespunzătoare a

preparatelor culinare şi a băuturilor.

o este formată din:

1. linia principală pentru prezentarea şi

desfacerea produselor

2. linia de rezervă.

Linia principală pentru prezentarea şi desfacerea produselor este compusă din:
' '

Masă neutră pentru răvi Masă rece cu rampă

şi cuvă

i

l

l

Masă rece cu vitrină răcită Masă neutră pentru
pâine sitacâmuri
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Masă caldă bain-marie tip
bufet

Casă de marcat

Masă caldă cu rampă cu

infraroşii

Rampă de giisare

Boxă Bară de delimitare

Linia de rezervă este compusă din:

Masã caldă bain-marie
pentru containere

Masă rece pentru
băuturi

“t

Masă caldă bain-marie
pentru oale

Masã neutră deschisă

Masã neutrã pentru
inventarul de servire

Masă rece

pentru lucru

Aparat Kebab cărucior pentru
gustãrile reci

b

î
Cârucioarele sunt folosite
în restaurante Ia prezen-
tare, servire, transport şi

debarasare. Au mai mui-
te destin ii: pentru bău-

turi aperitive şi digestive,
pentru gustãri şi salate,
pentru flambat, pentru
brânzeturi şi deserturi,
pentru debarasare.

Cărucior

pentru debarasat
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"v

1 Cãrucior pentru flambat Maşină de spălat vase

l

l

Vitrină pentru îngheţată Maşină de spălat

pahare

l

Caruselul de autoservire, întâlnit astăz în locul liniei tradiţionale de autoservire, este realizat din›
l tr-o carcasă rotativă care susţine patru-cinci rânduri de etajere destinate grupelor de produse oferite:

gustărirsalate, supe-ciorbe, mâncăruri, desert, băuturi, Carcasa se sprijină printr-un sistem de braţe

pe o crapodină, acţionată de un grup motor, Pe etajere, unde este cazul, se asigură condiţii pentru
menţinerea temperaturii optime a produselor servite. Caruselul de autoservire prezintă avantajul unei
investiţii mai puţin costisitoare, ocupă un spaţiu mai mic decât linia tradiţională, numărul clienţilor

serviţi este mai mare, fluxul obligatoriu fiind preluat şi simplificat de cele şase-opt poziţii simultane de
autoservire.

Vitrinele de prezentare

Sunt utilaje termice pentru prezentarea şi, în acelaşi timp, păstraa

rea la cald sau rece a produselor respective. Aceste utilaje, mai ales cele
frigoriñce, se întâlnesc în majoritatea restaurantelor, servind la expu-
nerea şi păstrarea produselor uşor perisabile, temperatura de lucru
variind între 2 şi 6 "C. Suprafaţa de expunere este mărită prin folosirea `

mai multor poliţe în interior. `

De re ulă, vitrinele de rezentare au în artea frontală eamuri9 9
fixe, în partea din spate geamuri glisante sau uşi cu balamale pivotante
şi garnituri magnetice de etanşare. Pentru asigurarea prezentării unor

pre arate in baruri, se otfolosi iminivitrinele,utila`ele cu abarit re-
. J 9

dus şi suprafaţă de expunere satisfacatoare.

Loveratorul (încălzitorul pentru farfurii)

Are formă paralelipipedicã sau rotundă, fiind realizat dintr~o car'

casă metalică sprijinita pe patru roţi pivotante. În interior există una

sau douã alveole preväzute fiecare cu o platformă culisantă, cu rolul
de a ridica farfuriile la nivelul suprafeţei loveratorului. Pereţii nteriori
sunt izolaţi termic. Cu ajutorul unei rezistenţe electrice, se asigurã o

temperatură constantă de circa 60 “C, prin intermediul unui termostat.

Plăcile şofante sunt confecţionate din aluminiu cromat sau nichelat sunt căptuşite în interior cu

materiale termoabsorbante, fiecare placă ñind fixată pe un suport metalic bine izolat termic. Plăcile

şofante servesc pentru menţinerea la cald a platourilor cu preparate culinare.
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Încălzirea plăcilor şofante şi menţinerea lor în stare caldă se realizează printr-un dispozitiv compus
dintr-o carcasã metalică izolată termic, prevăzută cu Iocaşuri speciale în care se introduc plácile, o re-

zistenţă electrică cu termostat de reglare asigură realizarea şi menţinerea temperaturii dorite. Plăcile

şofante, ca şi incălzitoarele de farfurii, au avantajul că se pot alimenta de la sursele obişnuite de curent.
neñind necesare instalaţii speciale de forţă.

ConservatoruI-răcitor este un utilaj special pentru răcirea şi păstrarea băuturilor racoritoare, îna-
inte de servire. Prezintă avantajul că este o construcţie metalica autoportantă, realizată din materiale
adecvate pentru menţinerea constantă a temperaturii de regim, printr-un termostat.

Instalaţia pentru răcit apa este necesară mai ales în restaurantele cu caracter social. De regulă,

aceasta este automatizatã.

Instalaţia de răcit şi distribuit bere este destinată distribuirii berii vãrsate, provenită de la tancuri
de stocare răcite sau butoaie pentru porţionare, după caz, la pahar, halbe, căni, ţapi. Instalaţia se com-

pune din două circuite independente: frigorifice şi pentru vehicularea berii. Distribuitorul poate fi sau

nu adaptat cu dozator pentru reglarea ñxă a cantităţii ce urmează a fi servite.

Barul pentru răcit şi distribuit berea (utilaj realizat într-o diversitate de tipuri) este destinat răcirii

şi desfacerii berii în restaurante, bufete, baruri, terase şi grădini de vară, patiserii-plăcintării. De regulă,

aceste baruri sunt realizate sub forma unor construcţii autoportante, cu blat din tablă inoxidabilă, cu

baterie pentru apă caldă şi rece, spálãtor pentru halbe şi un distribuitor de bere cu una sau mai multe
guri. În cazul desfacerilor de bere la butoi, nu trebuie să se neglijeze,.sonda pentru bere", tuburile pen-
tru bioxidul de carbon cu aparatura de control necesară ţ instalaţiile pentru protecţia muncii. Astăzi,

pe piaţa europeană sunt adoptate soluţii tehnice cu o securitate perfectă.

Barul-bufet este un utilaj folosit în uni le mai mici, pentru răcirea şi distribuirea berii la pahar şi

a altor băuturi alcoolice şi nealcoolice. ln afara instalaţiilor specifice poate dispune şi de un bazin cu

gheaţă pentru răcit sticle.

Barulmodulat (utilaj multifuncţional) cuprinde: spaţiu rece, spaţii de spălare, răcitor sticle, conser~

vator îngheţată, masă de lucru, vitrină de prezentare, mască bar. Modulele sunt executate din panouri
tipizate şi materialele adecvate; uşile de închidere au garnitură magnetică.

Maşina pentru fabricat cuburi de gheaţă este un utilaj special pentru producerea din apă potabilă

a cuburilor de gheaţă, folosite la răcirea sau la pregătirea unor băuturi.

Maşina de fabricat şi parţianat îngheţată (utilaj pentru fabricarea şi distribuirea ingheţatei) este
concepută cu unul sau mai multe tronsoane de lucru pentru distribuirea de îngheţată separat din fîe~

care sortiment sau asortată.

Banda rulantă se utilizează în unităţile cu autoservire pentru transportul tăvilor cu inventarul uti-
lizat în oficiu. Utilajul poate ñ: liber, rezemat pe pardoseală sau fixat în aceasta.Transportul propriu-zis
se compune dintr-un angrenaj complex format dintr-un cap de acţionare cuplat la un electromotor, un

cap de întindere şi sistemul de acţionare a benzii sau plăcilor transportoare. Pentru a nu aluneca de pe
bandă obiectele transportate, de o parte şi de alta a benzii se montează laterale metalice sau din alte
materiale, care au şi rol de protecţie.

Toneta cu sau fãrã vitrină serveşte pentru transportul, păstrarea, prezentarea şi vânzarea diferitelor
sortimente de preparate culinare şi produse de patiserie-cofetãrie, răcoritoare, prin comerţul stradal.

V 1.3. DOTAREA 0 CTE DE NVENTAR NECESARE SERV RII CONSUMATO O '<

Dotarea cu obiecte de inventar pentru servire presupune asigurarea necesarului de veselã, sticlă-

rie, tacamuri, articole de menaj, accesorii de serviciu şi lenjerie pentru efectuarea corespunzătoare a

serviciilor.
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&M
VESELA cuprinde totalitatea vaselor utilizate la masă, folosindu~se la păstrarea, transportul şi ser-

virea preparatelor.

l Platourile - se folosesc pentru preluarea de la secţii, transportul, prezentarea şi servirea
preparatelor. Acestea pot fi ovale, rotunde, dreptunghiulare şi ovale alungite
sau pescaresti. Mărimea acestora este determinată de numărul porţiilor ce

urmează a fi servite, precum şi de materialul din care sunt confecţionate.

- se folosesc pentru preluarea de la secţii a băuturilor porţionate la pahar, cât
şi pentru transportul inventarului mărunt: cesti, farfurioare, tacâmuri, pre-
sărãtori. Sunt confecţionate din alpaca argintată, inox, aluminiu, materiale
plastice.

Farfurii/e - se folosesc la servirea consumatorilor cu diferite preparate sau pot fi supor-
turi. Sunt confecţionate in mare parte din portelan de diferite culori, glazurat
şi decorat cu bandă de culoare şi emblemă. l

Tipuri de farfurii:
- suport mare - cu diametru de 26-34 cm

›adâncă - cu diametrul de cca 24 cm

oîntinsã mare - cu diametrul de cca 24-28 cm

odesert - cu diametrul de cca 21 cm

-întinsă mică - cu diametrul de cca 16 cm (jour)
o suport mic pentru unt, lămãie, cu diametrul de cca 11~12 cm

o pentru gem - cu diametrul de cca 8 cm

- pentru oase (în formă de semilună) - cu dimensiunea de 17 x 8 cm.

Salarierele ` - pentru una, două şi patru porţii, de formă pătrată sau rotundă, din acelaşi

\ 1 ) l material ca şi farfuriile, se folosesc pentru salatele ce însoţesc preparatele de
k l ' bazã sau pentru salatele-gustări.

Ravierele - sunt realizate din acelaşi material ca şi farfuriile, având forma alungită ca o

5 l J' bãrcuţă, fiind destinate pentru montarea diferitelor gustări porţionate pen-
*" \r 41 tru o singură persoană.

Cestile - se folosesc la servirea unor băuturi calde nealcoolice şi a preparatelor lichide
, Q.

şi»
şi sunt confecţionate din acelaşi material ca şi farfuriile, salatierele şi ravierele.

Tipuri de cesti:
o ceşti pentru cafea - capacitatea 100 - 250 ml
oceşti de ceai- capacitatea 225 ~ 350 ml
u ceşti pentru consomme (cu două tortiţe) - capacitatea între 250 - 350 ml
o ceşti pentru ciorbe (cu sau fără toartă) - capacitatea 450 - 500 ml
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Cãnile
şi ceainicele

~ sunt confecţionate din alpaca argintată, oţel inoxidabil, porţelan şi ceramică.

Capacitatea lor variază între 50 şi 1000 ml şi sunt de mai multe tipuri, utilizate
pentru:
o servirea cafelei: cafetiere de una, două şi patru porţii

o servirea laptelui: Iaptiere de una, două şi patru porţii

I servirea laptelui pasteurizat sau frişcă lichidă - 50 sau 100 ml
›servirea ceaiului: ceainice de una, două şi patru porţii.

Acestea sunt prevăzute cu capace.
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Legumierele - sunt confecţionate din alpaca argintată, inox, portelan sau ceramică şi sunt
utilizate la transportul, prezentarea şi servirea legumelor sau a unor prepa-
rate cu legume şi sos.

Supierele - sunt confecţionate din alpaca argintată, inox, porţelan sau ceramică, au for-
` ma unei semisfere cu douã toarte şi se folosesc la transportul şi servirea su-

* ' pelor, cremelor şi ciorbelor.

Sosierele - confecţionate din alpaca argintată, inox, portelan sau ceramică, au formă

specifică şi mărimi diferite, fixate sau nu pe suport, sunt destinate transpor~
tului, prezentă _ servirii diferitelor sosuri care se adaugă la unele preparare
în momentul servirii.

Cocotierele - confecţionate din alpaca argintată, inox, portelan sau ceramică, au formă

şipaharele specifică şi mărimi diferite, fixate sau nu pe suport, sunt destinate transpor-
pentru ouă tului, prezentării şi servirii ouălor fierte moi.

Muştarierele - sunt compuse din dozaror, ca pac şi linguriţă

qã a - se utilizează numai pentru servirea muştarului.

Olivierele T4 - complex de recipiente folosit la masă, în care se pun sare, piper, ulei şi oţet.

STICLĂRIA cuprinde totalitatea obiectelor din sticlă, semicristal şi cristal destinate servirii şi consu-

mului băuturilor: pahare, căni, carafe.

Pahare/e pentru unităţile de categorie superioară se recoman-

dă să fie de bună calitate, din cristal sau semicristal, şi trebuie să

îndeplinească următoarele cerinţe:

o transparenţă - pentru a nu denatura culoarea băuturii servite
- rezistenţă şi întreţinere uşoară

o stabilitate bună

:să nu fie colorate sau cu decoruri colorate
osă se armonizeze cu restul inventarului.

Principalele tipuri de pahare sunt:

o pahare pentru aperitive sub formă de cupe, baloane sau tumblere ~ cu capacitatea între 75 - 150 ml
o pahare pentru vin alb - cu capacitatea între 100 - 125 ml
o pahare pentru vin roşu - cu capacitatea între 125 - 150 ml
o pahare pentru apă - cu capacitatea între 150 - 175 ml
o cupe şi flute pentru şampanie - cu capacitatea între 150 -175 ml
o pahare pentru coniac sub formă de balon sau ovale - cu capacitate de minimum 300 ml
o pahare sau căni pentru bere
c pahare pentru băuturi răcoritoare - cu capacitatea între 250-400 ml
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u căni (carafe) pentru apă şi vin de i25, 250, 500 şi i000 ml
I pahare pentru băuturi în amestec - specifice băuturilor oferite la vânzare.

REŢINE! *". e

Modalitatea de a transporta
paharele şi prezentarea sti-
clelor de vin.

TACÂMURILE '

Principalele tipuri de tacâmuri sunt:

Tacâmulmare -format din lingură mare, furculiţă mare şi cuţit mare; lingura mare se fo-
' 7 loseşte la ciorbe sau împreună cu furculiţa mare la preparatele din paste,

precum şi la formarea tacãmului de serviciu.
Furculiţa mare se foloseşte împreună cu cuţitul mare, iar câteodată sin-
gură Ia omlete; cuţitul mare se utilizează cu furculita mare la consumarea

preparatelor principale servite în farfurii întinse mari, dar şi la efectuarea
unor porţionări sau tranşări la gheridon. Tacámulpenrru desert este for- _

1 , mat din lingură, furculiţă şi cuţit.

l Lingura se foloseşte la consumarea unor creme, consommeuri, supe ser-

vite la ceaşcă sau la unele gustări sub formă de cocteiluri, a salatelor de
crudităţi, precum şi a desertului (salate de fructe, Compoturi, prăjituri cu

consistenţă moale, specialităţi de îngheţată); furculita şi cuţitul pentru
desert se utilizează la servirea dulciurilor de bucătărie, la branzeturi, fruc-
te şi gustări servite în farfuria de desert; tacãmul pentru desert poate fi
folosit şi la mesele pentru copii.

Tacámul -format din cuţit şi furculiţă, tacâm intermediar ca dimensiune între ta-
pentru „ / cãmul mare şi cel de desert, se foloseşte la servirea gustărilor sau a unor

gustari preparate intermediare, pentru a nu 'ri la masă două tacãmuri de aceeaşi/ mărime, sau este folosit la mesele pentru copii.

l Tacãmulpentrupeşte -format din cuţit şi furculiţă se utilizează la preparatele din peşte, la crus-

l 1/ tacee, batracieni, precum şi, în cazul serviciului Ia gheridon, pentru fileta-
i r rea sau porţionarea diferitelor sortimente de preparate din peşte.//
` Tacãmu/pentru fructe - format din cuţit şi furculiţă pentru fructe, ambele de dimensiuni mai mici

decât tacâmul pentru desert; el se foloseşte la consumarea fructelor ofe-
rite pe farfuria de desert, iar în cazuri speciale este întrebuinţat şi de copii
la preparatele care se pretează.

- cuprind o gamă variată şi anume: lingurita de cafea (mocca) uti Izatã la servi›
rea cafelei în ceşti mici; lingurita de ceai folositã la ceai, cafea cu lapte, lapte;
linguriţapentru prăjituri cu căuşul aplatizat, rotunjit la vârf, întrebuinţatã mai
ales in cofetarii; linguriţa pentru îngheţată, cu căuşul sub formă de lopăţicä, „

lingurita pentru iaurt, cu căuşul rotunjit la vârf; lingurita pentru băuturi răcari-

, l toare sau mazagran folosită la servirea în pahare sau tumblere mari, tip son-

dă, a unor băuturi ce au în compoziţie gheaţă, fructe, frişcă bătută.
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Tacâmuri diverse - lingura pentru creme, supe, consommeuri, de mărime apropiată cu lin-
gura de desert, are căuşul rotund;

/ - cuţit pentru unt, de aceeaşi mărime cu cel de desert, însă cu lama mai
Iată şi mai scurtă şi puţin rotunjit la vârf;

` - cuţit pentru caviar;
- furculiţă pentru Iămâie;

- furculiţa pentru stridii;
- furculiţa pentru sardele, prevăzută la mijloc cu câteva găuri pentru scur›

gerea uleiului;
- furculiţă lungă, cu doi furcheţi (pt. servirea la fondue);
- tacâm pentru melci, format din cleşte şi furculiţă;

-tacãm pentru raci, format din cuţit pentru raci, cu lama scurtă, rezistentă,

şi cu o gaură pentru a putea rupe cleştele raculuî, şi furculiţă pentru raci,
scurtă şi cu doi furcheţi.

llllllll
b____

Tacâmuriajutătoare - tacâm pentru tranşat, format din cuţit şi furculita diferenţiate ca mărime,

serviciului în funcţie de piesele ce urmează să fie tranşate;

- tacâm pentru salată, format din lingură şi furculiţã, ambele având ace-

leaşi dimensiuni şi formă;

- cuţit pentru brânzeturi utilizat la tăierea şi servirea brânzeturilor de către

chelner;
- cuţit pentru pepene folosit de client;
- cleşte sau lopăţică pentru prăjituri, folositã de secţiile bufet sau cofetării

la montarea produselor respective pe platou sau farfurie;
-lingura pentru sos utilizată de chelner la servirea sosurilor;
e polonic (luş) pentru garnituri folosit de chelner sau client la servirea dife-

ritelor garnituri;
- cleşte sau lingură pentru gheaţă.

ARTICOLELE DE MENAJ, ACCESORII DE SERVICIU:

o serviciul de ulei-oţet (olivieră)

o presărãtorile

o râşniţele pentru piper

o suporturile de scobitori

a numerele de masă şi bristolurile

o vazele de flori
u reşourile sau spirtierele

- căpăcelele

- cupele pentru îngheţată

-frapierele pentru vin şi şampanie

o cloşurile, folosite pentru acoperirea farfuriilor sau a platourilor cu preparate

o gãletuşele pentru gheaţă

o ñltrul de cafea

o suporturile pentru lumânări

l
i
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LENJERIA: totalitatea materialelor textile folosite de consumatori sau de personalul de serviciu:
feţe de masă, naproane, şervete, ancăre, perdele, draperii etc.

Feţe de masă - sunt confecţionate din damasc, in sau ţesături în amestec şi au de regulă

' ' dimensiunea mai mare cu 60 cm decât blatul mesei; ñleurile se confecţio-

nează în funcţie de lăţimea mesei: cinci, şase bucăţi pentru fiecare masă.
l

- sunt confecţionate din acelaşi material ca feţele de masă şi sunt, de regulă,

mai mari cu 10 cm decât mărimea blatului mesei pe care îl acoperă, se fo- .

losesc pentru acoperirea fetelor de masă pătate, ciupite. i\

- se confecţioneazã din acelaşi material ca si feţele de masă şi au dimensiuni
variabile (55 x 55 cm, 60 x 60 cm sau mai mari).

f -şervetele pentru mic dejun şi ceai (damasc) au dimensiuni variabile
(25 x 25 cm, 30 x 30 cm);

-şervete specia/e - pentru coşurile de pâine, pentru tãvi şi platouri şi şerve-

tele de serviciu se confecţionează: primele, din acelaşi material ca feţele t

de masă, iar celelalte din pânză albită sau din lenjeria recuperata la casare,
situaţie în care se trage o cusătură cu fir de altă culoare pentru a se deo- `

sebi de servetele de masă; şervetul pentru coşurile de pâine are dimen- l

siunea de 45 x 45 cm, şervetul de serviciu are dimensiunea de 50 x 50 crn „

sau 55 x 55 cm4 `

i - şervet de serviciu, auxiliar preţios pentru personalul de execuţie din resta-
urant (ospătar, ajutor de ospătar) - se foloseşte la transportul obiectelor, la

prezentarea vinurilor, la debarasare, când se lucrează la gheridon pentru a

proteja sacoul de la uniformă.

Perdele - obiect confecţionat dintr-un material textil care se atârnă la ferestre pen-
tru a impiedica patrunderea luminii, pentru a opri vederea din afară sau în
scop decorativ

Î perdea greŢdVe pes?, de stofă säcatifeaîpuşla usiîu la ferestîeetc şi
` Draperii
r l lăsată să cadăînfalduri

La alegerea lenjeriei este bine să se opteze pentru materiale care să dea o notă de eleganţă, sobri-
etate şi bun gust.
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Dotarea cu obiecte de inventarpentru servire: presupune asigurarea, la nivelul categoriei de înca-
drare a fiecărei unităţi, a obiectelor de inventar, corespunzător sortimentelor de preparate şi băuturi

servite: vesela, sticlăria, tacãmurile, articolele de menaj, accesoriile de serviciu, lenjeria etc.

Vesela: recipiente din porţelan, arcopal, ce

se folosesc la păstrarea, transportul, şi ser-

virea preparatelor: platouri, tăvi, farfurii,
ceşti, căni, salatiere, raviere, timbale, sosiere,
supiere etc.

Sticlăria: obiectele din sticlă, semicristal şi

cristal, destinate servirii şi consumului bău-

turilor: pahare, cupe şi flute pentru şampa-

nie, căni, carafe etc. r

Tacâmurile: pentru gustãri, pentru peşte,

pentru preparate lichide, pentru preparate
de felul II, tacâmuri diverse: lingura pentru
consommeuri, furculita pentru lămâi, furcu-
lita pentru strldii, tacâm pentru melci, cuţit

pentru raci, tacâmuri pentru tranşat etc.

Articolele de menaj, accesoriile de servi-
ciu: oliviera, râşniţa de sare şi piper, suportu-
rile de scobitori, vazele de flori, căpăcelele,

cupele de îngheţată, frapierele, fructierele,
cloşurile, găletuşele pentru gheaţă, supor-
turile pentru lumânări

REŢINE!

Activitatea din restau-
rant se realizează în po-
ziţie ortostatică şi în per-
manentă mişcare.

Dimensionarea şi dota-
rea spaţiilor trebuie să

asigure confortul atât
pentru lucrător, cât şi

pentru consumator.
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Alte echipamente necesare pentru igienizarea obiectelor de inventar din material textil:
1,_

l Calandru- l Uscator I l

l maşină de rufe
` de finisat ' '

l sau de
l apretat
ţesăturile

prin
presare „

` la cald L

FIŞĂ DE LUCRU

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

l. Mesele din sala de servire pot fi confecţionate din:

a) lemn; b) sticlă;

c) termopan; d) portelan.

2. Mărimea blatului unei mese diferă în funcţie de:

a) forma blatului;

b) numărul persoanelor servite la masă;

c) materialul din care este confecţionat;

d) mărimea sălii de servire.

3. Consola se utilizeaz “ în:

a) autoservire;

b) restaurante de categorie superioară;

c) baruri;

d) bucătării.

4. Gheridonul este utilizat pentru:

a) serviciul în faţa clientului; b) păstrarea alimentelor;

c) păstrarea obiectelor de menaj; d) păstrarea tacâmurilor.

5. Masa de serviciu este utilizată pentru:

a) mărirea meselor simple; b) păstrarea rezervei de inventar;

c) operaţia de flambare; d) serviciul în faţa clientului.

6. Gheridonul se utilizează pentru:

a) a păstra rezerva de inventar; b) serviciul în faţa clientului;

c) compartimentarea unui salon; d) operaţia de flambare.
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7. Linia de rezervă este formată din:

a) rampă de glisare şi bare de delimitare;

b) masă neutră pentru inventarul de servire şi masă rece pentru lucru;

c) masă neutră pentru tãvi şi masă neutră deschisă;

d) rampă de glisare şi masă neutră deschisă.

8. Lovemtorul se mai numeşte:

a) placă şofantă; b) încălzitor de vesela;

c) răcitor; d) masă neutwră.

9. Ancărul reprezintă:

a) şervetul de serviciu; b) şervetul pentru mic dejun şi ceai;

c) şervetul pentru coşul de pâine; d) şervetul pentru tãvi.

10. Farfuriile sunt obiecte de inventar care folosesc la:

a) servirea consumatorilor; b) păstrarea alimentelor;

c) prepararea alimentelor; d) protejarea alimentelor.

Răspundeţiprin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele anunţuri.

AIF i. Mesele dintr-un restaurant pot fi confecţionate din sticlă.

AIF 2. Dimensiunea blatului unei mese sub formă pătrată, pentru 2 persoane, este de 76 cm.

AIF 3. înălţimea meselor Ia care consumul se face stând la masă este de 85 cm.

AIF 4. Mesele pãtrate şi dreptunghiulare permit aranjarea în formã deT, U, E.

AIF 5. Masa de serviciu se mai numeşte şi consola.

AIF 6. Gheridonul este folosit pentru tranşarea şi porţionarea în faţa clientului.

Completaţi următoarea schemă cu termenii care lipsesc.

+ 'v 7
l PĂTRATĂ.

ROTUNDÄ l DREPTUNGHIULARĂ
6 persoane l ******_ñ 4 persoane
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serviciu din restaurantele de categorie superioară.

1. Se utilizează pentru compartimentarea unui salon
2. Masă de dimensiune mai mică
3. Formã a mesei
4. Poate fi din lemn sau fier
5. Alt nume pentru sala de servire
6. Protejează clienţii de razele soarelui
7. Altă formă a mesei

V. Imaginile din sala de servire prezintă unele aspecte specifice activităţii unităţile de

alimentaţie.

1. Analizaţi şi discutati aceste aspecte.
2, identificaţi obiectele de inventar, mobilierul şi echipamentele specific

*i-iÎ
S.

IV. Prin completare.. următoruluijoc de cuvinte (rebus), Veti obtine pe verticală numele mesei de
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VI. ãApIicaţie:

organizaţi-vã în grupe de 4-5 elevi şi documentaţi-vă, pentru identificarea noutãţilor privind
dotarea spaţiilor de servire. Pe baza rezultatelor obţinute în urma documemării, realizaţi 3 planşe cu:

l. Dutarea sălii de servire cu mobilier;

2. Dotarea sălii de servire cu echipamente;

3. Dotarea sălii de servire cu obiecte de inventar necesare servirii consumatorilor.

Prezentati în 10-15 minute planşele; scoateţi în evidenţă noutăţile, analizati-le şi precizaţi lmpor›
Ianţa Ior pentru unităţile de alimentaţie.

Timp de lucru - 2 săptămâni
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TEST DE EVALUARE

i punct din oficiu

A Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. r 2,5 puncte

l. Dotare:: cu obiecte de inventar presupune:

a) asigurarea cu obiecte pentru servirea micului dejun;
b) asigurarea cu obiecte pentru servirea preparatelor şi băuturilor;

c) asigurarea cu veselã pentru servirea preparatelor de bază;

d) asigurarea cu sticlărie pentru servirea preparatelor din legume.

2. Cocotierele se folosesc pentru:

a) servirea omletelor;
b) servirea băuturilor calde;
c) servirea ouãlor moi;
d) servirea ouălor ochiuri.

3. Eesti/e pentru cafea au următoarele capacităţi:

a) 100-250 ml;
b) 150-250 ml;
C) 180-200 ml;
d) 120-230 ml.

4. Accesoriile de menaj sunt:

a) olivierele;
b) platourile;
c) sosierele;
d) tacâmurile.

5. Ravierele au formă:

a) pătrată;

b) triunghiularä;
C) ovală;

d) rotundă.

Il. Răspundeţiprin A (adevărat) sau F (fals) la următoarele anunţuri. 2,5 puncte

AIF l. Mesele diferă ca tip, formă şi dimensiune, în funcţie de proñlul şi categoria fiecărei unităţi.

AIF 2. Blaturile meselor se confecţionează din materiale alese în funcţie de modul în care se face

servirea mesei, pe faţă de masă sau fără, atunci când se acoperă blatul.

AIF 3. Plăcile şofante servesc pentru menţinerea la rece a platourilor cu preparate culinare.

A/F 4. Cärucioarele sunt folosite în restaurante la prezentarea şi del arasarea preparatelor.

AIF 5. Ancărul se foloseşte la transportul obiectelor, la prezentarea vinurilor, la debarasare, când
se lucrează la gheridon pentru a proteja echipamentul de protecţie.
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Ill. ln coloana A suntprezentat o serie de ustensile şi utilaje utilizate in bucătărie, iar în coloana
B, rolul acestora. Asociati cifrele din coloana/Â cu literele din coloana B. (2,5 puncte)

USTENSILE ŞI UTILAJE
UTILIZATE ÎN BUCĂTĂRIE “°”"' ACESTMA

l.Tacâmul pentru gustãri a) format din cuţit şi furculiţã se utilizează la preparatele din
peşte, la crustacee, batracieni, precum şi în cazul serviciu-

zĂTacãmul pentru peşte lui la gheridon pentru ñletarea sau porţionarea diferitelor
sortimente de preparate din peşte.

3.TacâmuI pentru fructe b) format din cuţit şi furculiţã se foloseşte la servirea
gustărilor sau a unor preparate intermediare, pentru
a nu fi la masă două tacãmuri de aceeaşi mărime, sau4. Tacâmul mare _ __

este folosit la mesele pentru copu.

&Ţacãmuridiverse cllingura pentru creme, supe, consommeuri, de mărime

apropiată cu lingura de desert.

d) format din cuţit şi furculiţã pentru fructe, ambele de di-
mensiuni mai mici decât tacâmul pentru desert; el se fo›
loseşte la consumarea fructelor oferite pe farfuria de de-
sert. iar în cazuri speciale este întrebuinţat şi de copii la

preparatele care se pretează,

e) format din lingură mare, furculiţã mare şi cuţit mare; lin-
gura mare se foloseşte la ciorbe sau împreună cu furculiţa

mare la preparatele din paste, precum şi la formarea tacã-
mului de serviciu; furculiţa mare se foloseşte împreună cu

cuţitul mare.

f) format din cuţit şi furculita diferentiate ca mărime, in
funcţie de piesele ce urmează să fie tranşate.

IV. Enumeraţi echipamentele folosite pentru servire şi precizaţi la ce se folosesc. ( 7,5 puncte)



Activităţi specifice
creării ambientului
în sala de servire

STRUCTURA CAPITOLU LUI

3.1. Operaţii de curăţenie curente

3.2. operaţii de aranjare a mobilierului din dotare şi de completare a consolei cu obiecte de
inventar, necesare procesului de servire a consumatorilor

REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII: CUNOŞTINŢE, ABILITĂŢI ŞI ATITUDINI

După parcurgerea acestui capitol, conform Programei, Anexa 3 la OMENCS nr. 4457/05.07.2016,
elevii vor dobândi următoarele cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini, conform standardului de Pregătire

Profesionale, Anexa 4 la OMENCS nr.412l/13.06.2016:

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

6.1.5. Descrierea 6.2.5. Efectuarea operaţiilor 6.3.3. Asumarea
operaţiilor de curăţenie curente, de responsabilă a

necesare , aranjare a mobilierului din operaţiilor pentru
creării l dotare şi de completare ambientarea sălii de
ambientului a consolei cu obiecte de l servire, cu respectarea
în vederea inventar necesare procesului l normelor de igienă,

primirii de servire a consumatorilor. l printr-o implicare
consu- activă în echipele de
matorilor. I lucru din unităţile de

6.2.6, Participarea la activităţile

echipelor de lucru din
unităţile de alimentaţie. allmentaţle'

Studiile de specialitate au arătat că toţi factorii de mediu - zgomotul, temperatura, umidita-
tea, aerisirea, lumina - pot exercita o influenţă pozitivă asupra muncii, contribuind la diminuarea
oboselii şi la crearea unei bunăstãri psihice şi fiziologice.

Sunt activităţi desfăşurate în cadrul unităţilor de alimentaţie publică, în vederea asigurării igienei
spaţiilor de producţie şi a spaţiilor destinate servirii consumatorilor.
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l Pentru asigurarea calităţii serviciilor intr-un restaurant,
`ţun rol deosebit il are şi igiena în spaţiile de servire.

l Curăţenia reprezintă aer proaspăt, mobilier şi spaţii cu~

lrate, eliminarea oricăror posibilităţi de contaminare cu

ţmicrobi. Ordinea şi curăţenia se condiţionează reciproc
l şi asigură o atmosferă reconfortantă.

„~...`_____„ _a

ŢOperaţiile de curăţenie şi întreţinere sunt uşurate
ţde existenţa unei diversităţi de materiale, destinate
l acestui scop, precum şi a unor echipamente

*Vehrge aicleşcvîateţcîasfigură un plus de eficienţă.

REŢINE!

Lucrătorilor din restaurant şi din unităţile similare, indiferent de funcţie, li
se cere să manifeste un interes deosebit pentru executarea unor operaţii de
curăţenie ireproşabile.

Ştiai că...?

Pentru asigurarea curăţeniei ireproşabile, este necesară efectuarea zilnică a

curăţeniei generaleurmatã cledezinfecţie, dezinsecţie, imediatdupă terminarea
programului de servire a consumatorilor, in toate încăperile şi anexele, inclusiv
grupurile sanitare, vestiare, camerele de gunoi etc.

Efectuarea lucrărilor de curăţenie se realizează zilnic şi se referă atât la spaţiile de servire, cât şi Ia

spaţiile de folosinţă comună (holuri, grupuri sanitare), |a anexe (oficii, spaţii pentru depozitare, camere

pentru gunoi) şi la inventarul folosit pentru servirea consumatorilor.
curăţenia şi întreţinerea spaţiilor de lucru sau a obiectelor de inventar sunt urmate întotdeauna

de dezinfecţie, Curăţenia se efectuează zilnic şi se întreţine permanent, pe tot parcursul funcţionării

unitătii.

PREGĂTIREA SALONULUI DE SERVIRE

Aranjarea salonului de servire se realizează în două etape:

A. după terminarea programului de funcţionare a unităţii, de către fiecare ospãtar împreună cu

ajutorul său;

&înainte de începerea programului de funcţionare a unităţii, de către echipa de serviciu
prevăzută în graficul de lucru sau cea stabilită de şeful de sală, sau şeful unităţii.

