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I. INTRODUCERE 

Bucataria romaneasca s-a dezvoltat, odata cu formarea si afirmarea neamului romanesc. Desi, a fost 

influentata de-a lungul veacurilor, de conditiile economice, geografice, de clima, de gradul de civilizatie, de 
stadiul de dezvoltare al agriculturii si nu in ultimul rand, de evolutia obiceiurilor, gusturilor si preferintelor 
romanilor, bucataria romaneasca, a pastrat traditia mostenita de la strabuni si a avut capacitatea ca in gama 
preparatelor romanesti, sa asimileze si retetele altor popoare. Primele semne de occidentalizare, se vad in 
tara noastra in jurul anului 1700. 

Mancarurile specifice si traditionale romanesti, cunoscute si recunoscute astazi, prin savoarea si 
originalitatea lor, sunt realizate in restaurantele noastre, dar si in gospodariile taranesti, pastreaza, traditia 
milenara a poporului nostru. 

Istoria bucatariei se confunda cu istoria omenirii. Punctul de plecare al bucatariei il putem localiza 

odata cu aparitia focului. Descoperirea focului revolutioneaza hrana omului, acum alimentele sufera 

transformari; prin frigere, ele devin gustoase, aromatice, pline de savoare. Dupa foc, fermentatia 

revolutioneaza obiceiurile alimentare, actiunea fermentatiei nu se reduce numai la conservarea alimentelor, 

ea transforma textura si gustul acestora, prin fermentatie, fructele si strugurii se transforma in bauturi 

alcoolice, bere si vinuri, prin fermentatie laptele da nastere la noi produse. 

Bucataria din Moldova se caracterizeaza prin mancarurifine, rafinate si gustoase. La prepararea 

mancarurilorse foloseste in special carnea de pasare si pestele, dar si carnea de porc, vaca, vanatul precum si 

legumele, laptele ouale si branzeturile. Ciorbele se acresc cu bors, se imbunatatesc cu smantana si oua. 

Mancarurile sunt mai dietetice, se realizeaza fara rantasuri prajite, cu ceapa inabusita si faina dizolvata in 

apa. Sosurile sunt albe dar si colorate cu pasta de bulion si boia de ardei. 

Bucataria Moldoveneasca nu este foarte aglomerata in condimente, se foloseste mararul, patrunjelul, 
cimbrul, ardei iute, ( chiparus ) hasmatuchi, usturoi, leustean. Renumitele sarmale moldovenesti sunt fine di 

delicate, ele se obtin din carne tocata, sunt sarmale mici, cate 8-10 sarmale mici infasurate toate intr-o foaie 

de varza. 

Bucataria din Dobrogea este influentata in primul rand de fauna, de clima, dar si de bucataria 

orientala. La prepararea mancarurilor se foloseste mult peste, vanatul si carnea de oaie dar si carnea de 

pasare, vaca si porc. Dobrogea este bogata in legume si fructe, lapte, branzeturi si oua. Mancarurile din 

Dobrogea redau cu prisosinta bogatia materiilor prime de care dispune aceasta zona. 

Mancarurile din bucataria dobrogeana sunt usoare, la pregatire acestora se foloseste mult untdelemnul, 

untul si margarina. Ciorbele se acresc cu bors, zeama de varza dar si otet, sunt realizate din legume si mai 

ales din peste. Se folosesc mult gustarile din legumeproaspete sub forma de salata in combinatie cu oua, 

branza, smantana. Sosurile sunt colorate cu pasta de rosii, se obtin din legume inabusite cu faina dizolvata in 

apa si “stinse” cu supa de oase. Preparatele de baza sunt insotite de garnituri din orez, legume dar si paste 

fainoase. Se foloseste mult laptele batut, iaurtul dar si branza telemea care se consuma ca atare dar si in 

pregatirea altor mancaruri. Dintre mancarurile specifice bucatariei Dobrogene amintim: ciorbele pescaresti, 

ciorba de burta, marinatele din peste, saramura de crap, pestele la protap, crapul umplut, carnatii de oaie, 

mielul la protap, saslacul, chebabul, musacaua, chefirul, garniturile de orez, dar si baclavalele, sarailiile, 

dulciurile cu stafide si rahat. 

Bucataria din Muntenia se poate caracteriza prin diversitate, ingeniozitate, delicatete. Ea a suferit de-

a lungul vremii influenta greceasca, orientala, finetea si rafinamentul bucatariei franceze si pana in zilele 
noastre influenta italieneasca. Bucataria din Muntenia, foloseste un sortiment variat de legume, carne, 

produse din carne, peste, lapte, paste fainoase, fructe. 

Bucatarie traditionala din Muntenia se poate caracteriza prin mancaruri gustoase. Ciorbele sunt 

realizate din carne de pasare si vaca dar si din legume, ele sunt acrite mai ales cu bors, se 
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foloseste mult leusteanul care le da un gust aparte. Ciorbele, mai ales cele din legume sunt imbunatatite cu 

orez, dar si cu “zdente” obtinute din oua cu faina. Ciorba de burta si tuslamaua sunt foarte cautate. La 

prepararea mancarurilor se foloseste untdelemnul, untul dar si untura mai ales in timpul iernii. Sosurile sunt 

de regula colorate si se obtin din rosii vara si bulion in timpul iernii. Salatele sunt intr-un sortiment foarte 

diversificat, se obtin din legume proaspete sau fierte in combinatii cu fructe, oua, branzeturi, ‘ legate ‘ intre 

ele cu sosuri si mai ales cu maioneza care este un ‘liant’ foarte apreciat. 

Bucataria din Oltenia pastreaza si astazi obiceiul de a pregati mancarea in oale de pamant la “test” , 

tehnologie care ofera un gust deosebit mancarurilor, ele poarta parfumul bucatariei noastre taranesti. 

In  bucataria  olteneasca  se  folosesc  legumele  proaspete,  pestele,  carnea  de  pasare,  vaca  si  porc, 

lactatele  si  branzeturile.  Se  pregatesc  cum  numai  oltenii  stiu  sa o  faca,  gustoasele  ciorbe  de  praz  si 

de  stevie,  fiertura  olteneasca,  care  este  o  ciorba  de  pasare  si legume  fierte in  oala  de  pamant  in 

spuza pe vatra.  Sunt recunoscute sarmalele  gatite in oale de pamant la “test”. 

 

Bucataria  din  Transilvania  a  suferit  de-a  lungul istoriei influenta  bucatariei  austro – ungare. 

In  Ardeal  se  foloseste  mult  slanina  afumata,  bine  pregatita,  care  se  consuma in  tot  timpul  anului, 

chiar si vara, fie  ca atare, sau  este folosita la  prepararea diferitelor  mancaruri. 

Mancarurile  obtinute  in  bucataria  din  Transilvania, sunt  mancaruri  grase, gustoase  si  piperate,se  

realizeaza  pe  baza  de  carne  si  in  special  carne  de porc, se  folosesc  legumele.  Zarzavaturile laptele si 

branzeturile precum si ouale. Ciorbele se acresc cu otet sau zeama de varza si se imbunatatesc “ se dreg “ cu 

galbenusuri de oua, smantana si faina, spacific acestor ciorbe este tarhonul. La obtinerea mancarurilor se 

foloseste untura de porc si rantasul obtinut din ceapa inabusita si faina putin rumenita. Sosurile sunt in 

general albe dar si colorate cu boia de ardei. 

Salatele, ca  de  altfel  si  sosurile  se  indulcesc  cu  zahar.  Se  mananca  mult  papricas  cu  galuste din 

faina si oua, fierte  in  apa  cu  sare.  Bucataria  din Transilvania  este renumita prin preparate ca:balmus, 

bulz, supa  de  chimen,  supa  de  varza  alba  cu  smantana,  ciorba  ardeleneasca de porc sau vaca,  ciorba  

de  carne  cu  tarhon,  varza  “a  la  Cluj “ ciuperci  umplute,  gulas, papricas, afumaturi, tocaturi cu 

afumatura, langosi,  budinca etc. 

Bucataria banateana  este  puternic  influentata ca  si  bucataria  din  Transilvania de bucataria austo – 

ungara, dar  si  de  bucataria  greceasca,  italieneasca  si  franceza.  Mancarurile  pregatite in  Banat sunt 

realizate din  carne  de  porc  in  special,  cu  legume  prajite  si  inabusite  in untura sau  ulei, cu sosuri din 

faina, condimentate cu piper,  cimbru, boia de ardei, chimen. 

