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SEMINAR  ÎN CADRUL 
EXPOZIŢIEI INTERNAŢIONALE 
SPECIALIZATE

Direcţia Tehnologii Alimentare a IŞPHTA a organizat 
un Seminar cu genericul   „Tehnologii inovative de proce-
sare a materiei prime agroalimentare”, în cadrul Expoziţiei 
internaţionale specializate „FOOD & DRINKS”, ediţia a 
XXVI-a, „FOOD TECHNOLOGY”, ediţia a XXVI-a, „PACK-
AGING. DEPOT”, ediţia a XXIV-a, 16–19 mai  2019.

În cadrul seminarului au fost prezentate mai multe lu-
crări, care refl ectă diferite domenii de activitate ale Direc-
ţiei Tehnologii Alimentare a IŞPHTA, după cum urmează:

 Tehnologia  fructelor deshidratate îndulcite şi 
evaluarea lor în timpul păstrării. Raportor: Marcela Pa-
vlinciuc, cercetător științifi c

A fost prezentată schema-bloc de obţinere a fructelor 
deshidratate îndulcite cu aplicarea proceselor de conser-
vare cu acid ortofosforic şi de osmodeshidratare a diferitor 
fructe deshidratate îndulcite: caise, piersici, prune, cireşe 
şi vişine, cu diferite particularităţi: de soiuri pomologice, 
tratate sau netratate cu metabisulfi t de sodiu, depelate şi 
nedepelate. De asemenea, au fost prezentate diagramele 
de profi l, care au fost construite în urma analizării şi notării 
mai multor parametri: culoarea, mirosul, gustul, aspectul şi 
consistenţa, ce au servit la identifi carea principalelor pro-
bleme care apar  pe parcursul depozitării şi la stabilirea 
perioadei optime de păstrare.

Mostre de piersici cu tăietură longitudinală, depozitare:  
a) 2,3 luni; b) 10,5 luni

Mostre de cireşe uscate, obţinute din fructe proaspete, 
depozitare: a) 5,3 luni; b) 11 luni

a                                       b

a                                         b

 Sosuri fabricate în baza materiei prime indigene. 
Raportor: Ludmila Odobescu, cercetător științifi c 

În cadrul temei „Sosuri fabricate în baza materiei pri-
me indigene” s-a propus optimizarea reţetelor şi extinde-
rea sortimentului de conserve, asigurând necesarul zilnic 

de vitamine (antocieni, β-caroten), utilizând materii prime 
vegetale cu valoare nutritivă şi biologică sporite. Materia 
primă este una dintre sursele care ne oferă produse cu 
valoare nutritivă sporită. Prelucrarea materiei prime vege-
tale pentru a obţine produse de înaltă calitate cu valoarea 
nutritivă şi biologică sporite, cum ar fi  un nou sortiment de 
produse conservate – sosuri pe bază de fructe, legume şi 
pomuşoare de selecţie autohtonă – este una dintre soluţi-
ile pentru această problemă.

Sosurile sunt o parte integră a multor feluri de alimen-
te. Aceste produse joacă un rol important în alimentaţie. 
Sosurile atribuie bucatelor preparate: suculenţă, gust 
specifi c şi aromă, sporind valoarea nutritivă a produsului 

Mostre experimentale de sosuri, 
de la stânga la dreapta: sos din 
corcoduşe roşii şi mere, sos din 
corcoduşe roşii şi pere cu sorbat 
de potasiu, sos din morcov şi 
gutui cu sorbat de potasiu, sos 
din morcov şi gutui, sos din cor-
coduşe şi piersic cu hrean, sos 
din corcoduşe şi piersic cu hrean 
şi cu sorbat de potasiu, sos din mere şi dovleac cu extract 
de hrean, sos din mere şi dovleac cu extract de hrean şi cu 
sorbat de potasiu
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respectiv şi îmbunătăţind digestia alimentelor. În culină-
ria contemporană sunt considerate preţioase sosurile ce 
asigură doza zilnică necesară unei persoane în substanţe 
biologic active, obţinute în baza materiei prime naturale.

 Elaborarea tehnologiei de fabricare a produselor 
extrudate pe bază de soriz. Raportor: Larisa Iuşan, cer-
cetător ştiinţifi c

În cadrul laboratorului „Tehnologa produselor alimen-
tare” al  Institutului Ştiinţifi co-Practic de Horticultură şi Teh-
nologii Alimentare este  elaborată tehnologia de fabricare 
a terciurilor instante cu  utilizarea materiei prime fără glu-
ten. Produsele obţinute sunt destinate  pentru  alimentaţia 
curativ-profi lactică, în special a persoanelor  care suferă 
de boala celiacă. La efectuarea lucrărilor de cercetare 
autorii au argumentat ştiinţifi c selectarea materiei prime 
aglutenice autohtone. Astfel, din materia primă selectată 
fac parte culturile cerealiere, cum ar fi : porumbul, năutul, 
sorizul, hrişca etc., ele constituind baza terciurilor instan-

Mostre experimentale ale terciurilor instante 
din soriz

Cultură de soriz

Soriz – materie primă 

te. La elaborarea reţetelor, în compoziţia produsului sunt 
incluse mai multe culturi cerealiere, ceea ce contribuie la 
ameliorarea atât a caracteristicilor organoleptice, cât şi a 
procesului tehnologic.