A. După terminarea programului de funcţionare a unităţii

Pregătirea se face numai după ce ultimul consumator a părăsit sala. Fiecare ospătar, impreună cu

ajutorul său, debarasează mesele pentru servirea consumatorilor şi masa de serviciu de toate obiecte-
le de inventar, folosite sau nefolosite, transportändu-le la oficiile de menaj respective.
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Aceste operaţiuni se fac cu mare atenţie, respectându-se toate regulile privind manipularea obiec-
telor de inventar (farfurii, tacâmuri, pahare). Apoi, ospătarii ridică frapierele din suporturi şi le trans-
portă în oficiul ospătarilor la locul dinainte fixat, în apropierea barului de serviciu. Se golesc de apă sau

resturile de gheaţă şi se aşază in stive, una peste alta, cu gura în jos.

Feţele de masă se strâng pe trei categorii, în funcţie de starea în care se găsesc după ce consuma-

torii au fost serviţi:

u feţele de masă curate se strâng cu grijă şi se impăturesc fără să se şifoneze, respectându-se cu-

tele făcute i , al Ia călcat. În acest scop, ospătarul sau ajutorul său va apuca cu trei degete (cel

mare, arătător şi mijlociu) de la mâna dreaptă cutele ce se întretaie la mijlocul feţei de masă şi o

va ridica circa 5-10 cm. Cu degetul arătător şi cel mare de la mâna stângă prinde marginea feţei

de masă din partea stângă în dreptul cutei proeminente formate pe toată lungimea feţei de
masă, ridicând-o pănă la nivelul mâinii drepte. Răsuceşte cu 180 grade mâna stângă spre cuta
adâncită, prinde şi marginea feţei de masă opusă şi apoi ridică şi scutură uşor întreaga faţă de
masă, după care se continuă împăturirea pe blatul mesei, urmărindu-se respectarea cutelor fă-

cute iniţial la călcat. Feţele de masă se aşază în seturi de câte 10, pentru a fi mai uşor de numărat;

I feţele de masă murdare se iau de pe masă, se strâng câte 9 şi se înfãşoară într-o altă faţă de masă

pentru a fi duse la spălătorie;

›feţele de masă ude şi murdare se iau de pe masă, se numără şi se duc la uscătorie. Nu este admis
ca aceste feţe de masă să se strângă, deoarece ţinute prea mult împachetate ar mucegăi, iar în
această stare ele devin nefolosibile, petele de mucegai nemaiputând fi scoase de pe ţesătură.

Scaunele se igienizeazã cu ajutorul unei perii sau cárpe pentru praf, se curăţă fiecare scaun în
parte şi se aşază răsturnat pe blatul mesei, iar peste ele se aşază suportul frapierelor. Scaunele sau

canapelele tapiţate se scutură uşor cu ajutorul unei mături mici şi apoi se şterg cu o cârpă de praf.
Fiind grele, nu se mai ridică pe blatul mesei, ci se aşază pe părţile laterale ale sălii, pentru a permite
efectuarea curăţeniei.

curăţenia pardoselii se face de către personalul de îngrijire, în mod diferit, în funcţie de materialul
din care este confectionata aceasta şi perioada în care se execută.

Când pardoseala este din mozaic, piatră sau marmură, se mãtură, se freaca cu perla şi cu apă să-

punită şi se şterge cu o cârpă groasă din cânepă, care se clăteşte din timp, pentru a fi mereu curată.

Când pardoseala este din parchet, se mătură, iar resturile menajere şi praful ce nu au putut fi luate
cu mătura se strâng cu o cârpă umedă sau cu aspiratorul.

În cazul în care pardoseala este acoperită, parţial sau integral, cu covoare sau mochetă, resturile
menajere şi praful se strâng cu ajutorul aspiratorului.

Oglinzile, geamurile şi lustrele se şterg odată pe săptămână, sau ori de câte ori este nevoie.
La aranjamentele florale naturale, se schimbă apa zilnic şi se îndepărtează frunzele uscate.
Curăţenia în spaţiile de servire se efectuează zilnic pentru pardoseli, mobilier, aplice, lambriuri,

plante şi periodic pentru perdele şi draperii.
Concomitent cu efectuarea curăţeniei, se asigură aerisirea sălii prin deschiderea ferestrelor şi a

uşilor sau prin punerea în funcţiune a instalaţiei de ventilaţie.

Activitatea de curăţenie se extinde şi asupra celorlalte obiecte de inventar şi a mobilierului
existent în sala de servire; acestea se efectuează subîndrumarea şi supravegherea permanentă a şefu-

lui de unitate şi a şefului de sală, care se ocupă de:
o instruirea personalului din subordine;
n asigurarea echipamentului de lucru necesar;
o aprovizionarea cu materiale şi funcţionarea echipamentelor tehnice;
nîntreţinerea şi depozitarea materialelor şi echipamentelor tehnice;
o programarea lucrărilor pe grafic;
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-monitorizarea, îndrumarea şi controlul permanent asupra modului cum sunt realizate lucrările

respective.

REŢINE!

Pentru realizarea curăţeniei se folosesc detergenti, produse petroliere,
săpunuri, dezinfectanţi pentru întreţinerea pardoselilor, odorizante şi

dezodorizante, insecticide, mături, perii, spälătoare, materiale textile şi din
hârtie, obiecte de colectare şi depozitare, aspiratoare, masini pentru spălat

vesela şi paharele, maşini pentru cleruit şi lustruit pardoseli.

Curăţenia şi întreţinerea se realizează zilnic, de cãtre toţi lucrătorii prevăzuţi în grafic şi se referă la

sala de servire a consumatorilor, la bar, holuri, grupuri sanitare, oficii, spaţii pentru depozitarea gheţii,

camere pentru gunoi.
Ştergerea prafului se face după o perioadă de 20-30 minute de la terminarea curăţeniei, cu ajutorul

unei cãrpe curate, care se scutură des. Se şterge praful de pe mobila existentă în sală (mese, scaune,
canapele, console, gheridon, pian), de pe tocurile ferestrelor şi ale uşilor, de pe oglinzi, geamuri,
lambriuri.

Odată cu stergerea prafului, scaunele şi suporturile frapierelor sunt coborãte de pe blatul meselor
şi aşezate la mesele respective.

Periodic, cel puţin o dată pe săptămână, se efectuează curăţenia generală a sălii, când, în afarã de
operaţiunile zilnice, se curăţă şi se ceruieşte parchetul, covoarele, scaunele şi canapelele tapiţate sunt
scoase afară pentru a fi scuturate şi frecate cu o cârpă muiată în oţet, reîmprospătându-le culorile. Se

spală geamurile ferestrelor şi uşile. Se lustruieşte mobila şi lambriurile. Se spală şi se curăţă corpurile
de iluminat; se inlocuiesc perdelele şi se scutură draperiile. Pereţii se curăţă de praf şi păianjeni, folo-
sindu-se perii cu mâner lung.

În cazul când servirea consumatorilor se face în grădini sau la mese aşezate pe trotuar, grădina sau

trotuarul se stropeşte, se mătură şi se spală cu apă, cu ajutorul unui furtun.
Florile şi copacii se spală zilnic, grilajele, gărduleţele, stâlpii pentru susţinerea corpurilor de ilumi-

nat se şterg de praf. Firmele şi copertinele se scutură de praf.

B. Aranjarea salonului înainte de începerea programului de funcţionare a unităţii de către echipa
de serviciu prevăzută în graficul de lucru sau cea stabilită de şeful de sală sau şeful unităţii

Pregătirea se realizează în următoarele direcţii:

/1 >/2
1. Prin PREGATIREA PERSONALULUI înainte de sosirea consumatorilor, se înţelege totalitatea

operaţiilor efectuate de către întregul personal, privind ţinuta corporală şi vestimentara, verificarea
locului de muncă, cunoaşterea sortimentelor de preparate şi băuturi ce se găsesc în unitate pentru
servire, precum şi a sarcinilor deosebite din perioada de lucru respectivă.

REŢINE!

Pregătirea personalului în cele mai mici amănunte uşurează desfăşurarea în
condiţii optime a activităţii privind servirea, realizarea obiectivelor muncii
zilei de lucru respective, cu minimum de efort şi maximum de eficienţă.

ARANJAREA
o MESE| (mise-

en-place-ul)

PREGĂTIREA

u PERSONALULUI

AŞTEPTAREA

a CONSUMATORILOR
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-Pregătirea corporală începe de la domiciliu, unde fiecare lucrător trebuie să facă baie gene-
rală, folosind şi dezodorizante. Părul va fi pieptănat şi periat, unghiile tăiate scurt. Bărbaţii se vor

bărbieri şi vor purta părul scurt, femeile se vor farda discret. Se pot folosi parfumurile, însă cu

mirosuri suave.

a Pregătirea vestimentara începe de asemenea, de la domiciliu, prin îmbrăcarea lenjeriei de corp
(maiou şi cămaşă albă de către bărbaţi, furou şi bluză albă de către femei). Lenjeria trebuie să fie
curată, apretată, după caz, şi călcată.

o Verificarea ţinutei şi a locului de muncă. Înainte de începerea programului de funcţionare a uni~

tăţii, întregul personal pregătit pentru servirea consumatorilor se adună în careu sau în linie
dreaptă, pentru ca şeful de unitate sau şeful de sală să verifice ţinuta corporală şi vestimentară,

precum şi dacă fiecare lucrător are ustensilele de lucru necesare servirii.

REŢINE!

După verificarea ţinutei şi a locului de muncă, fiecare ospătar, împreună cu aju-
l torul său, supravegheaţi de şeful de unitate sau şeful de sală, trec la locurile lor

de muncă şi controlează cu atenţie dacă echipa de serviciu a efectuat toate ope-
raţiile privind pregătirea salonului:

-pardoseala măturată, curată, fără resturi menajere sau alte obiecte care ar fi
putut să cadă în timpul aranjării meselor;

o mesele fixate şi aranjate cât mai estetic;

o mise-en-place~u| complet;

o masa de serviciu (consola) să fie aprovizionată cu obiecte de servire de rezervă;

- suporturile pentru frapieră să fie aşezate în ordine, la toate mesele;

- apa şi florile din vaze să fie proaspete;

o ghivecele cu flori sau plante ornamentale să fie udate;

o toate corpurile de iluminat să funcţioneze.

o Cunoaşterea :u: ' ' 'de preparate şi băuturi care se găsesc în unitate constituie o obli-
gaţie a fiecărui ospătar inainte de a incepe servirea propriu-zisă. În acest scop, se consultă lista
pentru meniuri şi de băuturi a zilei respective, informându-se asupra denumirii preparatelor şi

băuturilor, a cantităţii produse, a gramajului fiecăruia, a preţului de vânzare pentru o porţie sau

pentru o anumită cantitate.

REŢINE!

În cazul în care ospătarul constată că s›au pus in vânzare preparate sau băuturi

pe care nu le cunoaşte indeajuns, se deplasează la secţii pentru a se informa
despre componenţa şi procesul tehnologic, modul de prezentare şi de servire,
timpul necesar pentru pregătire sau porţionare etc.

Lista pentru meniuri şi băuturi poate fi studiată şi discutată in careu, împreună
cu şeful de sală, după ce s-a efectuat verificarea ţinutei vestimentare.

Şeful de unitate/şeful de sală informează întregul colectiv de lucru dacă

sunt sarcini speciale de realizat în timpul serviciului din ziua respectivă ca:

o desfacerea unor preparate sau băuturi puse la vânzare în mod special (specia-

litatea casei, specialitatea zilei, specialitatea bucatarului);

n organizarea şi rezervarea de mese pentru grupuri anunţate.

N
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2. ARANJAREA MESEI (mise-en-place)

Personalul prevăzut în graficul de lucru sau desemnat de şeful de unitate sau de sală să participe la

efectuarea operaţiilor de aranjare a meselor (mise-en-place), îmbrăcat cu hainele de lucru formate din
bluze albe (spenţar) sau halate albe, îşi ia câte un şervet pentru şters obiectele şi se prezintă în salon.

Operatiile de aranjare a meselor se pot efectua în echipă (brigadă) sau în mod individual. În cazul
în care această activitate se desfăşoară în echipă, fiecare lucrător în parte efectuează aceleaşi operaţii

pentru întregul salon.

Aerisirea sălii se realizează prin deschiderea uşilor, ferestrelor, glasvanduriloretc. sau prin punerea
în funcţiune a instalaţiilor de aer condiţionat. «

Ştergerea prafului ce s-a depus în cursul nopţii, de pe mobila existentă în sală (mese, scaune,
canapele, console, gheridon, pian etc.), de pe tocurile ferestrelor şi uşilor, de pe oglinzi, geamuri, Iam-
briuri se face folosind cârpe curate, din molton sau alt material textil, moale şi care nu lasă scame.

Fixarea meselor, în cazul când acestea sunt instabile, se face prin strângerea sau deşurubarea su-

porţilor speciali, care se găsesc montaţi în partea de jos a fiecărui picior al mesei,

Fixarea moltanuluipe mese se face cu ajutorul elasticului ce se găseşte montat pe margine sau al

şireturilor montate la colţurile acestuia. Şireturile se leagă de picioarele meselor.

Aducerea feţelor de masă şi aşezarea pe mese. Fetele de masă trebuie să fie de aceeaşi culoare şi

cu acelaşi desen pentru a da un aspect estetic salonului, să fie curate, fără rupturi, apretate, călcate şi

de dimensiuni corespunzătoare mărimii blaturilor meselor.

Aducerea farfuriilor şi aşezarea pe mese. Farfuriîle curate, şterse (neciobite sau sparte), în seturi
de circa 10-15, sunt preluate de la oficiu. Ele se aduc pe braţul stâng, cu emblema unităţii îndreptată

în faţă.

Aducerea tacâmurilor şi aşezarea pe meseîacâmurile se aduc de la oficiu pe tăvi, pe care în prea-
labil se aşază un şervet, sau pe farfurie sau infasurate în ancăr, în mâna stângă. Se ridică un număr su-

ficient de tacâmuri atât pentru aranjarea mesei, cât şi pentru constituirea rezervei la masa de serviciu
(consola).

Aducerea şi aşezarea pe mesea paharelor. Paharele se transportă de la oficiu în salon cu ajutorul
tăvii, când sunt în număr mare, sau pe farfurie când sunt în număr redus (1-4). Paharul se apucă cu

mâna dreaptă de bază sau de picior şi se aşază pe tavă, pe care a fost aşezat in prealabil un şervet, sau

pe farfurie, care se ţine în mâna stângă, prinsă între degetul mare, deasupra, şi celelalte dedesubt.
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Aducerea şervetelorsau şerveţelelor, Şervetele din pânză sau şerveţelele de hârtie se ridică în nu-

măr suficient de la magazia pentru păstrarea obiectelor de servire. Şervetele curate, apretate şi călcate

se aduc pe mâna stângă până la consolă. Şervetele se iau unul câte unul, aşa cum vin de la spălătorie

sau indoite uşor o singură dată,

Aducerea altor obiecte de servire şi aşezarea pe mese. În afara obiectelor de servire absolut nece-

sare consumării preparatelor şi băuturilor, pe masă mai sunt aşezate şi alte obiecte de servire, astfel:

o presărătoarea sau solniţa se aşază în aşa fel încât să poată fi folositã de 4-6 consumatori, cu em-

blema spre intrarea în sală;

o serviciul de oţet şi ulei (oliviera) se aşează pe masă în cazul când se cunoaşte meniul, iar prepa-
ratele ce urmează să fie consumate necesită completarea acestora cu condimentele existente în
serviciile respective;

oobiectele pentru decorarea mesei se aduc în număr mai mare sau mai mic, în funcţie de numărul

şi specificul meselor. Astfel, în mod obişnuit se aşază pe ñecare masă sau la un anumit număr de
mese câte o vază cu flori proaspete, care se pune în mijlocul mesei.
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3. AŞTEPTAREA CLIENŢILOR

Activităţile de aşteptare a clienţilor incep o datã cu deschiderea salonului şi începerea programului
de funcţionare a unităţii, care este anunţat prin afişare la uşa de la intrare. Fiecare chelner împreună cu

ajutorul sãu stau în mijlocul raionului de care răspund, chelnerul între mese, iar ajutorul lângă consolă.

Şeful de sală stă în apropierea intrării în salon.
Întreg personalul stă în picioare, fără să se sprijine de mese, scaune, ziduri sau stâlpi şi se încetează

orice fel de discuţie. Sunt interzise fumatul, cititul sau orice alte îndeletniciri.

I 3.2. OPERAŢII DE ARANJARE A MOBILIERULUI ŞI DE
COMPLETARE A CONSOLEI CU OBIECTE DE INVENTAR
NECESARE PROCESULUI DE SERVIRE A CONSUMATORILOR

.2.1. ARANJAREA MOBILIERULUI DIN DOTARE

Saloanele restaurantelor, indiferent de profil, trebuie să ñe organizate în aşa fel încât să asigure
condiţii optime pentru primirea consumatorilor, efectuarea unor servicii de calitate şi punerea în va-

loare a preparatelor şi băuturilor oferite.

REŢINE!

:Sunetele muzicale cu o intensitate medie sau redusă sunt plăcute,

stimulative. Zgomotele cele mai diverse din restaurante sunt neplăcute,

cu influenţe negative asupra consumatorilor.
:Temperatura optimă la locul de muncă asigură valoarea de confort şi

creează o stare fiziologică foarte bună.

Din punct de vedere ergonomic, se apreciază că o temperatură de 20 "C este optimă pentru desfă-

şurarea în condiţii corespunzătoare a activităţii.

umiditatea şipuritatea aerului au o importanţă deosebită pentru sănătatea omului. Umiditatea în
afara limitelor recomandate, de 30-70%, poate avea urmări nefavorabile, prin scăderea capacităţii de
apărare a organismului şi prin mărirea riscului de îmbolnăvire,

De asemenea, existenţa în încăperi a unor concentraţii mari de praf, de fum, de gaze, de mirosuri
nespecifice, poate avea consecinţe negative asupra celor care işi desfăşoară activitatea sau îsi petrec
timpul în încăperile respective.

Lumina şi culoarea, ca factori de ambianţă fizică, influenţează recepţionarea informaţiei vizuale,
având rol funcţional, estetic, psihofiziologic, de protecţie şi de securitate a muncii.

Un rol important îl au şi echipamente! de protecţie, care trebuie să fie realizate din materiale din
fibre naturale.
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Materialele folosite la finisajele interioare ale unităţilor de alimentaţie, indiferent de profilul lor,
trebuie să asigure intimitatea necesară si să fie rezistente la uzură, uşor de întreţinut, iar cheltuielile lor
de întreţinere şi exploatare să fie minime.

Folosirea materialelor cu asemenea calităţi se va face prioritar pentru realizarea pardoselilor; se

recomandă gresia specială rezistentă la trañc intens.
Aceleaşi materiale de calitate se folosesc şi pentru finisarea pereţilor, a căilor de acces, a culoarelor

de circulaţie şi a fatadelor unităţilor.

Amplasarea unei unităţi de alimentaţie într-un mediu natural, cu vegetaţie, departe de zgomotul
străzii, holul de la intrare spatios şi bine îngrijit, garderoba bine organizată, personalul amabil şi bine
pregătit profesional creează premisele unui ambient atrăgător, reconfortant pentru consumatori.

Pentru crearea acestor condiţii intr-o unitate de alimentaţie publică, au loc mai multe activităţi

specifice care converg spre crearea ambientului în sala de servire, astfel încît consumatorii să se simtă

bine şi să consume preparatele culinare şi băuturile intr-o stare de bunã dispoziţie.

Prima impresie pe care şi-o formează consumatorul se realizează la intrarea în unitate; prin urmare,
măsurile de creare a ambientului pornesc chiar din acest punct.

ln practică, acestor spaţii |i se acordă o importanţă deosebită, deoarece ele creează consumatoru-
lui o primă impresie, bună sau rea, asupra unităţii.

REŢINE!

-Intrarea îndeplineşte, în principal, două funcţii: asigură intrarea si ieşirea din
unitate şi constituie loc de întâlnire sau aşteptare pentru clienţi. Accesul în-
tr-o unitate poate fi direct din stradă sau din holul hotelului,

o La unităţile de categorie superioară, intrarea din stradă se face prin holuri
dotate cu spaţii pentru aşteptare, garderobă şi grupuri sanitare pentru con-

sumatori.

Grupurile sanitare se află la intrarea în unitate i menţinute intr-o stare de curăţenie ireproşabilă,

asigură o bună impresie privind administrarea un

Garderoba unităţilor de categorie superioară are spaţii amenajate corespunzător pentru păstrarea

hainelor. Aceasta se amenajează în imediata apropiere a intrării, având capacitate corespunzătoare

numărului maxim de locuri din unitate.
Aici trebuie să existe numere de ordine, inmanate consumatorilor la sosire; la plecare, aceştia le

restituie şi îşi iau hainele.

Saloanele dau o notă caracteristică ambianţei corespunzătoare servirii preparatelor şi băuturilor

alcoolice şi nealcoolice.
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Ştiai că.. . .7

Intimizarea saloanelor se poate face prin împărţirea capacităţii restaurantului în
mai multe saloane:

o crearea de logii sau separeuri de›a lungul pereţilor;

u crearea de etaje parţiale;

n realizarea unor suprafeţe denivelate.

Asigurarea ambientului se face prin: '

:folosirea de elemente decorative;

o materiale structurale;

-feronerie şi unele elemente de instalaţii;

- sticlă şi diferite elemente din sticlă, tapiţerii, lambriuri.

Diversificarea saloanelor este o cerinţă stringentă, mai ales în cadrul unităţilor din acelaşi complex
hotelier, unde sunt necesare diferite tipuri de saloane.

Saloanele trebuie să asigure, pe lângă funcţia de nutriţie, si pe cea de divertisment, reuniuni, pe-
trecere a timpului liber, în condiţii deosebite, care să asigure starea de bună dispoziţie.

Amenajarea spaţiului din saloane trebuie făcută intr-o astfel de manieră, încât să asigure caracte-
rul de intimitate, sã lase impresia fiecărui consumator că ocupă cea mai bună masă, că serviciile din
restaurant nu-l incomodeaza, ci îl relaxeaza,

Sugestii pen tru aranjarea mobilierului intr-un salon/sală de servire
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Amplasarea salonului de servire se face în apropierea bucătăriei şi a oñciului, dar trebuie ferit de
zgomote, mirosuri şi alte influenţe.

Oficiul este spaţiul care face legătura între saloanele restaurantului, secţiile de producţie şi anexe.

Decoraţiunile florale

Decorarea meselor şi a saloanelor cu florişiplnnte ornamentale a devenit o ce-

rinţă, dacă ţinem cont de faptul că florile şi omul îşi împletesc zilnic existenţa.

Îmbinarea culorilor, a formelor şi a parfumurilor încântă, relaxează şi dă senza-

ţia de implinire sufletească.

Principalele elemente de decor folosite la aranjamentele florale cuprind: flo-
rile, frunzele de ferigă şi stejar, crenguţele de brad, merişor, afin şi alte plante,
muşchii, stuful, spicele de grâu, dar şi scoicile, melcii, pietricele etc.

Fructele şi legumele ~ strugurii cu crenguţă de viţă de vie,

dovlecei turceşti, merele, perele, ştiuleţii de porumb, coacăzele,

gogoşarii, ardeiul iute, usturoiul, ceapa - completează decorul
sau constituie, singure, elemente de decor, ln această situatie,
decorul poate fi întregit cu: obiecte de artizanat, felinare, usten-
sile sau utilaje agricole miniaturale, unelte de pescuit.

'î ' Lumânãrilç reprezintă un element de decor clasic, preţios

într~un coş de masă sau intr-un buchet de aniversare, de Crăciun,

de Anul Nou, fiind apreciate pentru formă şi culoare, ceea ce

permite ca aranjamentul floral să se efectueze şi să se dezvolte în
jurul lor. De asemenea, se pot folosi sfeşnice şi candelabre pentru
decoruri rafinate.

BIE E DE INVENTAR NECESARE PROCE UL

Consola sau masa de serviciu se foloseşte pen-
tru păstrarea rezervelor de liste de meniu, tacã-
muri, pahare, farfurii, lenjerie, oliviere, condimente,
obiecte de inventar mărunte, de care se foloseşte

ospătarul pentru o activitate eficientă.

Aranjarea console/ar presupune acoperirea bla-
tului mesei cu o faţă de masă.

În cazul în care consola are sertare şi este închisă,

de preferinţă cu uşi glisante, obiectele de servire de
rezervă se aranjează pe sorturi, astfel:

o în sertare se aşază tacãmurile, pe rafturi, vese»

la (câte 10-15 bucăţi din fiecare);

s pe blatul mesei, obiectele de servire mai mari
şi cele care se folosesc mai mult (solniţele,

bolurile cu apă pentru clătitul degetelor, na~

proanele, servetele, şerveţelele, luşurile, tă-

vile etc.), precum şi listele pentru meniuri de
rezervă, carnetele cu bonurile de marcaj şi

notele de plată.
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PROCESE DE BAZÄ lN ALlMENTATlE

REŢlNE!

-În unităţile dotate cu încălzitor pentru veselă (loverator), se urmăreşte ca acesta
să fie aprovizionat cu un număr corespunzător de farfurii care urmează să fie
folosite Ia servire.

o Pe măsură ce obiectele de servire se folosesc, se are grijă să ñe completate în
tot timpul serviciului, în aşa fel, ca în permanenţă numãrul lor să fie acelaşi.

Odată cu aranjarea consolei, se pregăteşte şi gheridonul, pe care se aşează faţa de masă, napronul,
spirtiera şi tacãmul de serviciu. ,

Căruciorul pentru tranşarea şi flambarea unor preparate se pregăteşte pentru aceste operaţii, cu

obiecte de inventar specifice (tigăi, sticla de alcool, tacâmuri etc.)

ruşi\ DE LUCRU

lncercuiţi răspunsul corect.

l. Pregătirea salonului de servire in vederea primirii consumatorilor se face:

a) înainte de începerea programului;

b) în timpul programului şi după terminarea acestuia;

c) înainte de începerea şi în timpul programului;

d) după terminarea programului.

m. După terminarea activităţii de servire, feţele de masă se strâng astfel:

a) cele murdare împreună cu cele curate;

b) cele ude şi murdare împreună cu cele murdare;

c) cele murdare câte 9 şi se înfăşoarã într-o altă faţă de masă (a 10-a);

d) în pachete de 10 bucăţi.

3. Pardoseala din mozaic, piatră sau marmură se curăţă astfel:

a) se mătură şi resturile se strâng cu o cârpă umedă sau cu aspiratorul;

b) se mătură, se freacă cu peria şi cu apă săpunită şi apoi se aspiră;

c) se mătură, se freacă cu peria şi cu apă săpunită şi se şterge cu o cârpă groasă din cãnepă;

d) se aspiră şi se şterge cu mopul umed.

4. Pardoseala acoperită parţial sau integral cu covoare sau mocheta se curăţă:

a) cu mătura în permanenţă umedă şi curată; b) cu ajutorul aspiratorului;

c) cu o cârpă umedă; d) cu aspiratorul şi cârpa umedă,

5. La curăţenia sălii de servire se folosesc;

a) detergenti, produse petroliere, dezinfectante;

b) detergenti de vase, săpunuri lichide;
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ACTlVITĂTl SPEClFICE CREÄRH AMBlENTULUI ÎN SALA DE SERVlRE

c) Iavete de vase, detergent pentru curăţat geamurile, odorizante;

d) substanţe chimice.

6. Curăţenia sălii de servire se realizează:

a) săptămânal; b) zilnic;

c) o dată la două zile; d) ori de câte ori este nevoie.

` |_|V. Răspundeţi prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele anunţuri.

AIF 1. Pregătirea salonului în vederea primirii consumatorilor se face in trei etape: înainte de
începerea programului, în timpul programului şi dupã terminarea programului.

AIF Z. Frapierele se aşează în stive, una peste alta, cu gura în jos.

AIF 3. Fetele de masă se strâng pe trei categorii: curate, murdare, ude şi murdare.

AIF 4. Scaunele tapiţate se curăţă cu ajutorul unei cârpe de prafşi se aşază pe blatul mesei.

AIF 5. curăţenia pardoselii din parchet se face astfel: se mătură şi apoi se freacă cu peria şi cu

apă săpunită.

AIF 6. Măturile şi făraşele fac parte din echipamentele tehnice.

AIF 7. Curăţenia generală a sălii se face o dată la douã săptămâni.

AIF 8. Ştergerea prafului se realizează în cadrul curăţeniei zilnice, după 20-30 minute de la

terminarea curăţeniei.

AIF 9.Vitrinele sunt utilaje termice pentru prezentarea şi păstrarea preparatelor.

A/F 10. Loveratorul este un echipament din sala de servire, folosit pentru încălzirea farfuriilor.

lu.” Realizaţi corespondenţa cifră › literă, completând în acest fel spaţiile libere din următoarele

enunturi.

.Aerisirea sălii prin deschiderea
în funcţiunea .......... ..(3)...„

..(1) .......... .. şi a .......... ..(2) .......... ..sau prin punerea

a) instalaţia de ventilaţie;

b) ferestre:

c) uşi.

2. .......... ..(1) .......... .. sau canapelele .......... ..(2) .......... .. se scutură uşor cu ajutorul unei
............. şiapoiseşterg cuo

a) maturi mici;

b) cârpă de praf;

c) tapiţate;

d) scaunele.

3.Covoarele, .......... ..(7) .......... .. şi .......... ..(2) .......... „ sunt scoase afară pentru a fi
..(1) .......... .. şi .......... ..(4) .......... .. cu o cârpă muiată în oţet, reîmprospătându-li-se

culorile.

a) scuturate;

b) scaunele;

c) frecate;

d) canapelele tapiţate.
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lv.” Prin completarea următoruluijoc de cuvin te lrebus), veţi abţinepe verticală n umele spaţiului

unde se servescpreparatele şi băuturile alcoolice şi nealcolice.

1
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i. Se foloseşte pentru păstrarea rezervelor de liste meniu, tacâmuri etc.
2. Pregătirea care începe de la domiciliul lucrătorului, începând cu baia generală

3. Poate ñ din mozaic, piatră sau marmură

4. Ospătarul trebuie să cunoască de preparate şi băuturi din unitate
5. Altă pregătire care se referă la cămaşă, bluză etc.

V, r' Prin completarea următoruluijoc de cuvinte (relzus), veţi obţinepe verticală numele spaţiului

care face legătura intre saloanele restaurantului, secţiile de producţie _si anexe.
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1. Activitatea de aranjare a meselor şi saloanelor cu flori şi plante
2. Activitate ce urmează după curăţenia generală

3. Operaţie care se realizează prin strângerea sau deşurubarea suporţilor speciali de la mese

4. Locul unde se studiază şi discută lista de meniuri şi băuturi din unitate
5. Factorul care influenţează receptionarea informaţiei vizuale
6. Element de decor clasic, apreciat pentru formă şi culoare

_VÄL . ln coloana A suntprezentate cîteva echipamente şi obiecte din sala de servire, iar în coloana
B, descrierea acestora. Asociati cifrele din coloanaA cu literele din coloana B.

A B

1.Conso|a a) are sertare şi este închisă, de preferinţă cu uşi glisante; obiectele de
2_ Cămciomţ servire, de rezervă se aranjeaza pe sorturi.

pemm „anşme b) se aduc în număr mai mare sau mai mic, în funcţie de numãrul şi spe-
ş; nambare cifîcul meselor.

l c) se pregăteşte pentru aceste operaţii, cu obiecte de inventar specifice
(tigăi, sticla de alcool, tacâmuri etc.).

d) Lasă impresia ñecărui consumatorcă ocupă cea mai buna masă, că ser-

viciile din restaurant nu-I incomodeaza, ci îl relaxează.

3. Obiecte pentru
decorarea mesei
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ACTlVlTĂTI SPECIFlCE CREĂRIl AMBlENTULUI ÎN SALA DE SERVIRE

' Activităţi de lucru în echipă:

1. organizaţi-vă în grupe de 5-6 elevi şi efectuaţi operaţiile de curăţenie în sala de servire, având
în vedere următoarele:

- un elev va fî şef de sală; o 2-3 elevi vor fi ospătari şi -doi ajutor de ospătar/picol.

2. stabiliţi sarcinile de lucru pentru fiecare elev, discutaţi-le şi respectaţi-Ie,

3.Ana|izaţi dacã au fost respectate regulile care stau la baza efectuării acestor operaţii, faceţi

completările necesare.

TEST DE EVALUARE

i punct din oficiu

__l._j Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. 1,5 puncte

i. Gheridonul este:

a) o masă pentru servirea in faţa clienţilor;

b) o masă pentru servirea mai multor clienţi;

c) o masă pentru servirea la mese oficiale;
d) o masă pentru servirea preparatelor lichide.

N . Într›un salon de servire, se recomadă ca limita pentru umiditate să se incadreze în următorii

parametri:

a) 30-60%;
b) 30-70%;
C) 50~70%;
d) 40~70%.

. lntimizarea spaţiilor de servire presupune:

a) crearea de Iogii sau separeuri de-a lungul pereţilor;

b) folosirea de elemente decorative;
c) folosirea de materiale structurale;
d) folosirea de elemente din sticlă.

Lu

7 II. Răspundeţiprin A (adevărat) sau F (fals) la următoarele enunţuri. 2,5 puncte

AIF 1.Consola, sau masa de serviciu, se foloseşte pentru păstrarea rezervelor de liste meniu,
tacamuri, pahare, farfurii.

AIF 2. curăţenia generală a sălii se face o dată la două săptămâni.

AIF &Ştergerea prafului se realizează în cadrul curăţeniei zilnice, după 20-30 minute de la

terminarea curăţeniei.

A/F 4. Oficiul este spaţiul care face legătura între saloanele restaurantului.

AIF 5, Saloanele trebuie să asigure, pe lângă funcţia de nutriţie, şi pe cea de divertisment.

l
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l i. pregătirea

personalului

2. aranjarea mesei

3. aşteptarea

clienţilor

4. activitatea
de curăţenie

5. aranjarea spaţi-

ului de servire

PROCESE DE BAZÄ iN ALIMENTATlE

B

a) amenajarea spaţiului din saloane trebuie făcută într-o astfel de mani-
eră, încãt să asigure caracterul de intimitate, să lase impresia ñecărui

consumator că ocupă cea mai buna masă, că serviciile din restaurant
nu-I incomodeaza, ci îl relaxează.

b) decorarea saloanelor cu flori plante ornamentale.

c)instruirea personalului din subordine, asigurarea echipamentului de
lucru necesar, aprovizionarea cu materiale şi funcţionarea echipamen-
telor tehnice.

d) începerea programului de funcţionare a unităţii, care este anunţat prin
afişare la uşa de Ia intrare. Fiecare chelner împreună cu ajutorul său

stau în mijlocul raionului de care răspund, chelnerulîntre mese, iar aju-
torul lângã consolă. Şeful de sală stă în apropierea intrării în salon.

e) operaţiile efectuate de cãtre întregul personal, verificarea locului de
muncă; cunoaşterea sortimentelor de preparate şi băuturi.

f) operaţiile ce se pot efectua în echipă (brigadă) sau în mod individual.
În cazul în care această activitate se desfăşoară în echipă, fiecare lucră-

tor in parte efectuează aceleaşi operaţii pentru întregul salon.

ln coloana A sunt prezentate activităţile desfăşurat în sala de servire, iar în coloana B,

l descrierea acestora. Asociaţi cifrele din coloana A cu literele din coloana B. (2,5 puncte)

lV.__ Descrieţi modul de completare a consolei cu obiecte de inventar, necesare procesului de

SBÎVÎIE G COHSUMGÎOTÎIur .
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Materii prime şi auxiliare
folosite în alimentaţie

STRUCTURA CAPITOLULUI

4.1. Clasificarea materiilor prime şi auxiliare folosite în alimentaţi .

4.1.1. Materii prime de origine vegetală

4.1.2. Materii prime de origine animală

4.1.3. Materii auxiliare

REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII: CUNOŞTINŢE. ABILITAŢI ŞI ATITUDINI

Dupã parcurgerea acestui capitol, conform Programel,Anexa 3 la OMENCS nr.4457/05.07.2016,
elevii vor dobândi următoarele cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini, conform standardului de Pre-
gătire Profesionale, Anexa 4 la OMENCS nr. 4121/13062016:

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

6.1.6. Clasificarea 6.2.7. Verificarea l 6.3.4. Implicarea activă şi responsabilă

materiilor materiilor prime l în gestionarea corectă a

prime şi vegetale şi l stocurilor de materii prime
auxiliare animale, precum 1 necesare în procesele de
utilizate în şi a materiilor j producţie din alimentaţie şi

alimentaţie, auxiliare folosite în g în completarea documentelor
alimentaţie. necesare.

l

I 4.1 SIFICAREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE FOLOSITE
IN ALIMENTAŢIE

* .1.1. MATERIILE PRIME DE ORIGINE VEGETA

cereale;
. crupe;
. pastefăinoase;

legume;
fructe;

. zahănamidon,miereglucoză;

. grăsimivegetale;

. condimente şi stimulente.