Bucataria  din  Banat  se  caracterizeaza  prin  mancaruri  gustoase,  grase,  hranitoare. Ciorbele se acresc  cu  

lamaie,  se  imbunatatesc  cu  smantana  si  se condimenteaza  cu tarhon.  Supele se pregatesc cu taitei de 

casa dar si cu rantas. Taiteii de casa se folosesc mult atat la prepararea gustarilor, a mancarurilor dar si la 

obtinerea dulciurilor. Din taiteii de casa se obtin renumitele preparate “ iofca “ cu varza, cu branza, cu nuca, 

cu lapte, cu mac, cu branza de vaci mai exista si gulasul care se prepara in toate bucatariile banatene. 

Mancarurile se caracterizeaza prin sosuri cu rantas obtinut din faina incinsa care “se stinge “ cu supa 

de oase sau supa de zarzavat si imbunatatite cu smantana. Rantasul se foloseste chiar si la sarmale. Se 

mananca mult papricasul cu galuste obtinute din faina si oua, fierte in apa cu sare. 
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CAPITOLUL I.  MATERII PRIME SI AUXILIARE 

1.1. MATERII PRIME SI AUXILIARE SI APLICAREA REGULILOR DE DEPOZITARE SI 

MANIPULARE 

a. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE 

Alimentele utilizate in tehnologia culinara pentru realizarea preparatelor culinare se impart in:  

 materii prime 

 materii auxiliare 

Materiile prime - sunt alimente folosite in cantitati mari care se regasesc in produsul finit influentand 

caracteristicile nutritive si organoleptice ale acestuia. 

Ele se grupeaza in: 

-materii prime de origine vegetala: cereale si produse cerealiere, legume, fructe, produse zaharoase, grasimi 

vegetale; 

- materii prime de origine animala: carnea, subprodusele si produsele din carne, laptele si produsele lactate, 

ouale, grasimile animale 

Materii auxiliare- sunt alimente folosite in cantitati mici care influenteaza numai proprietatile organoleptice 

ale preparatului culinar; ele pot lipsi din preparat. 

In aceasta grupa se includ: 

- stimulente 

- condimente 

- coloranti alimentari 

- afanatori 

- substante gelifiante 

A.Produse cerealiero-fainoase 

Cerealele sunt plante de cultura, cultivate pentru boabe, mai importante pentru alimentatia omului fiind: 

graul, porumbul, orezul, secara, orzul, ovazul. 

Cerealele si produsele cerealiere ocupa un loc important in alimentatia omului datorita urmatoarelor 

caracteristici: 

- au valoare nutritiva ridicata datorita continutului mare de proteine si glucide 

- sunt gustoase si usor asimilabile si accesibile organismului uman 

- se pot prepara usor, diversificat si intr-un timp scurt. 

In vederea utilizarii in alimentatie, cerealele sunt prelucrate rezultand: 

 produse obtinute prin prelucrarea boabelor: fainuri si crupe 

 produse rezultate prin prelucrarea fainii sub forma de aluat: paste fainoase si produse de 

panificatie 

Faina de grau- se obtine prin macinarea boabelor de grau in diferite granulatii si separarea 

particulelor rezultate prin cernere cu ajutorul sitelor.  

In functie de gradul de extractie faina se clasifica astfel: 

 faina alba (extractie 30%) obtinuta din miezul bobului 

 faina semi-alba (extractie 75%) cu eliminarea partiala a taratelor 

 faina intermediara (extractie 85%) contine particule de tarate 

 faina neagra (90-95%)  

Verificarea calitatii fainii 

Verificarea calitatii fainii consta in examinarea si stabilirea proprietatilor senzoriale si fizico-chimice si 

compararea lor cu STAS. 

- Culoarea se determina prin compararea cu o faina etalon, observand culoarea si  prezenta taratelor 

- Mirosul se determina prin frecare in palme si mirosirea imediata 
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- Gustul se stabileste prin mestecarea probei (2-3g), depistand totodata prezenta impuritatilor minerale 

prin scrasnetul intre dinti. 

Utilizari: 

 Ca materie prima la fabricarea painii, a produselor de panificatie si cofetarie- patiserie la obtinerea 

aluaturilor specifice 

 Material de ingrosare la diferite sosuri 

 La tapetarea carnii pentru obtinerea snitelului 

 

Crupele – sunt produse obtinute prin prelucrarea boabelor de cereale prin tehnici speciale. 

Caracteristici: 

 Au valoare nutritiva ridicata datorita continutului mare de amidon (65-75%), substante proteice 

partial complete, grasimi, saruri minerale 

 Valoarea calorica 350-370 cal/100g produs 

 Fierb repede, la fierbere isi maresc volumul, greutatea si isi imbunatatesc  proprietatile gustative 

(devin placute la gust) 

 Sunt usor asimilabile de organismul uman, fiind recomandate in alimentatia tuturor grupelor de 

varsta, inclusiv in alimentatia dietetica 

Clasificare 

- întregi: - din orez (orez slefuit, orez glasat) 

               - arpacas (din grau, din orz) 

- fragmentate (malai, gris, brizura de orez) 

-  laminate:- oparite (fulgi de ovaz) 

                 - prajite (fulgi de porumb) 

- expandate: - pufarin (din grau si din orez) 

                    - pufuleti (din porumb) 

Malaiul – este o crupa care se obtine prin macinarea boabelor de porumb si poate fi grisat, superior 

si obisnuit. 

Utilizare culinara: 

 La prepararea mamaligii simple sau cu adaosuri 

 Ca garnitura la diferite preparate 

 La panetat 

Orezul – se obtine prin decorticarea (indepartarea invelisului), slefuirea, polizarea si glasarea orezului 

brut rezultand orezul slefuit si orezul glasat. Glasarea consta in acoperirea boabelor cu un strat subtire de 

glazura formata din sirop de glucoza sau miere, talc, amidon, etc. Glazura are ca scop crearea unui aspect 

placut, imbunatatirea calitatii si cresterea rezistentei la pastrare.  

Utilizare culinara: 

 

 Pregatirea dulciurilor de bucatarie 

 Adaosuri la preparate lichide 

 La tocaturi 

Grisul – este o crupa cu compozitie chimica aproape identica cu cea a fainii albe, mai bogat insa in 

proteine.  

Utilizare culinara: 

 La obtinerea galustelor din gris 

  Pregatirea dulciurilor de bucatarie 

Arpacas- se obtine prin decorticarea si slefuirea boabelor de grau sau orez. Poate fi arpacas din grau sau 

arpacas din porumb.  

Utilizare culinara: 

 Inlocuitor al orezului sau in amestec cu acesta la obtinerea tocaturilor 

Pastele fainoase – sunt produse obtinute dintr-un aluat crud, nedospit (nefermentat), modelat in diferite 

forme si uscat. 
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Clasificare  

 Paste fainoase simple 

 Paste fainoase cu adaosuri: - încorporate in aluat 

                                            - umplute 

Utilizare culinara: 

 La pregatirea garniturilor si antreurilor 

 La pregatirea dulciurilor de bucatarie 

 Ca adaosuri la preparate lichide 

 

Produse de panificatie - sunt obtinute din aluat dospit. 

Clasificare: 

 Paine simpla(alba, semialba, neagra) 

 Paine cu adaosuri (cu cartofi, cu seminte, etc.) 

 Paine dietetic (fara sare, graham, cu calciu, hipoglucidica) 

 Produse de franzelarie 

Utilizari culinare: 

 Se utilizeaza ca atare in stare proaspata sau prajita 

 Intra in compozitia unor preparate sub forma de crutoane 

 La obtinerea pesmetului 

 Intra in componenta unor tocaturi (umpluturi) ca material de legatura 

 La obtinerea gustarilor reci  

 

B. Legume si produse rezultate prin prelucrarea lor 

Legumele sunt alimente de origine vegetala cu rol important in alimentatie. 

