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Abstract. Are presented technological characteristics of grapes of new 
seedless varieties Apiren roz extratimpuriu and Apiren roz basarabean, created in the 
Republic of Moldova and the result of the influence of pretreatment of grapes on the 
drying process. Is proposed a procedure of alcoholization of raisins for utilization in 
confectionary industry. 

 
Prin valoarea lor nutritivă şi curativă, strugurii consumaţi în stare proaspătă sau 

prelucrată reprezintă un produs valoros în alimentaţia umană. Valoarea energetică a 
unui kilogram de struguri, în funcţia de conţinul boabelor în zahăr, este de 700-1200 
Kkal şi acoperă până la 30% din norma zilnică necesară, totodată fiind o sursă bogată de 
vitamine (A, BB1, B2, B6, PP şi altele), substanţe minerale, microelemente, acizi organici, 
pectine, iar în procesul de prelucrare pot fi obţinute mai bine de 50 denumiri de produse 
[4]. 

Un rol aparte în diversificarea sortimentului de struguri utilizaţi în stare proaspătă 
şi a gamei de produse alimentare obţinute prin prelucrare îl ocupă soiurile apirene. Prin 
lipsa de seminţe, strugurii acestor soiri reprezintă un produs igienic la consumul în stare 
proaspătă, iar la procesarea industrială asigură un randament sporit în must şi reducerea 
masei deşeurilor. Pe de altă parte, unele particularităţi biochimice ale acestor soiuri, în 
comparaţie cu soiurile cu seminţe (conţinutul mai sporit în boabe a fructozei, în 
comparaţie cu glucoza), constituie un factor benefic pentru asimilarea de către 
organismul uman şi poate servi ca produs curativ, în primul rând în alimentaţia copiilor, 
bătrânilor şi bolnavilor, inclusiv de boli gastrointestinale.  

Recent, în Republica Moldova au fost omologate noi soiuri apirene de viţă de vie 
create în cadrul Institutului Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie (Apiren alb, Apiren 
roz, Apiren negru de Grozeşti) şi de introducţie (Romulus). În vederea omologării  se 
completează fişa de cercetare pentru soiurile Apiren roz extratimpuriu şi Apiren roz 
basarabean. Conform analizelor fizico-chimice şi încercărilor tehnologice prealabile 
strugurii acestor soiuri corespund cerinţelor înaintate faţă de soiurile destinate 
consumului în stare proaspătă, preparării vinurilor, cât şi prelucrării industriale pentru 
fabricarea compoturilor, marinatelor, dulceţurilor, stafidelor [10]. 

Având în vedere volumul mare de producere a stafidelor pe plan mondial (mai 
mult de 50 mii tone anual), problemele perfecţionării procesului de uscare se află în 
atenţia cercetătorilor. În cazul boabelor ce se caracterizează printr-o pieliţă relativ groasă 
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sau cu un strat intens de pruină, procesul de uscare devine dificil. Pentru mărirea vitezei 
de uscare strugurii sunt supuşi la diferite procedee de prelucrare prealabilă: chimică, 
fizică, electrofizică [1-3, 5-9, 11-12]. După cum s-a stabilit, în mare măsură influenţa 
prelucrării prealabile a strugurilor asupra duratei de uscare depinde de temperatura 
agentului de uscare, fiind studiat regimul de uscare a strugurilor la soare sau prin 
utilizarea temperaturilor de uscare relativ joase (de la 50 până la 60˚C, max. 70˚C) 

În Republica Moldova, la momentul actual, sunt exploatate uscătorii-tunel cu 
mişcarea în paralel a aerului şi a produselor ce se usucă, în care aerul proaspăt este 
supus acţiunii aerului fierbinte. Prin urmare, prezintă interes cercetările influenţei 
prelucrării prealabile asupra calităţii boabelor uscate şi asupra duratei procesului de 
uscare cu aplicarea regimurilor de temperaturi ridicate. 