1.

2
3
4.
5.
6
7

8



PROCESE DE BAZÄ iN AţlMENTATlE

1. CEREALELE -sunt principalele plante de cultură din care se obţin produse ce intră în alimentaţia

omului.
cerealele sunt plante agricole anuale care fac parte,
în marea lor majoritate, din familia gramineelor. Ele

se cultivă pentru boabe - bobul reprezintă fructul
format dintr-o sămänţă învelitã în mai multe straturi
protectoare.

Principalele tipuri de cereale sunt: grâul, secara, orzul,
ovăzul, porumbul, orezul, meiul şi hrişca.

Structura anatomică a boabelor de cereale se compune din: pericarp, perisperm, strat aleuronic,
endosperm, cotiledon, tulpiniţă, radicelă, embrion şi barbă (perii).

Secţiune Iongitudinalã - bob de grâu

BOABELE CEREALELOR se aseamănă ca structură fi-
ind formate din cinci părţi distincte. Unele specii de cere-

E b i . . . „ „ .

m "ml" ale ca orezul, ovazul au bobul imbracat in invelişul floral
?wsîêlmwl _ (pleava). Invelişul este format din pericarp (stratul exteri~
tratu aeuronic - - A - I > - *- ~

Tegumemul or) şi perisperm (invelişul seminal) şi conţine celuloza şi

perimpu' săruri minerale. Stratul aleuronic conţine proteine, săruri

minerale şi vitamine. Miezul sau endospermul conţine o

cantitate mare de amidon. Germenul sau embrionul con-

ţine o cantitate mare de protide, lipide, glucide, vitamine
şi alte substanţe nutritive.

Compoziţia chimică - bob de grâu

Emlrdunul COMPOZIŢIA CHIMICĂ A CEREALELOR este asemănă-
rllînemulu: _ A_ _ _

xuhaknlnyue toare, diferenţiindu-se numai proporţia unor componente
A „m m„,„„m„„ de la o cereală la alta. Componenta principală este amido-l!

“i“`“""`”“`* " “m” nul, în proporţie de 23-78%.

spam! alexu-ouă:
cantine multe'
- subuaniexnimale
.. albul-im: lumini:

Învdnw' imun Eudnspcnnul
amp-i: min.» ' mis-ne mim.
_. ummnţenedzymriile - mmm

Compoziţia chimică a boabelor de cereale: în compoziţia cerealelor intră toate principiile nutritive,
dupã cum urmează:

l l _

Denumirea cenuşă Proteine ; Lipide l Gluade M]
_ , , o ţ po_ _ez ,.„_..,„ê-, ,. -

Cereale' % /° % Celuloză Amidon l Zaharoză

Grãu l,7-1,8 1,6-1,7 10-15 ` 1,6-l,9 68,540 ` O,l-0,15

Secarã 1,6-1,8 1,2-1,8 9-14 2,1 66,8 3,9

Porumb 1,5-1,8 5-6 7-13 Z,5-3,0 71-78 1,7-3,5

Om . 4,5-s 1,5-1 ,s 6-1 o i 10-11,5 71,2-76 e

nedecorticat ţ ţ

Orz 3,3-5 l 1,8-2,6 10-16 l 4,5-6 65-68 6-7
78



MATERiI PRiME i AUXiLIARE FOLOSiTETN ALiMENTATiE

Apa se găseşte sub formă higroscopică, deci cantitatea ei variază în funcţie de mediu, cu valori
cuprinse între 10-14%.

substanţele minerale se găsesc în cea mai mare parte în înveliş şi sunt reprezentate de Ca (calciu),
Mg (magneziu), K (potasiu).

Ştiai că... ?

oO parte din acidul fosforic din boabele de cereale se găseşte in combinaţii

organice, subformă de fitină, iarîn embrion şiîn stratul aleuronic, ca fosfatide.

o Aciditatea făi ii se datorează acidului fosforic, care rezultă prin acţiunea fosfata-
zei asupra compuşilor organici fosfataţi şi influenţează calitatea acesteia.

substanţele azotoase sunt reprezentate de: albumine, globuline, prolamine, gluteline, Albu-
minele se găsesc în embrion. Globulinele se găsesc în tot bobul. Prolaminele şi glutelinele se găsesc în
cea mai mare parte în orez.

Glucidele sunt distribuite astfel: amidonul in endosperm; celuloza şi hemiceluloza în stratul
aleuronic; zaharurile în germeni,

Lipidele se găsesc in cea mai mare parte în embrion şi stratul aleuronic, sub formă de trigliceride.

Vitaminele se găsesc în cea mai mare parte în embrion şi stratul aleuronic şi sunt reprezentate de:
vitamina E (150450 mg%), Bl, B2, B3 şi B5. La măcinare, vitaminele trec aproape în totalitate în tărâţe.

REŢINE! M
Pâinea obţinută din făină

integrală este mai bogată

în vitamine şi săruri mine-
rale decât pâinea albă,

Enzimele au rol important în timpul depozitării cerealelor şi a produselor de măcinare (făina,

mălaiul). Cea mai importantă enzimă este amilaza, care hidrolizează amidonul şi are un rol decisiv în
fabricarea pâinii.

2. CRUPELE

Sunt produsele obţinute prin prelucrarea boabelor de cereale printr-o tehnică specială. Valoarea
nutritivă a crupelor este determinată de conţinutul ridicat in amidon, substanţe proteice, lipide şi sub-
stanţe minerale.

O caracteristică principală a lor este că fierb repede şi prin fierbere cresc în volum şi greutate de
3-3 V2, îşi modifică proprietăţile gustative, devenind plăcute la gust. Ele se asimilează uşor, se utilizea-
ză mult în alimentaţie, fiind recomandate pentru toate vârstele.

Preparatele din paste sunt săţioase, pentru că digestia lor durează 10-12 ore.
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PROCESE DE BAZÄÎN ALlNlENTAŢlE

; Întregi, decorticate şi şlefuite, uneori polizate t I
ş Normal& -orez şiorz l

` Fragmentate - griş, mălai, brizură de orez

l _ Naturale . _Oäjteîñjlgiîdş mă? . v c_

t Dupa Laminate
` modul de Prăjite -fulgi de porumb, de grâu

1 CRUPE “Mine” Din orez
ţ Expandate '

l Din porumb
` , __

Tapioca (din manioc) '

Artiñciale '"

Orez artificial (din amidon)

Grâu arpacaş, griş, pufarin

După Bre: W glasat, şlefuit, fulgi, expandat

mateflã Orz arpacaş -

primă

Ovăz fulgi

Porumb mălai, fulgi, pufuleti `

FĂINA

Se obtine prin macinarea boabelor de grau, secara, în morile cu va|ţuri.În alimentaţie se utilizează

in mod obişnuit făina de grâu. '

Cu cât o făină este mai ñnă, mai albă, cu atăt va contine mai mult amidon şi mai puţine substante
proteice.

REŢINE! ţ

Făina neagră conţine mai puţin amidon şi mai multe substanţe proteice, ce- g
luloză, cenuşă, substanţe grase, care se găsesc în cantitate mare în straturile
exterioare ale bobului. j

I

în functie de gradul de extractie, făina se clasifică în trei categorii:

o Făina de extractie simplă, albă: 0-10%; 0-30%;

o Făina de extractie intermediară: 30-60%; 70-85%

o Făina de extractie neagră: 10-1 00%; Z0~l0O%;

Prin grad de extractie se întelege cantitatea de făină rezultată în urma măcinării a 100 kg de boa-
be de grâu.

O altã clasificare se face în functie de continutul de minerale (cenuşă) al făinii, exprimat în mili-
grame/100 g făină substantă uscatăTipurile de făină de grâu fabricate în România sunt prezentate în
tabelul următor:
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MATERll PRlME Sl AUXIUARE FOLOSiTE ÎN ALlMENTATlE

Grupă ţ Tip cenuşă la s.u. % max

M 5 480 0,48 47

_ _ _ Superioarä tip 000 0,48
FAINA ALBA

550 0,55

7 7 W 7650 Îîias 7

FĂINÄ SEMIALBÄ 7 ”M3207 OBO
900 0,90

1250 1,25

FĂINĂ NEAGRA r* a 7 " ~ w' 7 r* 'a a

1350 1,35

1750 1,75

FÄINÄ DIETETICĂ ' " '"7" " ' ' ' ' "

dietetică ` 2,20

Compoziţia chimică a făinii de grâu

Făina de grâu are o compoziţie complexă. Ea conţine componente chimice şi biochimice în pro-
porţii ce depind de extractie, soiul grâului, gradul de maturizare biologică, condiţiile agro-climatice de
cultură şi de depozitare dupã recoltare. Repartizarea neuniformă a acestor componente în bobul de
grâu determină variaţia compoziţiei chimice şi biochimice a făinurilor cu gradul lor de extractie.

Făina are un conţinut de umiditate de 14-14,5%, iar substanţa uscată este formată din proteine,
glucide, lipide, săruri minerale, vitamine, pigmenţi, Compoziţia chimică a făinii de grâu este prezentată

în tabelul de maijos:

Glucide
%

a 777 7* 7 g
E s *ă B* s 'â 'a â te*
l U a 'U :a 3 5 "

'ă ş â 'a ,

< N u g ›

1616576112557 N 0,63 12,1 69,35 1,36 0,29 2,92 1,57

Făinã intermediară 0,83 12,71 68,45 1,50 0,39 3,36 1,98

Făină neagră 1,26 12,94 62,73 1,98 1,36 4,72 2,11
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Foarte important pentru alimentaţie este şi cunoaşterea faptului că, în cereale şi produse din ce-

reale găsim şi gluten.

Glutenul este un amestec de proteine care se găseşte in grâu, orz, secară etc. De obicei, este folo-
sită în panificaţie ca aditiv, deoarece glutenul se„ţine"de dioxidul de carbon eliberat de drojdie şi ajută

la creşterea produselor de panificaţie.

Glutenul determină elasticitatea aluatului, ajutând ca acesta să devină elastic, pufos şi frumos
crescut. Glutenul mai poate fi găsit şi în paste fainoase, bere, medicamente, pastă de dinţi, îngheţată,

maioneză, mezeluri.
Determinarea glutenului constituie o analiză foarte importantă, deoarece însuşirile de panificaţie

ale făinii depind de cantitatea si calitatea glutenului. '

Ştiai că. . . ?

...mulţi oameni evită grâul şi alte cereale cu gluten, în necunoştinţă de cauză, iar
acest lucru îi privează de unele componente importante şi necesare în alimentaţia

umană, precum fibrele alimentare, care se găsesc in cantitate mare mai ales în ce-
realele integrale.

Utilizările făinii în alimentaţie:

o ca materie primă la fabricarea pâinii, a produselor de panificaţie şi patiserie-cofetărie e constitu-
ie materia de bază în prepararea unor aluaturi, blaturi.

›în unităţile de alimentaţie publică, la obţinerea unor preparate culinare: sosuri, aluaturi, compo-
zitii pentru prăjit, la tapetarea cărnii în vederea obţinerii şniţelului.

Făina de secară, folosită din ce în ce mai mult pentru obţinerea produselor de panificaţie, datorită

valorii sale nutritive deosebite:

n substanţe proteice: 11,57%

o Lipide: 2,08%

o Glucide: 69,61%, din care celuloză 1,59%

o Substanţe minerale:1,44%

MĂLAIUL SAU FÄINA DE PORUMB

o se obţine prin măcinarea boabelor de porumb.

În funcţie de procedeul folosit la măcinare, se cunosc două

tipuri:

o mălai grişat (extra), cu granulele mari, culoare galbe-
na-portocalie, fără urme de tărãţe;

o mălai superior, cu granulele mai mici de culoare galbe-
nă-portocalie, cu uşoare urme de tărãţe.

Valoarea nutritiva/energetică

Are valoarea energetică mare (320 kca|/10O g), valoarea biologică este mică. În alimentaţie se rea-

lizează garnitura mămăligă pentru sarmale cu carne de porc, pui la ceaun, sau se asociază cu alte
alimente care conţin proteine superioare, ca: lapte, brânză, ouă, carne.
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Se obţine concomitent cu făina albă, prin macinarea grâu-
lui la morile cu valţuri, făină 28% şi griş 2%. Componentele
principale ale grişului sunt: amidon, substanţe proteice.

Caracteristici. Culoarea albă-gãlbuie, gustul dulceag, miro-
sul plăcut, granule uniforme de diferite mărimiÎn alimenta-
ţia copiilor se utilizează gris cu adaos de săruri de calciu 1%,

denumit calciu griş.

N Utilizare:

o la pregătirea grişului cu lapte;

o la obţinerea găluştelor din griş, a budincilor etc.

PESMETUL

o Felie de pâine sau de cozonac uscată sau prăjită

u Pâine (albă) uscata, măcinată

Utilizare:

o la prepararea şniţelelor, tapetarea formelor pentru musaca, budincă etc.

OREZUL

Se obţine prin prelucrarea bobului de orez brut ~ decortica-
rea, şlefuirea, polizarea şi glasarea bobului. ln urma prelu-
crării orezului, se obţin sorturile slefuit şi glasat.

În general, orezul cu bobul scurt este bun pentru budinci,
cel cu bobul potrivit este bun pentru rizoto, iar orezul cu

bobul lung pentru salate, garnituri (boabele nu trebuie să

se lipească).

Sortimente de orez:

o Orez basmati- cu bob lung, decorticat şi şlefuit, are o aromă deosebită după ce este fiert, iar
bobul rămâne afânat.

o Orez brun - este decorticat doar de coaja tare, exterioară. Conţine mai multă vitamina B şi mai

multă fibră decât orezul alb.

c Orez american cu bobul lung - unul din tipurile de orez foarte folosite; când este ñert, boabele
rămân separate.

o Orezpentru budinca- este o varietate cu bobul scurt, rotund, folosit pentru budinci, foarte gus-
tos. Poate absorbi mult lichid şi dã o consistenţă cremoasă atunci când este fiert.

o Orez sălbatic - reprezintă, de fapt, semintele unei plante erbacee sălbatice din America de Nord.
Boabele crapă în timpul fierberii, dar sunt foarte hrănitoare şi au un gust de nucă, foarte plăcut.
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- Orez de Camargue (Franţa) ~ nedecorticat, de culoare roşie, cu bobul rotund, cu o consistenţă

lipicioasă, cremoasă şi cu gust de nucă.

o Orez pentru rizoto - este italian; cele mai cunoscute varietãti sunt camara/i şi arboria; îşi menţi-

ne bine forma în timpul ñerberii şi absoarbe mult lichid.

Utilizări culinare:

o la pregătirea garniturilor;

o la pregătirea dulciurilor de bucătărie;

a la obţinerea tocăturilor; .

o ca adaosuri la preparate lichide - supe, ciorbe.

3. PASTELE FÄINOASE

Sunt produse obţinute din aluat nedospit preparat din făină şi apă. Uneori, în funcţie de sortiment
şi reţetă, se mai introducîn conţinutul Ior unele adaosuri, cum arti: ouă, pastă de roşii, spanac etc.

Clasificarea pastelor făinoase

54"" ' ,

- i'
l. Dupã aspect: i 0 4

'A

r: r.» 'Mt'
l.netede l melcişorLspaghete, macaroane

„

2. cu denivelari l lazane, scoici

II, După forma obţinută în urma modelarii:

1. paste făinoase lungi macaroane, spaghete, lazania

2. paste făinoase medii fidea, tăietei

3. paste făinoase extra melci, spirale, funduliţe, scoici, stelute

lII. După compoziţie:

l. paste făinoase simple obţinute doar din făină şi apă

2. paste făinoase cu adaos de ouă, spanac,
pastă de tomate etc obţinute din făină, ouă, spanac, pastă de tomate

3. paste făinoase cu adaosuri nutritive lapte, carne

4. paste făinoase cu adaosuri pentru
. „ „ . . . . | ume,fr te ierbu 'aromate
Imbunatatirea gustuluişnaromei eg u( ' n

5. paste făinoase obtinute din alte făinuri porumb, orez, hrişcă
a
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IV. După structură:

l. cu structură compactă plină în secţiune spaghete, fidea

2. cu goluri în interior sub formă de tub macaroane, melci

3.unsingurfir fidea

4. din două sau mai multe fire fidea, impletite, răsucite

Ţ Utilizãri culimBL
o la pregătirea garniturilor;

o pregătirea unor dulciuri de bucătărie, dulciuri de patiserie;
o ca adaosuri la preparate lichide ~ supe, ciorbe, sosuri;

:în asociere cu alte alimente - brânză, carne, peşte, legume.

4. LEGUMELE

Legumele sunt materii prime de origine vegetală folosite în alimentaţie şi apreciate pentru valoarea
lor nutritivă şi gustativă şi pentru contribuţia pe care o au în diversificarea sortimentului de preparate
culinare. Ele constituie o sursă importantă de săruri minerale, glucide, vitamine, acizi organici. Totodată,
legumele, prin alcalinitatea lor, neutralizează aciditatea excesivă din organism, generată de consumul
de carne sau alte alimente de origine animală şi asigură echilibrul acido-bazic al organismului.

Clasificarea legumelor se face, în funcţie de partea comestibilă folositã, în următoarele grupe:

l

` morcovi, pătrunjel rădăcină, ţelină, ridichi de lună,
i.Rădăcinoase .. . . . „

ridichi negre, sfecla roşie, pastarnac

2. Bulbifere (bulboase) ceapă, usturoi, praz

3. Tuberculifere cartofi, napi, batat

varză albă, varză roşie, varză creaţă, varză de
Bruxelles, Conopidă, gulie

w777 lƒwpătlăgele roşii, pătlăgele vinete, ardei gras, cap'
' *~-- " ' 5. Fructoase (cu fruct) gogoşar, iute, dovlecei, castraveti, pepeni verzi,

LEGUME pepeni galbeni

4. Vărzoase (crucifere)

6. Păstăioasehmidonoase) fasole verde, mazăre verde, bame, bob, Iinte

spanac, salată verde, cicoare de grădină, Iobodă,
7. Frunzoase „ . .

macriş, ştevie, rucola

mărar, pătrunjel, hasmaţuchi, ţelină-frunze, cimbru,
8. Condimentare . .

tarhon, leuştean, oregano, rozmarin, coriandru

9. Perene hrean, sparanghel

i 10. Ciuperci ciuperci comestibile
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Legumele conţin o cantitate mare de apă (72-96 %) şi glucide sub formă de glucoză, fructoză,

zaharoză, amidon, celuloză. Proteinele se găsesc în cantităţi mici în legumele verzi şi în cantităţi apre-
ciabile în leguminoase. De asemenea, şi procentul de lipide este mic, între 0,1 şi 0,4 %, cu excepţia le-
guminoasei soia. Vitaminele şi substanţele minerale se găsesc în cantităţi corespunzatoare, in special
în legumele verzi. Legumele mai conţin: pigmenţi, arome, acizi (malic, tartric, citric), enzime, substanţe
tanante.

Valoarea alimentară a legumelor este strâns legată de compoziţia chimică; legumele constituie o

sursă importantă de apă, substanţe minerale, vitamine şi celuloză.

4.1. LEGUMELERĂDĂCINOASE

Sunt cultivate pentru rădăcina loringroşatã, iar unele şi pentru frunzele lor aromate (pătrunjelul şi

ţelina). Sunt bogate în glucide, uleiuri eterice, săruri minerale şi vitamine.
Din această grupă fac parte: morcovul, pătrunjelul, păstârnacul, ţelina, ridichile de lună, ridichea

neagră şi sfecla roşie.

Morcovulare culoarea portocalie spre roşcat, pulpa fină, suculentă, dulce, se

consumă atât în stare crudă subformă de suc de morcov, salată de crudităţi,

cât şi prelucrat termic, intrând în componenţa unor preparate culinare ca:

supe, ciorbe, soteuri, ghiveci, budinci.

Păfrunjelul se cultivă atãt pentru rădăcinile aromate şi bogate în substanţe

nutritive, cât şi pentru frunze. Se consumă atât în stare crudă, sub formă de
suc, salată de crudităţi, cât şi prelucrat termic, intrând în componenţa unor

preparate culinare ca: sosuri, supe, ciorbe, ghiveci.

Păstârnacul se cultivă pentru rădăcina lungă, îngroşatã la partea superioară,

de culoare alb-gălbuie, suculentă, cu gust şi aromă specifică. Are aceleaşi

utilizări ca şi rădăcina pătrunjelului, dar este mult mai aromat,

Ţelina se cultivă atăt pentru rădăcină, cât şi pentru frunze. Se consumă în
stare crudă sub formă de salată şi în diferite preparate culinare cum ar fi:
sosuri, supe, ciorbe, ghiveci, mâncare de ţelină, conserve. Conţine mai multă
vitamina C decât spanacul.

Ridichile de lună se cultivă pentru rădăcinile suculente şi gustul plăcut, uşor

înţepător dat de sulfura de alil. Cele mai cunoscute sunt ridichile de lună,

de vară şi de iarnă. Se consumă numai în stare crudă la salate, se folosesc la

decor, asociate cu brânză (caş, telemea). Frunzele se pot folosi la ciorbe, dar
si la salate.

Sfecla roşie este apreciată pentru valoarea sa nutritivă şi gustativă, culoarea
roşie este dată de pigmenţi (antocian). Se foloseşte atât în stare crudă, sub
formă de sucuri, salate, dar şi prelucrata termic: la ciorbe, salate, garnituri.
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4.2. LEGUMELE BULBIFERE

Din această grupă fac parte ceapa, usturoiul şi prazul, de la care se consumă bulbul şi frunzele
când sunt tinere. Spre deosebire de alte legume, acestea au miros şi gust specific, datorită conţinutului

de uleiuri volatile, substanţe cu acţiune antimicrobiană, numite fitoncide. Acestea se mai numesc şi

antibiotice naturale.
Legumele bulbifere conţin în cantităţi mici proteine, glucide, acid fosforic, săruri minerale de cal-

ciu şi vitamine.

Ceapa se cultivă atât pentru bulb, cât şi pentru tulpina falsă şi pentru
frunze. Se consumă in stare crudă, dar intră şi în componenţa diferite-
lor preparate culinare: preparate lichide, preparate de felul ll etc.

Usturaiulare bulbul alcătuit din mai mulţi bulbi prinşi pe un disc cen~

tral. Se foloseşte crud, la sosul de usturoi (mujdei), la conserve, la dife-
rite sosuri şi preparate de felul II. Gustul iute este dat de sulfura de alil.

Prazulare bulbul puţin dezvoltat, cu o Iulpină falsă, formată din frunze
cărnoase şi suculente cu gust dulceag. Se foloseşte în stare crudă şi la

diferite mâncăruri.

FenicuIuI-tulpina şi bulbul pot fi consumate sub formã de salate, ală-

turi de unele gustări reci, se pot frige la grătar şi atunci însoţesc friptu-
rile, sau se pot adăuga în sosul de roşii cu usturoi,

Cartofii sunt legumele cele mai apreciate, mai ales
de tineri. De la aceaste legume se folosesc tuberculii,
părţi îngroşate ale extremităţilor tulpinilor subterane,
în care se găsesc acumulate substanţele de rezervă, în
special amidonul. Cartofii mai conţin proteine, vitami-
ne şi săruri minerale.

Principalele soiuri de cartofi sunt:

n galben timpuriu cu forma rotundă, puţin turtită pe margini, tuberculii mari, coaja galbenă, mie-
zul galben, rezistenţi la fiert (recomandaţi pentru piureuri).

n roz de vară cu forma alungită ovală, uşor turtită lateral, cu coaja subţire de culoare roz, pătată cu

galben, miezul alb, cu inel roz, rezistent la fierbere (recomandaţi pentru salate).
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o ghiulbaba cu tubercu/ilungi, suprafaţă neregulată, culoare roz, coaja subţire şi netedă. Nu se sfă›

râmă la fiert. Au miezul alb şi foarte gustos.

-săpunari, soiul cel mai răspândit, cu coaja netedă şi subţire, colorată în roz şi cu miezul alb, cu

ochiuri mari; nu se sfărãmă la fiert.

Utilizări culinare:

o se consumă doar trataţi termic, intră în componenţa diferitelor preparate culinare: supe, ciorbe,
salate, garnituri, soteuri, piureuri, prăjiţi, budinci, preparate de felul Il.

.7Ştiai că

-napul a fost cea mai răspândită Iegumă şi princi-
palul aliment pe masa de iarnă a europenilor şi a

rusilor timp de secole întregi. Napul provine din
Siberia. Există multe varietăţi ale napului, care difeA

ră după formă, culoare şi dimensiunile rădăcinilor.

Napul preferă regiunile reci. Se cultivã uşor, nu este
„mofturos" faţă de sol şi creşte în 2 luni. Astfel, în-
tr›un sezon se pot obţine 2-3 recolte.

obatatul sau cartoful dulce este o Iegumă comestibilă, cu gust dul-
ce-făinos. Cultivat pentru tuberculii asemănători cu cartofii obişnu-
iţi, Batatul este o Iiană care se intinde pe pământ (la fel ca dovlea-
cul). Tulpinile lui se înrădãcinează la noduri, se îngroaşă puternic,
formând tuberculi albi, portocalii, roz sau roşii. Au aceleaşi utilizări

ca şi cartofii.

4.4. LEGUMELE FRUNZOASE

Legumele frunzoase sunt cultivate pentru frunzele bogate în vitamine, săruri minerale şi glucide,
Datorită conţinutului mare de apă nu sunt rezistente la păstrare şi transport. Cele mai cunoscute sunt
salata verde, cicoarea de grădină (andivele), spanacul şi loboda.

Salata verde se cultivă pentru frunze, se cunosc mai multe varietăţi:

lăptuca, marula, salata foi şi salata aurie. Se foloseşte crudă sub formă

de salată, salată asortată, ca decor la diferite preparate reci (gustări,

antreuri), la ciorbe.

Cicaarea de grădină (andivele) se foloseşte de obicei crudă sub formă

de salată simplă sau cu adaosuri. Este apreciată pentru gustul uşor

amărui şi pentru conţinutul de vitamine. În 100 g de frunze de andive
se găsesc: apă - 90%, glucide ~ 6,5% (fructoză 1%, glucoză 1%,

inulină 1%, fibre vegetale 3%), proteine - 1,5%, lipide - 0,2%, vitami-
na C - 7 mg, substanţe minerale ~ 1,1% (calciu 50 mg, magneziu 20 mg,
potasiu 310 mg, fosfor 30 mg, zinc 0,8 mg, mangan 0,5 mg), substanţe
amare cu proprietăţi tonic aperitive, substanţe amare (Iactucina,
Iactupicrina).
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Spanacul este apreciat pentru conţinutul în vitamine şi săruri minera›
Ie (ñer, fosfor, calciu).
Se utilizează la: salate, piureuri, sufleuri, budinci.

Lobada se consumă când frunzele sunt tinere şi foarte proaspete. Este
apreciat atât soiul cu frunze roşii, mari şi fragede, cât şi cel cu frunze
verzi. Se foloseşte la ciorbe, borşuri.

4.5. LEGUMELE VĂRZOASE (crucifere)

Legumele vărzoase sunt apreciate pentru conţinutul bogat în substanţe minerale, glucide, sub~

stanţe proteice, provitamina A şi vitaminele C, B1, B2.

Din această grupă fac parte: varza albă, varza creaţă, varza de Bruxelles, varza roşie, conopida,
gulia.

Varza albă se consumă în stare crudă sub formă de salată, salată asortatã se fo-
loseşte la obţinerea garniturilor, preparatelor lichide, sufleurilor, preparatelor de
felul ll. De asemenea se poate conserva prin murare şi sub această formă se folo-
seşte ca salată, garnitura de varză călită.

Varza creaţã, denumită astfel datorită frunzelor care sunt încreţite, este mai dul-
ce decât varza albă şi are căpăţâna mai mică şi înfoiată, Are aceleaşi utilizări ca şi

varza albă.

Varza roşie, spre deosebire de cea albă, contine o cantitate de până la 8 ori mai
mare de vitamina C, pigmenţi coloranţi. Se foloseşte ca salată crudă şi se poate
marina pentru iarnă, având aceeaşi utilizare.

Varza de Bruxelles este mică, are dimensiunea unei prune, este de formă sferică.

Verzişoarele sunt dispuse pe lujer în formă de ciorchine. Se foloseşte ca garnitura
la preparate din carne de porc, dar şi la conserve.

Conopida se cultiva pentru inflorescenţa falsă, formată din lăstari nedezvoltaţi.

Se consumă conservata în oţet sau saramură şi la diverse preparate: supe, ciorbe,
creme, garnituri (soteuri), sufleuri.
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Broccoli este o sursă bogată de vitamine şi de substanţe minerale -în special
potasiu, calciu, fosfor, acid folic, fier, beta-caroten şi compuşi de sulf. Consumul
de broccoli asigură apărarea imunităţii organismului, prevenind anemia, infecţi-

ile, bolile de ficat şi întârzie îmbătrânirea. Broccoli este plin de proteine, fiind un

excelent substituent pentru alimentele din carne.

Gulia se aseamănă ca valoare nutriti ă cu conopida; se foloseşte tulpina îngro~
şată, sub formă de salată crudă, dar şi prelucrată termic la: supe, ciorbe, umplută
cu carne etc. »

4.6. LEGUMELE CU FRUCT (fructoase)

Din aceastã grupă fac parte: pătlăgelele roşii, pătlăgelele vinete, ardeii, castraveţii, dovleceii, pepe-
nii verzi şi galbeni. De la aceste legume se consumă fructele, acestea prezentând însuşiri specifice ca

valoare nutritivă, structură şi gust.
Legumele cu fruct se caracterizează prin conţinutul în substanţe nutritive şi anume: glucide uşor

asimilabile, proteine simple, acizi organici, săruri minerale (fier, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, clor),
vitamine (provitamina A, C).

Pătlăgelele roşii (roşiile = tamatele) au fructul de culoare roşie sau galbenă

de forme diferite, foarte zemos şi cărnos, acoperit cu o pieliţá subţire cerată,

cu suprafaţa netedă sau cu muchii. Se consumă coapte, când au ajuns la

deplina maturitate, sub formă de suc de roşii, salată simplă sau asortata,
asociate cu branzeturi, prezentate la gustări împreună cu ardei şi castraveti, l

simple sau umplute cu diferite paste, ca decor la alte salate (vinete, ardei
copţi, ouă), la sosuri, supe, ciorbe, preparate de felul lI, conserve.

Pătlăgelele vinete au culoarea violet-roşiatică sau neagră lucioasă, cu forma
alungită, cilindrică sau ovală. Se consumă numai tratate termic, sub formă

de salate sau umplute cu carne, sub formă de musaca, ghiveci. Pe piaţă exis›
tă şi o altã varietate de vinete, de culoare albă; acestea nu au pigmenţi colo-
ranţi în compoziţie, dar sunt la fel de gustoase.

Ardeii sunt fructe mai puţin cărnoase, in interiorul cavităţi au ţesuturi ñbroa-
se şi seminţe. soiurile cele mai folosite sunt: ardei graşi, lungi (cornul caprei
sau capia), gogoşari şi iuţi. Se consumă în stare crudă, asociaţi cu roşii, sub
formă de salate, dar şi copţi, precum şi in componenţa unor preparate li-
chide, sosuri, preparate de felul ll, sau conservaţi prin marinare (gogoşarii).

Castraveţii se folosesc cruzi la salate, gustãri, decor, la preparate de felul ll

sau conserve (în saramură, în oţet).
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Dovleceii se recoltează înainte să ajungă la maturitate. Se consumă şi sunt
apreciaţi cei tineri care sunt fragezi şi au un conţinut scăzut de celulozã. Se

consumă doar trataţi termic în supe, creme, garnituri, soteuri, budinci, su-

fleuri, umpluti cu carne etc.

Pepenii galbeni şi verzi se consumă când au ajuns la maturitate; ca desert, l

intră în compoziţia unor salate de fructe, se folosesc la obţinerea unor ge-
muri şi dulceţuri. Se mai pot consuma şi muraţi. ţ

4.7. LEGUMELE PÄSTĂIOASE (leguminoase)

Se cultivă pentru păstai şi boabe. Legumele cu păstăi sunt: fasolea, mazărea, soia şi bamele, iar cele
cu boabe verzi -fasolea şi mazărea. Legumele cu boabele uscate (leguminoase) sunt: fasolea, mază~
rea, bobul, lintea. Legumele păstăi şi boabe verzi sunt apreciate pentru conţinutul in proteine, glucide,
vitamine şi săruri minerale, iar cele uscate, pentru conţinutul în amidon, proteine şi săruri minerale de
calciu, fier, sodiu, potasiu, magneziu.

' Faso/ea păstăi se consumă în prima perioadă de vegetaţie, iar boabele, în a

doua perioadă, când au ajuns la maturitate. Se consumă prelucrată termic la

diferite preparate culinare: salate, su pe, ciorbe, soteuri, preparate de felul II.

Mazãrea se foloseşte ca şi fasolea, foarte tânără, păstăi, apoi boabe verzi (cu

amidonul neformat), Se prepară sub formă de soteuri, pireuri, preparate de
felul II.

Bamele se folosesc numai sub formă de păstăi neajunse Ia maturitate; au un

conţinut bogat în grăsimi, proteine şi substanţe mucilaginoase.

Lintea _sibobul se întrebuinţează numai sub formă de seminţe (leguminoa-
se) la piureuri şi preparate cu sos. Au un conţinut bogat de glucide, substan-
ţe proteice şi fier,

Soia îşi are originile în China şi Japonia, fiind - alături de orez, grâu, orz şi

mei- una dintre cele mai hrănitoare plante. Soia aparţine familiei legumi-
noaselor. Soia conţine până la 40% protide (comparativ cu carnea, care are

doar 15-20%), toţi aminoacizii esenţiali (Iizină, glutamină, triptofan), lipide,
glucide, săruri minerale (calciu, fier, fosfor, magneziu, potasiu, sodiu, sulf),
enzime, Iecitine, rezine, ceruri, vitamine (A, B1, B2, C, D, E), fitohormoni şi

Iecitinã.

9`l ,â
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4.8. LEGUMELE PERENE

Aceste legume au caracteristica de a sta în pământ mai mulţi ani şi a se inmulţi permanent. Din
această grupă fac parte hreanul, sparanghelul şi anghinarea.

Hreanulse cultivă pentru rizomii săi care conţin substanţe nutritive şi ule-
iuri eterice. Se foloseşte la obţinerea sosurilor pentru rasol din carne de
vită, rasol din subproduse. Se adaugă şi la murături (adăugat la murături

contribuie la păstrarea vitaminei Cîn proporţie mai mare).