Caracteristici: 

 Gust si aroma deosebite 

 Furnizeaza elemente nutritive: proteine simple, saruri minerale, vitamine 

 Sunt alkaline neutralizand aciditatea excesiva din organism rezultata din consumul ridicat de carne  

 Au efecte terapeutice 

Clasificare: 

 Radacinoase: morcov, patrunjel, pastarnac, telina, sfecla rosie, ridichi 

 Tuberculifere: cartofi 

 Bulbifere: praz, usturoi, ceapa  

 Varzoase : varza(alba, create, rosie, de Bruxelles), conopida, gulii 

 Fructoase: rosii, vinete, ardei, castraveti, dovlcei 

 Pentru pastai; fasole, mazare, linte 

 Frunzoase: spanac, salata, loboda 

 Culturi special: ciuperci 

 Condimentare: aromatizante (frunze de telina, leustean)si perene (hrean) 

 

Legume radacinoase – sunt plante de la care se consuma radacina si uneori frunzele 

Morcovul – leguma folosita in alimentatie datorita gustului placut si valorii nutritive (bogat in glucide, 

vitamine, substante minerale) 

Utilizare culinara: 

 In stare cruda in salate de cruditati 

 Suc de morcovi 

 In preparate culinare (preparate lichide, soteuri, ghiveci, sufleuri) 
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Patrunjel- cultivat pentru radacina si frunze ; bogat in glucide si substante extractive neazotate, substante 

minerale, vitamine. 

Utilizare culinara: 

 Preparate lichide, ghiveci, sosuri 

Pastarnac – bogat in vitamine, uleiuri eterice, gust dulceag, aroma specifica 

Telina – bogata in vitamine, saruri minerale 

Utilizare culinara: 

 Preparate lichide, salata, ghiveci 

Ridichi- gust placut, bogate in glucide, uleiuri eterice, vitamine 

Sfecla rosie- valoare nutritiva mare 

Utilizare culinara: in salata, fiarta sau coapta 

Legume bulbifere: – se consuma atat frunzele cat si bulbul 

Ceapa se clasifica in; 

– ceapa ceaclama 

– ceapa de apa 

– arpagic 

Bulbiferele au miros si gust specific, gust iute. 

Utilizare culinara: in stare cruda sau prelucrate termic. 

Legume tuberculifere – se consuma tuberculul 

Cartoful contine: amidon, proteine, vitamine (B,C,A,PP), saruri minerale (natriu, potasiu, magneziu), 

solanina (este toxica pentru organismul uman) 

Legume varzoase : 

-sunt plante legumicole de la care se consuma frunzele (varza) tulpina ingrosata (gulia) sau inflorescenta 

incomplet dezvoltata (conopida, brocoli) 

– sunt bogate in vitamina A si complexul B, saruri minerale si glucide simple 

Legume frunzoase 

– sunt importante pentru continutul de vitamine si saruri minerale 

Utilizare culinara: salate iar spanacul poate fi folosit ca si garniture 

Legume cu fruct– aceste legume au valoare nutritiva mare deoarece sunt bogate in zaharuri, proteine, saruri 

minerale si vitamine (A, B1, B2, C) 

Legume pastaioase: bogate in amidon, fier, proteine, vitamine  

 Ciuperci comestibile 

– ca valoare nutritiva, cea mai valoroasa parte este palaria 

– contin: proteine, glucide, celuloza, apa, grasimi, creatina, fosfocreatina, creatinina, vitamine (A,D, 

complexul B, C), saruri minerale (natriu, potasiu, fier, magneziu, sodiu) si acizi organici. 

Verificarea calitaii legumelor se face pe baza examenului organoleptic completat de masuratori si cantariri. 

 

C. Fructele si produsele obtinute prin prelucrarea lor 

Fructele sunt alimente de origine vegetala cu un continut mare de glucide, saruri minerale, vitamine, protide; 

au digestibilitate usoara. 

Clasificare: 

- semintoase (mere,pere,gutui) 

- samburoase (piersici,prune, caise, cirese, visine) 

- ale arbustilor si semiarbustilor fructiferi (struguri, capsuni, zmeura, mure, affine, agrise, coacaze) 

- nucifere (nuci,alone,migdale,arahide,fistic,castane) 

- citrice (portocale, mandarine, lamai) 

Produse industrializate obtinute prin conservarea fructelor 
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 pulpe de fructe-sunt semifabricate de fructe conservate temporar cu ajutorul conservantilor chimici; 

se utilizeaza pentru fabricarea unor produse ca marmelada, gem, sirop 

 fructe uscate – se obtin prin uscare naturala sau artificial 

 fructe congelate- se foloseste zahar toss au sirop pentru a proteja fructele de oxidare 

 dulceata de fructe 

 gemul 

 marmelada 

 jeleul 

 siropul de fructe 

 compoturi 

Utilizari culinare: 

 in stare naturala (desert) 

 ca materie prima in arta culinara, in special la produsele de cofetarie/patisserie 

 ca materie prima pentru prelucrarea gemurilor, dulceturilor, bauturilor racoritoare 

 D. Amidon, glucoza, zahar, miere 

 Amidonul- este substanta fainoasa obtinuta industrial din cartof, grau, porumb 

Utilizari culinare: 

 in productia culinara ca agent de ingrosarela unele sosuri si compozitii 

 la obtinerea rahatului 

 ca materie prima la fabricarea glucozei 

Glucoza- este monoglucid de culoare alba, alb-galbuie, solubila in apa; se prezinta in stare lichida sau solida 

Utilizari culinare: 

 ca indulcitor in cofetarie-patiserie 

 la fabricarea biscuitilor 

 la colorarea bauturilor alcoolice 

Zaharul – este obtinut industrial din sfecla de zahar sau trestie de zahar 

Utilizari culinare: 

 materie prima pentru obtinerea produselor zaharoase si a produselor de cofetarie-patiserie 

 pentru obtinerea conservelor din fructe, a bauturilor racoritoaresi a altor bauturi 

 la obtinerea dulciurilor de bucatarie 

 ca adaos la diferite sosuri ca regulator de aciditate  

Mierea de albine –aliment natural cu valoare nutritiva(bogat in glucoza, zaharoza, substante minerale, apa, 

vitamine, enzime) si calorica mare; 

Utilizari culinare: 

 ca atare, la micul dejun, inghetate, bauturi nealcoolice calde 

 la obtinerea unor produse alimentare 

 

D. Materii prime de origine animală 

Carnea si alimentele din carnne 

 Carnea este un aliment aproape indispensabil omului datorita nutrientilor pe care le contin si rolul 

acestora in organism. Carnea constituie o sursa importanta de proteine, cu o valoare biologica mare 

aproapiata de cele din structura tesutului uman, de aceea este considerata aliment de baza cu rol 

plastic. 

 In grupa carne sunt incluse: 

1. Carne de macelarie 

2. Carne de pasare 

3. Carne de vanat 

4. Carne de peste 
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5. Crustacee, moluste si batracieni 

6. fructe de mare 

1. Carnea de macelarie este carnea animalelor sacrificate in abator si anume: 

– carnea de bovina 

– carnea de porcina 

– carnea de caprina 

– carnea de ovina 

 Proportia tesuturilor determina valoarea alimentara si calitatea carnii. 

 Caracteristici generale a carnii de macelarie: 

– carnea de vitel (pana la 5 saptamani) are culoare palida, cenusie si moale la atingere 

– carnea de manzat (vitel de la 12 saptamani pana la 2 ani) capata culoare roz, fibra musculara fina 

– au un continut ridicat in apa si se altereaza foarte usor. Se recomanda folosirea lor in stare 

proaspata sau congelata. 

– sunt apreciate pentru valoarea lor gustativa si nutritiva 

– unele subproduse din carne sunt mai valoroase decat carnea (prin proteine, fier, cupru, cobalt, 

vitamine) 

 Clasificarea subproduselor din carne dupa natura tesutului: 

– cu tesut muscular: inima si limba (care prezinta aceeasi valoare nutritiva cu a carnmii) 

– cu tesut glandular: ficat, rinichi, pancreas, fudulii (valoare nutritiva superioara carnii de macelarie) 

– din tesut nervos: maduva, creierul (valoare nutritiva superioara carnii de macelarie) 

– din tesut diferit: uger, splina, plamani, burta, picioare, sorice, capete, urechi, cozi (valoare 

nutritiva inferioara carnii de macelarie) 

2. Carnea de pasare 
 Clasificare dupa culoare. 

– alba: gaina, pui, curca 

– rosie: bibilica 

Carnea alba este mai usor digerabila, tesutul conjunctiv fiind mai fin. 

 Aprecierea prospetimii carnii de pasare: 

– la exterior, pasarea trebuie sa aiba un aspect curat, fara fulgi 

– suprafata uscata 

– culoarea pielii alb-galbuie 

– pasarile tinere au picioarele netede, stratul cornos subtire, pintenul abia format 

Se considera pui pasarea inrte 4 si 5 luni, matura pana la 8 luni si batrana dupa 8 luni. 

