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Statutul disciplinei
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Titular disciplină
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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoștințelor teoretice necesare
pentru activitatea profesională viitoare, indiferent de veriga/locația în care va profesa cu privire la
organizarea și conducerea proceselor de producție în vederea obținerii produselor de morărit și
panificație, a produselor oleaginoase, zaharoase, derivate din legume, fructe, etc.
Însuşirea de către studenţi a noţiunilor privind tehnologiile pentru prelucrarea materiilor prime
vegetale si potenţialul de valorificare a acestora în industria alimentară.
În cadrul lucrărilor practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnicile de lucru din
domeniul organoleptic, fizico – chimic și bacteriologic; Identificarea si argumentarea indicilor de
calitate ai materiilor prime si auxiliare ale produselor de origine vegetală; Identificarea si
justificarea etapelor tehnologice, a parametrilor tehnologici pe fluxul tehnologic al produselor de
origine vegetală; Argumentarea principalelor procese fizice, biochimice, microbiologice ce au loc
pe parcursul fazelor tehnologice; Analiza si controlul calitatii pe fluxul tehnologic de fabricare a
produselor din industria produselor vegetale.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Obiectul de studiu – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală.
Tehnologia de procesare a cerealelor
Tehnologia de procesare a produselor de panificație
Tehnologia de obținere a produselor de patiserie
Tehnologia de obținere a biscuiților
Tehnologia de obținere a pastelor făinoase
Tehnologia de procesare a sfeclei de zahăr
Tehnologia de obținere a produselor zaharoase
Tehnologia de obținere a uleiului de floarea soarelui
Tehnologii de obținere a produselor derivate din legume fructe
Lucrări practice
Generalități - reguli de protecţia muncii; aparate şi ustensile de laborator; practici corecte de
lucru în laboratorul de Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală. Introducere în
tehnicile generale de laborator. Metodele de prelevare a probelor medii de analiză.
Analiza calitativă a făinii de grâu.
Determinarea infestării cu dăunători a cerealelor

Determinarea indicilor calitativi ai produselor de panificație.
Determinarea substanței uscate solubile (zaharoză %) prin metoda refractometrică din sfecla de
zahăr.
Determinarea indicilor calitativi ai produselor de patiserie.
Determinarea indicilor calitativi a biscuiților.
Determinarea parametrilor calitativi a pastelor făinoase.
Determinrea indicilor calitativi a produselor zaharoase.
Determinarea parametrilor calitativi a uleiurilor.
Determinarea parametrilor calitativi a produselor din legume fructe (în stare proaspătă/ produse
congelate/ deshidratate/ lactofermentate/ conservate prin acidifiere/ produse concentrate/ sucuri,
etc.)
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor.
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