Sparanghelul este apreciat pentru Iăstarii săi tineri fără clorofîlă. Lăstarii

de obicei se fierb şi se utilizează la: garnituri, salate, adaosuri si preparate
de sine statatoare. Soiurile mai cunoscute sunt: olandez, gloria.

Anghinarea este o plantă ierboasă de origine mediteraneeană, la noi cul-
tivãndu-se mai ales în regiunile din sudul ţării. În primul an se dezvoltă

frunze lungi de până la 1 m şi late de 30 cm, cu margini crestate, de culoa-
re albicioasã cu peri desi.
Fiind sensi la temperaturi scăzute, pe timpul iernii trebuie protejată

de frig prin acoperire cu frunze sau paie. În al doilea an, dintre tulpinile
înalte apar şi flori mari de culoare violacee şi formă globuloasă. Se folo-
seşte doar tratată termic, fiartã ca garnitură la fripturi.
În scop terapeutic se utilizează frunzele de anghinare, care au gust amar

şi se recolteazä de 3-4 ori pe an, dupa maturizare, încă din primul an, în
lunile iunie-septembrie.
Frunzele de anghinare conţin polifenali (cinarina şi alţi produşi cloroge-
nici), flavonoizi (cinarozida, scolimozida), un principiu amar (cinaropi-
crina), cinararriol, compuşi sterolici (taraxasterol, pseudotaraxasterol,
stigmasterol şi betastigmasterol), săruri de potasiu, provitamina A şi nuA

meroase enzime.

4.9. LEGUMELE CONDIMENTARE

Legumele condimentare, sau verdeţurile, aşa cum sunt ele cunoscute în alimentaţie, sunt: pătrun-
jelul, mărarul, leusteanul, tarhonul, cimbrul, hasmaţuchi, coriandrul, enibaharul, rozmarinul, busuiocul
etc., bogate in uleiuri eterice aromatice. De la aceste legume se consumă frunzele în stare proaspată

şi uscată. Rolul lor, ca adaos, ca decor la diferite preparate culinare este de a da gust, aromă plăcută şi

de a furniza organismului unele vitamine şi substanţe minerale. completează cu vitamina C şi săruri

minerale pierderile înregistrate prin prelucrarea primară şi termică a produselor cu care se asociază,

Ştiai că....7

o Hasmaţuchi este o plantă erbacee, plăcut mirositoare, cu

flori albe, uneori gălbuiseamănă cu pătrunjelul. Hasma-
ţuchi are însuşirea de a diminua văscozitatea sângelui.
Provine din Asia, ca majoritatea mirodeniilor, după cum

îi e şi soiul rubedeniilor: anasonul, angelica, feniculul, lea

uşteanul, păstârnacul. Se cultivă ca plantă culinară prin
grădini de Zarzavat, clar creşte şi singur prin tuñşuri, pe

lângă marginea viilor sau pe lângă gard, fiind potrivit ca înălţime (50 cm), cu flori
albe dispuse sub formă de umbrelă pe vârfuri de rămurele, cu arome plăcute.
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o Tarhonul, denumit şi tarcăn, este o plantă perenă din familia Asteraceae. Are
tulpina dreaptă şi ramificată, cu flori alburii, cu frunze lanceolate aromate,
întrebuinţate drept condiment. Are o aromă speciñcă şi se foloseşte la cior-
ba ardelenească şi la cea de fasole boabe.

o Cimbrul, cunoscut şi sub denumirile de cimbrişor de grădină, cimbrişor gre-
cesc este o mirodenie înrudită cu cimbrişorul şi cu cimbrul de câmp.

o Frunzele de fenicul aromatizează salatele - cea de cas-

traveţi, varză şi salatele de crudităţi. In bucătăria itali-
ană _ franţuzească sunt utilizate ca ingredient pentru
sosuri.

4.10. CIUPERCILE

Ciupercile comestibile sunt legume care provin din culturi proprii sau

din flora spontană. Se mai numesc şi carne vegetală. Ele se deosebesc
de celelalte legume prin faptul că, nefiind plante, sunt lipsite de clorofie
Iă, de aceea pot creşte la întuneric.Trebuie reţinut că ele nu sunt plante,
chiar dacă, prin tradiţie, sunt numite legume în domeniul culinar. Corpul
lor este format din miceliu, picior şi pălărie şi se înmulţesc prin spori,
care se găsesc la partea inferioară a pălăriei. Valoarea energetică a 100 g

de ciuperci este de 18 kcal, din care: proteine 2,1 g, lipide 0,1 g, glucide
0,2 g, fibre 2,8 g.

REŢINE!

\x o Ciupercile sunt apreciate pentru valoarea lor nutritivă datorită conţinutului în:
proteine, grăsimi, glucoză, substanţe extractive neazotate care dau aroma spee
ciñcã şi gustul deosebit de apreciat, substanţe minerale, vitamine. Unele specii
de ciuperci au şi acizi organici (malic, tartric). Datorită valorii lor nutritive, ciu-
percile au fost denumite şi carne vegetala.

o Deşi cantităţile de proteine sunt apreciabile, au dezavan rajul că se găsesc în celulele vegetale care conţin

o membrană bogată în substanţe ce sunt greu de digerar, dacă se consumă în cantităţi mari.

a În unităţile de alimentaţie se folosesc numai ciuperci provenite din surse sigure, de cultură, verificate de
specialişti.

o Se recomandă să se recolteze de persoane competente, deoarece sunt numeroase ciupercile cu aspect
asemănător, dar care sunt otrăvitaare şi pot provoca in toxicaţii grave, chiar mortale.

Ştiai că

După deschiderea unei conserve de ciuperci,
acestea trebuie păstrate într-un vas de cera-

mică sau plastic, nu mai mult de 48 de ore.
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4.1 1. PRODUSE INDUSTRIALIZATE OBŢINUTE

DIN LEGUME

fasole, conopidă, spanac, mazãre, morcovi, ardei
gras, vinete, barne l

l a congelate
,_ , Î -.„ „„„„ „ 7_ ...c fi

o în oţet e castraveti, gogoşari i

o în saramură - mazăre, ciuperci, fasole, bame
_ pasteurizare şi sterilizare o in ulei w tomate, ardei gras copt, ghiveci, tocana,

bame
CONSERVE o în bulion - roşii, bame, ghiveci, vinete
DIN LEGUME o sucuri de legume - roşii, morcovi

fasole, mazãre, ceapă, cartofi, amestec de legume
pentru supe şi alteñgeparate

varza albă, varza roşie, conopida, pătlăgelele verzi,

i o deshidratate şi liofilizate

o murate . .. . „

ardeiul, pepenii verzi, ceapa, castraveţii 7

- substanţe antiseptice roşii pentru supe, bame, fasole păstãi, roşii întregi

bulion, pastă de tomate, pastă de ardei dulce sau
o concentrate .

_ .e „Î, „Î_, _„ Iute Î , _ ÎÎ _ _ Î

5. FRUCTELE

Fructele sunt alimente de origine vegetală, apreciate din punct de vede-
re nutritiv datorită conţinutului lor bogat în glucide, săruri minerale, vitamine,
acizi organici, celuloză, pectine.

Fructele se clasifică dupã structură, gust, aromă, conţinut în substanţe

nutritive.

l seminţoase l mere, pere, gutui

sâmburoase , caise, prune, piersici, vişine, cireşe l

"7 ' , 1 ' , ' . ' î“ ' i
` . după structură fructele arbustilor şi_ _ fragizcapşuni, zmeura , smochine,

semiarbuştilor fructiferi coacaze, agrişe, struguri

. . nuci, alune, m' dale, fistc, a h`de,nucifere/oleaginoase 'g l la l
77 castane

FRUCTE , citrice lãmâi, portocale, mandarine, grepfruit l

' . . , . i
mere, pere, caise, prune, piersici,

io dupã gust acidulate ,vişine, cireşe, fragi, căpşuni, zmeură,

şi aromă _W mut&

astringente V _ gutui, coarne, añne, coacãze

zaharoasr idonoaseƒf banane i”

V . după Conţgnutu' laharate sau cărnoase f citrice 7 7 7 7

în substanţe amilacee _ banane, castane _V ,

l 4 numtlYîr lgleagifnfcî ggggk f nuci, alune, ararl-iide, migdale_ _ „Î
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_;
_A

__
...

t

Rolul fructelor în organism:

c acţiune alcalinizantă - rezultă prin arderea acizilor organici cu formare de carbonaţi şi baze;

o acţiune mineralizantă ~ datorită conţinutului în substanţe minerale; de aceea se indică în anemii,
decalcifieri;

o acţiune vitaminizantă - prin aportul crescut de vitamine.

În fructe se găsesc următoarele vitamine:

o vitamina A: citrice, ananas, curmale, caise, mere, pere, migdale, nuci;

o complexul B: citrice, struguri, mere, pere, caise, banane, nuciLarahide, migdale, castane;

- vitamina C: citrice, banane, afine, mere, pere;

o vitamina E: nuci, alune, migdale.

Unele fructe, ca şi legumele, mai au şi alte acţiunispecifîce, ca de exemplu:

o acţiune Iaxativă, datorită conţinutului de celuloză, acizi organici, glucide;

o acţiune diuretică, datorită conţinutului mare de apă şi potasiu.

PRODUSE INDUSTRIALIZATE OBŢINUTE DIN FRUCTE

›congelate zmeură,căpşuni, añne, cireşe, vişine,mure
NSERVE DlN FRUCTE l

u pasteurizate compot Sucuri 1

A . Ţ şi sterilizate

l

„

l co

„"2 a
o deshidratate, l

lioñlizate prune, banane, caise, struguri, mere l

şi afumate `

pastă, piureuri, magiun, gem, marmelada,
concent t . .

. ra e sucuri concentrate, şerbet, dulceaţa

` o murate struguri, pepeni, mere, pere, gutui

l Utilizare: H H V 7 l

.în stare naturală ~ ca desert;

-ca materie primă ~ pentru produsele de patiserie (umplutură - mere, visine, nuci; adaos în
componenţa cremelor, blaturllor - nuci, alune, migdale, arahide); elemente de decor (în stare
proaspătă sau confiată - struguri, gutui, vişine) pentru preparate de felul II: raţă cu portocale,
carne de porc cu gutui etc;

o ca materie primă pentru obţinerea compoturilor, sucurilor, dulceţurilor etc.

s. ZAHÄR, AMIDON, GLUCOZÄ ŞI MIERE

Zahãrul este unul din produsele de larg consum, utilizat frecvent
sub diferite forme, Se găseşte în sucul plantelor, seminţe, nectarul
florilor, rădăcini, fructe etc,

Este un produs obţinut în industria extractivã prin prelucrarea
sfeclei de zahăr sau a trestiei de zahăr. În ţara noastră, zahărul se

extrage din sfecla de zahăr. Este unul din produsele care ar trebui să

se consume în cantităţi din ce în ce mai mici, sau poate fi eliminat total
din alimentatie. Excesul ole zahăr poate cauza diabet, obezitate
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Tipuri de zahăr:

zahăr tos (zahăr cristale) ~ trebuie să ñe curat, uscat, nelipicios,
fără aglomerări

zahăr candel- este obţinut prin concentrarea la cald a siropului
de zahăr rafinat şi lăsat să cristalizeze

zăhăr brun - obţinut din trestie de zahăr, cu 'l7,l3g'Ţc;bohidraţi,

din care 80% zaharoză; 100 g zahăr brun au o valoare energetică

de 287 Kcal/l 118 kJ

o la obţinerea dulciurilor de bucătărie şi ca adaos la diferite sosuri;

o pentru obţinerea conservelor de fructe, băuturi racoritoare şi băuturi alcoolice;

n ca materie primă la obţinerea produselor de cofetarie-patiserie şi a produselorzaharoase.

Amidonul se găseşte în tesutul alimentelor de origine vegetala, în-
deosebi în boabele cerealelor, în legume uscate, în tuberculi.

Amidonul este higroscopic (absoarbe umiditatea din mediul ambi-
ant) şi de aceea se ţine cont ca alimentele bogate în amidon să fîe pãs›
trate corespunzător, în spaţii uscate, ferite de umezeală.
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Utilizare:

u ca materie primă pentru fabricarea glucozei;

o în industrie la obţinerea rahatului;

-la prepararea preparatelor culinare e ca agent de îngroşare la unele sosuri şi compoziţii

(jeleuri, creme, îngheţate).

Glucoza este cel mai important monozaharid. Se găseşte în majoritatea
fructelor. Pe cale industrială, glucoza se obţine prin hidroliza amidonului
din porumb, cartofi.

În funcţie de procesul tehnologic folosit, se cunosc două tipuri de glucoză:

o glucoză Iichidă sau siropul de glucoza;

o g/ucoză solidă sau zahărul de amidon.

V wljtilizare: h 7 A
- se adaugă la fondant, la siropurile pentru conñerea fructelor;
o glucoza lichidă este folositã la prepararea lichiorurilor, a compoturilor de fructe etc.

o glucoza solidă este folosită la fabricarea biscuiţilor, la colorarea băuturilor alcoolice etc.

Mierea de albine este un aliment natural dulce, care provine din nectarul
florilor.

Mierea de albine conţine: glucoză, fructozã, zaharoză, substanţe minerale,
acizi organici, proteine, vitamine, enzime.

Mierea de albine, datorită componentelor ei, este un aliment valoros pen-
tru organism, indiferent de vârstă, este un aliment dietetic, un aliment cura-

tiv, în cazul unor boli nervoase, cardiace, digestive, pulmonare,

În funcţie de materia primă din care se obţine, mierea se clasifică astfel:

. miere monofloră ~ când provine din nectarul unei singure specii de flori (salcâm, tei etc;

2. miere polifloră - obţinută din nectarul mai multor specii de flori (flori de câmp, flori de pădure

etc);

3. miere de mană - provine în totalitate sau în parte din sucurile dulci ale părţii unei plante, in
afară de flori (arţar, frasin, plop). Acest tip de miere este inferioară celorlalte tipuri de miere,

miere artificială - se obţine pe cale industrială dintr-o soluţie zaharoasă cu adaos de acizi orga-
nici, substanţe aromatice şi minerale. Acest tip de miere este inferioară mierii naturale.

:>
-

Ştiai că. . . ?

o Mierea este singurul aliment care nu se strică. Poate fi păstrată în vase din cera-

J, mică sute, chiar mii de ani (vezi descoperirile din piramidele din Ghizeh-Egipt).

L I Zaharisirea mierii indică faptul că este originală (fără adaos de zahăr).

Utilizare: _

o se consumă în stare naturală la micul dejun;
o este utilizată la diferite preparate de cofetárie si la dulciuri de bucătărie: turtă dulce, biscuiţi,

îngheţate etc.
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7. GRĂSIMILE VEGETALE

A. Grãsimile vegetale lichide

Grăsimile vegetale lichide, denumite şi uleiuri (de măs-

line, de germeni de porumb, de floarea-soarelui, de
soia, de rapiţă, de cãtină, de şofrănel etc), conţin acizi
graşi polinesaturaţi, cu acizi graşi esenţiali, foarte utili
în alimentaţia dietetica. Uleiul alimentar se mai nu-

meşte şi untdelemn.
Cu exceptia unor extracte solubilizate, aşa cum

este uleiul de peşte, toate grăsimile lichide provin din
surse vegetale: fructe (măsline, arahide, nuci de cocos) şi seminţe oleaginoase (floarea soarelui, in,
soia, şofrănel, cãnepã etc.).

Uleiurile alimentare se obţin prin mai multe metode:
o presarea la rece a materiei prime;

o extragerea lipidelor cu ajutorul unor solventi;

o aplicarea unortehnici de rafinare (filtrare, saponifîcare, distilare etc).

sortimente ` .

. Descriere
de ulei

Uleiul rafinat _ :se obţine din seminţe de floareasoarelui, cu ajutorul unor tehnologii
de "°3"ea'5°a'el”' speciale care conferă produsului un gust şi miros specifice;

o are valoare nutritivã mai mică, în comparaţie cu uleiul nerafinat, deoare-
ce conţine mai puţine substanţe biologic active;

a are o serie de avantaje incontestabile, este recomandat pentru preparaa
tele culinare, obţinute prin tratament termic;

o este folosit şi pentru a obţine margarină şi alte uleiuri de gătit, maioneză,

produse de panificaţie şi patiserie, pentru conservarea unor produse.

o este extras din boabele de soia, se poate folosi ca suport discret pentru
preparatele de bază;

o contribuie indirect la crearea unui condiment de clasă: sosul de soia chi-
nezesc/japonez;

o se descompune la temperaturi înalte, de aceea, este preferabil să îl folo-
sim rece;

-gustul său neutru şi ñn este ideal ca bază pentru marinate şi vinegrete.

o foarte important, nu conţine colesterol!

o cunoscut ca un ulei dietetic recomandat în alimentaţia bolnavilor de dia~

bet şi a celor care suferă de boli ale stomacului;
o are un gust neutru, nu face spumă şi nu se afumă;

o este bun la prăjirea şi înăbuşirea preparatelor din carne, legume şi peşte.
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u obţinut prin presare la rece, prin mijloace fizice, fără a folosi solvenţi;

-valoarea energetică a 100 ml = 3 700 kJ, adică 884 kcal;

o lipide 100 g/100 ml, din care:

n acizi graşi saturaţi 7,36 g/100 ml;

a acizi graşi mononesaturaţi 63,27 9/100 ml;

o acizi graşi polinesaturaţi 28,14 g/100 ml;

care efect antiinflamator asupra vaselor de sânge, care nu se mai sparg
atât de uşor; _

ţ - este excelent în salate calde sau reci, combinãndu-se perfect cu gustul
l . , de lămäie, cu aroma cărnii de vită sau a celei de somon, cu legumele
I coapte, sparanghelul, pastele sau orezul fiert;

l

l

o calităţile sale sunt distruse prin fierbere sau prăjire la temperaturi foarte
mari.

Uleiul de măsline o este ideal pentru prajit;

.ţ o încălzit, nu suportă modificări de structură şi îşi păstrează valorile nutriti-
ve mai bine decât alte uleiuri;

l' o are punctul de fum (de ardere) la 210°C, substanţial mai ridicat decât
că\ temperatura ideală pentru prăjit 170-1 80°C;

l 7 - poate fi refolosit de până la cinci ori, cu condiţia să ñe turnat în cantitate
" 7 l suficient de mare în tigaie (dacă se pune o cantitate mică, se va arde foar-V te uşor, iar mâncarea va fi făcută în exterior, dar rămâne crudă în interior).

Uleiul de cânepă veste deosebit de bogat în acizi graşi esenţiali polinesaturaţi din familia
" omega;

opoate fi considerat „vaccin" nutriţional, iar introducãndu-l zilnic în dietă

joacă rolul unui aliment protector;

a are miros şi gust plăcute, asemănător celui de nucă şi poate fi folosit pen-
tru a condimenta salatele, pastele, orezul, peştele sau poate fi combinat
cu alte uleiuri utilizate în mod tradiţional.

u|eiu| de dov|eac o conţine vitaminele şi mineralele de care un adult are nevoie pentru a-l
menţine greutatea;

-trebuie păstrat la frigider şi nu trebuie supus căldurii;

o se foloseşte pe post de dressing la salată, împreună cu oţet de mere şi sare.:

r' o se mai poate adăuga în supe, salate, sosuri, prăjituri;

i â o 100 ml ulei = 3404 kJ; valoarea energetică = 828 kcal/100 ml; 92 g lipide;
15,8 g acizi graşi saturaţi.

Uleiul de arahide - are o valoare calorică ridicată;

o are un conţinut foarte mare de acizi graşi saturaţi, motiv pentru care nu

este considerat a fi bun pentru sănătate;

care rezistenţă foarte mare la căldură, iar gustul său unic îl face un aliat
fantastic pentru fripturi;

o este, de asemenea, foarte bun pentru maioneză.
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Uleiul de şofrãnel

n este foarte bogat în acid Iinoleic (omegaeé), conţine acid oleic
(omega-9), acid palmitic, acid stearic, vitamina K şi E;

o şofrănelul se foloseşte pentru aromatizarea preparatelor dar şi pentru
obţinerea de coloranti naturali;

a pentru proprietăţile sale terapeutice, este folosit şi în industria
farmaceutică şi în cadrul tratamentelor naturiste;

a ajută la reducerea colesterolului„rău", la prevenirea afecţiunilor

cardiovasculare;

u contribuie la scăderea glicemiei (nivelul de glucoză din sânge);

o ajută la detoxifierea ficatului;

u contribuie la întărirea sistemul imunitar;

o contribuie la încetinirea procesului de îmbătrânire a organismului.

- bogat în grăsimi nesaturate şi vitamina E, 16 mg/l 00 ml, care protejează

celulele de daunele oxidative;
o obţinut din germeni de orez;

u are un gust fin şi delicat;

o recomandat pentru asezonare şi pentru gătit;

o valoarea energetică :828 kcal/i O0 ml;

o gră mi saturate,i 5 g/IOO ml; grăsimi mononesaturate, 41 g/iDO ml;
grăsimi polinesaturate 36 9/100 ml, gamma cryzanol 200 mg/100 ml.

ATENŢIE!

ULEIURILE PRESATE LA RECE NU SEVOR UTILIZA LA PREGĂTIREA MÂNCÄRURI-

LOR CARE NECESITÄ ÎNCÄLZIRE.

În acest scop, sunt mai recomandate uleiurile rafinate, care sunt stabile. Uleiul
obţinut prin presare la rece este cel mai sănătos atunci când se foloseşte la pre-
pararea salatelor de crudităţi.

B. Grăsimile vegetale solide

Untul de cacao

llntul de palmier

o este o grăsime comestibilă de culoare galben-deschis, gust şi miros plăcut;

o se obţine din seminţele fructului de cacao;

o are punctul de topire 28-32 ”C;
o intră în compoziţia unor creme pentru produsele de cofetărie.

o se utilizează în industria zaharoaselor, ca înlocuitor de unt de cacao, pen-
tru glazuri, creme, pentru înlocuirea parţială sau integrală a grăsimii ani-
male din produsele lactate: caşcaval, brânză topită, telemea, cremă de
unt, cremă de brânză, smântână, frişcă etc.:

o pentru obţinerea cremelor de biscuiţi, napolitane, prăjituri - cremele ob-
ţinute cu această grăsime sunt de calitate premium, datorită capacităţii

crescute de înglobare de aer la mixare, rezultând creme foarte uşoare şi

pufoase;
o punctul de topire este cuprins între 37~42 `C.
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Untul de cocos o se foloseşte în industria îngheţatei, producerea de pop corn;
use prezintă sub formă solidă, de culoare albă, cu gust plăcut, dulceag,
fără miros.

Plantolul

o este un ulei comestibil solidificat, obţinut prin hidrogenarea şi rafinarea
uleiurilor vegetale cu adaos de maxim 10% ulei comestibil vegetal;

o se utilizează în laboratoarele de cofetărie-patiserie, la fabricarea produ-
selor zaharoase şi la gătit;

n masă onctuoasă, omogenă;

u limpede, fără suspensii şi sedimente;

o plăcut, fără miros şi gust speciñc hidrogenării;

o punctul de topire 35-38 "C,

Proprietăţile organole
tolulul STR 1513-90.

ptice şi fizico-chimice sunt extrase din standardul tehnic de ramura al plan-

C. Grăsimile mixte obţinute prin amestecul de grăsimi de origine animală şi vegetală sunt margari-
nele.

Clasificarea margarin

Margarina este o emulsie stabilă obţinută din uleiuri, grăsimi ve-

getale şi grăsimi animale, lapte, vitaminele A si D, care prin propri-
etăţile sale se aseamănă cu untul, ca aspect şi formă. Margarina,
fabricată i ţial ca substituent al untului s›a impus, datorită pro-
prietăţilor specifice, ca un produs distinct, având o piaţă proprie.
Totuşi, se recomandă consumul moderat al acesteia,

Margarina este un amestec de trei ingrediente principale: uleiuri
vegetale naturale, grăsime vegetală solidă, apă, la care sunt adă-
ugate următoarele ingrediente: emulgatori, lecitlnă alimentară,

aromatizanţi, zahăr, sare, vitamina A şi D2 etc.

ei:

După conţinutul

de grăsime

lîfgrasă - conţinut de grăsime min. 80%;

semigrasă - conţinut de grăsime min. 51 ~79%;

hipaca/orică - conţinut de grăsime 35-50%.

După particularităţile

reţetelor de fabricaţie si

de destinaţie

margarina de masă (tip M);

margarina pentru panificaţie, patiserie, cofetărie (tip P);

margarina tartinabilă (tip T);

margarina hipacalorică (tip H).

După gradul de fluidita-
te a produsului în tim-
pul ambalării

tari- au un conţinut de grăsime de 80%, sunt ferme la modelare, sub' V

formă de brichetă sau în tipare speciale. Au un conţinut de ulei lichid
variabil (5-1 0% până la 60~65%).



" PROCESE DE BAZĂÎN ALlMENTATlE _ _ H _

` _ 4 mai- cu un conţinut de grăsime de 80%, fluide, nu işi menţin forma la l

l Dupa gradul de flu" i ambalare (ambalare în tuburi de policlorură de vinil sau hârtie casera-
ditate a' Pwdusului î" l tă. Conţinutul de ulei lichid este de la 60-65% pânã la 30-35%.
timpul ambalării e ' r' - - 'Ţ r"

(Continuare) i lichide - cu un conţinut de grăsime de 100%, sunt lichide la

temperatura de refrigerare şi aparţin grupei „alte produse tartinabile".

8. CONDIMENTE, STIMULENTE ŞI ALTE ADAOSURI VEGETALE

CONDIMENTELE pot fi definite ca produse fără valoare energetică şi biologică sau cu valoare re-

dusă, având substanţe active specifice, care se adaugă în produsele alimentare în cantităţi mici pentru
ale conferi gust şi miros, stimulând astfel secretiile gastrice şi uşurând digestia.

STIMULENTELE conţin alcaloizi care stimulează sistemul nervos, cardiac, au rol diuretic, atenuează
stările de oboseală şi sporesc capacitatea de muncă pentru scurt timp.

În tabelul de mai jos sunt date principalele tipuri de condimente.

l. acide i Otet i

Ţägeäälămêie l

2. picante Piper `

Muştar

Boia I

CONDIMENTE ,Î„,

3. aromate Vanilie l

(mirodenii) Dañn `

Scorţişoară

Cuişoare

Şofran

Chimen

Anason

Enibahar

A Fienicul 1

_V _ __ _ r' Sarea de bucătărie: ”lÎSaIIŢnÄÎW

1. condimentele acide

oţetul ` ›este produsul obţinut prin fermentaţia acetică a unor materii
prime ca vin, fructe sau prin diluarea cu apă a acidului acetic

PUI;

›se întâlneşte următorul sortiment: oţet natural (de vin, mere,
mere şi miere) şi oţet artificial (obţinut prin distilarea uscată a

lemnului sau pe cale sintetică din clorură de calciu);

o se utilizează pentru prepararea salatelor, macerarea/marinarea
diferitelor feluri de carne (se amestecă cu ulei de floarea-soa-

i relui sau de măsline), gătit şi drept conservant natural pentru
l alimente.
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Acidul tartric I o poate fi găsit în numeroase plante; se întâlneşte în numeroase

fructe, precum strugurii şi bananele;

l -acidul tartric este unul dintre acizii importanţi ce se găsesc in
I vin şi sărurile care provin de la acest acid se numesc tartraţi;

` o este folosit ca aditiv alimentar (E334) şi antioxidant;

l o are culoarea albă şi apare sub formã de pulbere.

o se prezintă ca o pulbere incoloră, cu un gust acru, uşor solubilă

in apa; l

- este folosit ca aditiv alimentar (E330);

o se utilizează în laboratoarele de cofetãrie patiserie, în industria
produselor zaharoase, a băuturilor racoritoare.

2. Condimente (mirodenii) picante

o este cel mai vechi condiment aI lumii;

oîn formă naturală, piperul nu are miros, dar gustul său este picant şi

uşor iute.

Piperul verde este recoltat inainte de a ajunge la maturitate deplină, mu-

rat în sare sau saramura de oţet sau congelat-uscat printr-un procedeu
special, imediat după recoltare, este foarte aromat.

Piperul negru este un piper recoltat necopt şi uscat la soare dupã ce a

fost cules. În urma acestui proces, devine negru şi dur Ia textură, iute şi

inţepãtor la gust şi miros.

Piperul alb are boabe roşii, coapte, care se ţin la inmuiat o săptămână

înainte de a |i se îndepărta coaja. Apoi boabele sunt uscate Ia soare,
devenind galben-albicioase; este fin şi mai puţin iute.

Piperu/ roşu are boabe de culoare roz când este cules şi nu este prelu»
crat, este dulceag, picant şi uşor iute.

o boabele de muştar se folosesc la conservarea legumelor, pentru a le
da aromă;

o muşrarul se obţine prin măcinarea boabe/or, iar pulberea rezultată se

amestecă cu oţet sau vin, sare, acid citric/tartric/tarhan/cimbru/zahăr şi

piper.

Mustarul dulce - se obţine din boabele de muştar deschise la culoare;
este ideal pentru sosuri şi pentru a da gust salatelor.

Mustarul mediu iute - este mustarul de masă, obţinut din amestec de
boabe deschise şi inchise la culoare; este foarte bun alături de frigărui,

cârnaţi.

Muştaruliute- este obţinut aproape numai din boabe maronii.

` Muştaru/Dijan - specialitate de muştar, iute, care se prepară amestecân-
du~se în must.
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Boabe de muştar Mustarul Colman - specialitate de mustar foarte fin şi iute, realizat din
(Continuare) combinaţia a două feluri de boabe.

Muştaru/Ratisseur- făcut din boabe măcinate mare; este ideal pentru a

fi pus pe friptură sau pentru sosuri picante rafinate.

Mustarul bavarez - boabele măcinate mare se încălzesc cu zahăr, pri-
mind astfel aroma de caramel; este bun pentru diverse feluri de cârnaţi.

(Oflandfu -fructul coriandrului e numit în mod popular sămânţă - este picant şi

' plăcut aromat; 1

o fructele („seminţele") de coriandru se folosesc în variate feluri şi bucă-

tării, la preparatele din carne, varză, cartofi şi legume;

-coriandrul este un „parfum" de bază în bucătărie pentru fripturile la

cuptor şi în cazul murăturilor.

- este unul din cele mai răspândite condimente;

v se caracterizează printr-un miros şi gust picante;

use poate folosi la preparatele din legume, sortimente de preparate
din varză şi cartofi, preparate din carne: fripturi, cârnaţi; pentru supe,
salate, sosuri, preparate cu unt, brânză etc.;

use folosesc seminţele întregi sau măcinate, ca mirodenii în diverse
sortimente de pâine, în special în pâinea de secară;

o are proprietăţi terapeutice.

›numită şi paprika, este pudra fină obţinută prin măcinarea ardeilor
roşii uscati, dulci sau iuţi;

B°la dgvardel l nîn funcţie de gradul de coacere al ardeiului, gustul variază dela dulce
dulce/lu“ până la foarte iute;

a culoarea roşie, dar şi aroma deosebită sunt influentate de cantitatea
de pulpă de fruct, seminţe şi placentă care se macinã;

o sortimente de boia: boia specială, boia delicatesă, boia dulce şi nobilă

şi boia roz;

o se utilizează alături de alte condimente pentru particularizarea gustu-
lui mezelurilor şi branzeturilor;

o substanţele active din boia: capsicina şi capsantina, care dau gustul şi

aroma specifice.

(apere o bobocii de capere se folosesc în special muraţi;

oaromă şi gust picant şi un pic acrişor (din cauza murării); gustul este
un pic astringent şi pregnant;

o caperele sunt folosite mai ales la prepararea sosurilor: sosul Meuniere,
sosul tartar, sosul remoulade, sosul italian de roşii;

o valori nutritionale la 100 grame capere: 21,9 g carbohidrati, 3,2 g gră-

simi; 24,7 kcal = 103,25 kJ.
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3. Condimente (mirodenii) aromate

o este cea mai populară aromă din lume pentru dulciuri;
o foarte intensă in ceea ce priveşte gustul şi foarte aromată, ea nu numai că
dă identitate unei mâncări, dar evidenţiază şi celalte gusturi;

u este excelentă în combinaţie cu ciocolata, laptele şi zahărul;

:valoarea energetică: 926 kJ/224 kcal/1 00 grame, din care, grăsimi 8,6 g,

din care 0,13 g acizi graşi saturaţi; glucide 17 g din care zaharuri 10,2;

proteine 4,0 g.

Vanilia

o gustul frunzelor, este iute, aromat, condimentat şi uşor amărui (frunzele
proaspete sunt foarte amare);

-au nenumărate întrebuinţări: la murãturi (castraveţii muraţi, gogone-
l le, sfecla murată etc.), la preparate din carne de vitã (gulaş, tocăniţe), la

preparatele din carne de vânat, la marinatele de peşte, dar şi la prepara-
tele fără carne - cele de cartofi, fasole boabe sau varză; se folosesc, de

l asemenea, la sosuri - sosuri brune pentru fripturi;
` - se combină foarte bine cu piperul negru şi cu seminţele de mustar.

Foile de dafin
(Laurus nobilis)

o provine din frunzele şi florile de busuioc - Ocimum basilicum;

o se foloseşte la aromatizarea preparatelor din Carne, legume, în special din
fasole boabe, peşte, salate, supe, sosuri marinate, fripturi şi chiar ceaiuri.

o este coaja de culoare roşcată-cenuşie a unui arbust din familia dafinului,
ce conferă preparatelor culinare un gust dulceag, uşor amărui;

o se asociază foarte bine cu carnea de miel, pasăre, deserturi;

o se comercializează uscata, sub formă de batoane de aproximativ 1D cm

lungime, sau măcinată;

- se foloseşte in bucătăria accidentală mai ales pentru aromatizarea pro-
duselor de cofetarie, iarîn ţările orientale şi la condimentarea preparate-
lor culinare;

- este una dintre cele mai vechi mirodenii.

o sunt recoltate dintr-un arbore exotic;

o au o aromă specială iute, dulce-amăruie, puţin uleioasă şi cu un gust fin;

o acestea pot înlocui sarea şi potolesc setea;

oîn produsele alimentare sunt folosite cuişoarele întregi sau pulverizate,
pentru condimentarea unor alimente din carne, sosuri picante, conserve,
murături, prajituri, budinci cu mere, produse de patiserie (biscuiţi, turtă

dulce, brioşe) şi de panificaţie (inclusiv pâine);

o se asociază foarte bine cu carnea de vânat, sosurile pentru marinat sau in
combinatie cu fructe dulci acrişoare.

Anasonul veste o plantă anuală aromatică, erbacee, putând atinge o înălţime de
60-80 cm;

-este considerat drept unul dintre cele mai aromate condimente, fiind
adesea folosit la prepararea dulciurilor sau băuturilor;

o are proprietăţi terapeutice.
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o şofranul este cel mai scump condiment din lume;

u are o culoare auriu-portocalie şi se obţine din pistilurile unor flori albas-

tre de şofran;

o se poate găsi măcinat sau sub formă de fire;

o e nevoie de foarte puţin pentru a beneficia de minunatul său gust amărui
şi pentru a da preparatelor o frumoasă culoare aurie;

s este un ingredient necesar în paella, preparate frantuzesti, risotto alla
i milanese şi, desigur, prajituri cu şofran;

o este bun pentru a condimenta scoicile şi peştele.

l o este comercializat sub formă de boabe, cu un diametru de 5-7 mm, cu

Enibaharul suprafaţa aspra neincreţita, de culoare dela roşie-bruna la neagra-bruna;

. omaieste denumit şi piperde Jamaica;

o are gust şi miros specifice, pregnante;

o este primul condiment folosit la prepararea salamurilor; mai este utilizat
la prepararea sosurilor, a preparatelor din legume, dar mai ales cu carne,
la rasoluri, la preparatele din peşte şi preparatele din carne de vânat, la

murături;

o are proprietăţi terapeutice.