3. Carnea de vanat are un continut mai ridicat in proteine (pana la 24%), continut redus in grasimi, 

fibra musculara si tesutul conjunctiv puternic dezvoltate, de aceea se considera o carne greu 

digerabila. Este interzisa in alimentatia copiilor si a batranilor iar pentru adulti cu caracter ocazional. 

 Din carnea de vanat se obtin preparate cu valoare gustativa deosebita, se pot realiza si opere de arta 

culinara, insotite de sosuri speciale pentru vanat la care se poate adauga si o parte din bait. 

4. Carnea de peste este o carne apreciata ca valoare nutritiva, este o carne sanatoasa si usor 

digerabila. Are fibra musculara fina, tesut conjunctiv fin si tesut epiterial comestibil. Bogata in 

proteine, vitamine liposolubile si hidrosolubile, apa in continut mare si saruri minerale: iod si fosfor. 

 Verificarea prospetimii carnii de peste: 

– se apreciaza aspectul exterior: ochii trebuie sa fie limpezi, operculii bine fixati, branhiile rosii, 

solzii luciosi si bine fixati 

– carnea elastica 
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– coloana flexibila 

– anusul retractat 

Se poate comercializa viu, proaspat sau congelat. 

 Subproduse din peste: 

– icre: de crab, de manciuria, de stiuca, icre negre (provin de la pestii migratori din familia sturioni) 

– lactii 

5. Crustacee, moluste si batracieni 
Crustacee: 

– rac 

– homar (pot ajunge la 3kg) 

– langusta (pot ajunge la 5kg si 40cm lungime) 

Moluste: 

– scoica 

– stridii 

– midii 

– melcul 

Stridiile, midiile moarte sunt toxice 

Batracienii constituie o clasa de animale care cuprinde aproximativ 3.000 de specii; acestea sunt 

broastele, broastele râioase, salamandrele si tritonii. 

 Laptele este un aliment de origine animala cu valoare biologica mare, este considerat un aliment 

aproape comple, de aceea este indispensabil tuturor categoriilor de varsta. Asigura dezvoltarea 

normala a organismului tanar in primele luni de viata. 

Oul este un aliment aproape complet. Contine: apa (peste 86%), proteine cu valoare biologica mare 

(13%), glucoza si enzime. Galbenusul contine vitamine liposolubile (A,D,E,K), grasimi sub forma 

de fosfolipide bogate in cefalina si lecitina cu rol energetic si in sistemul nervos. 

Metode de verificare a prospetimii oului: 

– prin ovoscopare 

– aspectul cojii 

– scufundarea in solutie de apa si sare: oul de 1-3 zile ramane la baza vasului, de la 3 zile se ridica la 

jumatatea vasului, de la 4-10 zile se ridica la suprafata in pozitie verticala iar peste 15 zile se ridica 

in pozitie orizontala. 

 

b.  REGULI DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR. DEPOZITATEA ȘI PĂSTRAREA 

MATERIILOR PRIME ȘI A PREPARATELOR 

 

Depozitarea făinii: 

 In depozite curate, aerisite, in saci de material textil sau in pungi de hartie, stivuite astfel incat sa 

poata circula aerul la temperatura de 10oC, umiditatea relativa a aerului 70-75%, timp de 60 zile vara 

si 120 zile iarna, in camere uscate, aerisite, fara rozatoare sau insecte 

 Umiditatea mai crescuta de 14,5% a fainii duce la formarea cocoloaselor 

Depozitarea crupelor: 

Crupele se pastreaza in locuri uscate, dezinfectate si bine aerisite, respectand conditiile de vecinatate 

deoarece primesc usor mirosuri straine: temperatura de 16-20oC,umiditate 70-75%, pentru a evita 

uscarea in exces, mucegairea sau incingerea.  

Depozitarea legumelor se face in functie de perisabilitatea lor: 

 cele mai putin perisabile (cartofi de toamna, ceapa uscata, usturoi, radacinoase) se pastreaza la 

temperaturi de 0-5oC, umiditate relative 75-90% 

Produse industrializate obtinute din legume: 

 legume uscate (deshidratate)- obtinute prin indepartarea partiala a apei (pana la 14%) 

 conserve de legume – se obtin prin sterilizarea legumelor aflate in apa, ulei, bullion 

 legume congelate  
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 legume murate 

Conditii de pastrare 

1. produse de panificație: 

La temperatura de 10-18oC, umiditate relative a aerului de 60-70% 

In spatii dezinfectate, uscate, aerisite, bine ventilate 

2. paste făinoase: 

Se pastreaza ambulate in pungi de celofan, hartie pergamentata sau polietilena, cutii de carton, saci 

de hartie, lazi de lemn 

Spatiile de depozitare sa fie curate, uscate, aerisite, dezinfectate, temperatura de patrare 20oC, 

umiditate max. 85% 

3. carnea se pastreaza la temperatura de 0-4*C, maxim 21-28 zile sau la 20-18*C, maxim 4-12 luni.In 
cazul pastrarii in stare proaspata, carnea se lasa intr-o incapere racoroasa. 

4. legumele in functie de gradul de perisabilitate, legumele pot fi pastrate o perioada mai lunga sau mai 

scurta de timp.Cele mai perisabile ( verdeturi, usturoi verde, ceapa verde ) trebuiesc consumate 
imediat dupa recoltare sau pastrate cel mult 2-3 zile la temperatura de 0*C si in conditii de umiditate 

relativa a aerului 75-90 %.Legumele mai putin perisabile ( cartof de toamna, ceapa, usturoi, praz, 
radacinoase ) se pot pastra de toamna pana primavara la temperaturi cuprinse intre 0-50*C si 

umiditatea aerului 75-90 %. 

5. ouale proaspete, se pastreaza la temperaturi de 0-4*C, spatii curate, uscate, aerisite. 
6. grasimile alimentare se pastreaza in spatii aerisite, curate, uscate, la temperatura de 0-10*C.Daca 

temperatura depaseste de 10*C, grasimile sufera procesul de rancezire, ceea ce duce la gust si miros 
de ranced. 

7. condimentele sunt produse hidroscopice ( absorb apa ) cu exceptia mustarului, maxim 10*C in 
recipiente sau ambalaje inchise, nu este admisa vecinatatea cu produse care emana mirosuri 
patrunzatoare. 

 

c. CARACTERISTICILE ORGANOLEPTICE ȘI DE CALITATE ALE MATERIILOR PRIME ȘI 

AUXILIARE 

 

Conditii de calitate pentru făină 

Cracteristici Faina alba Faina semialba Faina integrala si neagra 

Aspect  -pulbere fina - pulbere cu o granulatie fina, 

urme vizibile de tarate  

-pulbere, contine particule de 

tarate 

Culoare  -alba, alb-

galbuie 

- alb-galbuie cu nuante cenusii -cenusiu deschis cu nuanta 

alba sau galbuie 

Miros  -specific de faina de grau fara alt miros strain (de mucegai) 

Gust  -dulceag, placut, specific, nici amar, nici acru, putin dulceag 

-fara scrasnet la mestecare 

Infestare  -nu se admite prezenta insectelor in nici un stadiu de dezvoltare 

 

Verificarea calitatii și caracteristicile crupelor: 

Conditii de calitate: 

 Proprietati organoleptice- se refera la aspect, culoare, miros, gust 

 Proprietati fizico- chimice- se refera la infestare, uniformitate si granulozitate, prezenta corpurilor 

straine, umiditate 

 Proprietati tehnologice culinare- se refera la capacitatea crupelor de a fierbe intr-un timp cat mai 

scurt, insotita de imbunatatirea calitatilor organoleptice si gustative 

 

Caracteristici Malai extra 

superior 

Malai 

superior  

Gris  Orez  Arpacas  
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Aspect  Granule mari, 

fara urme 

vizibile de 

tarate 

Granule cu 

usoare  urme  

de tarate 

Granule 

uniforme 

Boabe 

sanatoase, 

uniforme ca 

marime 

-arpacasul de 

grau are 

boabe 

rotunde,  

-arpacasul de 

orz are boabe 

ovale, 

decorticate si 

slefuite 

Culoare  Galben-

portocalie 

Galbena  Alb-galbuie Alb, pana la 

alb-galbui 

-de grau: alb 

galbui pana la 

roscata 

-de orz: alb-

galbuie 

Miros  Placut, caracteristic, fara miros strain 

Gust  Placut, specific Specific, 

putin dulceag 

Placut,  

specific 

Placut, 

dulceag, 

specific 

Infestare  Fara impuritati sau infestare 

 