Soiurile apirene sunt, de asemenea, foarte convenabile pentru fabricarea 
„boabelor în alcool” – semifabricat utilizat în industria de cofetărie şi care se obţine prin 
acoperirea boabelor, după înlăturarea pieliţei, cu sirop preparat din alcool şi zahăr. 
Semifabricatele preparate conform tehnologiei tradiţionale au un şir de neajunsuri: 
extracţia intensă în soluţie a substanţelor solubile din boabele proaspete, diluarea 
soluţiei de alcool, decolorarea boabelor, pierderea substanţelor nutritive. Pe lângă 
acestea, se formează surplusul de mors, care necesită condiţii deosebite de păstrare, 
apare problema utilizării lui. În scopul îmbunătăţiri eficienţei obţinerii boabelor 
alcoolizate, în lucrarea de faţă se caută posibilitatea utilizării în acest scop a stafidelor.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
În studiu au fost incluse soiurile noi apirene create în cadrul Institutului Naţional pentru 

Viticultură şi Vinificaţie: Apiren roz basarabean, Apiren roz extratimpuriu şi soiul de 
introducţie Romulus, cultivate pe sectoarele experimentale ale institutului (or. Chişinău, zona 
viticolă Centru). 

Lucrările experimentale s-au efectuat în condiţii de laborator în cadrul Institutului de 
Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Tehnologice în Industria Alimentară. 

Pentru fiecare serie de experienţe de prelucrare prealabilă şi uscare au fost selectaţi 
struguri omogeni după mărimea şi coloraţia boabelor, în prealabil înlăturând boabele ofilite şi 
crăpate. Strugurii selectaţi au fost segmentaţi în bucăţi de circa 50 mm lungime, iar părţile 
obţinute au fost amestecate. Strugurii astfel preparaţi s-au spălat în apă curgătoare, s-au 
uscat în condiţii de aeraţie obişnuite şi au fost divizaţi în trei părţi egale. O parte a fost folosită 
în calitate de martor, iar altele două supuse prelucrării prealabile. În continuare toate probele 
au fost supuse uscării concomitente. 

S-au utilizat următoarele proceduri de prelucrare prealabilă a strugurilor: 
- blanşarea în apă fierbinte conform diferitor regimuri, cu răcirea ulterioară sub duş;  
- scufundarea (1-10 minute) în soluţii alcaline, diferite după conţinut şi concentraţie, 

sau emulsii alcaline ale acidului oleic, încălzite sau la temperatura aerului înconjurător.  
S-a utilizat acid oleic pur. Pentru obţinerea emulsiei, în soluţia alcalină de o 

concentraţie anumită s-a turnat acid oleic, iar amestecul s-a prelucrat cu mixerul până la 
obţinerea unei consistenţe omogene. 

Strugurii s-au uscat în condiţii de laborator, într-o uscătorie care permite stabilirea unei 
anumite viteze a fluxului de aer şi a menţinerii temperaturii stabilite de uscare. 

Exemplarele s-au amplasat pe suporturi perforate de aluminiu, instalate în camerele 
de uscat. În procesul uscării, suportul cu struguri era extras după anumite intervale de timp, 
se cântărea rapid şi se întorcea la loc în 10-20 sec. Precizia la cântărire a fost de 0,01 g. 
Reieşind din masa şi umiditatea iniţială, după modul de schimbare a umidităţii mostrelor s-a 
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calculat schimbarea conţinutului de apă din produs pe parcursul uscării. Conţinutul iniţial în 
apă al strugurilor s-a calculat reieşind din media ponderată a valorilor acestui parametru 
pentru ciorchine şi bobiţe, determinat pentru bobiţe la regimul de uscare: 70˚C, 100 mm a 
coloanei de mercur, 24 ore, iar pentru ciorchine:  98˚C,  4 ore, presiunea atmosferică. S-au 
construit curbele de uscare în sistemul de coordonate conţinutul de umiditate-temperatură, 
după care s-a determinat durata uscării strugurilor. 

La prepararea boabelor în alcool, stafidele au fost parţial restabilite în soluţii apoase 
de alcool alimentar. Gradul de restabilire s-a studiat în funcţie de mai mulţi factori: parametrii 
de uscare, temperatura şi concentraţia soluţiei de alcool, durata păstrării boabelor în soluţia 
de alcool.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Completarea sortimentului viticol cu soiuri noi apirene, rezistente la factorii abio- 
şi biodefavorabili ai mediului ambiant, este rezultatul unor lucrări de ameliorare 
genetică a viţei de vie iniţiate în Republica Moldova mai bine de 20 ani în urmă. S-a 
confirmat posibilitatea creării, pentru condiţiile pedoclimaterice ale zonei noastre 
viticole, a unui sortiment apiren competitiv, atât pentru consumul în stare proaspătă, cât 
şi pentru procesare industrială. În condiţiile complicate ale iernii a.a. 2005-2006 s-a 
manifestat potenţialul biologic sporit al acestor soiuri, care au pierdut 20-45% de ochi, 
în comparaţie cu soiurile apirene americane, la care au pierit până la 100% ochi. 