Seminte oseminţele de fenicul au o aromă dulce, un efect blând de stimulare a

de fenicul digestiei şi a metabolismului, fiind planta condimentară cel mai bine to-
' Ierată de organism;

o are proprietăţi terapeutice.

REŢINE!

Arabii- cei mai mari consumatori de şofran -îl folosesc la aromatizarea mãncã-
rurilor din miel, oaie, pui, orez. In Franţa este indispensabil pentru „bouillabais-
se", în ltalia pentru„risotto", în Spania pentru „Paella”.

4. Sarea de bucătărie

Sarea de bucătărie este denumirea populară a clorurii de
sodiu (NaCl).

o este un aliment foarte important, fiind folosit pentru a da
gust preparatelor sau pentru prepararea murăturilor, sara<

murilor, mezelurilor, unor produse lactate;

o se prezintă sub mai multe forme: nerañnatã, rafinată şi cea

cu iod şi în mai multe culori: albă, roz-pal şi gri-deschis;

-în bucătărie, sarea este utilizată sub formă grunjoasă, sub
formă de praf sau cu diferite arome (de usturoi, de ceapă

etc.).
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În tabelul de mai jos sunt prezentate stimulentele alimentare

CAFEAUA

Cafeaua crudă Bobul de cafea este de culoare verde în interior, acoperit de o peliculă

subţire argintie, peste care se află un înveliş pergamentos de culoare
galbenă spre brună.

Cafeaua măcinată

oprin prăjire la temperatura de ÎSO-ZOO “C, cafeaua capătă culoare
brună-cafenle inchis, umiditatea scade, se dezvoltă aroma şi gustul
specific, creşte volumul bobului, masa specifică scade, creşte conţi-

nutul de cafeina;

a substanţa activă din cafea este cofeina sau cafeina.

o se obţine prin mãcinarea cafelei pr te în aparate speciale, care trans›
formă bobul intr-o pulbere de culoare brună-închisă, cu aromă puter-
nică de cafea prăjită, miros plăcut, gust amărui.

u se produce ca şi cea măcinată: boabele sunt prajite şi măcinate;

- substanţele solubile care dau aroma şi gustul cafelei sunt extrase prin
tratarea boabelor măcinate cu apă fierbinte, apoi apa este eliminată

prin evaporare sau alte procedee.

PUDRA DE CACAO

i o se obţine prin prelucrarea fructelor arborelui de cacao;

o semintele se prăjesc, se sfărãmă, se decojesc şi se macină; prin măci-

nare se obţine pasta de cacao, iar prin presarea acesteia se obţin untul
de cacao şi turtele de cacao;

o prin măcinarea turtelor de cacao uscate se obţine pudra de cacao, de
culoare brunăwoşcatã, gust amar, plăcut, cu miros caracteristic;

o contine glucide, proteine, săruri minerale, iar ca substanţă activă

teobromina;
o se utilizează la prepararea băuturilor calde, in cofetarie, în industrie.
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CEAIUL

o este rezultat din frunze uscate, fermentate sau nefermentate, ale ar-

bustului de ceai;

a în funcţie de gradul de oxidare a frunzelor, cele patru tipuri principale
de ceai sunt: ceaiul alb, ceaiul verde şi ceaiul negru;

o se utilizează la prepararea băuturilor (infuzii) calde sau ceai în amestec
cu lapte etc.:

o substanţa activă din frunzele de ceai se numeşte teină;

oteina, la fel ca şi cofeina, activează sistemul nervos, este revitalizantă

şi ajută organismul în perioadele de activităţi intense;

o pe lângă aceste sortimente de ceai, se folosesc şi ceaiurile medicinale
(de sunătoare, de muşeţel, de fructe de pădure, de soc etc.), care pot
ajuta in procesul de digestie, sunt si diuretice etc.

Alte adaosuri:

Premixuri pentru prăjituri, cu arome de vanilie, fructe, lapte, zahăr.

Aceste produse au următoarele caracteristici:

-Valoare energetică/100 gr. Produs = 2.100 kjl, adicã 503 Kcalorii, din care:

› Lipide 30,8, din care acizi graşi saturaţi 30 g
› Glucide 51,5 g, din care zaharuri 9,1 g
› Fibre 0,6 g
› Proteine: 4,8 g

Mixurile pentru pregătirea gemurilor şi a dulceţurilor conţin dextrozä, agent gelatinizant pectină,
acid citric, acid ascorbic, ulei vegetal de palmier.

De asemenea, în alimentaţia omului regăsim şi o serie de supe instant (de pui), care sunt foarte
apreciate pentru gustul lor plăcut, dar şi pentru valoarea lor energetică.

ovaloarea energetică la 100 g produs =1 917 kJ/457 kcal, din care:

› Grăsimi: 19,3 g

› Acizi graşi saturaţi: 9,1 g

› Glucide: 62,9 g

› Proteine: 9,6 g

Pentru supa cu tăitei, valorile sunt apreciabile, astfel:

›Valoarea energetică a 100 g supă este de 368 kJ/88 kcal, unde:

› Lipide: 4,0 g (din care saturate 2,3 g)

› Glucide: 11 g (zaharoza 0,6 g)

› Fibre alimentare: 0,7 g

› Proteine: 1,6 g

Mixurile pentru supe, ciorbe conţin: fidea, oţet de palmier, amidon, substanţe gelifîante, carbo-
nat de sodiu, potasiu, potenţiatori de aromă, lactozã, legume, coloranti, soia, carne de pui, vacă, acid
citric etc.



MATERll PRIME Sl AUXlLlARE FOLOSITE TN ALlMENTATlE

MATERII PRIME E ORIGINE ANIMA

1. CARNEA ŞI PRODUSELE DIN CARNE

Carnea este un aliment foarte des folosit în
alimentaţia omului, datorită componentelor
nutritive pe care Ie conţine şi rolului acestora în
organism. Carnea constituie o sursă importantă

de proteine', care se apropie mult de proteinele
din structura ţesuturilor din corpul omenesc

şi, de aceea, este considerată ca un aliment
de bază cu rol esenţial plastic. În grupa carne

se încadrează carnea de măcelãrie, carnea de
pasăre, de vânat, peştele, crustaceele, moluştele,
batracienii.

Structura cărnii

Dinpunst de vedere morfelqgincêrnça, CHPŢÎUFIEJIVDĂÎWVEISIFJHÎL
Ţesutul muscular oeste predominant în carne, format din fibre musculare, care la animalele tinere

sunt mai ñne. Grupele de fibre sunt unite între ele prin ţesut conjunctiv, în fascir
cule musculare, care, la rândul lor, prin unire, formează muşchii;

omuşchii sunt acoperiti cu membrane de ţesut conjunctiv. La capete, muşchiul
se subţiază, iarfibrele musculare se continuă cu ñbre tendinoase, de forma unor

fäşii rezistente, prin care muşchiul se prinde de oase, cartilaje sau diverse organe
pe care le pune în miscare. 7 _ 7 _ ş 7 _

Ţesutul -formează membranele care acoperă muşchiul şi care formează pereţii despăr-

conjunctiv ţitori între fasciculele şi fibrele musculare, precum şi tendoanele şi ligamentele
Ţ care leagă oasele între ele etc. _ _g

Ţesutul adipos lo este o formã modificată a tesutului conjunctiv, care ia naştere prin transformarea
celulelor conjunctive în celule adipoase în care se acumulează grăsime.

Ţesutul osos o este tesutul de sprijin al musculaturii, fiind format dintro substanţă fundamen-
tală - oseina - care conţine săruri minerale c_e_ daugtţefsutgluignsistenta rigidă.”

Raportul cantitativ al acestor ţesuturi determină calitatea şi valoarea alimentară a cărnii, precum şi

prelucrările la care se pretează.

Compoziţia chimică a cărnii variază în funcţie de anumiţi factori, cum arfi: specia animalului, vâr-
stă, starea de îngrăşare, sexul, raportul în care se găsesc tesuturile componente, regiunea anatomică,

starea (proaspătă sau conservata).
Principalele componente aflate în carne sunt:
o apă;

o proteine;
o lipide;
a substanţe minerale;
o vitamine;

o enzime.
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l ~ . .

Elemente chimice l Valoarea . . .

. . . Caracteristici
existente in carne , medie
„ ,__,Î_`,Î s_ _, .m ., „î s_ _W H_ „ „

apă i 50~70% n este invers proporţionala cu conţinutul de grasime;
ţ - conţinutul ei variază după vârstă, stare de îngrăşare;

ţ -în apă se dizolvă componentele chimice.

proteine ` l4~23% o de calitate superioară;

l a au valoare biologică mare;

` o conţin aminoacizi esenţiali.

3,5~35% :influenţează valoarea nutritivă;

oîn proporţii diferite, in carne.

O,l-0,25% ›constituie componenta minoră a cărnii, deoarece pro-
porţia iniţială a lor (în momentul tăierii animalului) este
sub 1%. Sunt reprezentate prin glicogen, care se găseşte

i in ficat, în muşchi sau viscere.

vitamine A, B, E a hrana animalului influenţează conţinutul de vitamine
din carne - sunt prezente vitaminele:
› B (B1, B2, B6, B1 2) in subproduse;
› A, C, E, PP e în cantităţi mai mici,

substanţe minerale 0,7v1,5% o exemple: K, P, S, Na, Mg;
(P, K, Mg) n cantităţi mai mici de Ca.

substanţe O,8-3% ţ o se împart în două grupe - dau gust plăcut supelor:
extractive A › azotate - creatina, fosfocreatina, creatinina, carnozina;

› neazotare - glicogenul şi acidul Iactic.

Valoarea alimentară şi digestibilirateu cărnii se apreciază în funcţie de conţinutul cărnii în sub-
stanţe nutritive. Carnea constituie o sursă importantă de proteine, bogată în aminoacizi esenţiali ne-

cesari dezvoltării armonioase a organismului.
Se consideră că cea mai nutritivă şi gustoasă carne este cea care conţine ţesut muscular marmorat

şi perselat (grăsimea distribuită uniform printre fibrele musculare).
Ţesutul muscular conţine proteine complete şi grăsimi uşor de digerat. Carnea de bovine se digeră

mai uşor decât carnea de porc.
Coeficientul de utilizare digestivă la carne este mare, aprox, 95% din cantitatea absorbită este

utilizată de organism. Carnea este un aliment bine suportat de organism, considerată ca regenerator
şi fortifiant.

Ca valoare biologică, proteinele din carne, ca şi cele din lapte, au mare importanţă, preponderent
în procesul de creştere şi reproducere.

Necesarul zilnic recomandat, ţinând seama defaptul că acest aliment ocupă primul loc în ordinea
preferinţei şi saţietăţii, este prezentat în tabelul următor:

i Grupe de vârstă Necesarul zilnic recomandat

la copii între 2 şi 13 ani 7 W 10 g pentru fiecare an de vârstă

la adolescenţi şi adulţi 100-150 g

pentru vârstnici 80 g/zi
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ATENŢIE!

În cazul când se face abuz de carne, aceasta dăunează sistemului cardiovascu-
lar, ficatului, rinichilor.

Utilizările culinare ale cărnii de măcelarie sunt în strânsă legătură cu structura, calitatea categoriilor
de carne, precum şi sortimentele de preparate.

SUBPRODUSELE DE CARNE

ln alimentaţia publică, sub această denumire sunt cunoscu-
te organe/e/viscerele (abdominale şi toracica), capetele, urechile,
picioarele, coada şi şoriciul animalelor. Acestea se deosebesc de
carne prin conţinutul mare in apă şi în unele substanţe nutritive:
săruri minerale şi mai ales vitamine.

Subpradusele sunt deosebit de apreciate, atât datorită valorii nutritive, cât şi gustului deosebit.
Având un conţinut mare in apă, sunt uşor perisabile (se alterează foarte uşor) de aceea trebuie să se

consume proaspete sau se păstrează prin congelare.

Clasificarea subproduselor de carne: „

i l. În funcţie de subproduse din carne de macelarie - inima, limba, ficat, rinichi, pancreas, momi-

provenienţã 1 ţe, creier, măduvă, splină, plămâni, uger, burtă, picioare şi capete, urechi, cozi si

şorici de la picioare l

subproduse din came de pasăre - ñcăţei, inimioare, pipote

2. În funcţie muscular: inimă, limbă

de “mu” , glandular: ficat, rinichi, pancreas, momiţe 7

'tesuturi/Dr láwnervos; creier, măduvă l

\lwzififerite ţesuturi: splină, plămâni, uger, burtă, picioare şi capete, urechi, cozi si 1

7 7 ; şorici de la picioare I

PRODUSE DIN CARNE

l Semipreparate crude carne tocată, mici, cârnaţi proaspeţi

din Came sărate slãnină sărată, pastramă de oaie, bacon

Preparate din carne afumate şi fierte parizer polonez, cremwurşti, cârnaţi extra

I fierte 7 lebărvurşti, caltaboş, tobă, specialităţi `

l 7 coapte specialităţi, pastramă, pastă de ficat, drob

răcituri piftii, aspicuri

ă semiafumate salamuri şi cârnaţi M

l crude, afumate şi uscate salam de Sibiu
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Preparate din carne crude şi uscate ghiudem, babic i

(Emlrinuare) sărate, maturate jambon

dietetice salamuri, cârnaţi, specialităţi

culinare de tip industrial

Semiconserve de porc - muşchi, pulpă, spată

din carne de vită - pulpă, muşchi

de porc tocată

v cremwurşti pasteurizaţi « 7_

Conserve din carne după specia dela care de vită

provine carnea de Oaie

de vânat

de porc _ _ /

_dîP_a,5ă'e.. „ ,

conserve mixte

după modul conserve de carne în suc propriu

de Pmpame conserve din carne tocatăñƒ 7 7

531W& î?? fQTma de P35“ ?Eîäefüã
diverse mãncaruri gatite

după destinaţia conserve obişnuite

C°"5e"`/e'°' conserve pentru copii

conserve dietetice

I. CARNEA DE PORC

În stare naturală este săracă în clorură de sodiu şi are un conţinut

bogat de proteine. Carnea este săracă în vitamine şi minerale
necesare unui organism sănătos.

-Înainte de gătire, se recomandă îndepărtarea părţilor cu grăsime

de pe bucata de carne.

a Se recomandă metodele dietetice de preparare a cărnii, cum ar fi
rotisorui, grătarul, setarea, înăbuşirea fără ulei, fierberea. Cantita-
tea zilnică de carne recomandată este de 100 g.

consumată în cantităţi moderate, carnea de porc este o bună sursă de energie, având efecte bene-
fice asupra pielii, ochilor, sistemului nervos, oaselor şi performanţelor mentale.

u. CARNEA DE vmi
Beneficiile pe care le aduce nutriţiei sunt mai mult decât
evidente: oferă majoritatea substanţelor necesare, cu ex-
cepţia ñbreior. Anumiţi nutrienti, cum ar fi calciul, vita-
mina C şi acidul folic, sunt prezenţi însă în cantităţi mici.
Carnea de vită este o sursă bună de minerale: conţine iod, magne-
ziu, zinc, cobalt, seleniu, nichel, crom, molibden, fluor, vanadiu şi

siliciu. Prezenţa acestor minerale depinde de hrana animalelor.
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REŢINE!

o Carnea sărată de vită - are o valoare energetică la 100 g de 217kca|.

a Carnea tocată de vită ~ are o valoare energetică la 100 g de 229 kcal.

o Pulpă de vită la grătar~ are o valoare energetică la 100g de 168 kcal.

c Carnea este bogată în proteine.

a Se recomandă să se consume la grătar, friptă sau înăbuşită.

o Hamburgerul fript doar pejumătate poate determina contaminarea cu bacterii
dăunătoare, cum ar fi E. coli. ,

III. CARNEA DEPASĂRE

Carnea păsărilor constituie o sursă importantă de materii pri-
me folosite în alimentaţie, atât datorită valorii sale nutritive şi

digestibilitãţii uşoare, cât şi datorită faptului că se foloseşte în
alimentaţia dietetică.

Carnea de pasăre se deosebeşte de carnea provenită din mă-

celării, deoarece are o structură mai fină şi se digeră mai uşor.
Grăsimea se depune subcutanat şi în jurul organelor interne,
fără depuneri de grăsime între fibre.

Caracteristic este faptul că şi ţesutul epitelial este comestibil. Calitatea cărnii se apreciază în funcţie

de: specie, sex, vârstă, starea de îngrăşare. Păsările tinere au fibrele musculare mai fine şi ţesutul con-

junctiv mai puţin dezvoltat.
La păsările cu carnea albă, coloraţia muschilor nu este uniformă În regiunea pieptului şi a aripilor,

carnea este albă, iar în restul corpului - carnea are culoarea roşiatică.Ţesutu| epitelial este mobil, sub-
ţire, de culoare albă, roz sau galbenă.

Pe plan mondial, carnea de pasăre a câştigat o poziţie foarte importantă între alimentele de ori-
gine animală, atât datorită calităţilor sale nutritive, cât şi costurilor reduse în comparaţie cu alte surse

de proteine de origine animală. Datorită structurii sale fine, este uşor de masticat şi digerat, fiind un

aliment ideal pentru toate vârstele, iar pentru însuşirile sale dietetice este recomandată în alimentaţia

copiilor, a bătrânilor şi convalescenţilor.

Clasificarea păsărilor

l După modul de viaţă galinacee (scurmătoare) găină, pui, curcă, bibilică

palmipede (înotătoare) gãscă, raţă

l columbine porumbel

După culoarea cărnii păsări cu carne albă pui, găină, curcă

păsări cu carnea roşie raţă, gãscă, bibilică, porumbel

Carnea de pasăre, în special cea provenită dela găînă şi curcă, se prepară repede, uşor şi are nume-

roase însuşiri organoleptice şi nutritive; este săracă în calorii şi bogată în proteine.

l Utilizări culinare: l

Carnea de pasăre se utilizează în alimentaţie la o gamă variată de preparate, începând cu: salate,
supe, ciorbe, borşuri, preparate din carne de pasăre şi legume, preparate din carne de pasăre şi fructe,
tocături (preparate reci şi calde), pastramă, fripturi (la frigare, grătar, tavă).
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Cantitatea unor vitamine ,si săruri minerale în carnea de pasăre:

'_"'_şpe_c" Găină î Curcă Gâscă Raţă v_

vitamine B1 0,123 0,12 0,15 0,09

(mg w B2 0,20 0,11 - 0,32

PP 7,00 8,00 - 6,90

66 25 32

i, Potasiu 350 "i157" ”A ?(20 285

S„ „ icalciu 10 23 10 10

al“ ' Magneziu 28 28 1 - ~

mmemle Fier 2 31 2 1 7u/ i I M..

(m9 “l Cupru - 0,2 0,13 -

Fosfor 230 130 130 150

1 Clor 60 123 120 a5

IV. CARNEA DE OVINEŞI CAPRINE

Carnea de ovine se foloseşte în alimentaţie pentru prepararate consu-

mate sezonier, primăvara şi toamna sub forma unor preparate pentru
felul ll.

Se livrează sub formă de carcase întregi, fără cap, organe şi picioare şi

trebuie să îndeplinească toate normele şi standardele de calitate în vi-
goare. După starea termică la livrare, carnea de ovine poateñ zvãntată,

congelată sau refrigerată.

Pentru obţinerea pastramei se foloseşte carnea de oaie provenită de la animale de calitatea | şi a

II-a, precum şi carnea provenită de la batali. Nu se recepţioneazã carnea provenită dela animale slabe.

V. CARNE/l DE VÂNAT

Vãnatui cuprinde un sortiment destul de variat şi este accesibil
numai în anumite perioade. Din carnea de vânat se obţin preparate
cu aspect şi savoare deosebite. În general, vânatul este recomandat
adulţilor, mai rar, iar copiilor şi bătrânilor le este interzis, deoarece
este greu de digerat.

Clasificarea cărnii de vânat

l . După specia a) vânat cu păr vânat micfiepurir
animalului (mamifere) ~ ~ - W ~ - e r ~- W -4

vânat mare mistreţi, cerb, căprior, urs, capră neagră etc.

b) vânat cu pene ,de pădure cocos de munte, fazan, porumbel
(PăSăFÎ) de campie potârniche, prepelita, dropie, sitar

de apă raţă salbatică mare, raţă pestriţă, raţă cãrãitoare,
1 raţă pitică, raţă fluierătoare, raţă cu ochi albi, raţă `

moţată, gãscă de vară, gãscă de semănăturä, lişiţă

;2. După c) vânat sălbatic de talie mare cerb, căprior, mistreţ, urs etc.
` dimensiunea c) vânat sălbatic de talie mică :iepuri şi majoritatea păsărilor sălbatice

animalului
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Carnea de vânat se caracterizează prin: fibrele fine şi dense, muşchi acoperiti cu ţesut conjunctiv
tare. Conţinutul în grăsimi este scăzut, datorită condiţiilor de viaţă (permanent în mişcare) iar culoarea
cărnii este roşie-închis (cu excepţia unor păsări), cu gust şi miros specific.

Carnea de vânat fiind greu de digerar, datorită structurii sale, înainte de preparare trebuie supusă

procesului de maturare prelungita, numit fezandare. Acest proces trebuie urmărit cu mare atenţie,

pentru a nu trece în faza de putrefacţie.

Fezandarea poate fi naturală, când vânatul cu pene sau păr se ţine la rece citeva zile, şi artificială,

când vânatul este tranşat în bucăţi mai mari sau mai mici şi ţinut în baiţ.

Baiţul este o soluţie formată din apa în care 5-a fiert Zarzavat şi 5-au adăugat vin şi condimente:
sare, piper, foi de dafin şi oţet. Se ţine în baiţ, de obicei, vânatul mare şi vânatul cu pene cu miros pu-
ternic (raţă, gâscă sălbatică).

Prin fezandare, carnea de vânat devine mai fragedă, suculentă şi aromatã, Unele specii de vânat, ca

prepelita, potârnichea, fazanul şi chiar iepurele, se prepară fără o prealabilă fezandare.
Compoziţia chimică a cărnii de vânat este asemănătoare cu cea a cărnii de măcelarie, însă se deo-

sebeşte din punctul de vedere al proprietăţilor, şi anume: carnea de vânat este mai bogată in substan-
te proteice, azotoase şi extractive şi mai săracă în grăsimi.

Utilizare:

Carnea de vânat se utilizează la anumite preparate culinare obişnuite, prezentändu-se intr-o gamă

sortimentalã mai restrinsă Se remarcă cele care se prezintă ca piese cu înaltă valoare artistic-decorati-
vă, în cadrul unor expozi

VI. CARNE/l DE PEŞTE

Peşte/e este unul din alimentele de origine animală foarte
aprecite şi solicitate in hrana omului, datorită conţinutului

în substanţe nutritive şi gustative de calitate superioară. Se

prepară într-un timp scurt, intr-o gamă variată de preparate
culinare uşor de digerat.

Din punct de vedere morfologic, peştii sunt vertebrate (infe-
rioare) adaptate mediului acvatic

Pestele este principala sursă de proteine care poate înlocui
carnea de măcelărie.

Clasificarea pestilor se face după forma corpului, structură, mediu de via,
culoarea cărnii.

, conţinutul în grăsime,

1. După forma Fusiformă

corpului săgeată

i şarpe 7

2. După schelet Cu schelet osos crap, şalău, ştiucă, biban, lin, mreană,
babuşcă, păstrăv stavrid, chefal, calcan

i

% Turtit

l

i

i

i
Cu schelet cartilaginos morun, nisetru, păstrugă, cegă
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3. După mediul
de viaţă

De apă dulce crap, şalău, somn, ştiuca, biban, lin, mreană,
păstrăv, scrumbie de Dunăre

De apă sărată calcan, pălămidă, scrumbie albastră, stavrid

în grăsime

4. După culoarea
cărnii

Migratori moru n, nisetru, păstrugă

Oceanici ton, sebastã, cod, stavrid, cam bulă

3. După conţinutul i Peşti slabi şalãu, ştiucă, biban

Peşti semigraşi crap, caraçudă, plătică, păstrãv

Peşti graşi crap de crescatorie, morun, cegã

Peşti foarte graşi scrumbie de Dunăre, somn, nisetru, pãstrugã

Cu carne albă şalău, sturion, lin, păstrăv, biban

Cu carne roşie crap, somn, chefal

Speciile de peşti cel mai des folosiţi în alimentaţie sunt:

ciortănel, ciortan, crap (peste 3 kg).

icrapui este apreciat pentru carnea lui gustoasă şi hrănitoare. Are car'

“nea de culoare cenuşie cu nuanţă de alb şi roşcat. Poate ajunge până la

30 kg greutateÎn funcţie de mărime, are diferite denumiri, de exemplu:

Linui este de culoare cenusie-închis, acoperit cu o piele groasă cu solzi
mărunţi, poate ajunge la 7 kg.

Mreana are culoarea corpului galbenă cu pete mai închise, iar abdome-
nul galben deschis. Poate atinge greutatea de 10 kg.

Piătica este un peşte mai mic, are corpul turtit lateral, aproape de trei
ori mai lung decât lat, cu solzi argintii şi nuanţe de verzui-argintiu pe
spate. Poate ajunge la greutatea de 10 kg.

Babuşca este un peşte mai mic, ajunge pânã la 600 g.

Roşioara are corpul mai lat decât babuşca şi poate atinge 2 kg greutate;
are solzi bine fixaţi, de culoare argintie, iar în părţi cu reflexe aurii.

Obleţii au corpul mic, cu solzi argintii care cad foarte uşor.

Şalăui are solzi mici, argintii, carnea albă şi gustoasã cu structură fină şi

uşor de digerat, fapt pentru care este foarte apreciat şi în bucătaria di-
etetică. Cu cât este mai mic cu atât este mai gustos; poate atinge 15 kg.
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Ştiuca are carnea albă, mai puţin gustoasă ca a şalăului. Ştiuca este
apreciată pentru icrele sale superioare.

Somnul, spre deosebire de ceilalţi peşti de apă dulce, are corpul acoperit
cu piele fără solzi, cu formă deosebită, capul mare turtit, gura largă, cu

două mustăţi lungi.

Icrele se prezintă sub forma de bobiţe de mărime şi culoare diferită, în
funcţie de specie, înglobate intr-o masă gelatinoasă, acoperite cu o mem-

brană densă. Bobul de icre are forma sferică. lcrele sunt renumite pentru
conţinutul bogat în substanţe proteice, uşor asimilabile, grăsimi de calita-
te superioară, cantităţi mari de vitamina A si D.

Lapţii se obţin de Ia peştii masculi, au o importanţă economică mai redu-
să decât icrele, în special sub aspect organoleptic, compoziţia lor chimică
fiind, în general, aceeaşi cu a icrelor.

Ficatul de peşte este un excelent energizant, o sursă importantă de vita-
mina D, vitamina E, acizi graşi omega 3, fosfolipide şi proteine de calitate
superioară.

Clasiñcarea icrelor se face după provenienţă.

7› 'CTE "fãrã (Caviar) lcre negre moi 1 Superioare

` Calitatea |

j Calitatea a ll-a

lcre negretescuite lC litat al

1 Calitatea a Il›a

2-109 T175” lcre de crap

lcre de ştiucă

lcre tarama

3- lcre de Münciuriü lcre de somon (Manciuria) Calitatea l

Calitatea a lI-a

Compoziţia chimică a cărnii de peşte variază în funcţie de specie, anotimp, hrană etc. Carnea peş-

telui conţine în mare cantitate apă, proteine, lipide, săruri minerale (în specia] cei marini conţin fosfor
şi iod), vitamine (A, D, E, B1, B2, B6). Datorită compoziţiei chimice peştii se diferenţiază de carnea de
măcelãrie, ñind superiori acesteia. Grăsimea este distribuită în musculatura cărnii, contribuind Ia frăge~

zimea, fineţea si suculenţa cărnii.

Digestibilitatea cărnii de peşte variază în funcţie de modul de preparare, de conţinutul de grăsimi

etc. Carnea peştelui, fiind săracă în ţesut conjunctiv şi având fibră musculară fînă, este uşor de digerat.
Grăsimile din peşte se asimilează foarte usor de către organism, datorită structurii acizilor graşi

nesaturaţi, ceea ce Ie situează pe o treaptă superioară faţă de cele de origine vegetală şi animală.
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VII. CRUSTACEE, MOLUŞTE ŞI BATRACIENI

Pe lângă peşti, în apă se găsesc o serie de vietăţi care se folosesc in alimentaţie pentru calităţile lor
gustative. Dintre acestea se consumă crusraceele, moluştele, barracienii. Crustaceele şi moluştele sunt
vietăţi nevertebrate, care se găsesc în apele dulci sau sarate; excepţie face melcul, care este terestru.
Batracienii sunt vietăţi vertebrate, ce se găsesc în apele dulci ale râurilor, lacurilor şi bãlţilor.

CRUSTACEELEau corpul acoperit cu o crustă, care are rol de protecţie.

Racii de apă dulce Racul de la: are culoare măslinie spre negru (racul cu cleşte lat).

Racul de râu este mai mic, iar culoarea verde-măslinie (racul cu cleşte lung).

Racul de mare (hamarul) atinge 20-30 cm şi greutatea de 3 kg, este acoperit
de o crustă de culoare brună›închis cu reflexe albăstrui sau galbene, în func-
ţie de mediul în care trăieşte. Carnea homarului este mai gustoasă, dar mai
greu de digerat.

Lungusta este cel mai mare crustaceu, ajunge pânã la 30-40 cm lungime şi o

greutate de 4 kg. Se deosebeşte de celelalte crustacee prin faptul că nu are

cleşti, ci două antene lungi. Corpul este acoperit de o crustă de culoare bru-
nă-violet cu pete galbene. Are carnea mai puţin gustoasă decât cea de homar.

Cravate/e este mic, 5-6 cm, are crustă de culoare portocaliu-roz şi este foarte
apreciat atât pentru carnea gustoasă, cât şi pentru conţinutul de substanţe

nutritive.

MOLUŞTELE sunt animale cu corpul moale, inchis intr-o cochilie. Se consumă vii sau tratate termic.

Scoici/e de apă dulce trăiesc în râuri, lacuri şi bălţi. Cochilia are forma ovalã,
formată din douã valve de culoare brunä-gălbuie, ñxate printr~un ligament.
Carnea este tare, elastică, greu de digerat.

Stridia trăieşte în mare, în colonii fixate pe stânci. Are coch de culoare
cenuşiu-închis, forma ovală, neregulata. Carnea este apreciată, fiind hrăni-

toare, gustoasă şi mai uşor de digerat.

Midia trăieşte în mare, este apreciată, fiind superioară scoicii de apă dulce în
_ ceea ce priveşte valoarea nutritivă şi digestibilitatea. Midia este mai gustoa-

să in sezonul rece. Se poate folosi în alimentaţie după prelucrarea termică.

Melculare Cochilia în formă de spirală, carnea cu structură tare şi greu de
digerat. Se recomandă a fi consumată Ia 24 de ore după recoltare, deoarece
este toxică din cauza hranei consumate. Pentru a putea fi consumati, melcii
sunt supuşi unor operaţii speciñce de prelucrare.
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BATRACIENI

Sub această denumire se găsesc broaştele obişnuite de apă, care se mai nu-

mesc şi pui de balta'. Acestea au corpul acoperit cu o piele de culoare verde
cu pete deschise.
În alimentaţie se folosesc picioarele din spate jupuite de piele. Carnea
lor este fină, gustoasă, de culoare albă, suculentă. Se prepară sortimente
diferite: pane, cu verdeţuri etc.

2. LAPTELE ŞI PRODUSELE LACTATE

Laptele şi produsele lactate au o pondere majoră în consu-

mul uman. Laptele are culoare albă cu nuanţă slab gălbuie,

care se accentuează în cazul laptelui cu un conţinut sporit
de grăsime. Nuanţa gălbuie se datorează carotenului care

se concentrează în special in grăsimea laptelui. Laptele mai
conţine şi pigmenţi galbeni-verzui care colorează zerul.

Prin prelucrarea laptelui se obţin:

»produsele de smântánire (frisca, smantana) - au capacitatea de spumare prin batere la rece,

încorporând aer, ceea ce duce la creşterea volumului propriu;
.produse lactate acide (iaurt, sana, lapte bătut) - se consumă în stare naturală sau se folosesc la

servirea unor preparate de bucătărie şi la formarea aluaturilor pentru dulciuri;
o branzeturile (brânză, caşcaval) - se utilizează în stare naturală ca aperitive, ca umpluturi la pro-

dusele de patiserie sau ca materie primă la preparatele de bucătărie (gustări, preparate pentru
mic dejun, preparate de prim fel).

Procesul tehnologic de obţinere a branzeturilor este format din următoarele faze:

PREGĂTIREA ÎNCHEGAREA ţgäyşäîlä' PREMATURAREA l MATURAREA „

O I . C CLAPTE-U' 2 PRESAREAŞ 4 5

i PREMATURAREA constituie prima fază a procesului de maturare şi constă, în principal, în formarea
de acid lactic prin fermentarea Iactozei de către bacteriile lactice. Un rol important îl are şi cheagul,

care descompune substanţele proteice, făcându-le accesibile microorganismelor specifice.

( MATURAREA propriu-zisă se caracterizează prin dezvoltarea microorganismelor care produc transformarea
_ „ compuşilor de bază din branzeturi. Astfel continuă fermentaţia lactozei, cu formarea acidului lactic,

› care favorizează obţinerea structurii şi a consistenţei pastei şi contribuie Ia formarea aromei.

MATURAREA branzeturilor este operaţiunea de păstrare pe perioade de timp determinate, în

anumite condiţii de temperatură, de umiditate relativă ' “rculaţie a aerului. Pe parcursul
procesului de maturare, componentele brânzei suferă modiñcări ñzice şi biochimice complexe.
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Ştiai că... .7

Brânza Camembert prezintă un mucegai alb la exterior, iar brânză Roquefort prezin~
tă dâre de mucegai verzi-cenusii. Ambele sunt considerate adevărate delicatese.