Conditii de calitate pentru pastele fainoase și caracteristici : 

 Au valoare alimentara ridicata (340cal/100g produs) 

 Gradul de asimilare este mare 

 Digestibilitate sporita 

 Se pregatesc in timp scurt- proportia de apa/paste este de 3/1 

 Isi mentin proprietatile gustative si nutritive 

 Au conservabilitate ridicata (termen mare de valabilitate 6 luni-1 an) 

 Au intrebuintare mare datorita varietatii sortimentale si valorii nutritive mari 

Caracteristici  Paste obisnuite Paste superioare 

Aspect  -suprafata neteda, fara urme 

de faina 

-se admit mici asperitati, 

indoituri usoare sau deformari 

neinsmnate 

- suprafata neteda, fara urme 

de faina neframantata 

-translucide 

-in rupture au un aspect sticlos 

-se admit particule 

punctiforme de culoare brun 

deschis pana la rosu 

Culoare  Alba uniforma sau cu varianta specifica adaosurilor 

Miros/gust Caracteristice, fara miros si gust strain 

Infestare  Nu se admit corpuri straine su infestate 

 

Produse de panificație - caracteristici: 

 Au valoare gustative si caloric mare 

 Sunt usor asimilabile, constituind alimente de baza in hrana omului 

 Contin glucide, lipide, protein, substante minerale, vitamine (B1,B2,PP) 

Verificarea calitatii: 

 Ambalarea si marcarea 

 Masa neta 

 Proprietati organoleptice (aspect exterior, aspectul cojii, aspectul miezului, aroma, gust) 

Conditii de calitate: 

 Aspect-forma regulate, neturtita 

 Coaja- neteda, lucioasa, fara lipituri 
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 Culoare-specifica fiecarui tip, nearsa dar nici palida 

 Miezul- porozitate uniforma, elastic, fara urme de faina, fara straturi compacte sau corpuri straine 

 Gust/miros- placate, caracteristice, fara mucegai, nerinced, fara scrasnet la mestecare cauzat de 

impuritati minerale 

 Semen de alterari microbiene- lipsa(prin ruperea painii sa nu se formeze fire mucilaginoase) 

Verificarea prospetimii carnii de macelarie: 
– organoleptic 

– fizico-chimic (pe cale de laborator sau microscopic) 

– se apreciaza aspectul exterior: suprafata uscata, culoare caracteristica, sa nu prezinte pete verzi la 

suprafata, sa nu fie lipicioasa, prin apasare sa revina la forma initiala 

– in sectiune, sucul sa fie rosiatic 

– mirosul caracteristic tipului de carne 

– maduva sa aiba aspect lucios 

– aspectul bulionului dupa fierbere si sedimentare 

 

1.2. OPERATII DE PRELUCRARE ALE MATERIILOR PRIME 

 Sortarea  

 Spălarea  

 Curăţarea  

 Tăierea 

 Decongelare  

 Dezosare carne 

 Porționare 

 Fierbere 

 Coacere 

 Prăjire  

1.2.1 PRELUCRAREA PRIMARA 

  

        Consta intr-o serie de operatii manuale sau mecanice pregatitoare pentru prelucrarea culinara propriu-

zisa.La principalele produse,prelucrarea preliminara comporta urmatoarele operatii: 

 LEGUME 

Sortarea se face după calitate, culoare, mărime precum şi pentru îndepărtarea legumelor alterate sau 

a corpurilor străine la fasolea uscată. 

Spălarea este o operaţie de curăţare umedă cu apă rece. Spălarea legumelor este obligatorie, se 

urmăreşte îndepărtarea, cu ajutorul apei, a impurităţilor aflate pe suprafaţa legumelor, precum şi a unei 

cantităţi importante din microflora epifită, ouă de viermi parazitari embrionare sau larvele acestora. 

Se aplică la legumele rădăcinoase şi tuberculifere, înainte şi după curăţarea uscată, la celelalte 

legume numai după curăţarea uscată. Spălarea poate fi realizată prin imersie sau prin duşuri sau prin 

combinarea celor două metode, ceea ce presupune două faze, prespălare şi spălare propriu-zisă. 

Legumele care se consumă fără o prealabilă prelucrare la cald (castraveţi, roşii, ridichi, salată verde) 

se spală de mai multe ori în apă. Eficienţa spălării poate fi verificată prin numărul de microorganisme 

existente pe legume înainte şi după spălare. Reducerea numărului de microorganisme trebuie să fie de cel 

puţin şase ori.  

Prin spălare avem pierderi de masă de aproximativ 1-2 %. Verificarea pierderilor se face numai după 

uscarea legumelor, prin cântărire.  
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Curăţarea are ca scop îndepărtarea corpurilor străine, a porţiunilor necomestibile sau nedigerabile. 

Aceste operaţii se realizează manual, mecanic sau termic. 

 Curăţarea manuală se face numai când curăţarea mecanică nu se poate aplica, de exemplu avem 

cantităţi mici de legume de curăţat sau în completarea curăţirii mecanice, deoarece pierderile de masă sunt 

mai mari la curăţarea manuală decât la cea mecanică. 

Curăţarea termică poate fi realizată prin căldură umedă - aburire sau imersare câteva secunde în apă 

aflată în fierbere, apoi trecere bruscă într-un vas cu apă rece în care s-au  introdus cuburi de gheaţă (de 

exemplu eliminarea pieliţei la tomate) – sau prin căldură uscată – expunerea legumelor pe o placă metalică, 

grătar metalic încins sau introducerea în cuptor  încălzit (de exemplu ardei dau vinete). 

În general la curăţare se urmăreşte îndepărtarea unui strat cât mai subţire de coajă sau cât mai puţine 

frunze exterioare, deoarece vitaminele şi sărurile minerale sunt localizate în cantitate mare in aceste părţi ale 

legumelor.   

Tăierea manuală se face în centrul plăcii de tăiere şi legumele tăiate sunt dirijate spre dreapta , 

progresiv , apoi debarasate într-un recipient adecvat. Operaţia trebuie să se facă într-un moment apropiat de 

momentul gătirii.  

 Tăierea se face diferit, în funcţie de preparatul la care se utilizează. 

CARNE 

    Operatia principala consta in transarea carnii pe calitati si categorii,care se executa in carmangerie.  

Prelucrarea preliminara implica si o serie de alte manopere,cum ar fi scoaterea carnii de pe os,curatarea de 

tendoane,spalarea,baterea cu ciocanu de lemn sau impanarea. 

    Carnea se pastreaza intr-o camera frigorifica,potrivit normelor de igiena, sau este folosita pentru 

prelucrarea culinara. 

    Carnea congelata este lasata in prealabil intr-o camera rece (cu temperatura sub 10 grade), pentru a se 

dezgheta. Se interzice decongelarea in apa sau langa o sursa de caldura. Dupa decongelare,carnea se curata 

si se spala,apoi se transeaza pe mese de inox. O atentie deosebita se va acorda carnii tocate. Aceasta este 

asezata in vase curate,acoperite,la frigider. Nu se vor adauga  condimente decat numai inainte de prelucrarea 

termica. 

Amestecarea tocaturilor crude cu cele prelucrate termic este interzisa de normele sanitare. Carnea tocata se 

va prepara cu maximum 4-6 ore inaintea prelucrarii termice. 

    Pasarile se trec prin flacara si se spala  in jet de apa rece. 

    Rinichii se taie in lungime, se indeparteaza capsula, apoi se spala in apa rece si se tin in apa cu otet pana li 

se indepteaza mirosul. 

    Creierul se inmoaie in apa rece pentru eliminarea sangelui, se indeparteaza membrana si se spala bine; se 

fierbe in apa cu otetpentru a nu se sfarma. 

 Prelucrarea primara a subproduselor din carne de macelarie: 

– limba se spala cu peria de paie, se opareste, se fierbe in supa de legume, se scoate in apa rece si se 

indeparteaza membrana 

– inima se taie longitudinal, se indeparteaza chiagurile de sange si se spala 

– creierul se lasa 30 min in apa rece (pentru dizolvarea chiagurilor de sange), se indeparteaza 

meningile si se spala 

– ficatului se indeparteaza membrana care il acopera, se spala, se tine in lapte si se spala 

– rinichiul se taie longitudinal, se indeparteaza capsula cu uretrele, se spala, se tine 30 min in apa cu 

otet, se opareste si apoi se utilizeaza 

 

 

 

 



S.C. AVI EUROJOBS  & TRAINING S.R.L. 