Având o direcţie de utilizare polivalentă, aceste soiuri au fost înalt apreciate la 
degustaţiile organoleptice, iar cercetările anterioare au demonstrat pretabilitatea lor 
pentru fabricarea diferitor produse alimentare [11]. Printr-un conţinut ridicat de 
substanţe uscate solubile, acumulate în bobiţe, se evidenţiază soiurile Apiren roz 
extratimpuriu şi Apiren roz basarabean (fig. 1). Soiul Apiren roz extratimpuriu permite 
diversificarea sortimentului de struguri destinaţi consumului în stare proaspătă din 
aceeaşi epocă de maturare cu soiul Perla de Csaba, iar în a doua decadă a lunii august 
acumulează peste 24% zahăr. Soiul Apiren roz basarabean atinge parametrii necesari 
procesării industriale la sfârşitul lunii august – începutul lunii septembrie, iar în anii 
favorabili conţinutul mustului în zahăr poate depăşi  23%. Ambele soiuri se 
caracterizează prin păstrarea un timp îndelungat a strugurilor maturizaţi pe butuci în 
stare favorabilă utilizării, iar la supramaturare începe stafidarea bobiţelor. 

Pe baza acestor caracteristici, s-au efectuat cercetări privind utilizarea lor la 
producerea stafidelor în condiţiile aplicării diferitor regimuri de prelucrare prealabilă. 
Strugurii au fost colectaţi pe sectoarele experimentale ale Institutului Naţional pentru 
viticultură şi vinificaţie şi la momentul recoltării aveau conţinutul în zahăr cuprins între 
22,2 % şi 26,2%.  

Strugurii soiului Apiren roz basarabean, prelucraţi iniţial înainte de uscare prin 
blanşare în apă la temperatura de 90˚C timp de 2 min., s-au uscat cu aproximativ 33% 
mai repede decât proba martor şi aveau o culoare atractivă. În acelaşi timp, strugurii 
prelucraţi după acest regim aveau şi boabe cu pieliţa căzută, lipicioase. Alte regimuri de 
prelucrare nu au adus la rezultatele dorite. La prelucrarea soiului Apiren roz 
extratimpuriu cu soluţie fierbinte alcalină (2 % K2CO3 +2 %  Na2CO3 +0,8 % KOH) 
timp de 6,5 minute, a adus la scăderea timpului de uscare cu 20%. Blanşarea în apă la 



temperaturi relativ ridicate (75...80˚C) nu numai că nu a micşorat, dar, din contra, a 
mărit timpul de uscare. 

      
Fig. 1 - Soiurile Apiren roz extratimpuriu şi Apiren roz basarabean 

 
În experienţele de studiere a posibilităţilor obţinerii boabelor alcoolizate, 

utilizând ca materie primă boabelor uscate, s-a constat mărirea masei boabelor uscate 
până la cote de 150% prin utilizare unor cantităţi minimale de sirop excesiv. Gradul de 
restabilire şi forma boabelor obţinute este direct proporţională cu cantitatea şi 
concentraţia soluţiei iniţiale de alcool. O dată cu mărirea temperaturi de maturare, 
gradul de umflare a boabelor s-a mărit, iar durata s-a micşorat. Cel mai reuşit s-au 
restabilit boabele a căror pieliţă n-a fost afectată pe parcursul prelucrării prealabile sau a 
uscării. Boabele alcoolizate, obţinute prin asigurarea celor mai corespunzători parametri 
de restabilire, se distingeau printr-un gust pronunţat, miros pronunţat şi o consistenţă 
crocantă.  