Compoziţia chimică a laptelui:

C ponente Valori ale substanţelo nutritive

Ăpă 87% l

Proteine l 3,57%, reprezintă o sursă de energie si ajută la repararea ţesutului muzsär"

Lipide 3,5% grăsime ~ trigliceride, steroli (colesterol, ergosterol, 7-dehidroergostea
rol), fosfolipide (lecitina, cefalina, sfîngomielina), acizi graşi liberi

Glucide 4,5% v

Vitamine vitamina D, favorizează menţinferfea sănătăţii oasrlogvtarninarlärl i, currol
important în formarea globulelor ro_ _` menţinerea sănătăţii ţesutului ner-

vos; vitamina A, care susţine sistemul imunitar, sănătatea ochilor şi a pielii;
B1, B2, B3, B4, B5, B6, C, E, K, P

Substanţe minerale săruri minerale de calciu: contribuie Ia dezvoltarea oaselor, dinţilor şi la

menţinerea în limite normale a valorilor densit .ii osoase; potasiu: păstrea-

' tensiunea arterială în limitele normale; fosfor: ajută la în ărirea oaselor

Enzime peroxidaza, reductaza, catalaza

substanţe azotate substanţe proteice: cazeina, proteinele zerului (Iactalbumina, proteozopep
tone, Iactoglobulina), anticorpi (aglutinine), enzime (oxidaze, reductaze ›

t Iactoperoxidaza, catalaza, reductaza aldehidica; hidrolaze, fosforilaze ~ Iipa-
za, fosfataza, preteaza, amilaza)

, substanţe neproteice: acizi aminaţi liberi, colina, guanidina, metaI-guani-
i dina, creatinina, creatina, acid carbaminic, uree, acid uric, acid sulfocianic.

substanţe neazotate lactozã, oligozaharide, acizi organici (acid lactic, acid citric, acid butiric, acid
piruvic), ceruri

Substante anorganice Ca, Na, K, Mg, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, P, floruri, Cloruri, ioduri

, Gaze O1, N), CO1, NHE

Ştiai că... .7

Laptele de vacă are un conţinut mediu de apă de 87,5% şi un total de substanţă

uscată de 12,5% compus din: grăsime, proteine, Iactoză, substanţe minerale, vitae
mine şi enzime.
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de consum

fpastefuldzîatţuţŞ%; 4%; 6% grăsime

proteic cu 1%; 2,5% grăsime

vitamizat çuyjtamina uC;i2,5% -äţfi/Îqgräzsime

degresat, cu vitamina C

Îsmântâ (degresat)
alte bauturi din lapte

CDHSEFVGI

steriliza_t H _

wnceüîêîţ_ „

praf ~

` Produse
din lapte

o lactate acide l

1
u lapte bătut

l o iaurt de tip extra (4%), gras (3,2%), slab (0,1 %)
I cremă de iaurt

o iaurt cu fructe: zmeură, căpşuni, caise, fructe de pădure

o lapte acidofil
- chefir
o sana

, smântână l o smântână pentru gătit („cream/single cream" sau

l „creme |égére") cu 30-35% grăsimi

o smântână dulce („whipping creami sau„creme a fou-
g produse de etter"), cu 30-40% grăsimi

smäntânire l o smântână dublă („double cream" sau „creme dou-
ble"), peste 40% grăsimi

a smântână maturată („crême fraîche") - se utilizează

LJ( a_ ` în special la gătit:â n smântână acră fermentată („soured cream" sau„crê-
me aigre") cu maxim 30% grăsimi

unt 60%, 65%, 80% grăsime, în pachete de 250 g, 200 g,

'l25g,100gsau15g

l brânzeturile
` fermentate
l cu pastă

, moale

-brânzeturi tip telemea; din lapte de oaie, lapte de
vacă, lapte de bivoliţă sau amestecul acestora

o brânzeturi tip Limburg sau Romadur
-brânzeturi cu mucegaiuri nobile; tip Roquefort, Ca-

membert şi Brie
o brânzeturi moi la care se aplică încălzirea a doua

brânzeturile
cu pastă se-

mitareo brânzeturi

o brânza Trapist, Tilsit, Olanda, Rodo
o brânzeturile maturate cu ingrediente (ţelină, piper,

chimen, extract de morcovi etc.)

l brânzeturile
l cu pastă tare

o brã nzeturi tip Emmenthal (Şvaiter)

o brânzeturi tip Cheddar (Cedar)
a brânzeturi tip Parmezan
o brânzeturi tip Pecorino
o brânzeturi tip Kefalotiri

l brânzeturile
` topite

-fără adaosuri
o cu diferite adaosuri
o afumate
o neafumate
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3.0UĂLE

7

Compoziţia chimică:

Oul este un aliment de origine animală, foarte apreciat în ali-
mentaţie, atãt datorită substanţelor sale nutritive, cât şi gustative.
Oul este considerat un aliment complet, deoarece conţine toţi fac-
torii de nutriţie necesari organismului.

www&
Componente Valori/tipuri

Apă 72% H 7 7

Proteine 13,3%-14%

Lipide 11,64 2%

Glucide 0,5-O,6% 7 w M*

Vitamine f i A, D, E, complexul B, PP, şi K

substanţe minerale l _ Ca, Mg, Fe

Structura oului:

Coaja (cochi/ia)

Cuticula

o mată, calcaroasă, poroasă, de culoare alb-roz până la brun-roscat.

o peliculã subţire care acoperă suprafaţa coj şi are rolul de a împie-
dica patrunderea microorganismelorîn interior.

Membrana cochiliferă

ase află imediat sub coajă; aceasta ocupăl/lo din volumul oului
proaspăt şi se măreşte pe mãsurã ce oul se învecheşte, ajungând
la 1_/3 din oul vecini,

Albuşul

n masătransparentă,semifluidă,gelatinoasă,deculoarealb-verzuie;

o este format din trei straturi cu consistenţă diferită: fluidă imediat
sub coajă, densă spre gălbenuş şi sub formă de Iigamente
poziţionate spre cele două extremităţi alungite, numite „şalaze",

care susţin gălbenuşul în centrul oului.

Gălbenuşul

o partea cea mai valoroasă din punct de vedere nutritiv: are formă

sferica, consistenţă moale, este invelit intr~o membrană numită ,

membrana vitelină. Gălbenuşul conţine: proteine, lipide, săruri `

minerale, vitamine: A, Bl, B2, D, E, enzime. Pe suprafaţa gălbenu-

şului se găseşte un punct mic albicios, numit, disc germinativ (bă- i

i Utilizările oului:

nuţul-viitorul puisor).

o Oul este folosit în alimentaţia omului sub diverse forme: pentru obţinerea maionezei, a preparatelor
pentru mic dejun, omlete, ochiuri, pentru obţinerea unor semipreparate pentru preparatele lichide,
ca element de legătură în tocături, la dulciurile de bucătărie, creme, blaturi etc.
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oln cofetării, oul poate fi folosit şi sub formã de prafde ouă (praf de ouă întregi, praf de albuş, praf
de gălbenuş).

REŢINE!

\t Înainte de folosire se veriñcã prospetimea oului. in imaginea de maijos se observă po-
ziţia oului în soluţie de apă cu sare, în funcţie de prospeţimea acestuia „si poziţia gălbe~

nuşului în centrul oului ñert.

_m6 o

ll l ll ll

4 . MATERII PRIME AUXILIARE

AFÂNĂTORI, ESENŢE, COLORANŢIALIMENTARL SUBSTANŢE GELIFIANTE

1 AFÂNĂTORII sunt roduse care se adaugă în aluaturi sau com-
...ş.,.„u„ P

M _E1511 _ poziţii cu scopul de a imprima o anumită porozitate şi creştere

""`îî în volum.

Principalele tipuri de afânători utilizaţi în laboratoarele de cofetăriepatlserie sunt:

n biachimici-biologici - drojdia de bere, folosită pentru creşterea şi afânarea aluatului dospit utili-
zat la obţinerea cozonacului, gogoşilor etc.;

o chimici- praful de copt, bicarbonatul de sodiu, amoniacul.

Bicarbonatul de sodiu alimentar este folosit pentru:

o afânarea produselor de patiserie;

o prepararea băuturilor;

o frăgezirea cărnii de porc, vitã.

Ş ă ă n ESENŢELE sunt extracte alcoolice de uleiuri volatile din plante sau

` " Ă` „m fructe ori produse de sinteză şi se prezintă sub formă de lichide
ăE4) -. 933g Iimpezi, colorate diferit şi cu mirosuri speciñce.
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Gama sortimentală a esenţelor alimentare destinate aromatizării siropurilor folosite la tramparea
şi însiroparea produselor de cofetărie si a altor produse cu prelucrare la rece (temperatură sub 80 "Cl
este formată din:

o esenţă de Iămâie; o esenţă de migdale; o esenţă de portocale; o esenţă de rom.

o esenţă de ñstic; o esenţă de zmeură; I esenţă de vanilie;

COLORANŢ/IAL/MENTARIsunt combinaţii organice, naturale sau de sin-
teză, ele insele colorate şi care au proprietatea de a colora. Se prezintă

sub formă de pulbere şi se dizolvă pentru repartizarea căt mai unifor-
mă în masa produsului. Folosirea coloranţilor se face în limita admisă

de legislaţia în vigoare.

Clasiñcarea coloranţilor:

1. După natura lor: &naturali -ţfextraşi din plante sau fite
b) sintetici

i)galbeni i

b) oranj

3 rosii

2. După proprietăţile tinctoriale:

dl albaştri Î
elverzi

bruni
g) negri

SUBSTANŢELEGELIF/ANTE (de ingrasare) sunt utilizate pentru a modifica
consistenţa unui preparat şi pot ñ de natură animală sau vegetalã.

Clasificarea substanţele geliñante:

use obţine prin ñerberea oaselor şi a produselor bogate în colagen
(zgârciuri. şorici, urechi), limpezire şi răcire;

o se utilizează la sosuri, şarlote, creme, la prepararea aspicului.

Gelatină alimentară

a se obţine din alge marine;

o se utilizează la jeleuri sau ca stabilizator la produse zaharoase sau de
Lfetărie. 7 ţ „Î

o se obţine din porumb prelucrat industrial;

«se utilizează la prepararea unor creme sau ca stabilizator la unele
gheţate. _

Agar~agar

Zeamil (amidon)

REŢINE!

\ Alături de aceste produse pentru îngroşarea sosurilor se mai folosesc făina

şi amidonul.
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. Chimenul este un condiment:

. Sparanghelul este o legumá:

. Fructele se pot conserva prin:

x-(rîku PR v& şi ĂUXiLlARE FOZŞSFE ÎN ALŃENTAT E

FiŞĂ DE LUCRU

I.4 V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

Din categoria Cur ' u vegetale picante fac parte:

a) oţetul şi sarea de Iămãie;

b) sarea şi boiaua;

c) piperul şi mustarul;

d) şofranul şi chimenul.

. Din categoria fructelor seminţoase fac parte:

a) merele şi gutuile; b) alunele şi ñsticul; c) vişinele şi cireşele; d) piersicile şi caisele.

Gelatina alimentară se obţine din:

a) alge marine;

b) porumb prelucrat industrial;

c) prin fierberea oaselor;

d) agar-agar,

a) picant; b) aromat; c) acid; d) salin.

Gemul este un produs obţinut din fructe:

a) pasteurizare şi sterilizate;

b) congelate;

c) concentrate;

d) opãrite.

a) perenă; b) condimentară; c) păstăioasă; d) bulbiferã.

a) congelare;

b) murare;

c.) pasteurizare şi sterilizare;

d) prăjire.

Slănina sărată face parte din categoria:

a) semipreparatelor din carne;

b) preparatelor din carne;

c) semiconservelor din came;

d) ţesutului conjunctiv.
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9. Crapul şi somnul fac parte din categoria peşti/ar:

a) oceanici; b) migratori; c) de apă dulce; d) de apă sărată.

10. Stridia trăieşte in:

a) mare; b) râuri; c) lacuri şi bălţi; d) fluvii.

AIF

AIF

AIF

AIF

AIF

AIF

AIF

AIF

AIF

AIF

AIF

A/F

AIF

AIF

A/F

AIF

AIF

A/F

AIF

AIF

i. paste făinoase

2. afânători

3. substanţe geliñante
4. orez

5. crupe

ăspundeţiprin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele enunţuri.

Lcrupele laminate pot fi opărite şi prăjite.

2. Făina de grâu se prezintă sub formă de granule.

3. Pastele făinoase lungi sunt de tip macaroane, spaghete, lazania.

4. cartoful şi napul fac parte din categoria legumelor rădăcinoase.

5. Pătrunjelul este cultivat atât pentru rădăcină, cât şi pentru frunzele aromate şi bogate
în substanţe nutritive.

6. Batatul se mai numeşte şi cartofdulce.

7. Roşiile, Vinetele, ardeii, castraveţii fac parte din categoria legumelor cu fruct.

8. În funcţie de gust şi aromă, fructele pot ñ citrice, acidulate, astringente şi uleioase.

9. Amidonul este utilizat ca materie primă pentru fabricarea zahărului.

10. Uleiurile presate la rece sunt utilizate la pregătirea mâncărurilor care necesită încălzire.

11. Untul de cacao se prezintă în formă lichidã.

12. Gustul piperului este picant şi uşor iute.

13. Şofranul se găseşte fie sub formă măcinată, fie sub formă de fire.

14. Zeamilul este un afânător chimic.

15. Conservele din fructe concentrate sunt sub formă de compot şi sucuri.

16. Prin fezandare, carnea de vinat devine mai fragedă, suculentă şi aromată.

17. Ştiuca este un peşte cu schelet cartilaginos.

18. Crapul şi somnul au carnea de culoare albă.

19. Tonul şi codul sunt peşti oceanici.

20. Brânza telemea este un produs lactat obţinut prin smântânire.

ln coloana A sunt prezentate o serie de materii prime, iar în coloana B, utilizarea acestora.
Asaciaţi cifrele din coloana A cu literele din coloana B.

A B

a) la tocături l

l b) ca stabilizator al unor produse

l c) pentru pregătirea garniturilor

d) în asociere cu alte alimente: brânză, legume

e) creşterea în volum a aluaturilor

f) pentru pregătirea sosurilor
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LIV. l Completaţi următoarea schemă cu termenii care lipsesc.

i TIPURI DE MU TAR a

f a

'y `Y

f a

i _____________ __ i _____________--

1 « ~

._ „ ~ ›JJ _r~~~~~F_~*“'1' `

"1 7 ,

_ Î v „ l Boabele de muştar

l Se face din boabe de muştar 58 PVEPGVG 0me51`“”"d“”5e l se încălzesc în zahăr, având
i închise la culoare ` 'n mu“ i aromă de caramel
i ş.-. 4_„ „l„r-_e

VL; Prin completarea următorului joc de cuvinte (aritmogrif), veţi obţine pe verticală denumirea
legumelor cu fruct de culoare roşie sau galbenă care se pot consuma în stare crudă sau ca

materie primă la diferite preparate culinare.

1

6

1. Legume de culoare vioIet-roşiatică sau neagră

2. Legume care se recoltează înainte de a ajunge Ia maturitate
3. Metodă de conservare a castraveţilor

4. Pot fi graşi, lungi sau iuţi

5. Se pot conserva in saramurã sau oţet

6. Pot fi galbeni sau verzi

VI. 'Prin completarea următorului 'oc de cuvinte (aritmo rif), ve i ob ine e verticală numelel J 9 P
plantelor de cultură din care se obţin produse ce intra“ în alimentaţia omului.

1 „ Ie

R
ez

ol
va

re
a

ar
itm

og
rif

ul
ui

la
pa

gi
na

17
5
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1.Tip de orez cu gust de nucă

2. Înveliş floral
3. Strat exterior
4. Se găsesc în embrion şi stratul aleuronic şi sunt reprezentate de trigliceride
5. Componenta principală a cerealelor
6. Proteină Iipicioasã care se găseşte în grâu, orez, secară
7. Tip de mălai cu uşoare urme de tărâţe

till.: Prin completarea următorului joc de cuvinte (aritmogrif), veţi obţine pe verticală numele
produsuluiobţinutîn industria extractivã prin prelucrarea sfeclel dezahărşia trestiei de zahăr.

Produs obţinut prin hidroliza amidonului din porumb şi cartofi
. Zahărtos sau zahăr

Mierea fără adaos de zahăr se

. Zahăr obţinut prin concentrarea la cald a siropului de zahăr rafinat şi lăsat să se cristalizeze

. Zahăr obţinut din trestie de zahărLn
.b

ş
»

N
-

R
ez

ol
va

re
a

ar
itm

og
rii

ul
ui

la
pa

gi
na

i7
5

lllll. Prin completarea următorului joc de cuvinte (aritmogrif), veţi obţine pe verticală numele
grăsimilor vegetale lichide.

1

Z

3

4

l. Ulei recomandat diabeticilor 2. Ulei care are punctul de ardere la 210 “C
3. Ulei considerat vaccin nutritional 4. Ulei cu valoare calorica ridicată

_pţlw În coloana A suntenumerate specii de peşti, iar în coloana B, caracteristicile acestora. Asociati
cifrele din coloanaA cu literele din coloana B.

A. B.

l 1- ŞîÎUCă l a) corp acoperit cu solzi mici, argintii, carne albă şi gustoasã I

l

f) culoarea corpului galbenă cu pete mai închise

g) corp acoperit cu o piele de culoare verde cu pete deschise.

2- “m” b) carne de culoare cenuşie cu nuanţă de alb şi roşcat i

3' crap i c) cu icre superioare

i 4' mie?? d) corp acoperit cu piele fără solzi i

l 5' PHP“ e) corp de trei ori mai lung decât lat `

„ 6. şalau
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X. În schema de mai 'os este rezentat un sortiment de raduse din carne. Cam Ietati aceastã
__ P P P ,

schemă cu termenii care lipsesc.

l PRODUSE DIN CARNE '
7

l SEMIPREPARATE DIN CARNE i

q
„.

,„.....„„..„.„.....„„........„. ţ

“XJ, 'în coloana A sunt y! ezentate principalele grupe de legume, iar în coloana B, diferite legume.
Asaciaţi cifrele din coloana A cu literele din coloana B.

A. Î B.

LFructoase w = ,a)Ciuperci V

2. Păstăioase 1 b) „me i

3. Rãdăcinoase
c) Păstârnac

4. Vãrzoase
d) Pepeni

l e) Varză de Bruxelles i

!gg Realizaţi un eseu cu tema: „Carnea de măcelărie*: respectând următoarea structură de idei:

1, Locul şi rolul cărnii în alimentaţia omului;

2. Structura cărnii, modificările din carne dupã sacrificarea animalului;

3. Sorturile de carne şi utilizãrile acestora: exemplifîcarea sortimentelor de preparate;

4. Condiţii de depozitare şi păstrare a cărnii.
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"i
TEST DE EVALUARE

~ i punct din oficiu

Hi. _ lncerruiţi litera corespunzătoare răspunsului corect 2,5 puncte

i. icrele de Manciuria sunt de:

a) crap; b) ştiucă; c) somon; d) şalãu.

2. Cicoarea de grădină este o legumă:

a) frunzoasă; b) perenă; c) vãrzoasă; d) condimentară.

3. Crupele laminate sunt:

a) întregi sau fragmentare; b) opărite sau prăjite;

c) din orez sau din porumb; d) simple sau cu ouă.

4. Uleiul de măsline:

a) este ideal pentru prăjit; b) este ideal pentru aromă;

c) trebuie păstrat la frigider; d) ideal pentru sosuri.

5. Scrumbla de Dunăre este uri peşte:

a) slab; b) gras; c) foarte gras; d) foarte slab.

_IL , Răspundeţiprin A (adevărat) sau F (fals) la următoarele „ i. (2,5 puncte)

A/F 1. Oţetul natural se obţine din vin, mere, mere şi miere.

NF 2. Ficatul face parte din categoria subproduselor din carne cu ţesut muscular.

NF 3. Măduva face parte din categoria subproduselor din carne cu ţesut nervos.

NF 4. Toba este un produs din carne obţinut prin fierbere.

A/F 5. Porumbeii şi bibilicile fac parte din rasa păsărilor cu carne roşie.

III. În coloana A sunt prezentate produse lactate, iar în coloana B, rolul acestora. Asociaţi cifrele
din coloana A cu literele din coloana B. (2,5 puncte)

A B

ş 1. Produse lactate acide a) Emmenthal, Cheddar, Parmezan, Pecorino

2. Produse de smãntânire b) Trapist,Tilsit, Olanda, Rodo

l

i

l

: 3. Bränzeturi fermentate c) Unt, smântână pentru gătit, Roquefort, Camembert, Brie
l

a 4. Brânzeturi maturate d) Iaurt, chefir, sana i

l

ll e) Caşcaval, smântână, lapte bătut

Iyt Enumeraţi principalele tipuri de afânători şi rolul acestora în compozitiile în care se folosesc.
(1,5 puncte)
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Prelucrarea primară

a materiilor prime
şi auxiliare în alimentaţie

STRUVCTURA CAPITOLULUI

5.1 Operaţii tehnologice de prelucrare primară a materiilor prime de origine vegetală şi anima-
lă folosite în unităţile de alimentaţie, " şi echipamente necesare

REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII: CUNOŞTINŢE, ABILITAŢI ŞI ATITUDINI

Dupã parcurgerea acestui capitol, conform Programei, Anexa 3 la OMENCS nr. 4457/05.07.201 6,

elevii vor dobândi următoarele cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, conform standardului de Pre-
gătire Profesionale, Anexa 4 la OMENCS nr.4l21/l3.06.20l6:

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

6.1.8. Enumerarea operaţiilor de prelucrare 6.2.9. Efectuarea 6.3.5. Respectarea
primară a materiilor prime din operaţiilor principiilor
alimentaţie, a ustensilelor şi l de prelucrare dezvoltării durabile
echipamentelor necesare. , primară, cu în efectuarea

6.1.9. Descrierea operaţiilor tehnologice usînsne ŞII , OPÎHIIIIOI de, _

de prelucrare primară a materiilor ec 'PfÎmen e l pre ”tcrafle prwnara
prime vegetale şi animale. :speci rce. i a ma en' °_r plm&

in ordinea 3 vegetale şi animale

aparatelor. utilajelor şi precizată de eficientă şi sigură a

ECITIPîimGTlTSlOl' ”ECESBYE tehnologia echipamentelor din
în prelucrarea primară culinară. alimentaţie.

r

l

l

l

6.1.10. Caracterizarea ustensilelor, l corespunzătoare ' prin „ri/gama
l

l

l

I 5.1. OPERAŢII TEHNOLOGICE DE PRELUCRARE PRIMARA
A MATERIILOR PRIME DE ORIGINEVEGETALA ŞI ANIMALĂ
FOLOSITE IN UNITAŢILE DE ALIMENTAŢIE, USTENSILE
ŞI ECHIPAMENTE NECESARE

Totalitatea operaţiilortehnologice efectuate pentru pregătirea şi prezentarea preparatelor culina-
re, de cofetarie-patiserie şi a băuturilor formează procesul tehnologic.

Fazele procesului tehnologic se constituie în operaţii tehnologice distincte pentru prelucrarea,
respectiv asocierea materiilor prime cu sosuri şi alte componente, Succesiunea operaţiilor pentru obţi-

nerea unui preparat/prod us intr-un proces tehnologic poate fi transpusă intr-o schemă tehnologică.
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Clasiñcarea operaţii

l 1.În funcţie de modul
` cum acţionează

l asupra materiilor
prime:

2. În funcţie de natura
operaţiilor:

crare, şi anume:

lor:

operaţii de divizare/tăiere şi separare: sortarea, macinarea, separarea,
cernerea, decantarea, sedimenta rea;

operaţii de amestec şi aglomerare: emulsionarea, dizolvarea, frământarea;

operaţii cu schimbarea stării fizice a materiei prime: evaporarea, fierberea,
topirea, concentrarea, solidiñcarea;

operaţii chimice şi biochimice: maturarea, coagularea proteinelor,
caramelizarea glucidelor;

operaţii auxiliare: depozitarea, transportul, încălzirea, racirea, dozarea.

operaţiimecanice: sunt acele operaţii care nu determină schimbarea stării

iniţiale a materiei prime: depozitarea, măsurarea, dozarea, transportul;

operaţii fizice: determină schimbări ale stării

subdivide în:
ce a materiei prime se pot

o operaţii fizice fără schimb de căldură: sortarea, mărunţirea, macinarea,
A decantarea, cernerea;

o operaţii fizice cu schimb de căldură: eva porarea, coacerea, încălzi rea;

-operaţii în care intervine ca fază principală schimbul de substanţă:

extracţia, difuzia, prăjirea.

operaţii chimice şi biochimice în care au loc transformări de substanţa:

maturare, coagulare, caramelizarea glucidelor, topirea grăsimilor, fer-
mentare.

Prelucrarea primară a materiilor prime se realizează în încăperi speciale numite secţii de prelu-

- secţia pentru prelucrarea materiilor prime vegetale (mai ales legume şi fructe);

o secţia pentru prelucrarea cărnii şi a pestelui.

Secţiile deprelucareprimară a materiilor prime sunt prevăzute cu mese de lucru, maşini de curăţat,

şi cu toate ustensilele necesare,

În secţiile de carne şi peşte se instalează mese speciale pentru prelucrare, iar în ñecare secţie de
prelucrare se amenajează căzi.

În secţia de legume aceste căzi se folosesc pentru spălarea şi păstrarea cartofîlor curăţaţi, iar în
celelalte secţii, pentru spălarea cărnii, dezghetarea peştelui, spălarea peştelui.

În timpul prelucrării primare, materiile prime se sortează, se spală, se îndepărtează părţile neco-

mestibile, se spală din nou şi se taie/divizeazã.
Materiile prime şi auxiliare sunt supuse următoarelor operaţii, pentru a putea fi consumate:

OPERAŢII DE PRELUC

1 . Verificarea calităţii

2. Dozarea

132

RARE DESCRIERE OPERAŢIE

Se face pentru fiecare materie prim şi auxiliara, prin analiză sen-

zorială (aspect, culoare, miros, gust, consistenţăLVorfi acceptate
în consum numai acele materii prime ce corespund din punct de
vedere calitativ.

Se realizează prin cântărire, numărare şi măsurare în conformita-
te cu reţetele de fabricaţie.
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3.Pregătiri preliminare Sunt operaţii manuale sau mecanice (spălare, curăţare, uscare,
mărunţire, răzuire etc.) care pregătesc materiile prime pentru
producţia culinară.

Constă în condimentarea, asezonarea şi aromatizarea prepara-
4. Finisarea telor culinare cu diferite mirodenii sau alte materii auxiliare după

tratamentul termic, urmărind creşterea savorii preparatelor.

5. Montarea şi decorarea stimulează apetitul consumatorului prin formă şi culoare.
(aranjarea pe platouri/
farfurii) „ 7 i

6. Servirea Constă într-o ultimă verificare rapidă, calitativă şi cantitativă a

preparatelor culinare, aplicarea sistemului de servire adecvat.

5.1.1. PRELUCRAREA PRIMARÂ A CEREALELOR

Produsele obţinute prin prelucrarea cerealelor sunt foarte importante pentru alimentaţie, prin va-

loarea lor nutritiva. cerealele se caracterizează printr-un potenţial tehnologic foarte ridicat deoarece
după prelucrare dau o gamă variată şi numeroasă de produse. În funcţie de gradul de prelucrare, pro-
dusele din cereale se clasifică în următoarele grupe:

i PRODUSE
_, _ţ DIN CEREALE --g

F 'r
f" Î
l\ Produse de prelucrare

secundară

l o Produse de panificaţie

l\ o Paste făinoase

.. _. __y-J

FĂINA este o pulbere obţinută prin macinarea cerealelor
panificabile (grâu, secară, orz). Cea mai mare producţie

înregistrează făina de grâu, care se utilizează la fabricarea
unui număr mare de produse alimentare de bază pentru
alimentaţia umană.

Prelucrarea primară a făinii constă în cernere (pentru eliminarea impurităţilor, desfacerea aglo-
merărilor şi aerisire) şi preîncălzire (în special iarna) la cca 25 “C, prin păstrarea câteva ore în spaţiile de
prelucrare.
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x/

i Drojdie de
Î̀

Alte

x 1 paniñcaţie i ingrediente

Suspensie
ţ de drojdii ţ

'g _HHMHN Preparareamaialei 4„„...„„„„..':
ţ" " ' " ” ' ` `r (fermentarea) ;

Pregãtireaaluatului

-är

ţ Dospireaaluatului |

\ Divizarea şi

modelarea

" Dospirea aluatului I

-'r

k coacerea |
„~» -«7«vw»

-'y
l l
\ Răcirea
\

Produse de panificaţie

Fazele procesului tehnologic de obţinere a pastelor făinoase
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[Î Alte
1 ingrediente '

Repauzare,
_.' compactizare ' - . _

şi modelare _

A
i Vălţuire

l __Jr î1~' -

Tăiere V
(macaroane. Repauzare,

spaghete' compactizare
fidea) V

. şi modelare

k Ambalare

Făina, grişul şi pesmetul se cern.

Orezul, arpacaşul se aleg de impurităţi, se spală.
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5.1.2. PRELUCRAREA PRlMARĂ A LEGUMELOR

Prelucrarea primară a legumelor constă în îndepărtarea corpurilor străine de aderenţă sau ames-

tec, a părţilor alterare şi necomestibile, sortarea, spălarea, tăierea.

În urma operaţiilor de prelucrare primară rezultă diferenţe cantitative, denumite pierderi mena-

jere şi pierderi calitative ale unor factori de nutriţie, fie prin solubilizare în apa de spălare, fie prin
curăţarea necorespunzătoare (strat gros al cojii).

Pentru minimizarea acestor pierderi se recomandă evitarea următoarelor operaţii:

o prelucrarea primară să se efectueze mult înaintea tratamentului termic;

o spălare îndelungată;

o menţinerea timp îndelungat în apa de spălare;

o menţinerea în aer liber sau apă;

ofragmentarea in bucăţi mici;

›îndepărtarea unui strat gros din părţile externe.

Legumele se sortează după mărime, formă, grad de maturitate, culoare. Legumele alterate sau

care prezintă zone afectate se îndepărtează.

Cartofîişirădăcinoasele se spală înainte de curăţare, pentru a reduce riscul contaminarii cu micro-
bii, parazitii sau ouăle de paraziti posibil prezenţi în pământul aderent la coajă.

Legumele care se vor folosi fără să ñe prelucrate termic (castraveţi, roşii, ridichi etc.) se spală sub
jet de apă rece.

ar- :r:îî". .. ` ~ ca « Ă
Conopida se va spăla, după detasarea buchetelor, în mai multe ape reci, cu 15 minute înainte de

utilizare, ţinând-o în apă cu oţet pentru a favoriza ieşirea eventualilor paraziti.
'l 136
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curăţarea se va face ţinând cont de tipul de legume:

o rădăcinoasele prin rãzuire;

u bulbiferele prin detaşarea foilor exterioare;

-tuberculii prin răzuire sau curăţarea cojii.

ATENŢÎEÎ

îndepărtaţi un strat cât mai subţire de coajă pentru a reducepierderile de vitamine
şi săruri minerale.

Leguminoasele uscate se aleg de impuritãţi, se spală în apă rece şi se pun la inmuiat în apă rece

cu 12 ore înainte de fierbere. După înmuiere, Ieguminoasele se ñerb în apă rece cu sare, aruncãnd apa
după fiecare fierbere,

După curăţare, legumele se spală, se zvântă sau se scurg de apă, după care se divizează în funcţie

de preparatul culinar.
Pentru a se obţine cavitaţi de umplere, ardeilor li se îndepărtează cotorul cu seminţele, roşiilor li se

îndepărtează codiţa şi miezul, dovleceilor curăţaţi |i se îndepărtează miezul cu seminţele.

Varza se taie fâşii.

Cartofii se taie diferit, în funcţie de preparatul in care intră: cuburi, pai, bare cu grosimea de 1 cm,
rondele. Intrucãt pregătirea preliminară a cartoñlor se face cu un timp în avans, pentru a preveni îm-
brunarea, cartofii se ţin în apă cu oţet sau suc de lămâie.

Sistemul industrializat de comercializare a cartoñlor deja tăiaţi sub forma cartofilor congelaţi re-

duce mult timpul de prelucrare preliminară a acestei materii prime.

Congelarea constituie o cale de valorificare a excedentelor de legume, disponibile în perioada vâr-
furilor de recoltare, un mijloc de diversificare sortimentală şi de promovare a cateringului în activitatea
economică.

Pentru pregătirea diferitelor preparate culinare, sunt folosite legume în stare proaspată, congela-
tă, deshidratate sau conservate. conservele din legume pot fi: în apă, în ulei, în suc de roşii. Ele se obţin

prin sterilizare, deci au o bună stabilitate în timp, putându-se păstra timp de 3 ani de la data fabricaţiei.

Legumele mai pot ñ conservate şi prin acidiñere:

u naturală (în saramură, ca în cazul castraveţilor muraţi, gogonele, varză murata, pepeni etc.);

- cu oţet (gogoşari, castraveţi, fructe).
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Legumele condimentate se pot păstra uscate sau cu sare, în borcane închise etanş.

În producţia culinară se foloseşte destul de des amestecul de legume tăiate mărunt, cunoscute
sub numele de mix.

Schematic, prelucrările primare ale principalelor grupe de legume pot fi prezentate astfel:

LEGUME l

”Y

Î'

l

x1 curăţare

` . “a i ă 2' = ,L

l l „ . . `-` l - l '

l FrunzoaseÎ i Radacrnoase] ţ r Tuberculi 1 Bulbifere

l îndepărtarea v - î l Răzui“ ( Detaşarea
` Razulre ţ - ~ -

l frunzelor l ţ 1 mecîgä* „fîlîlîiîeţne

l veştede "i"'”"' '#7 4

. _ _L

. . . : tuberw", a bulbifere:
a cu fruct: ' 'Zäîşäoase î rctund - rotund
- rotund ` .. - felii -felii
_ fam - felu

. ' - ferturi
_ _ ţ - sferturi 5_sferturi sfer un A V V _

Tăierea alimentelor este o operaţie de prelucrare primară, manuală sau mecanică care se realizează

în funcţie de alimente şi de preparatul la care urmează a fi folosit.
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Legumele completează valoarea nutriti ă prin conţinutul de glucide simple, săruri minerale. Verde-
ţurile şi condimentele influenţează gustul şi mirosul prin uleiurile eterice, volatile.

Celelalte adaosuri contribuie la diversificarea sortimentală, la îmbunătăţirea valorii nutritive, gusta-
tive şi la stabilirea unor proprietăţi organoleptice (făina, amidonul, roşiile, pasta de tomate, vinul etc.),

Mod de tăiere

În cubuleţe sau tăiere fină

V r

LEGUME
Tehnica şi grosimea de tăiere

o Ceapa curăţată de coajă se taie în
două, pe lungime,

I Setaievertical maiîntâi în direcţia

capătului rădãcinii, apoi orizontal
cu o grosime de 2-3 mm (nu se

taie complet). Capătul rădăcinii

ţine ceapa legată.

o Se taie vertical, în cubuleţe.

Utiliza re

v Pentru îmbunătăţirea

gustului pentru toate
supele, sosurile,
preparatele din carne,
peşte, orez şi cartofi.

oÎn stare crudă, pentru
preparate reci, sosuri şi

pentru salate.

n Ceapa curăţată se taie în două pe
lungime.

o Se taie spre capătul rădăcinii, în
felii groase de 2~3 mm.

o Pentru supa.
o Pentru prepararea
mãncărurilor cu carne şi

sos.
-În stare crudă, pentru

salate.

o Ceapa curăţată se taie pe lăţime,

în felii groase de aprox. 2 mm.

o Se desprind inelele din felii.

o Legumele rădăcinoase se rad sau

se taie pe lungime în felii de aprox.
2 mm, apoi se taie în cubuleţe.

o Praz: partea albă a prazului se des~

pică pejumătate şi se taie ca rădă-

cinoasele.

-ln stare crudă, pentru
garnisirea gustărilor şi a

peştilor marinaţi.

o Inele prăjite de ceapă: se

trec prin făină şi se prăjesc

în grăsime, pentru fasolea
bătută.

o Inele de ceapă prăjite în
aluat.

o Garnituri pentru su pe,

sosuri, orez cu legume.
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Cubulete marL/'ardiniére
. .Ţ _

-Morcovi, telină, rădăcini de pă-

trunjeLgulii.
oPraz: partea albă a prazului se

despică pe jumătate şi se taie
ca rădăcinoasele_

o Garnituri
- Sosuri, orez cu legume
a Legume mixte
c Legume conservate

-Legumele rădăcinoase se rad cu

răzătoarea cu o grosime de 1-2
mm pe lungime şi se taie infäşii

lungi de 3-4 cm.
ovarza, Spanacul, prazul, morcovii

şi ceapa pot fi tăiate la fel.

o Garnituri pentru carne, şni-

ţel Esterhazy etc.
o Marinate la rece pentru sa-

late, aspicuri etc.

o Morcovii, sfecla _i pătrunjelul

se taie pe lungime în patru sau

în şase şi se taie apoi în secţiuni

groase de 1-2 mm.
.Ţelina se taie beţişoare, apoi pă-

trate del cm saujulienne.
o Prazul, varza, morcovii, cartofii

şi ceapa pot fi tăiate în cubulete
de aceeaşi dimensiune.