15 
 

PESTE 

    Prelucrarea preliminara a pestelui proaspat consta in curatarea de solzi, eviscerarea si apoi spalarea in apa 

rece. Se transeaza si se trece repede le prelucrarea termica. Nu se va pastra transat la frigider mai mult de 8 

ore. Pastrarea se face numai la frigider. 

    Pestele congelat se dezgheata in apa rece, timp de 2-3 ore, in functie de marime. 

OUA 

     Folosirea oualor de rata este interzisa. 

     Spargerea cojii oualelor necesita o atentie deosebita. La toate operatiile se folosesc vase curate,de obicei 

doua, iar daca se separa galbenusul de albus sunt necesare doua vase: primul vas este acela deasupra caruia 

se sparge oul si se examineaza atent; vasul al doilea este cel in care se varsa continutul oului. Cand dorim sa 

separam albusul de galbenus folosim doua vase separate.Ouale sparte nu vor fi pastrate mai mult de 1-2 ore. 

CRUPE 

     Crupele se prelucreaza primar prin alegerea  si indepartarea corpurilor straine si apoi spalare. 

      Faina, pesmetul si malaiul se cern. 

      La prelucrarea preliminara a alimentelor, pentru reducerea pierderilor unor principii nutritive, vitamine, 

se recomanda urmataorele:    

        - pregatirea preliminara va avea loc cu foarte putin timp inainte de pregatirea culinara propriu-zisa; 

        - evitarea fregmentarii alimentelor in bucati prea mici si a mentinerii lor in aceasta forma in apa de 

spalare; 

        - reducerea la minium a partilor exterioare indepartate la unele legume sau a cojilor de la tuberculi sau 

fructe. 

1.2.2. PRELUCRAREA TERMICA 

            Prelucrarea propriu-zisa a alimetelor trebuie sa se faca in asa fel in cat sa se asigure mentinerea 

calitatilor nutritive. In gastrotehnie, deosebim in special mai multe preocedee tehnice-moderne de tratare 

termica a alimentelor: 

           1. FIERBEREA - reprezinta metoda cea  mai simpla de preparare a alimentelor, prin care se intelege 

expunerea alimentului de origine animala sau vegetala in contact cu energia calorica propagata prin apa, 

vapori sau in apa si vapori. Fierberea se aplica la legume, peste, carne, paste fainoase, crupe s.a. 

Fierberea poate fi de trei feluri: 

        - fierberea obisnuita(in apa).Fierberea implica interventia unor fenomene osmotice care vor stabili un 

nou echilibru intre aliment si mediul de fierbere. Alimentele cu un continut redus de apa vor ingloba prin 

fierbere o parte din lichidul mediului in care se afla, iar cele cu un continut crescut de apa vor suferi in 

timpul fierbierii o reducere a volumului. 

        - fierberea in vapori de apa(aburi) reprezinta un procedeu care se aplica in special la legume; 

        - fierbere inabusita este o alta metoda care consta in fierberea alimentului in vapori supra incalziti. Prin 

aceasta metoda se scurteaza timpul de prelucrare termica si se minimalizeaza pierderile de subtante nutritive 

la tratamentul termic, cum sunt vitaminele hirosolubile. Operatia se executa intr-un vas cu putina apa si bine 

acoperit cu un capac, in care produsul asezat pe o sita sau pe un gratar se mentine tot timpul in vapori, 

nefiind in contact cu lichidul de fierbere aflat sub nivelul gratarului. 

            2. FRIGEREA - reprezinta metoda de preparare termica prin care alimentul este expus direct la 

radiatiile calorice (la gratar, frigare sau protap) sau prin intermediul unei placi metalice (tigaie de teflon 

incinsa neunsa). La suprafata alimentului se formeaza o crusta care va suferi un fenomen de coacere. 
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    a.    Frigerea la gratar - este metoda cea mai simpla si mai rapida, fapt pentru care este practicata din ce in 

ce mai mult in bucataria moderna. Acest procedeu consta in expunerea directa a produsului la radiatii 

fierbinti, emanate de jarul de carbuni incinsi sau de raze inflarosii. Gratarul trbuie sa fie bine incins . 

    b.    Frigerea la frigare - folosita de stramosi ca prima metoda de pregatire a carnii, a fost reconsiderata de 

bucataria moderna. Se realizeaza rotind frigarea in care este prinsa carnea (pui, peste, berbec, carne de vita, 

porc s.a.) deasupra jarului incins, a flacarilor sau in radiatii de inflarosii. Acest procedeu tehnologic se 

realizeaza si prin frigere la rotisor. 

O alta metoda prin care se poate realiza frigerea este utilizarea cuptorului cu microunde. 

 

1.2.3.TEHNOLOGIE CULINARA 

1.2.3.1.FONDURI DE BAZA 

Fondurile de baza ( supe) sunt semipreparate culinare, de consistenta lichida, realizate prin fierberea 

extractiva. Materiile prime utilizate sunt : oase cu valoare, oase fara valoare, legume ( radacinoase, 

bulbifere, frunzoase, condimentare), condimente si diferite adaosuri ( ciuperci, vin, amidon etc ). 

Clasificarea fondurilor 

                                                              a) dupa materia prima - fond de vita 

- fond de pasare 

- fond de peste 

- fond de vanat 

  

b) dupa aspect 

 

- limpezi 

 

- vascoase 

 

c) dupa culoare 

 

- albe 
 

- colorate

Indici de calitate ai formatorilor. Trebuie sa prezinte aspect limpede,fara particule in suspensie, gust, miros 
si aroma placute, specifice componentelor. 

Fondul ingrosat trebuie sa prezinte consistenta legata, fara aglomerari . 

ESENTE 

Sucul concentrat (esenta) obtinut din fond (brun de vitel, fond de pasare, fond de peste) printr-o 

fierbere indelungata si lenta (timp in care se produce evaporarea unei parti a apei din fond care, 
concentrandu-se in substanta uscata, dupa racire gelifica).Sortimentul de glaceuri cuprinde glace: de carne( 
viande) de pasare (volalle), de peste (poisson

ASPICURI 

Aspicul este un preparat culinar rezultat prin fierberea extractiva a unor alimente 

bogate in proteine de tip colagen, elastina. 



S.C. AVI EUROJOBS  & TRAINING S.R.L. 

17 
 

Utilizarea aspicului are drept scop: 

 protejarea produselor de  contactul  cu aerul, care le-ar degrada (napare); 

 imbunatatirea proprietatilor organoleptice ale preparatelor  culinare; aspect, consistenta ; 

 imbunatatirea valorii  nutritive a preparatelor  culinare . 

Tipurile de aspic sunt : aspicul fara gelatina si aspicul cu gelatina. 

Se mai pot pregati : aspic cu oase de pasare, cu oase de vanat, cu oase de peste, aspic colorat.  

Operatii pregatitoare .  

 Picioarele de porc si soriul se trec prin flacara, se curata, se spala , se oparesc si se spala din nou cu 

apa rece .  

 Oasele se spala, se curata, se spala, ¼ din cantitate de legume se taie felii, iar restul (¾) se cresteaza. 

 Ouale se spala, se dezinfecteaza, se trec prin jet de apa rece si se separa albusurile de galbenusuri. 

 Carnea se spala, se zvanta, se trece prin masina cu sita mare, dupa care se amesteca cu albusurile de 

ou, legumele taiate felii, otet, piper boabe, foi de dafin, tarhon si putina apa rece.  

 Compozitia se bate cu telul pana cand albusul incepe sa se spumeze.  

Fierberea . Picioarele de porc si soricul se pun in apa rece cu sare : la primele clocote se 

indeparteaza spuma . Se adauga legumele crestate si se continua fierberea lenta, cu vasul descoperit, 

aproximativ 3 ore. Spre sfarsitul fierberii se ia o proba intr-o farfurioara sau ceasca care se lasa la rece. 

Daca gelifica suficient, fierberea este terminata; in cazul in care consistenta se mentine lichida se 

continua fierberea.  

Strecurarea si degresarea . Dupa fierbere, supa se strecoara prin etamina umeda si bine stoarsa, se 

degreseaza ( se indeparteaza grasimea ridicata la suprafata) si se tempereaza.  