În baza datelor cercetate este elaborată documentaţia 
normativ-tehnică privind fabricarea produselor alimentare 
extrudate pe bază de soriz, în scopul utilizării la întreprin-
derile industriei alimentare.

 Produse ale alimentaţiei sănătoase. Raportor:  
Elena Zîreanova, cercetător ştiinţifi c 

Pentru menţinerea sănătăţii şi profi laxia diabetului 
zaharat, s-au elaborat tehnologiile fabricării gemurilor  şi 
umpluturilor termostabile autohtone de fructe, pomuşoare 
şi legume cu conţinut scăzut de zahăr  –  30–50%. Pen-
tru ameliorarea sănătăţii bolnavilor cu maladii ale tractului 
gastrointestinal s-a elaborat tehnologia produselor de pani-
fi caţie fortifi cate cu fi bre alimentare. Pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii şi sănătăţii populaţiei, laboratorul a lucrat şi în 
direcţia creării produselor oleaginoase cu conţinut echilibrat 

Mostre ale maionezelor elaborate
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de acizi graşi polinesaturaţi omega-3 şi omega-6 şi bogate 
în acizi graşi omega-3, pentru prevenirea unui şir de mala-
dii, inclusiv a bolilor cardiovasculare. În cadrul Institutului se 
efectuează lucrări în direcţia creării produselor alimentaţiei 
sănătoase din materie primă autohtonă cu valoare biologi-
că sporită şi a produselor fortifi cate cu ingrediente biologic 
active (polifenoli, vitamine, substanţe minerale).

 Valorifi carea deşeurilor obţinute la prelucrarea 
industrială a tomatelor. Raportor:  Vavil Caragia,  cerce-
tător științifi c

Anual, în Republica Moldova, în perioada de recoltare 
şi procesare a tomatelor (din august până în octombrie), se 
obţin cca  2 000–3 000 t de deşeuri industriale de tomate. 

Deşeurile obţinute la prelucrarea industrială a tomate-
lor sunt formate din seminţe, pieliţă zdrobită, puţină pulpă 
aderentă şi pedunculi amestecaţi uneori cu câteva frunze 
şi produse neconforme la sortare, care diferă calitativ şi 
cantitativ, în funcție de procesul tehnologic.

În Europa, din deşeuri de tomate se produc: proteine, 
ulei, carotenoide (licopen), α-tocoferol (vitamina E),  bis-
cuiţi şi pâine, fi bre alimentare, agent de îngroşare, compo-
nent pentru vaccine, plastic biodegradabil, plasmă artifi ci-
ală, polimer natural, biogaz, fertilizant etc.

În Republica Moldova, numai o mică parte de deşeuri 
se foloseşte ca hrană pentru animale. Restul se aruncă, 
poluând mediul înconjurător.

Deşeurile de tomate reprezintă o bună sursă de: pro-
teine 16,27–23,65%, lipide 5,85–18,00%, fi bre alimentare 
12,79–59,03%, substanţe minerale 3,472–4,046%, com-
puşi fenolici şi antioxidanţi.

În laboratorul „Tehnologia produselor alimentare” se 
cercetează procesul de valorifi care a deşeurilor de tomate 
prin metoda de CO2-extracţie supercritică. S-a constatat că 
CO2-extractul şi CO2-şrotul sunt surse importante de sub-
stanţe biologic active, antioxidanţi, graţie conţinutului ridicat 
de carotenoide, licopen, polifenoli, acizi graşi nesaturaţi, 
fi bre alimentare, proteine vegetale şi aminoacizi esenţiali. 

S-au stabilit parametrii optimi ai procesului de 
CO2-extracție supercritică, aceştia fi ind: temperatura 
– 65±5oC, presiunea –  36±3 MPa şi durata extracţiei  – 
70±5 min.

Adaosul CO2-extractului şi CO2-şrotului din deşeuri de 
tomate contribuie la creşterea valorii biologice şi nutritive 
şi la diminuarea valorii energetice a produselor funcţionale 
fortifi cate.

În condiţii industriale de producere au fost fabrica-
te  loturi experimentale de produse alimentare cu valoa-
re biologică sporită: aperitive de legume cu adaos de 
CO2-extract din de-
şeuri de tomate – la 
întreprinderea „Mele-
mark” SRL, şi pâine 
din făină de grâu de 
calitate superioară cu 
adaos de CO2-şrot din 
deşeuri de tomate – la 
întreprinderea „Odius” 
SRL, or. Chişinău. 