›Pentru supe clare de legu-
me cum ar fi „minestrone”,
supa de varză cu orez

o Legumele rădăcinoase (ţelina,

morcovii); ciupercile, cartofii, var-

za etc. se taie pe lungime.
›Se taie apoi în felii groase de

2-4 mm.

o Garnituri
a Su pe concentrate

Beţigaşe, batonnet
'FV-r

I Morcovii, guliile, ţelina, cartofii se

taie în beţigaşe groase de aprox.
5 mm şi lungi de 3-4 cm.

o Legume fierte înăbuşit

o Garnituri

o Morcovii, sfecla roşie, telina se

taie felii cu lungime de 5-6 cm, se

decupează cu ajutorul unor for-
me speciale sub formă de semilu-
nă, stea etc.

o Garnituri
o Decoruri diferite

Forme ovale o Legumele rădăcinoase, castrave-
ţii. cartofii se modeleaza în formă

ovală cu cuţitul special de decor.

u Garnituri

o Legumele rădăcinoase, pepenii,
castraveţii, cartofii se modeleaza
în formã rotundă cu cuţitul de Pa-

risienne.

u Garnituri de legume
o Cocktail-uri de fructe
o Gustări reci

o Pommes parisiennes
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Prelucrarea primară a fructelor

În funcţie de produsele ce urmează a fi pregătite, operaţiile de prelucrare primară la care sunt su-

puse fructele cuprind următoarele operaţii:

\

„ ` _ _ 4. TÄIEREA
1 . SORTAREA / 2. SPALAREA 3. CURAŢAREA / RADEREA

' PASAREA
/ „

/ / .

Prelucrarea primară determină modiñcări cantitative (scăderi în masă) şi calitative (scăderea valo-
rii nutritive) prin îndepărtarea părţilor necomestibile şi prin trecerea în apa de spălare a substanţelor

hidrosolubile (vitamine şi săruri minerale).
Fructele se Sortează, se spală subjet de apă rece sau prin imersie în mai multe ape reci, evitând

menţinerea lor în apă, deoarece vitaminele şi mineralele pe care le conţin, fiind hidrosolubile, s-ar

pierde în apa de spălare. Fructele citrice se spală cu o perie specială.

i SORTAREA constă în îndepărtarea exemplarelor cu vătămări mecanice, alterate]
bolnave sau atacate de dăunători. In cazul loturilor neomogene, sortarea
se realizează după gradul de maturitate, prospetime, mărime şi destinaţie,

în funcţie de pretabilitatea la prelucrare (pentru sucuri, Compoturi, gemuri,
; dulceţuri). ,_.„ „„~~~~~Ic' '

l SPĂLAREA se face pentru eliminarea impurităţilor minerale aderente (Dămart: P't5'p)'_

i reducerea gradului de poluare prin Îndepăiiaiêa Pfafulu' Ş' 3 Sumtmêe ?ri 1125;_
l ,mare nedegradate de la suprafaţă, precum şrpentru reducerea gta u u v

l fectare cu microorganisme care p0* 5UP'3V'eţf”/EÎÎEÎãÎPTÎWÎEL e r ›r 7"' '”

f,

l . . fac pen
`~ CURATAREA ş' DJŞHZÂREAFQ 4 'r ilor atacat
l Pielii& păstai, samburä, segţtcţîljiîelîälţasim cu dis
l poate face pnnproce ee A mut“ alcaiîne sau acide
l (fierbere), Chimme (imersie In . 4 _l„„„.~r

rtarea părţilor neutilizabile (C015.

e, bolnave saunalterate. ASE

pozitive abrazive). term”

tru îndepă

Grăsimile sunt materii prime auxiliare folosite în alimentaţie, deosebit de importante din punctul
de vedere al aportului energetic.

Ca operaţii de pregătire preliminară înaintea utilizării, se efectuează veriñcarea condiţiilor de de-
pozitare, integritatea ambalajului şi termenul de garanţie. Grăsimile alimentare pot suferi o serie de
transformări chimice sub acţiunea unor enzime, microorganisme sau agenţi de mediu (lumină, căl-

dură). Aceste modificări chimice sunt hidroliza, oxidarea şi rãncezirea. Grăsimile alterate îşi schimbă

mirosul şi gustul.

Condimente, stimulente, afânători

Această grupă de materii auxiliare nu necesită operatii deosebite de prelucrare în vederea utilizării.
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5.1 PRELUCRAREA PRIMARĂ A CĂRNII

Carnea se utilizează la o gamă variată de preparate: salate, gustãri, preparate lichide, mâncăruri cu

legume şi fructe, tocături şi fripturi.
Prelucrarea primară a cărnii reprezintă totalitatea operaţiilor aplicate cărnii după sacrifîcare, până

în momentul tratamentului termic.
În vederea prelucrării culinare, carnea în carcasă este supusă operaţiei de tranşare.

Operatia de tăiere şi împărţire a cărnii pe sorturi şi calităţi poartă denumirea de tranşare.

Partea anatomică a corpului animalului cu o delimitare precisă se numeşte sortde carne.

Prin tranşarea cărnii rezultă următoarele sorturi: '

specialit , muşchi fasonat, antricot şi vrăbioare fără os

Tmrjşaîea carne calitate superioară pulpă, spată

carnii . . . . „ . .

de bovine carne calitateal greaban, fleica, rasol, faţa, piept cu blet, carne din
fasonări

carne Calitatea a ll-a piept cu os, rasol spate cu os, gâtul, şira de Ia antri-
cot şi de la vrăbioară

oase cu sau fără măduvă, seu

specialităţi muşchiuleţ, cotlet fără os (file), antricot parţial dezo-
Tranşarea sat, ceafă fără os

Cam" carne calitate superioara pulpă, spată

deporc . . . .. . JŢT.
carne calitatea! fleica, ITIIjlOC de piept, carne fara grasime de la fa-

sonări

carne calitatea a Il-a piept, rasol din faţă şi din spate

grăsime, oase fără valoare

Tranşarezi cărnii

de bovine

Sort de carne Folosire

14 Muşchi- cea mai fragedă carne de vită o biftec tartar, biftec, medalioane, grătar,

file migrion, lgyeefVl/'ellinagton etc.

2. Antricot/coriet cu sau fără os. Cele de calitate su' i - pentru grătar sau friptură la cuptor
perioară au aspect marmorat, asemănător oare~ i

°~_„„ , ., „_„

o la grătar sau la cuptor, dar nu are calitatea
,e , l

3, Vrăbioară - aspect neted şi uniform, fă ă grăsime. l

ţêste etichetata cel maiadesefagreşit, çinuşchi 7 7 l antricotului
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4. PuIpă-came de calitate bună, cu puţină grăsime Este formată din:
a. Capac - rasol, tocană, diverse tocături;

b. Fricando - friptură, tocană, tocături etc.;
c. Rasa/alb - are formă cilindrică şi culoare

roz deschis - şniţel sau friptură;

d. Nucă - are formă de sferă turtită -la cup-
tor, înãbuşită, cu legume, tocană.

5. Garf- carnea este tare şi are are multă grăsime pentru mâncăruri şi ciorbe

6. Spată h
mâncăruri, ciorbe, supe, tocături

7. Coasre „inferioare" - carne aromată, dar destul
de tare

măncăruri; daca animalul este tânăr sau

este dintr-o rasă de carne, pot fi preparate
şi la grătar

8. Coasre „superioare" au o came ceva mai fragedă

9. Ceafă sau gât» carne tare, de culoare roşie

LEE" “ Came *a,îe:?$9a.ãă„

mâncáruri şi ciorbe sau la prepararea micilor.

ciorbe şi tocăniţe, dar cel mai bine in tocături

11. Cap de piept - carne cu multe straturi de pieliţe

şigrăsime 7 i

supe şi ciorbe

12› Piept- carne ceva mai slabă preparate pentru felul ll, ciorbe 7

13. Flelcă - asemănătoare cu coastele, dar fără os Preparate de felul II, sau rasul

14. Rasol- carne cu multe tendoane, dar aromatã rasol, tocăniţe

15. Chei - este o articulaţie deci are multe tendoa-
şlcartilagii

răcituri, pentru prepararea aspicului etc.

M16. Picior - are multe tendoane ingredient esenţial pentru ciorba de burtă '

17. Cap - carne foarte tarfeiziirliltertendfoane

18. Coada'

răcituri V 7 7_

partea cea mai bună pentru ciorbă din car-

ne de vitã

r 19. Limbă 7 W

20. Falcă - carne foarte tare, cu multe tendoane

pentru rasol

pentru tocături, piftie 7

Tranşarea cărnii

de porc

Sort de carne

1 . Muşchiuleţ ~ carne fină, cu puţină grăsime l

Folosire

u grătar sau în tigaie. Se face repede şi nu necesită

marinare.

2. Cot/effărărozsl-'denumire aproape echiva-
lentă - muşchi file. Carne de culoare des-
chisă, fără grăsime

uniformă.

- grătar sau la cuptor, dar timpul de preparare tre›
buie să fie scurt, iartemperatura ridicată; la prepa-
rarea ruladelor, având formă cilindrică şi textură
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3. Cotlet cu os - aproximativ aceeaşi o la cuptor, în tigaie sau la grătar

structură ca şi cotletul fără os, dar are şi

ceva grăsime pe partea cu coasta

4. Ceafă-carne cu inserţii de grăsime, nu o gătirea la un foc mai degrabă mediu sau marina-
foarte fragedă rea; la cuptor, la grătar, la tigaie

5. Pulpă- carne de bună calitate, cu puţină n fripturi la cuptor, şniţele, tocături, la grătar, mân-
grăsime căruri cu legume

6. Fleică- carne cu multă grăsime alternand o tocături, dar poate fi gătită şi la cuptor sau în tiga-
în straturi cu carnea ie. Dacă se face grătar, e bine să fie marinată.

7. Coastă- carne grasă, destul de tare o mâncăruri, tocături, ciorbe. La grătar poate fi folo-
sită doar după o marinare temeinică sau prefiartă.

8. Piept o mâncăruri, tocături, ciorbe

9. $pată« carne asemănătoare cu pulpa, dar o tocături, ciorbe, mãncăruri, fripturi la cuptor sau

cu ceva mai mult ţesut conjunctiv înăbuşită

10. Ciolan faţă - carne tare, cu multe I mâncăruri cu legume, înăbuşit, dar şi la piftii, tobă,
tendoane caltabosi etc.

li. Ciolan spate o mâncăruri cu legume, înăbuşit, dar şi la piftii,tobă,

; caltaboşi etc.

12. Piciurspqtƒea o piftii tobă, caltaboşi etc.

13. Picior faţă o piftii, tobă, caltaboşi etc.

14. Cap o piftii,tobă caltaboşi etc.

(15. Limlaăr a înăbuşita, IA V diverse preparate

' 16. Coadă o ciorbe şi mâncăruri cu legume

În funcţie de preparat, se pot realiza următoarele operaţii:

a Dezosare;

o Degresare;

I Împănare;

- Batere cu ciocanul;

o Tocare.

Carnea de pasăre se prelucrează primar astfel:

o se flambează pentru îndepărtarea resturilor de pufşi pene;

o se eviscerează (se scot măruntaiele);

u se spală subjet de apă rece pentru îndepărtarea impurităţilor şi cheagurilor de sânge,

- se porţioneazã.

Pestele se prelucrează primar astfel:

o se curaţă de solzi;

o se eviscerează;

a se decapitează;

- se spală cu apă rece;

I se porţionează.
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schematic, operaţiile de prelucrare preliminară a cărnii şi a subproduselor din carne aratã astfel:
a) prelucrarea primară a cărnii:

CARNE '

i Tranşare

'Y

i\ Dezosare '
'Y

curăţare

"7

' „k "w
l r i i Î Împãnare

ş Porţionare iBaterecu ciocanul i T003?? i 7 rwî_ _

b) prelucrarea primară a peşrelui:

i Desolzare

'Y

` Eviscerare

i_ Decapitare i
41

* spălare I“
r 4”*""/" \A F1 t )

i Po onare 'A 'e ai
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c) prelucrarea primară a subproduselor din carne:

CREIER l

* s

l FICAT i RINICHI l

i se taie în lungime
\`\\'Î

se scoate hilul se mdepănează

meningele
>_`__..„

se spală cu apă rece
şi oţet se spală în apă rece

ATENŢIE!

o Carnea provenită de la animalele bolnave poate transmite omului boli ca: tuber~
culoză, antrax, febră aftoasă, trichineloză, gripă aviară.

Decangelarea cărnii este deosebit de importantă, ca proces de pregătire preliminarã a cărnii în
vederea pregătirii preparatelor culinare.

Carnea congelată, înainte de a ñ prelucrată termic, se decongelează prin dezgheţare, aducãndu-se
la o stare cât mai apropiată de carnea proaspătă. Decongelarea se face prin ţinerea cărnii la tempera›
tură sub 10 "C sau introducerea cărnii ambalate în apă cu temperatura de cca 15 “C Decongelarea este
încheiată când la suprafaţa cărnii apar picături de suc celular.

Carnea tocată se decongelează lăsând pachetul preambalat la temperatura camerei.

Decongelarea subproduselor se face la temperatură camerei, de cca 15-17 °C.

Decongelarea păsărilor şi a peştelui se realizează la temperatura camerei, de cca 15-17 °C. Folo-
sind metoda de decongelare rapidă, se scurtează durata de decongelare, se evită oxidarea substanţel-

or grase din stratul superficial şi pierderile în greutate.

ATENŢIE!

o Se recomandă prelucrarea cărnii tocate în stare puţin îngheţată,

oNu este indicată decongelarea lângă o sursă de căldură sau în apă ñerbinte şi

nici recongelarea.

Carnea proaspată şi decongelată se curăţă de pieliţe, de cheagurile de sânge şi de alte părţi neco-

mestibile, apoi se spală în apă rece şi se porţionează conform gramajului cerut de reţetar.
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5.1 LAPTE Si PRODUSELE LACTATE

Laptele se foloseşte, în mare parte, ca băutură caldă, la mi-
cul dejun, simplu sau cu adaosuri. Ca materie primă, laptele şi

produsele lactate se utilizează în arta culinară la pregătirea sosu-

rilor albe, la dregerea supelor-cremă, a ciorbelor, la dulciurile de
bucătărie, iar în patiserie-cofetărie Ia aluatul dospit cu adaosuri,
creme, îngheţate.

«
m

Prelucrarea primară a laptelui constă în strecura rea lui prin
sită în vederea eliminării eventualelor impurităţi.

ln cazul laptelui industrializat (praf), prelucrarea primară constă în cernerea şi hidratarea lui cu apă

caldă. Se fierbe şi se răceşte,

În alimentaţie se folosesc, în general ouăle de găină, raţă, gâscă. Ouăle se folosesc atât în alimen-
taţia obişnuită a tuturor categoriilor de consumatori, cât şi în cea dietetică în caz de anemie, astenie,
convalescenţă.

Prelucrarea primară a auălar impune o grijă deosebită, datorită contaminării cojii cu germeni
aerobi. De aceea, se verifică integritatea cojii, oul se spală, se dezinfectează în soluţie de bromocet,
timp de cinci minute, se Iimpezeşte cu apă rece, se scurge şi se acoperă cu tifon.

Procedeul poate fi mult simplificat dacă bucătăria

este dotată cu aparat pentru ouă, cu diferite programe
de funcţionare:

o pasteurizarea cojii oului (64 "C timp de15 min);

-fierberea moale (3 min);

a cleios (5 min);

-tare (8 min);

a extra-tare sau răscopt (12 min).

Pentru spargerea ouălor se folosesc trei vase.

Prelucrarea la rece constă în baterea albuşului şi frecarea gălbenuşului. Prin aceste operaţii, pro-
teinele solubile formează pelicule subţiri care incorporeaza aer, formând o spumă stabilă, cu volum
crescut. Stabilitatea spumei la operaţiile de prelucrare ulterioară este favorizată de rãcirea conţinutului

oului şi de adaosul de zahăr pe parcursul operaţiunii de batere.
Praful de ouă este o conservă obţinută prin deshidratare.
Reconstituirea oului se realizează punând apă călduţă de cca 40 “C peste praful respectiv, ameste-

când continuu până la obţinerea unei compoziţii omogene.

i spargerea in trei vase pentru:
` , Spălarea l oexaminarea mirosului şi

- . ţ pentru l aaspectului;
P» s . . . .

OUALE ,l l parale b; indepartarea osepararea albuşuluide galbenuş;

K /' l l soluţiei y osepararea conţinutului

Î ce urmează a fi folosit.

În tabelul următor sunt prezentate principalele operaţii de prelucrare primară, scopul acestora,
sortimentele de materii prime supuse prelucrării, precum şi modul concret de realizare.
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\x

Decongelarea

operaţii l „ .. Alimente supuse Mod
Scopul prelucrarii . .. .

de prelucrare ' prelucrarii de realizare

Sortarea a alegerea materiilor după criterii o produse cereali- o manual sau
precum: mărime, culoare, grad de ere, leguminoase mecanic
maturitate, stare fizicwchîmică uscate, crupe, Ie-
(vãtămări fizico~chimice); gume, fructe, ouă

I alegerea alimentelor de corpuri etc'
străine. 7

Curăţarea :îndepărtarea părţilor necomestibile o legume, fructe, v prin tăiere, rupere,
uscată (frunze, codiţe, cotoare, rădăcini, carne, ouă etc. spargere etc., mae

pieliţe etc.) nual sau mecanic

curăţarea -îndepărtarea impur' „ilor şi a -legume, crupe, o cu apă rece (indi-
umedă eventualelor microorganisme. carne, ouă etc. cat subjet de apă)

(spălarea)

-aducerea alimentelor la starea
iniţială (dezgheţare).

o carne, peşte,

legume, fructe
etc.

- lent, la tempera
tura camerei sau

rapid, sub jet de
apă rece (alimentul
fiind bine ambalat)

Rehidratarea o aducerea alimentelor la starea ini-
ţială prin absorbţia apei sau prin
solubilizarea în apă.

Prelucrări

specifice
grupelor
de alimente

:îndepărtarea impurităţilor,

aerisire;

o pregătirea pentru umplere;

o protejarea;

o mărunţirea;

-îndepărtarea oaselor, scoaterea
viscerelor, înfrăgezire, protejare,
mărunţire.

o legume uscate,
fructe uscate, peş-
te, lapte praf, ouă
praf etc.

o alimente vegeta-
le: făină, legume,
fructe etc.

, o carne, lapte, ouă.

o mentinere în apă

rece sau se ames-

tecă cu apă călduţă

-manual sau

mecanic

o la alimentele
de origine vege-
talã: cernere,
scoaterea mie-
zu rilor (cotoare)

a la alimentele de
origine animală:

împănare, tocare

REŢINE!

o Pentru unele alimente, spălarea se poate realiza atât înainte, cât şi după cu-

răţarea uscată.

-Tãierea alimentelor este operaţia de tăiere manuală sau mecanică şi se

realizează în funcţie de alimentele şi de preparatul care trebuie obţinut.

-Tăierea legumelor trebuie realizată cu puţin timp înaintea tratamentului
termic.

În timpul prelucrarilor primare au loc pierderi de substante nutritive, motiv pentru care trebuie
respectate anumite reguli, pe carele prezentăm în cele ce urmează.
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operaţii Reguli (recomandări)
tehnologice de ; Transformări de prelucrare pentru evitarea

prelucrare primară l
diminuării nutritive

, „Îl

o curăţirea de coajă în strat l

cât mai subţire, menţinerea
frunzelor sănătoase de la

exterior;

Pierderi de substanţe nutritive prin:
oîndepărtarea mecanică a unor

părţi din legume cu conţinut mare

de factori nutritivi;

Prelucrarea
primară a

legumelor prin: l

curăţare, spălare,

tăiere
o solubilizarea unor substanţe

nutritive în apa de spălare, în
I special la legumele mărunţite;

gspãlareainjet de apă un timp I

scurt a legumelorîntregi sau

bucăţi mari, fără a fi ţinute în
apa de spălare;

l o oxidarea în prezenţa aerului a

l legumelor curăţate şi mărunţite

ţ şi evaporarea unei părţi din apa de
l constituţie.

o prelucrarea termică imediat
după prelucrarea primară. ţ

CONSERVAREA LEGUMELOR

REŢINE!

Conservarea are ca scop menţinerea unui aliment în stare nealterată, în ve-

derea prelungirii duratei de păstrare.

Pe suprafaţa legumelor proaspete se află o mare cantitate de microorganisme provenite din aer,
din pământ sau din manipulare neigienică. Cu toate mijloacele naturale de apărare de care dispun
legumele şi fructele în timpul păstrării, microflora poate produce diferite forme de putrezire umedă

şi uscată.

Degradarea calitativă a legumelor depozitate mai poate avea drept cauză anumite procese biochi-
mice hormonale, din cauza unei depozitări necorespunzătoare, ca de exemplu: veştejirea legumelor
din cauza evaporării intense a apei şi a descompunerii substanţelor organice din compoziţie, lipsa unei
aerisiri normale care îngreuiază respiraţia acestor produse.

Având o compoziţie chimică bogată în substanţe uşor asimilabile şi un conţinut mare de apă,

rezistenţa la păstrare a legumelor în stare proaspătă nu poate fi mult prelungită, chiar in condiţiile

asigurării unor parametri de temperatură şi umiditate ai spaţiului de depozitare.

În principiu, conservarea urmăreşte reglarea proceselor biochimice a alimentelor ce provin din
organisme vii prin influenţarea factorilor externi şi împiedicarea dezvoltării microorganismelor.

Pe piaţa produselor alimentare existã o gamă diversificata de alimente congelate industrial şi de
semipreparate. Perioadele maxime de păstrare recomandate, dupa a cărordepăşire calitatea produse-
lor începe să se cleterioreze, trebuie să fie înscrise clar pe ambalajele acestora.

De aceea, o mare parte a producţiei de legume este folosită de industria alimentară ca materie
primă pentru obţinerea unor produse conservate, cu scopul de a acoperi, şi sub această formă, nece-

sarul de alimente în tot cursul anului.
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Chiar dacă metodele de conservare prin congelare s'a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă,

mulţi consumatori preferă modul tradiţional de conservare, prin tehnici precum: menţinerea la anumi~
te temperaturi, sterilizarea si mutarea.

Înainte de conservare, se face controlul calităţii legumelor, prin examen organoleptic, completat
prin măsurători şi cântăriri. La verificarea legumelor proaspete sunt urmărite condiţiile de calitate prea
zentate în continuare.

o Autenticitatea sefului se apreciază prin compararea cu probele etalon, reprezentate prin mostre, mu-

laje, planşe colorate;
o Forma solului se apreciază prin compararea cu mostre de referinţă; forma poate fi: cilindrică, co-

nică, ovală alungită, sfericã, sferică turtitã, sferic alungită;

o Mărimea legumelorşia fructe/ar se verifică prin măsurare cu rigla, cu şublerul sau cu calibratorul
şi prin cântărire, pentru stabilirea greutăţii pe bucată sau a numărului de bucăţi la kilogram;

o Culoarea şiaspectu/pieliţei (cojii) se apreciază la lumina naturală; după natura pigmentului predo-
minant, culoarea poate fi: alb-galbenă, galbenă, galbenaportocalie, roşie, violetă, verde etc.

REŢINE!

Culoarea unor soiuri de legume variază

în funcţie de gradul de maturitate.

o Starea de sănătate şi de curăţenie se examinează cu ochiul liber sau cu ajutorul Iupei, stabilind
procentul de legume atacate de boli sau dăunători, al celor murdare, prezenţa corpurilor străine,

a prafului, a substanţelor antiparazitare.
o Culoarea pulpei se apreciază prin cercetarea a 5-10 legume secţionate.

o Consistenţa pulpei se apreciază prin palparea a 10-20 de legume, eventual prin degustare; aceasta
poate fi tare (crocantă), suculentă, moale, fiind influenţată de gradul de maturitate, de structura şi

de textura soiului, de compoziţia chimică, de condiţiile de transport şi de păstrare.

u Suculenţa, gustul şi aroma se apreciază prin degustare; aceste caracteristici sunt determinate de
gradul de maturitate, de compoziţia chimică, de soi, de condiţiile in care au fost cultivate.

o Starea de prospeţime se apreciază organoleptic şi după aspect; legumele destinate consumului
în stare proaspătă nu trebuie să fie veştede.

Metodele de conservare a legumelor sunt prezentate în tabelul următor.

Metoda de Legumele supuse observam
conservare conservarii 1 '

congelare mazăre, fasole verde, do- o se congeleazã prelucrate sau neprelucrate termic,
vlecei, roşii. ardei gras etc. la temperatura de -35 ”C;

Uscare- ceapă, cartofi, varză, mor- o se îndepărtează parţial apa (rămâne aprox. 14%):
deshidratare cov, praz, fulgi de fasole, nconservareu prin uscare influenţează schimburile

zarzavat pentru preparate osmotice din celula microbiană, datorită îndepărtării

lichide etc. apei din aliment;
.prin uscare, bacteriile patogene rezistă, de aceea,

pentru a fi distruse, unele alimente sunt tratate în
prealabil prin sãrare sau opărire; alterarea produselor
uscate poate să apară sub influenţa creşterii umidi-
tă şi a temperaturii în spaţiile de depozitare.
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l sterilizare l o mazăre, fasole păstăi, ase realizează în diferite medii de sterilizare, închise l

l l dovlecei, spanac, ermetic în ambalaje, la 112-120 "C. l

` conopidă etc, în apă

(pentru gătit)

l o barne, vinete etc. în ulei
i (pentru ghiveci, tocană) I

o roşii, vinete, barne etc. ,

in bulion (pentru `

ghiveci)

Murale I o varză, castraveti, o se realizează cu soluţie de apă şi sare; j

pătlăgele verzi, ardei o murarea se bazează pe acţiunea conservantă a aci-
l gras, murături asortate dului Iactic rezultat din fermentaţia lactică dirijată.

' Acidul Iactic îndeplineşte acest rol numai când are o

l concentraţie de până la 2%.

Marinare l o gogoşari, castraveţi, ase realizează cu soluţie de otet, apă şi sare şi adaos de l

l varza roşie etc. zahăr sau miere, piper, muştar boabe, foi de dafin etc.:
l ocanservarea prin marinare influenţează pH-ul me-

diului în care s-ar putea dezvolta bacterii. Acidul ace-
tic folosit în această metodă, având o concentraţie ,

l de 1-2%, încetineşte dezvoltarea bacteriilor, iar la o l

l concentraţie de zahăr de 46%, împiedică dezvoltarea l i

l tuturor bacteriilor nesporulate. \

Fierbere şi o roşii l - se obţin: suc de roşii (folosit şi ca băutură racoritoare,
deshidratare l ' bogat în vitamina C), bulion şi pastă de tomate (folosite `

parţială i pentru gust şi culoare la diferite preparate culinare). l

Refrigerare l -toate legumele o este o metodă folosită frecvent în păstrarea alimen- „

` telor. Ea blochează parţial reacţiile enzimatice speci-
fîce produselor, de aceea determină o durată de păs-

trare mică, Se realizează la temperaturi între 0-5 °C, l

80-90% umiditate şi se aplică la toate alimentele cu l

condiţia să fie foarte proaspete şi sănătoase. l

sărare o legume rădăcinoase I se bazează pe faptul că sarea acţionează ca un con- ,

ş servant. Metoda se realizează prin „sărare uscată" şi

sărare cu ajutorul saramurii de diferite concentraţii. l

Dezavantajul acestei metode este dat de faptul că,

prin concentraţia de sare folosită, se modifică gustul
, produsului, iar unele bacterii patogene şi bacterii
' care produc toxiinfecţii alimentare pot rezista un tip

Î îndelungat la concentraţii mari de sare.

Ştiai că.

o Legumele pot fi congelate în stare crudă şi pot fi ţinute luni în şir la temperaturi
de depozitare de -18 “C4

o Alimentele pot fi conservate prin temperaturi scăzute (temperatura de depo-
zitare: cel puţin -18 °C, temperatură de congelare: 30-40 °C).
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o Legumele se blanşează înainte de congelare, se răcesc în apă cu gheaţă şi se usucă. Prin acest
procedeu se distrug enzimele proprii, care pot acţiona şi la temperaturi de -18 °C.

o Nu se recomandă pentru congelare următoarele legume: salata verde, ceapa crudă, usturoiul şi

cartofii cruzi.

Metodele şi tehnicile de conservare folosite în alimentaţia publică, atât ca procese tehnologice, cât
şi ca posibilităţi de valorificare a materiilor prime, au permis lărgirea gamei sortimentale a preparatelor
culinare puse la dispoziţia consumatorilor.

Congelarea constituie o cale de valorificare a excedentelor de legume, disponibile în perioada
vãrfurilor de recoltare, un mijloc de diversificare sortimentală şi de promovare a cateringului în activi-
tatea economică. r

Pentru pregătirea diferitelor preparate culinare, sunt folosite legume în stare proaspata, congela-
tă, deshidratate sau conservate. Conservele din legume pot fi: în apă, în ulei, în suc de roşii. Ele se obţin

prin sterilizare, deci au o bună stabilitate în timp, putãndu-se păstra timp de 3 ani de Ia data fabricaţiei.

Legumele mai pot fi conservate şi prin acidiriere:
a) naturală (în saramură, ca în cazul castraveţilor muraţi, gogonele, varză murata, pepeni etc);
b) cu oţet (gogoşari, castraveţi, fructe).

Ştiai că....7

n Frecventa intoxicaţiilor alimentare sporeşte mereu, ñind cauzată tie de folosirea
materiilor prime uşor alterabile, fie de păstrarea incorectă a alimentelor şi

dezinfectarea insuficienta a utilajelor din unităţile de producţie culinară.

ruşi\ DE LUCRU

__I_. ` Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

l. Condimentarea şi aromatizarea preparatelor culinare are loc in cadrul operaţiei de:

a) dozare; b) finisare;

c) prelucrare primară; d) prelucrare termică.

2. Aparatul pentru ouă din bucătărie este utilizatpentru următoarea operaţie:

a) spălare; b) dezinfectare;

c) fierbere; d) răcire.

3. Flambarea este operaţia specifică pentru:

a) carnea de vită; b) carnea de peşte;

c) carnea de pasăre; d) carnea de vânat.

4. curăţarea legumelor buibifere presupune:

a) răzuirea; b) detasarea foilor externe;

c) măru nţirea; d) tăierea.
'i52
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5. Prelucrarea primară a fructelorpresupune:

a) sortarea, spălarea;

b) opărirea, înăbuşirea;

c) gelilicarea, rãcirea;

d) contierea, sotarea.

»IL Răspundeţi cuA (adevărat) sau F (fals) la următoarele enunturi.

I-\lF 1. Maturarea făinii reprezintă operaţia de păstrare în condiţii normale cel puţin 15 zile.

A/F 2. Prelucrarea primară a făinii constă în cernere şi preîncălzire.

NF 3. Leguminoasele uscate se pun la inmuiat in apă rece cu 2 ore înainte de fierbere.

NF 4. Rinichii se freacă cu perla şi se spală în apă rece.

NF 5. Prelucrarea primară a fructelor determină scăderi in masa şi valoarea lor nutritiva,

_l_ll Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviti.

1.În vederea prelucrării culinare, carnea în carcasă este supusă operaţiilor de prelucrare primară:

2. Stimulentele (cafeaua, cacaua) sunt utilizate la obţinerea produselor de ____________ __.

3. Grăsimile ______________ __ pot suferi o serie de transformări chimice sub acţiunea unor

________ ___, microorganisme sau agenţi de ______________.

4. Operaţia de __________ __ şi de împărţire a cărnii pe ________ __ şi _______ _g

poartă denumirea de tranşare.

5. Carnea de ___________ se flambează pentru îndepărtarea resturilor de puf şi _____ __.

l_V._ În coloana A suntprezentate tipuri de carne deporc rezultate în urma tranşării, iar în coloana
B, caracteristici ale acestora. Asociati cifrele din coloana A cu literele din coloana B.

A B

1.Muşchiuleţ a) carne de culoare deschisă, fără grăsime

2- C°Îleî fără 05 b) carne cu inserţii de grăsime, nu foarte fragedă

3' Ceafä c) carne fină, cu puţină grăsime

4. Fleică _ _ _ „ _ ,

d) carne de buna calitate, cu puţina grasime
5. Pulpa

f) carne tare, cu multe tendoane

l

l

l

l e) carne cu multă grăsime, alternand in straturi cu carnea

l

l

l
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,

j Prin completarea următorului joc de cuvinte (aritmogrif), veţi abţine pe verticală numele
fazelor procesului tehnologic.

1 H

4
5 p

6 ă
5

8 ?vã

l. Se realizează prin cântãrire, numărare

24 Elementele analiză senzorială

3. Condimentarea, asezonarea şi aromatizarea formează

4. îndepărtarea resturilor de puf şi pene la păsări

5. Metodă de conservare prin închidere ermeticã în ambalaje

6. Parte anatomică a corpului animalului cu delimitare precisă

7. Amestec de legume tăiate mărunt

8. Operatie de scoatere a măruntaielor

VI. Prin completarea următorului joc de cuvinte (aritmogrif), veţi obţine pe verticală numele
operaţiei de tăiere şi împărţire a cărnii pe sorturi şi calităţi.

1. Carne rare, aţoasă

2.Tip de pulpă

3. Came tare cu destul de multă grăsime

4. Parte de pulpă sub formă de sferă turtită

5. Piclorul din spate poate fi folosit Ia piftie, tobă sau

6. Carne cu inserţii de grăsime, nu foarte fragedă

R
ez

ol
va

re
a

ar
ltr

no
gr

ifu
lu

il
a

pa
gi

na
17
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7. Are formă cilindrică şi este de culoare roz-deschis

8. Cap de carne cu multe straturi de pieliţe şi grăsime

_gulii Completaţi spaţiile libere cu operaţiile de prelucrare corespunzătoare.

SUBPRODUSE DIN CARNE

..„....„.„.„„..„„................«......„..„.....

. .- :y-1 7

i"

i „cA1- ~ RINICHI CRHER

a ` V___,_„_ _gä_,_„zî 7~~«A*

â "r „.„ i'
f l * ' 1 “ “ “

Se taie în lungime l - i se mmmäle/ ?af/şî _reia

4, '7
i i

l Se îndepărtează capsulaj i -

"7

se scoate Capsuia ] ` Se spala in apa rece_ pana l Se spalam apa rece

#M17 _ e 1 se indeparteaza mirosul , e_ „ „e 44~~

i'
i Se spală în apă rece i

VLIH Formaţi 3 grupe de 4-5 elevi şi analizati ce se întâmplă cu ' rele ' e: cartofi,
salată, ţelina', in urma operaţiilor de prelucrare primară în condiţiile date.

1. curăţaţi trei cartofi şi lăsaţi-i pe o farfurie timp de 20-30 minute. Analizaţi apoi aspectul lor şi

explicaţi fenomenul.

2. Puneti o salată (câteva frunze) pe o farfurie şi lăsaţi-o Ia temperatura camerei 1-2 ore. Observaţi

ce modificări au avut loc şi explicaţi ce s-a întâmplat.