Limpezirea . Peste compozitia pusa la limpezire se adauga treptat toata cantitatea de supa calduta, se 

aseaza din nou pe plita la foc moderat .  

Se amesteca usor, pentru a nu se prinde de vas, pana incepe sa fiarba.  

Se retrage vasul pe marginea plitei si se lasa in repaus pana cand carnea se ridica la suprafata . Se 

continua fierberea 30-45 min, fara sa se amestece, stropindu-se cu apa rece . Spre sfarsitul fierberii 

se adauga vin si coniac. Se strecoara din nou prin etamina.  

Se pastreaza la loc rece si se utilizeaza pentru napat sau ca element de décor .  

Indici de calitate.  

o Aspicul trebuie sa fie transparent, fara particule de materii prime in suspensie, sa solidifice 

la rece prin taiere, sa-si mentina forma, sa aiba aspectul lucios, pe sectiune sa nu prezinte 

goluri de aer.  

o Gustul si aroma sa fie placute, specifice componentelor utilizate . 

Recomandari de preparare a aspicului :  

 sa se foloseasca materii prime de buna calitate si cu un grad de prospetime ridicat ;  

 fierberea sa se faca la foc lent si timp indelungat ;  

 sa se efectueze corespunzator proba, strecurarea, degresarea si limpezirea spicului ; 

  vinul sa se adauge in aspicul aproape rece, pentru a pastra aroma specifica . 
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SOSURI 

Sosurile sunt semipreparate de consistenta lichida sau vascoasa, utilizate in pregatirea altor 
preparate culinare. Acestea contribuie la : 
 

o cresterea apetitului si usurarea digestiei, prin stimularea secretiei gastrice datorita componentelor din 
compozitie;  

o imbunatatirea proprietatilor oraganoleptice ale preparatelor pe  care le insostesc; 

o divesificarea sortimentala a preparatelor ; 

o cresterea valorii nutritive prin c ontinutul de factori nutritivi din compozitie ; 
 

o au rol de legatura intre  componentele preparatului; 

o micsoreaza timpul de pregatire a preparatelor culinare. 

 

Clasificarea sosurilor se face dupa : 

a. procesul  tehnologic si temperatura de servire : 
o sosuri reci : de otet, de hrean, de usturoi, de lamaie, de unt, de maioneza si derivatele sale( tartar, 

ravigot, remulad, chantilly I, andalouse etc);  

o sosuri calde : olandez si derivatele sale ( chantilly II, Mikado); bernez si derivatele( choron, foyot 
etc); Meuniere alb de lapte cu derivatele sale ( marinat, vanatoresc), brun si derivatele sale ( Madera, 
de vin, demiglace, picant etc); 

b. dupa culoare: 
o sosuri albe;  

o sosuri colorate. 

c. dupa consistenta : 
o sosuri emulsionate: reci, instabile, stabile, calde; 

o sosuri vascoase. 

 

UMPLUTURI 

 

Umpluturile sunt semipreparate compuse din elemente tocate . Prezinta o consistenta 

pastoasa, pot fi crude sau fierte. Ele au imbunatatiri diferite, in functie de compozitia lor . Servesc 
la umplerea legumelor ca: vinete, ciuperci, dovlecei, ceapa etc; la umplerea crutoanelor pentru 

prezentarea pieselor din vanat (cu pene); la umplerea pasarilor etc. Farsele sunt grupate in functie 

de continut, in slabe si grase. 

Umpluturi slabe-obisnuite  

 pentru ciuperci 

 pentru legume 

Umpluturi grase  

 de pasăre 

 de peste

 

Operatii pregatitoare . Se indeparteaza aponevrozele de pe carne, se dezoseaza si se toaca.  
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Tehnica prepararii . Carnea tocata se amesteca cu sare, piper, albus si se trece prin sita. Se pune 
compozitia rezultata intr-un castron pe gheata sfaramata. Se amesteca cu o spatula de lemn incorporand 

incetisor smantana, potrivindu-se gustul cu condimente. Se utilizeaza la rulada cu carne, la pasare 

umpluta etc . 

PANADE 

Sub numele de panada se intelege adaosul de baza folosit  la unele umpluturi. Panadele 

sunt  de mai multe feluri, in functie de umplutura la care se utilizeaza. In principiu, proportia 

de panada nu trebuie  sa depasesca jumatate  din greutatea  elementului de baza ( umplutura). 

Daca panada cuprinde in componenta oua si unt, se va tine seama sa regeleze 

cantitatile generale ale  umpluturii pentru care se prepara. Panadele trebuie sa se intrebuinteze 

numai  dupa  ce  s-au  racit complet. In continuare, se  descriu cateva sorturi  de  panade si  anume : panada 

cu franzela, cu faina( pate a chou), cu orez, etc  

 

Ustensile necesare.Se folosesc : vase, linguri, spatula de lemn, castroane etc. 

 

Operatii pregatitoare. Se pun laptele cu sarea la fiert intr-un vas corespunzator . Se taie 

franzela felii. 

Tehnica prepararii. In laptele clocotit se introduce miezul de franzela se retrage de pe 

marginea plitei si se lasa cateva minute sa se imbibe bine . Se repune vasul la foc si se amesteca 
bine pana se omogenizeaza si se desprinde compozitia de pe lingura . Se rastoarna intr-un castron 

si se lasa sa se raceasca . Se intrebuinteaza la umplutura de peste. 

Indici de calitate al umpluturilor si panadelor. 

Umpluturile au o consistenta de pasta omogena, gust si miros specifice componentelor. 
Condimentarea sa fie corespunzatoare, fara a fi excesiva . Panadele prezinta volum marit 
comparativ cu volum initial, gustul si mirosul specifice alimentelor de baza. 

SEMIPREPARATE DIVERSE 

La pregatirea unor preparate culinare sunt necesare anumite semipreparate considerate 
auxiliare sau diverse. 

Din aceasta categorie fac parte : baitul, borsul, taiteii de casa, tartele pentru umplut, foitajul 
crud, paste diferite pentru sandvisuri de legume pentru sau oua umplute, foile de clatite, solutia de 
decongelare a pestelui.
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1.2.3.2. ANTREURI  CALDE SI  RECI 

Caracterizarea generală  antreurilor 

 Antreurile sunt preparate culinare care nu ocupă întotdeauna locul întâi în meniu, aşa cum sugerează 

denumirea. Denumirea lor (entre mets, adică între mese) sugerează locul în meniu:  pot fi servite după supă, 

după peşte sau după preparatul care ţine locul peştelui. 

Antreurile pot fi alcătuite din preparate reci sau calde, cu sau fără sos. Cu ocazia unor mese festive, 

deosebite, pot fi servite mai multe antreuri diferite prin compoziţia şi culoarea lor. Uneori, antreurile 

realizate pe bază de peşte pot fi asociate cu diferite sosuri albe sau brune, cu garnituri – in principal din orez 

– aceste sortimente fiind cunoscute sub denumirea de antreuri mixte. 

Spre deosebire de gustări, antreurile se pot servi în cantităţi mai mari în meniu. Multe sortimente se 

pot realiza sub formă de piese de artă culinară, dând o notă distinctă meselor la care se prezintă şi se servesc, 

fie că sunt mese festive sau expoziţii de artă culinară. 

TEHNOLOGIA PREPARĂRII ANTREURILOR RECI 

Sortimente de antreuri reci 

 pe bază de aspic:  

o ouă a la russe 

o creier a la russe în aspic 

o medalion de peşte în aspic 

o pastă de şuncă în aspic 

o mule de şuncă în aspic 

 pe bază de subproduse comestibile de abator  

o paté de ficat de porc 

o paté de ficat de gâscă 

 pe bază de carne de pasăre sau de măcelărie:  

o piftie de curcan 

o gelatină              

o rulouri cu diferite umpluturi       

 pe bază de carne de vânat: - terină de iepure 

Antreurile reci sunt preparate culinare servite ca felul întâi la meniu. Majoritatea sortimentelor au la bază 

aspicul care le protejează, constituind şi elementul de decor. Materiile prime folosite la obţinerea lor sunt 

sugerate, în parte, de denumirea lor : şuncă, peşte, subproduse comestibile de abator, aspicuri şi gelatină, 

legume, ouă, condimente. 

Schema tehnologică de obţinere  antreurilor cuprinde următoarele etape: 

Dozarea şi verificarea calităţii materiilor prime şi auxiliare: dozarea se face prin cântărire sau volumetric, 

iar verificarea calităţii materiilor prime se face organoleptic. 