Tabelul 1 
Durata uscrării necesare pentru obţinerea diferitului nivel de umiditate 

 (50...35%) a produsului uscat în funcţie de procedeu al tratamentului prealabil 
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Durata uscării, ore, la 
umiditate, % Tratament prealabil Regim de 

uscare 
50 33 23 17 

1 2 3 4 5 6 
Soiul Romulus 

I. Fără tratament (martor) 4,55 5,7 - 7,3 
Apă fierbinte, 90ºC/2 minute 4,8 6,0 - 7,3 
Apă fierbinte, 97ºC/2 minute 

90ºC/1,5 ore 
+80ºC/restul;  
4 m/s 4,0 5,35 - 6,6 

II. Fără tratament (martor) 2,55 3,97 - 5,22 
2 % K2CO3 +2 %  Na2CO3 +0,8 % 

 KOH, 60...65ºC/3,5 minute   
1,7 2,87 - 4,05 

0,5 % acid oleic +2 % K2CO3 +2 % 
Na2CO3 +0,8 %  KOH, 60...65ºC /3,5min.  

90ºC/1,5 ore 
+80ºC/ 3 ore 
+75ºC/restul;  
4 m/s 1,23 1,62 - 2,3 
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Tabelul 1 (continuare) 
1 2 3 4 5 6 

III. Fără tratament (martor) 2,87 4,6 6,4 - 
2,0 % acid oleic +2 % K2CO3  +1,2 % KOH, 

20ºC/10 minute; spălare   
3,47 5,63 - - 

2,0 % acid oleic +2 % K2CO3 +1,2 % KOH, 
20ºC/10 minute; fără spălare   

90ºC/1,5 ore 
+80ºC/ 3 ore 
+75ºC/restul;  
2 m/s 2,55 4,1 5,3 - 

Soiul Apiren Roz Basarabean 
I. Fără tratament (martor) 2,4 3,9 5,1 6,6 

Apă fierbinte, 90ºC/2 minute 
90ºC/1,5 ore 
+80ºC/restul;  1,3 2,3 3,5 4,4 

Apă fierbinte, 85ºC/15 s 4 m/s 2,7 4,5 6,0 7,6 
II. Fără tratament (martor) 3,35 5,6 7,3 8,6 
Apă fierbinte, 80ºC/45 s 3,25 5,8 7,65 8,6 

0,5 % NaOH, 60...65ºC/ 60 s 

90ºC/1,5 ore 
+80ºC/restul;  

2 m/s 3,25 5,65 7,5 8,6 
III. Fără tratament (martor) 1,7 4,6 6,45 - 

Apă fierbinte, 90ºC/60 s 2,4 4,8 6,8 - 
1 % K2CO3 +1 %  Na2CO3 +0,8 % KOH, 

20ºC/5 minute;  fără spălare   

Idem 
2,2 5,0 6,4 - 

Soiul Apiren Roz extra timpuriu 
I. Fără tratament (martor) 4 - - - 

2 % K2CO3 +2 %  Na2CO3 +0,8 % KOH, 
65...55ºC/6,5 minute 

3,3 - - - 

Apă fierbinte, 75...80ºC/2 minute 

90ºC/2 ore 
+80ºC/ 2 ore 
+70ºC/restul;  

1,2 m/s 5,15 - - - 
 
 

CONCLUZII 
 1. Soiurile apirene omologat în Republica Moldova posedă un potenţial înalt de 
acumulare a substanţelor uscate solubile (24-26%). 
 2. Strugurii soiurilor Apiren roz basarabean şi Apiren roz extratimpuriu pot fi 
uscaţi cu succes, aplicând o temperatura iniţială de uscare ridicată (80˚C). Blanşarea 
strugurilor în apă la temperatura de 90˚C pe parcursul a 2 min. micşorează cu 33% 
timpul de uscare şi contribuie la păstrarea culorii strugurilor uscaţi. Pentru soiul 
Romulus aplicarea regimurilor de uscare cu temperaturi iniţiale ridicate nu este 
eficientă. 
 3. Sunt indicate căile posibile de utilizare a boabelor uscate de struguri apireni la 
pregătirea boabelor în alcool, utilizate în calitate de semifabricate pentru industria de 
cofetărie. S-a stabilit influenţa diferiţilor factori la gradul de restabilire a boabelor uscate 
în soluţii de alcool.  
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