Produse de panifi caţie cu fi bre alimentare

Umpluturi termostabile pentru produsele de pa-
nifi caţie şi cofetărie
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Mostre de CO2-extract supercritic

Mostre de CO2-şrot supercritic

Salată de conopidă marinată 
cu adaos de CO2-extract

Salată de ţelină mari-
nată picantă cu adaos
de CO2-extract
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 Alimente obţinute din legume şi fructe cu adaos 
de acidifi anţi naturali. Raportor: Roman Golubi, cerce-
tător științifi c

Surse autohtone pentru producerea acidifi anţilor na-
turali pot fi  strugurii şi merele la maturarea timpurie. Pa-
rametrii materiei prime sunt: 10–14% substanţe uscate 
hidrosolubile şi 1,2–2,5% aciditate titrabilă pentru struguri, 
respectiv 10–13% substanţe uscate hidrosolubile şi 1,7–
3,0% aciditate titrabilă pentru mere. Aceştia s-au introdus 
în conserve din fructe şi legume: dulceaţă din nuci verzi, 
compot din cireşe, ardei dulci conservaţi, tomate conser-
vate, sucuri cupajate. Indicii fi zico-chimici şi organoleptici 
ai acestor conserve sunt apreciaţi ca buni şi se propune 
dezvoltarea acestui sortiment de produse.

 Culturi de bacterii lactice autohtone. Raportor: 
Anatolii Cartaşev, cercetător științifi c 

Laboratorul „Biotehnologii alimentare” al IŞPHTA deţi-
ne o Colecţie de 78 de tulpini de bacterii lactice autohtone 
incluzând 3 genuri şi 4 subspecii special selectate din lap-
te şi produse lactate de fermentare spontană. Selectarea 
tulpinilor noi de bacterii lactice 
se efectuează permanent de 
colectivul laboratorului pentru 
utilizarea lor în cercetări şi tes-
tări industriale. Tulpinile sunt 
ajustate la condiţiile climate-
rice din Republica Moldova şi 
la materia primă autohtonă, au 
potenţial biotehnologic înalt, 
producând acid lactic, bacte-
riocine, exopolizaharide şi alte 
substanţe valoroase.

Acidifi ant 
din 

struguri

Acidifi ant 
din 
mere

 Brânză din lapte de capră şi de oaie. Aspecte teh-
nologice inovative. Raportor:  Nina Bogdan, cercetător 
științifi c 

Tradiţional, în Republica Moldova din lapte de capră 
sau de oaie se prepară brânzeturi în sărămură. În con-
diţii de saramură are loc micşorarea capacităţii de um-
fl are a paracazeinei, de aceea se înregistrează un ran-
dament redus de coagulare. De aceea au fost propuse: 
Procedeu de fabricare a brânzei în saramură MD 1300 
Y 2019.01.31 care asigură majorarea valorii nutritive şi 
biologice a brânzei prin utilizarea mai raţională a părţilor 
componente din lapte şi Procedeu de fabricare a brân-
zei din lapte de capră de calitate înaltă cu caracteristici 
organoleptice îmbunătăţite şi cu o durată de depozitare 
îndelungată (MD 1299 Y 2019.01.31).
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Mostre de brânză din lapte de oaie

Mostră de brânză din amestec de lapte de capră şi de oaie

Mostre de laborator al 
concentratului bacterian 
pentru iaurt

Aspectul celulelor de bacterii lactice mezofi le
 Indici de identifi care a neconformităţii brânzetu-

rilor. Raportor:  Elena Voitco, cercetător științifi c 

S-a efectuat monitoringul brânzeturilor produse în Re-
publica Moldova şi al celor de import. Au fost întreprinse 
analize organoleptice, fi zico-chimice, microbiologice şi s-au 
identifi cat devieri de la documentația normativă privind con-
ţinutul calitativ al grăsimii lactice. Fiind studiată componenţa 
acizilor graşi din grăsimea lactică a mostrelor de brânzeturi, 
s-a depistat adăugarea grăsimilor de provenienţă nelactică. 
În produsele de brânză s-a observat înlocuirea grăsimii lac-
tice mai mult de 50%. În baza investigaţiilor efectuate s-a 
întocmit Suplimentul la „Metodologia decelării alimentelor 
falsifi cate şi neconforme (îndrumări metodice)”.

La fi nele seminarului a luat cuvântul doamna Ludmi-
la Castraveţ, director al „CONSUL LC” SRL. Dumneaei a 
menţionat că temele prezentate au relevanţă asupra indus-
triei alimentare din Republica Moldova, de asemenea, şi-a 
arătat disponibilitatea de a susţine dezvoltarea temelor re-
spective pe scară industrială prin consultanţă şi alte servicii.

Seminarul a oferit o platformă de discuţii pentru cei pre-
zenţi în sală, angajaţi ai IŞPHTA şi oaspeţi, ceea ce a contri-
buit la crearea unor noi relaţii cu întreprinderile de prelucrare. 

Mostre 
de brânzeturi 

supuse 
identifi cării
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