3. curăţaţi o ţelină, tãiaţi~o felii şi aşteptaţi 5-10 minute. Observaţi ce transformări se produc.
Explicaţi fenomenul.
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156

TEST DE EVALUARE

1 punct din oficiu

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. ' (2,5 puncte)

l. specialităţi/e rezultate în urma tranşării cărnii de bovine sunt:

a) pulpa şi spata;

b) fleîca şi rasolul;

c) oase cu măduvă;

d) antricotul şi muşchii fasonaţi.

M.Prelucrarea primară a peşte/ui nu include operaţia de:

a) eviscerare;

b) tranşare;

c) spălare;

d) decapitare.

3. Praful de ouă se obţine prin:

a) deshidratare;

b) fierbere;

c) congelare;

d) batere.

J
:

. Prelucrarea primară a ficatului presupune:

a) tranşarea, spălarea, scoaterea capsulei, a hilului;

b) spălarea, tranşarea, scoaterea hilului, a capsulei;

C) tăierea în lungime, scoaterea hilului, a capsulei, spălarea;

d) îndepărtarea capsulei, tranşarea, spălarea, scoaterea hilului.

D
1

. Decongelarea subproduselor se face:

a) la temperatura de cca 154 7 °C;

b) la temperatura de cca 1042 °C;

c) la temperatura de cca 5-6 °C;

d) la temperatura de cca 8-10 °C.

_Răspundeţiprin A (adevărat) sau F (fals) la următoarele enunţuri. (2,5 puncte)

NF 1. Grăsimile sunt materii prime folosite în alimentaţie, deosebit de importante din punctul
de vedere al aportului energetic.

NF 2. Dozarea materiilor prime şi auxiliare se realizează prin cântãrire, numărare şi măsurare în

conformitate cu retetele de fabricaţie.
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AIF 3. Maturarea branzeturilor este operaţiunea de păstrare pe perioade de timp determinate,
în anumite condiţii de temperatură şi de umiditate,

NF 4. Metodele şi tehnicile de conservare nu permit lărgirea gamei sortimentele a prepa-
ratelor culinare.

NF 5. Suculenţa, gustul şi aroma se apreciază după fierberea alimentelor.

flilţyln coloanaA suntprezen tate tipuri de carne de vită rezultate în urma tranşãrii, iar în coloana B,

caracteristici ale acestora. Asociati cifrele din coloana A cu literele din coloana B. (2,5 puncte)

A B

1. Muşchi

2.Garf
&Vrãbioarã
4. Antricot
5. Pulpă

a) aspect marmorat, asemănător oarecum cu ceafa ce porc
l

l

b) aspect neted şi uniform, fara grasime

c) carne cu multe straturi de pieliţe şi grăsime
l

d) carne de calitate bună, cu puţină grăsime

e) carnea este tare şi are destul de multă grăsime

f) cea mai fragedă carne de vită

lil. :Enumeraţi operaţiile de prelucrare primară a legumelor şi precizati modificările ce au loc în
urma acestor operaţii. (1,5 puncte)

Total 10 puncte



Prelucrarea termică

a materiilor prime
şi auxiliare

STRUCTURA CAPITOLULUI

6.1 operaţii de prelucrare termică (opărire/blanşare, fierbere, sotare, prăjire, înăbuşire, breza- .

re, frigere, coacere) ~ caracterizare, mod de realizare, condiţii de lucru cu ustensilele şi echi-
pamentele specifice prelucrării termice a materiilor prime şi auxiliare folosite în alimentaţie l

REZU LTATE ALE ÎNVĂŢÄRII: CU NOŞTINŢE, ABlLlTĂŢl Şl ATITUDINI

După parcurgerea acestui capitol, conform Programei, Anexa 3 la OMENCS nr. 4457/05.07.2016,
elevii vordobândi următoarele cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini, conform standardului de Pregătire Pro-
fesionale, Anexa 4 la OMENCS nr.4121/13.06.2016:

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
i l

6.1.11 Enumerarea operaţiilor de ; 6.2.10 Efectuarea l 6.3.5 Implicarea
prelucrare termică a materiilor operaţiilor de responsabilă

prime din alimentaţie. prelucrare termică, ` în efectuarea
respectând l operaţiilor de

6.1.12 Descrierea operaţiilor de
prelucrare termicăa materiilor regulile care stau prelucrare termică

prime vegetale şi animale' la baza proceselor a materiilor

6.1.13 Clasiñcarea ustensilelor l aiimentaţie_ şi animaie

aparatelor' utllalelor ş' 6 211 Folosirea ustensilelor pri" utilizare"
echipamentelor necesare si utilajelor Specifice eficientă şisigurá

pentru prelucrarea termica a ' a echipamente/a,
prelucrării termice a

materiilor prime din alimentatie. „ .

' materiilor prime de din alimentaţie

6.1.14 Caracterizarea ustensilelor, origine vegetală şi Cllmâpfcfürea
aparatelor, utilajelor şi ' animală, în condiţii P"“C'p"„l9Î
echipamentelor necesare în de igienă, siguranţă “i'm/War”

l durabile.

tehnologice din prime vegetale

.

i
i

l

l

l

prelucrarea termică. şi securitate.

După prelucrarea materiilorprime cu ajutorul utilaje/o de prelucrare primară, acestea sunt trans-
portate în secţiile de producţie, unde sunt prelucrate termic, pentru realizarea preparatelor culinare/
produselor finite.

Prelucrarea termică a materiilor prime în vederea obţinerii preparatelor culinare se realizează prin
transfer de căldură, prin radiaţie, prin conducţie sau prin convecţie.
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Ştiai cam?

a Radiaţia se realizează prin transmiterea energiei radiante (unde electromagnetice)
şi este folosită la obţinerea fripturilor.

«Conducţia se realizează în sisteme solide sau fluide si reprezintă un transfer de
energie cinetică la nivel molecular pânã la egalizarea temperaturii.

u Convecţia se realizează ca efect al deplasării fluidelor, prin transport de substanţă

de la un spaţiu la altul, în interiorul unei faze sau între faze alăturate.

După modul de transmitere a energiei calorice către alimentele de origine vegetală şi animală,

prelucrarea termică a alimentelor se realizează prin următoarele procedee:
oopărire o b/anşare o fierbere -înăbuşire obrezare o frigere oprăjire :coacere -sotare
o gratinate.

OPĂRIREA este un proces de scurtă durată, folosind apă la temperaturi relativ scăzute, 80-90 “C,

maximum i00 °C. Este o operaţie curentă, componentă a numeroase procese tehnologice, utilizată cu

următoarele efecte:

o inactivarea enzimelor şi, deci, asigurarea conservării unor caracteristici organoleptice iniţiale:

gust, aromă, culoare;

n scăderea volumului materiilor prime cu lovi 5% prin coagularea parţială a proteinelor, elimina-
rea gazelor şi aerului din ţesuturi, urmată de absorbţia ulterioară de apă;

-înmuierea şi contractarea produselor de origine vegetală;

›îndepărtarea gustului şi mirosului nedorit al unor legume crude (varză, gulii, Conopidă);

:îndepărtarea membranei externe a unor legume şi fructe (opărirea de scurtă durată, urmată de
răcire);

n albirea unor materii prime de origine animală;

oîndepărtarea parţială a microflorei şi chiar curăţarea unor materii prime pentru a se obţine

produse de calitate superioară.

opărirea se realizează în aparate automate cu funcţionare continuă sau în cazane duplicat. Pentru
ñxarea sau menţinerea coloraţiei naturale a unor materii prime, se modifică reacţia mediului prin ada-
osuri alcaline sau acide. Acest procedeu hidrotermic prezintă dezavantajul pierderii unor cantităţi în!
semnate din componentele nutritive ale materiilor prime prelucrate, în special hidrosolubile (glucide,
elemente minerale, vitamine). Proporţia acestor pierderi depinde de temperatura de lucru, de durata
operaţiei şi de gradul de mărunţire al produsului. Pentru acest motiv s›a înlocuit opărirea cu apă prin
aburire, procedeu care diminuează pierderile de substanţe utile.

BLANŞAREA este procesul de opărire uşoară şi rapidă prin scufundarea materiei prime în apă

fiartã maximum un minut.

FIERBEREA are loc la temperatura la care presiunea vaporilor lichidului devine egală cu presiunea
exterioară, de obicei presiunea atmosferică. Durata fierberii depinde de tipul produsului, de stadiul de
maturitate, de gradul de mărunţire, de scopul urmărit. In mod practic, fierberea în apă poate fi realizată
prin două variante:

›introducerea alimentelor în apă rece, cu creşterea treptată a temperaturii (carnea pentru supe,
ciorbe);

:introducerea produselor direct în apă la temperatura de fierbere (legume, carne pentru rasol,
pentru salata de boeuf).
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Prima variantă prezintă avantajul trecerii substanţelor hidrosolubile în mediul de fierbere. Mediul
de fierbere reţine, prin această operaţie, substanţele minerale, glucidele, vitaminele hidrosolubile,
substanţele extractive azotoase, proteinele solubile. Legumele şi fructele ñerb mai repede în mediul
alcalin, însă, în acest caz, vitaminele hidrosolubile sunt parţial distruse.

Dacă se aplică a doua variantă de fierbere, contactul materiilor prime cu apa fierbinte determină

formarea la suprafaţa acestora a unui strat puţin permeabil ce împiedică difuzarea substanţelor solu-
bile în mediul de fierbere. Această variantă este preferabilă când se urmăreşte reţinerea substanţelor

solubîle (în special pentru semifabricate din carne).

EVAPORAREA (concentrarea) se foloseşte în tehnologia culinară pentru concentrarea soluţiilorîn

substanţe nevolatile, eliminând prin evaporare o cantitate de ápă, Operatia se aplică mai ales pentru
îndepărtarea parţială a apei din preparate (la obţinerea fondurilor, esentelor).

Când evaporarea are loc la temperatura de fierbere, operaţia se numeşte şi Herbere. Termenul de
evaporare sau vaporizare se foloseşte pentru cazurile în care transformarea lichidului în vapori se rea-

lizează la o temperatură inferioară punctului de fierbere.
Evaporarea se realizează prin fierbere sub presiune, la presiune atmosferică sau la o presiune su-

perioară celei atmosferice.
Componentele nutritive ale preparatelor supuse concentrării se degradează în funcţie de tempe-

ratura de lucru şi de timpul afectat. Operatia de concentrare trebuie astfel condusă încât aceste proce-
se de degradare să fie minime.

Cel mai avantajos procedeu este fierberea sub presiune, atât din punctul de vedere al consumului
redus de energie termică, cât şi al consumului de metal necesar pentru construirea aparatelor.

ÎNĂBUŞIREA este fierberea în vapori supraîncălziţi. Tratamentul este uzual atât pentru materii
prime de origine vegetală, cât şi pentru cele de origine animalăln cazul prelucrării la presiune ridicată,

înăbuşirea prezintă avantajul de a scurta timpul de prelucrare prin creşterea temperaturii.
Înăbuşirea se realizează intr-o cantitate mică de grăsime şi o cantitate egală de lichid fierbinte

(apă sau supă), în vas acoperit. Lichidul se adaugă treptat pe tot parcursul procesului termic, fără să

depăşească jumătate din volumul total ocupat de preparat. Procesul este lent şi se poate realiza şi la

cuptor. Înăbuşirea are avantajul că permite obţinerea unor preparate mai uşor digerabile, iar pierderea
de factori nutritivi este minimă.

Tehnologia culinară modernă recomandă pentru acest proces utilizarea vaselor închise ermetic
(vase sub presiune), în care presiunea vaporilor este reglabilă. În aceste vase se introduce iniţial o canti-
tate mică de apă, cu care se realizează un circuit continuu de vapori, menţinându-se astfel umiditatea,
fără a fi necesar să se mai adauge apă sau supã pe parcursul procesului.

BREZAREA constă în înăbuşirea intr-un recipient acoperit (brezieră), cu puţin lichid, fără ca

acesta să acopere preparatul, timp îndelungat, la foc mic (carne de categoria a doua, păsări si peşti

întregi, legume).

FRIGEREA se realizează expunãnd direct alimentele la acţiunea radiaţiilor calorice sau prin inter-
mediul unei plăci metalice. Crusta exterioară care se formeaza prin coagularea proteinelor şi carame-

lizarea glucidelor va proteja componentele nutritive, stopând pierderea lor. Grosimea materiei prime
prelucrate depinde de modalitatea de expunere, fiind mai mare în cazul expunerii directe la radiaţii

calorice. Pentru a impiedica carbonizarea exterioară, suprafaţa supusă prelucrării se unge permanent
cu grăsime. Pentru a împiedica extragerea substanţelor nutritive prin osmozã, sărarea se efectuează la

sfârşitul operaţiei.

PRĂJIREA este operaţia tehnologică care are loc în absenţa apei şi constă în introducerea alimen-
telor in grăsimi aflate la temperatura de fierbere. Acest procedeu conferă produselor un gust şi un
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miros specific. La suprafaţa alimentului se formează o crustă care împiedică pierderea substanţelor

nutritive. Valoarea energetică creşte atât prin evaporarea parţială a apei, cât şi prin absorbţia de ulei
comestibil sau grăsime.

Regimul optim de prăjire, respectiv temperatura de lucru şi durata, trebuie să ţină seama de mo-

dificările fizice, chimice şi histologice ale materiilor prime supuse prelucrării. Temperatura de lucru
oscilează intre 140-200 “C, mai scăzută pentru materii prime vegetale (140-170 °C) şi mai ridicată

pentru carne şi peşte. Procesul trebuie astfel condus încât evaporarea superñcială să se producă mai
repede decât difuzia apei din interior. Absorbtia de ulei, procentuală faţă de masa produsului, variază
între 10-35%.

În timpul prăjirii, datorită temperaturilor ridicate (I40-200 °C), a suprafeţei mari de contact cu aerul
şi cu vaporii de apă, grăsimea din mediul de prelucrare se degradează atât din punct de vedere nutri-
tiv, cât şi organoleptic. Defectele vizibile care se transmit produsului finit apar la temperaturi variabile,
în funcţie de grăsimea utilizată (unt la 120-130 “C, margarina vegetala la 130-140 °C, uleiuri vegetale
la 180-200 °C).

Deşi acest procedeu de prelucrare imprimă particularităţi organoleptice plăcute produselor, din
punct de vedere nutritiv prezintă dezavantajul degradării unor componente utile şi apari, i compu›
şilor de degradare a grăsimilor, dăunători organismului uman. Din acest motiv, se recomandă tehnica
„fierberii la rece": alimentele sunt introduse în ulei rece şi încălzite treptat, ceea ce face posibilă prăjirea

la temperaturi de 140-150 “C,

COACEREA, care se realizează în cuptoare speciale, este un tratament termic prin care materiile
prime sunt supuse unui ansamblu de procese fizice, chimice şi biologice, având drept scop obţinerea

unui anumit tip de preparat culinar.
Prin coacere la temperaturi variind între 250-350 “C, produsul se încălzeşte de la exterior spre

interior, modiñcându-şi forma şi volumul; apa se evaporă parţial, are loc caramelizarea glucidelor de
la suprafaţă şi formarea crustei, substanţele proteice şi amidonul suferă procese de descompunere,
coagulare şi gelificare.

Finalitatea procesului de coacere se verifică nu numai prin particularităţile organoleptice specifice
fiecărui tip de preparat, ci şi prin măsurarea temperaturii în centrul produsului, care trebuie să atingă

95-98 °C. Factorii care influenţează procesul de coacere sunt: temperatura de coacere, umiditatea re-

lativă în faza iniţială 05-80%) şi durata de coacere.

SOTAREA constă în prelucrarea produselorîntr-o cantitate foarte mică deapă sau în prezenţa unei
cantităţi mici de apă şi grăsime, în vase neacoperite.

Procedeele moderne introduse în tehnologia culinară inlocuiesc procesele de sotare şi prăjire prin
prelucrarea produseiorîn vase de teflon, fără utilizarea unui alt mediu de reacţie.

GRATINAREA este un procedeu termic de scurtă durată (10-15 minute), care se aplică doar pen-
tru realizarea structurii finale a unor preparate. Se realizează în cuptoare (obişnuite, cu microunde sau

salamandre) prin expunerea preparatelor la radiaţiile calorice. În acest timp se formează la suprafaţă

o crustă rumenă, ca urmare a coagulării proteinelor şi a reacţiei Maillard dintre glucide şi aminoacizi,
care generează compuşi de culoare brună.

Gratinarea preparatelor determină şi îmbunătăţirea gustului acestora prin concentrarea sucurilor
din compoziţia materiilor prime (la legume în special).
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Prelucrările termice la care sunt supuse alimentele şi materiile prime care se pot prelucra
prin tratamentul recomandat.

TIP DE GÄTIRE

Fierbere scurtă

(blanşare în apă)

98400 C

Blanşare în grăsime

140 “C

Îîofşmre/Pătrunderez” 7

PROCEDEUL ŞI AGENTUL
TERMIC

1 Scurtă fierbere în apă cu clocot
* mare (nu se acoperă) şi imediat

răcire în apă rece.

MATERII PRIME SUPUSE
PROCESULUI DE PRELUCRARE

o Legume (spanac, varză); rămân

verzi, mirosul şi gustul amar dis-
par

o Oase: mirosul dispare, supa devi-
ne mai clară

l Prăjire scurtă în grăsime încinsă.
r

r

r

l

r

` Gătire la temperaturi sub punc- I

r tul de fierbere, cu mult sau cu

i puţin lichid; se realizează în apă,

în fond sau în bain-marie.

o Cartofii pot fi prăjiţi astfel:

- în baie de ulei, până devin aurii;

»în friteuză, până devin rumeni
şi crocanţi

o Păsări fragede, carne fragedã.
peşte etc., pentru obţinerea fon-
dului

70-30 °c , În funcţie de sensibilitatea ali-
mentului şi de reţetã, vasul se

acoperă total, parţial sau deloc.

Fierbere Alimentele pot ñ puse, în funcţie o Carne cu fibră tare: carne tranşa-

rînăbuşire în abur

704 00 “C

Înãbuşire cu presiune
în oala cu presiune

de reţetã, în apă rece sau cloco-
titã, cu adaos imediat de sare;
vasul trebuie acoperit.

Gătire cu căldură umedă în abur
fierbinte, în caserolă cu capac sau

oală sub presiune,

tă, vânat, păsări întregi sau por-
ţionate

o Oase pentru fonduri şi supe

o Peşti şi fructe de mare

o Legume, cartofi, orez

o Paste fainoase

o Carne tranşată fragedă (păsăriiÎ

o Legume (cartoñ)

o Cereale (orez)

de 0,4-1 bar. Presiunea aburului
poate fi reglatã în funcţie de ali-

I Gătire rapidă în abur, Ia presiuni

l

l ment.

a Carne şi oase pentru supe şi fon-
duri

o Bucăţi mari de friptură de vită,

cartofi, legume, orez
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Fierbere lentă brună

(brezare)

În
100 -15o°c

l

l

l

l „ „ . „

i Fierbere Inabuşita

l pentru rumenire
l

l

cca 100 “C

l Gătire în suc uşor maroniu: ali-
l mentul se înăbuşă bine în gră-

sime fierbinte (se adaugă puţin

lichid), se lasă să fiarbă acoperit
în cuptor (se completează nive-
Iul de apă până când alimentul
este bine pătruns). Prin rumeni-
rea intensă a alimentului şi prin

l fondul consistent se obţin sosuri
foarte gustoase.

o Carne cu ţesuturi conjunctive
tari -în bucăţi mari sau porţio-

nat (carne tare de pasăre, vânat
cu păr şi cu pene, ragut-uri)

o Cartofi, legume umplute (ex: ar-

dei umpluţi, rulade de varză)

l Gătire în suc brun deschis: pre-
l paratul se rumeneşte uşor în unt
l (se adaugă puţin lichid), se fier-
I be înăbuşit cu capacul pus.

o Carne tânără, fragedă, în bucăţi

mari sau porţionată (păsări,

viţel, miel, peşti).

o Legume diverse.

Fierbere înăbuşitã -

natur

_ţ

l Gătire în suc, fără a rumeni în
prealabil preparatul: se înăbuşe

sau se prăjesc numai alimentele
care dau gust (ex.: ceapa).

.Carne (carne suculentă, cum

ar fi cea pentru gulaş, carne cu

ceapă)

.Peşte (cu ceapă, unt, vin alb şi

suc de Iămäie)

o Legume fragede
›Legume tari (varză şi ceapă,

legume rădăcinoase, grăsime,

slănină şi puţin fond)l

l Prăjire la cuptor, pe
l termen lung

la:)
Temperatură iniţială

200-250 ”C

Temperatură

de finalizare 1 10-160 °C

l Gătire în cuptor, în puţină grăsi-

me, fără capac. Se stropeşte cu

î grăsimea scursă, fără a se adăuga

` lichid suplimentar. Sucul de pră-

jire este produs din oase şi din
i respectivul preparat.

o Bucăţi întregi de carne tranşată

albă şi roşie (rosbif, muşchiuleţ.

cotlet, bucăţi de pulpă, vânat)

a Cartofi

Prăjire în tigaie. pe
termen lung (sotare)

n\ -t: _gs
47,4 5,' fa,

180-240 °C

Prăjire rapidă în puţină grăsime,

fără adaos de lichid. Se încinge
grăsimea, se mişcă şi se întoarce
preparatul.

- Bucăţi porţionate (şniţel, grăta-

re, ñle de carne fragedă, vânat,
măruntaie şi peşti)

o Legume şi fructe (roşii, vinete)
v Cartoñ fierţi rapid

l

l Sotare rapidă
i .

l

l

Temperatură iniţială

180-240 °C

Temperatură de
finalizare 80-100 ”C

Gătire prin întoarcere rapidă în
grăsime încinsă, lăsată să se pă-

l trundă în sos sau în suc. Nu are

l voie să fiarbă.

o Ficat sote
o Boeuf Stroganoff
o Carne tăiată in fãşii subţiri

o Carne de viţel

o Păsări tinere (tranşate)

o Cartofi
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Frigere pe grătar

180

Frigere pe frigărui

Temperatură iniţială

Temperatură

de ñnalizare 150-200 °C

Gătire prin radiaţie intensivă de
căldură pe grătar (mangai, elec-
tricitate, radiaţie infraroşie) sau

pe plite.

a Porţii de carne fragedă, păsări,

măruntaie şi peşti

o Diferite sortimente de cârnaţi

o Frigărui

Gãtire prin radiaţie uscată de
căldură (jar de mangai, aer fier-
binte sau radiaţie infraroşie).

Carnea se fixează pe frigărui şi

se roteste, se stropeşte sau se

unge cu grăsime.

o Bucăti întregi de carne tranşată

aibă sau roşie, carne frăgedă

I Păsări

o Vânat cu păr şi cu pene

o Miel

o Porc de lapte

o Peşti mari
l

1 250 °C

i

l

l

Prăjire

în baie de grăsime

160-180 °c

Gătire în multă grăsime încinsă,

Corecta reglare a temperaturii g

duce Ia obţinerea unei culori ru- ~

mene şi a unei bune pătrunderi

a preparatului.

oBucãţi mici, fragede de carne

(păsări, măruntaie, peşti)

n Legume (cartofi)

coacere în cuptor Gătire în aer uscat şi fierbinte.
` Corecta reglare a încălzirii de sus

şi dejos este decisivă în procesul
l de creştere a unei compoziţii.

I Carne în aluat (şuncă în aluat de
pâine, muşchiuieţ în foitaj)

c Diferite preparate din aluat, pre-
parate din aluat cu caşcaval

REŢINE!

Fără capac se fierb:
o supele clare şi fondurile;
o orezul şi pastele fainoase;
o legume verzi şi cu frunze (îşi păstrează culoarea).

REŢINE!

Pastele fainoase se fierb în apă clocotită, cu sare (durata fierberii este indicată de
producător pentru fiecare tip de paste), după care se limpezesc cu apă caldă şi rece

pentru îndepărtarea amidonului de la suprafaţă. Prin fierbere, pastele făinoase îşi

măresc volumul, ele hidratãndu-se de până la două oriîotodată, ele devin uşor de
digerat şi uşor de asimilat.

164



PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERiiLOR PRIME Şi AUXIUARE

ATENŢIE!

Orezul fiert este foarte sensibil, ñind o sursă bună de hrană pentru microorganisme.
De aceea, nu păstraţi orez fier( Ia temperatura camerei, râciţi-l şi depozitaţi-l, in vase

acoperite, la frigider (0-4 "C).

REŢINE!

Legume şi produse industrializate din legume
o Cartofii congelaţi se introduc direct în baie de ulei, fără decongelare prealabilă.

Temperatura din baia de ulei determină timpul de prăjire:

Temperatura (°C) Timp (minute)

170 7-8
i

180 5-7 i

; 1904200 3-5 Ă

REŢINE!

Zahãrul şi produsele de îndulcire
Prin tratamentul termic uscat are loc topirea zaharului şi colorarea de la galben
până la brun, proces numit caramelizam

În funcţie de temperatură se deosebesc următoarele grade de culoare:

Temperatura (°C) Grad de culoare

140 ţ deschis

150 brun

160 închis

Ştiai că.. . .7

Prin fierberea soluţiilor de zahăr cu acid citric sau tartric, zaharoza se hidrolizează în
componenţii ei, glucoza şi fructoza, în cadrul unui proces numit invertirea zahãrului.
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REŢINE!

Grăsimi alimentare
Prin prăjiri repetate în grăsimile alimentare, se iniţiază procese ireversibile de
degradare, eliberând substanţe periculoase cu efect toxic asupra organismului
(ficatului). De aceea, este interzisă reutilizarea grăsimilor prãjite la prepararea
altor mâncăruri.

Avan rajele prelucrãrilor termice sunt:

o se conferă proprietăţi organoleptice superioare preparatelor, în comparaţie cu cele ale materiilor
prime;

ose uşurează procesul de digestie şi se măreşte gradul de utilizare în organism a substanţelor

nutritive;

use reduce riscul transmiterii unor boli;

-prin frigere şi coacere, produsele pierd din umiditate, deci scad în volum şi greutate;

›proteinele de la suprafaţa alimentului coagulează, formând o crustă protectoare;

o grăsimile de la suprafaţă se topesc, iar glucidele caramelizează;

n au loc pierderi de vitamine, mai ales cele hidrosolubile;
.prin prãjire, produsele devin crocante,

Transformările care au loc în timpul prelucrării termice duc la modificări de culoare, textură

(legume), produsele devenind mai gustoase, mai uşor de digerat.

in imaginile de mai jos sunt redate operaţii de prelucrare primară şi termică caracteristice legu-
melor şi adăugarea acestora în preparate în funcţie de structura şi de durata de fierbere a acestora.

i. Spălarea legumelor;

2.Tăierea sub diverse forme;

3. Sotarea;

4. Fierberea;

5-6. Adăugarea altor legume (în funcţie de durata de fierbere);

7. Prezentarea preparatului finit.

operaţii de prelucrare primară şi termică a legumelor
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REŢINE!

o Metoda de gătire en pupi/Intre se realizează în ambalajul impermeabil la gră-

simi şi vapori de apă.

o Produsul preparat termic prin rotisare, gratinare sau frigere, asezonat cu legume
condimente, este ambalat şi gătit în tăvi la cuptor.

o Servirea se face direct din ambalajul care este deschis în faţa consumatorului.

Preparate obţinuteprin coacere
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ruşi\ DE LUCRU

_Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

i. Încălzirea grasimii împreună cu puţin lichid, în vas acoperit cu capac, reprezintă tratamentul
termic de: l

a) fierbere;

b) înăbuşire;

c) prăjire;

d) brezare.

2. Setarea reprezintă;

a) frigerea rapidă;

b) fierberea sub presiune;

c) rumenirea;

d) brezarea.

w . Prăjirea la tigaie, pe termen lung, se realizează la temperatura de:

a) 180-240 °C;

b) l50~2OO “Cţ

C) 100-120 °C;

d) 60-120 "C

4. Gratinarea reprezintă:

a) coagularea proteinelor;
b) arderea grăsimilor;

c) caramelizarea glucidelor;

d) înăbuşirea legumelor.

.V
1 Fierberea alimente/crin apă rece înseamnă:

a) pierderea de substanţe nutritive din alimente;

b) protejarea substanţelor nutritive din alimente;

c) coagularea substanţelor nutritive din alimente;

d) aglutinarea substanţelor nutritive din alimente.

ll. Răspundeţi cu A (adevãrat) sau F (fals) la următoarele enunţuri.

NF 1. După fierbere, pastele făinoase se Iimpezesc cu apă caldă şi rece.

A/F 2. Cartofii congelaţi se introduc direct în baie de ulei, cu decongelare prealabilăi

NF 3. Fierberea are loc la temperatura la care presiunea vaporilor lichidului devine egală cu

presiunea exterioară.

NF 4.0părirea este un proces de scurtă durată, folosind apă la temperatură relativ scăzută,

80-100 °C.



PRELUCRAREA TERMlCÄ A MATERlILOR PRlME l AUXlLlARE

Mill& Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi.
1. Prelucrarea _________ _ „ a cărnii se realizează prin procedee de fierbere, ______ _ 4 „

frigere, __________ „__, prăjire,

2. Blanşarea este procesul de opărire _________ __ şi _________ __ prin scufundarea

materiei primeîn apă fîartă____ _un minut.

3. Radiaţia se realizează prin transmiterea energiei _________ __şi este folosită la obţinerea

4. Brezarea constă în înăbuşirea intr-un recipient _g

fără ca acesta să_4 _preparatu|,timp___

IV. lCam letati următoarea schemă cu termenii care li sesc.
,. .. P . P

l\ TlPURI DE TRATAMENTE TERMICE]

"7 “"7 V7 , T'

Introducerea mate- Rumenirea unui
w riilor prime în apă I --------- -" r preparat Ia cuptor
i Hartă pentru un l timp de 10 minute ţ

_ _ _ _ e (e ~ ~ ~ r

r interval scurt de
l timp

M: Prin completarea următorului jar de cuvinte (aritmogrif), veţi obţine pe verticală numele
procesului de prelucrare a materiilor prime in vederea obţinerii preparatelor culinare prin
transfer de căldură, radiaţie, conducţie sau convecţie.

2

3

E” 4
.Eg 5
n.

S'.
ă 6
e
â, 7
o

E
E 1. Prelucrarea produselor într-o cantitate foarte mică de apă în vase neacoperite
ţ 2. Proces de scurtă durată folosind apă la temperaturi relativ scăzute
> . „ . .. .. . .

â 3. Flerberea In vapori supramcalzlţl
w
n:
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4. Procesul de topire şi colorare de la galben Ia brun a zahãrului
54 Operaţie care constă în introducerea alimentelor in grăsimi aflate la temperatura de fierbere
&Transfer de energie cinetică la nivel molecular până la egalizarea temperaturii
7. Fierbere lentă brună.

ln coloana A suntprezentate procedeele termice la care suntsupuse alimentele, iarin coloana
B, caracteristici ale diferitelor metode de prelucrare termică. Asociaţi cifrele din coloana A cu

literele din coloana B.

A ' B

Lcoacerea în cuptor a) gătire în suc brun-deschis

2. fierberea înãbuşită pentru rumenire l b) gătire în aer uscat şi ñerbime

3' lmşalea l c) gătire la temperatura sub punctul de ñerbere
4. înăbuşire în abur „ _ _ „ v A

d) gatire cu caldura umeda, In abur ñerbinte
5, brezare

l

l

l

l

. . . . . i

e) gatire rapida a legumelorfierte `

f) gătire în suc propriu şi puţin lichid, timp îndelungat

VII. i Realizaţi grupe de 3-4 elevi _si prelucraţi carnea astfel:

l i K

GRUPA1 Ţ l GRUPA 2 j Ţ GRUPA3 , GRUPAîl 7

___T„_ ŢJ; J,

l * a

` l

PRĂJIREA FRIGEREA i COACEREA ` BREZAREA

Sarcini de lucru:

1, Prelucraţi primar carnea;

2. Cãntăriţi carnea înainte de tratamentul termic;

3. Realizaţi tratamentul termic corespunzător;

4. Analizaţi produsul obţinut din punct de vedere organoleptic (aspect, culoare, miros, gust);

5. Cântăriţi produsul la ñnalul procesului termic;

6. Comparati valorile obţinute şi argumentaţi ce s-a întâmplat;
7. Precizaţi ce modificări au avut loc în timpul tratamentului termic.
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TEST DE EVALUARE

1 punct din oficiu

V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. (2 puncte)

. Blanşarea este un proces termic de:

a) opărire uşoară;

b) fierbere;

c) evaporare;

d) înăbuşire.

N. Fierberea legumelor se . ealizeazã la temperatura de:

a) 70 °C;

b) 90 °C;

c) 100 °C;

d) 60 °C.

Înăbuşirea în abur se realizează in:5°

a) vase sub presiune;

b) vase acoperite parţial;

c) vase emailate;

d) vase din alpaca argintatã.

4
:

. Caramelizarea preparatelor înseamnă:

a) rumenirea produselor;

b) solidificarea grăsimilor;

c) modificarea structurii;

d) degradarea proteinelor.

II. Răspundeţiprin A (adevărat) sau F (fals) la următoarele anunţuri. (2 puncte)

NF Llnăbuşirea se realizează într-o cantitate mare de grăsime.

NF 2. Frigerea se realizează expunând direct alimentele la acţiunea radiaţiilor calorice.

NF 3. Prăjirea se realizează Ia 240 “C.

NF 4. coacerea se desfăşoară la 250-350 "C.

_lll. 3 Completaţi spaţiile libere cu termenii specifici. (2 puncte)

Opărirea se aplică legumelor _______ _ _ pentru îndepărtarea substanţelor _______ _ _ _,

pentru fixarea _______ _AJÎndepărtarea _______ ___, pentru îmbunătăţirea _____ __„

eliminarea gustului de ________ ___, pentru aînlesni îndepărtarea _________ __externe.
i71
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Fierberea constă în „„„„„„„7_ in apă, _________ _ _ cu ________ _ _ „ cu scopul

de _________ __şi a scurta _________ __de fierbere.

lnãbuşirea constă în introducerea legumelor _______ __ _ şi lichidului ________ , , 4

într-un vas ________ ___, realizãndu-se o fierbere ________„J până ce produsul este bine

pătruns.

coacerea este o metodă de _ _ _ _ , _, realizată în spaţiul unui_ în care

transferul convectiv de căldură este _________ __ de încălzirea cu abur.

Iy. i În coloana A sunt prezentate procedeele termice, iar în coloana B, caracteristicile acestora.
Asociaţi cifrele din coloana A cu literele din coloana B. (2 puncte)

A B

i

l 1.Frigerea a) este un procedeu termic de scurtă durată (10-15 minute), care se

2_ Înăbuşirea aplica doar pentru realizarea structurii finale a unor preparate.

3 Gratinarea b) se realizează prin transmiterea energiei radiante (unde electromag-
l ' netice) şi este folosită la obţinerea fripturilor.
` 4. Radiaţia _ „ _ „ _ _ _ __

c) se realizeaza expu nand direct alimentele la acţiunea radiaţiilor calci»

l i rice sau prin intermediul unei plăci metalice.
i i

d) este fierberea în vapori supraîncălziţi. Tratamentul este uzual atât
i pentru materii prime de origine vegetală, cât şi pentru cele de ori-
; gine animală.

i e) procedeu termic ce se realizează numai în prezenţa grăsimii.

\ll Enumeraţi avantajele prelucrarilor termice din punct de vedere al valorii nutritive şi al pro-
prietăţilor organoleptice. (1 punct)

Total 10 puncte
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