Operaţii pregătitoare constau în prelucrarea primară a materiilor prime:  

 spălarea, dezinfectarea limpezirea, fierberea ouălor, curăţarea de coajă şi tăierea în lungime;  

 curăţarea cărnii, a ficatului, a creierului de pieliţe, de franjuri, de porţiunile sângerate;  

 curăţarea, spălarea şi fierberea legumelor; 

 raderea brânzei telemea; 

 dizolvarea gelatinei pentru aspic; 
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 curăţarea de solzi a peştelui, spălarea eviscerarea şi fierberea acestuia acestuia, etc. 

 pregătirea maionezei şi a aspicului; 

Tehnica preparării  

 constă în amestecarea componentelor specificate în reţetele pentru paté, salata à la russe, drobului 

etc. 

 fierberea creierului, a peştelui cu legume; porţionarea   

 obţinerea aspicului sau a gelatinei ; 

 obţinerea rulourilor, umplerea ouălor, aşezarea paté-ului în forme urmate de naparea lor cu aspic şi 

decorare cu aspic tocat, legume, felii de ouă, în funcţie de preparat : 

 aşezarea aspicului şi a componentelor de bază sau decorative în forme si menţinerea la rece pentru 

întărirea aspicului 

Prezentarea şi servirea: se face pe platouri sau farfurii sau în forme rotunde, cu decor de frunze de salată 

verde. 

TEHNOLOGIA PREPARARII ANTREURILOR CALDE 

 Sortimente de antreuri calde 

 Sufleuri: de caşcaval, de roşii, de spanac, de vinete, de conopidă etc. 

 Budinci: de spanac, de conopidă, de clătite cu legume, de clătite cu brânză etc. 

 Spaghete (macaroane): milaneze, bologneze, cu ciuperci şi sos tomat, cu şuncă şi sos tomat, gratinate 

etc. 

 Pizza: bologneză, italiană, napolitană etc. 

 Antreuri calde pe bază de subproduse comestibile de abator : creier pane, drob din măruntaie de miel 

sau porc. 

 

Rețetă  Spaghete milaneze 

 250 g spaghete 

 500 g mezel (kaiser, jombon, muschi file) 

 200 g cascaval 

 280 g ciuperci feliate 

 6 linguri bulion 

 oregano 

Mod de preparare reteta  Spaghete milaneze: 

 Punem la fiert spaghetele conform instructiunilor de pe pachet. 
 

 Mezelurile le taiem julien si cascavalul il dam prin razatoare. 
 

 Punem 3-4 picaturi de ulei intr-o tigaie si calim putin ciupercile. Doar pana se inmoaie dupa care adaugam si 

mezelurile. Lasam pe foc aproximativ 8-10 minute. Cele 6 linguri de bulion (rase) le dizolvam in aproximativ 400 

ml de apa, sucul rezultat il turnam peste mezeluri (in loc de bulion + apa puteti folosi suc de rosii daca aveti). 

Lasam sa fiarba pana sosul scade si se ingroasa un pic (aproximativ 10 min). 

 

Turnam sos peste spaghete si presaram cu cascaval. 
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1.2.3.3. TEHNOLOGIA PREPARARII  GUSTARILOR 

Gustari reci : 

 legume umplute 

 oua umplute 

 sandwich-uri 

Gustari calde : 

 crochete 

 chiftelute 

Gustarile reci se pot obtine folosind ca baza una sau mai multe materii prime : branzeturi, legume 

umplute , oua umplute , icre, carne, in aceasta categorie se pot inscrie si salatele realizate din legume crude 

sau fierte si fructe , legume, carne toate in combinative cu maioneza , sosuri recisi diferite ingrediente. 

Gustari calde sunt preparate culinare care se obtin din materii prime diverse cum ar fi : 

legume,  cartofi, branzeturi, carne, organe (ficat, creier, rinichi), maduvioare,  carnaciori.  Gustarile  se  mai 

pot obtine si din preparate pe baza de aluat : buseuri cu carne , cu branza, cu ciuperci, clatite cu 

diferite umpluturi : branza , legume, peste, carne, ciuperci. 

OUA UMPLUTE 

Operatii pregatitoare:  

 Ouale se spala, se dezinfecteaza, se trec prin jet de apa rece. 

 Verdeata se curata, se spala,se taie marunt jumatate din cantitate .  

 Salata verde se curata, se spala frunza cu frunza in mai multe ape reci .  

Tehnica de preparare:  ouale se fierb tari, se curata de coaja si se taie in jumatate, pe lungime . 

 Se scot galbenusurile si se freaca cu mustarul, smantana, verdeata si untul alifiat  

 Se condimenteaza.  

 Se umplu ouale cu compozitia obisnuita cu ajutorul posului, decorandu-se cu restul de verdeata. 

 Mod de prezentare si servire:  Se servesc pe platou sau farfurie 2 jumatati de ou la portie cu decor de salata 

verde.  
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1.2.3.4. TEHNOLOGIA PREPARARII SALATELOR 

Salatele sunt  preparate culinare  care intra in  componenta meniurilor, caracterizandu-se prin : 

 continut ridicat de substante minerale, vitamine  provenite din legume folosite la preparare ; 

 valoare  calorica redusa ; 

 aspect si  colorit  viu, influentand apetitul; 

 

 digestibilitate usoara, datorita continutului de celuloza din compozitie, favorizand si digestia 

preparatelor din meniu. 

 

 
Vasele si ustensilele folosite pentru prepararea salatelor sunt vase pentru legume ( crude, fierte, coapte), 
castron sau salatiera, pahare pentru tel, lingura, furculita din material plastic, vase pentru fiert, capac, servet 
de 

Clasificarea salatelor 

a) in functie de procesul tehnologic la care sunt supuse alimentele, salatele se clasifica in 

felul urmator : 

 salate crude ; 

 salate fierte; 

 salate coapte ; 

 salate combinate. 

Salate din legume crude: 
 Salata verde 

 De rosii 

 De castraveti 

 De varza alba 

 De varza rosie 

 De andive 

 De cruditati cu branza telemea 

Salate din legume fierte: 
 Salata de conopida 

 Salata de fasole verde 
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 Salata de fasole alba 

 Salata de sparanghel 

 Salata de dovlecei 

Salate din legume coapte 
 Salata de ardei copti 

 Salata de sfecla rosie 

 Salata de vinete 

Salate combinate 
 Salata orientala (de primavara, vara, iarna) 

 Salata a la russe 

 Salata franceza 

 Salata italiana 

 Salata bulgareasca 

 Salata a la Praga 

 Salata de shete cu sos vinegret 

 Salata de boeuf 

b) in functie de numarul componentelor pe care le contin, salatele pot fi : 

 salate simple( avand o  singura  componenta); 

 salate compuse ( cu doua sau mai multe componente). 
 

Prelucrarea primara a alimentelor folosite la prepararea salatelor implica operatii de sortare, in functie de 
calitate, marime, spalare sub jet de apa rece . 

 Curatirea se face prin radere pentru radacinoase, prin detasarea frunzelor exterioare la bulbifere, prin 
indepartarea cojii in strat cat mai subtire, iar taierea se face in functie de necesitati .  

Procedeele termice folosite pentru prepararea unor salate sunt fierberea si coacerea , procedee ce corespund 
cerintelor gastrotehniei moderne , pierderile de substante nutritive prin aceste tehnici minime . 

 

 

Salata de vinete proces tehnologic  

Operatii pregatitoare  

 Vinetele se spala, se coc pe plita, se lasa sa se raceasca, se curata, si se scurg pe un fund de lemn .  
 Ceapa se curata, se spala si se taie marunt 

 Tehnica de preparare Vinetele se toaca foarte fin, se adauga sarea si se freaca cu ulei. 

Materii prime  

Cantitatea bruta pt 10 portii  

- vinete- 2,000 Kg 

 - ulei -  0,200ml 

- sare - 0,040 kg 

- ceapa -  0,200 kg 

Gramaj pt 1 portie de produs finit 100g  
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1.2.3.5. TEHNOLOGIA PREPARATELOR LICHIDE 

Preparatele lichide sunt acele preparate culinare care au un continut mare de lichid. Pentru 

prepararea lor se utilizeaza carne, legume, diferite elemente de adaos cum ar fi: crupe, paste fainoase, oua, 

smantana, verdeturi condimentare. Prin gustul deosebit, dat de substantele extractive azotate din carne si 

acizii organici si uleiurile eterice din legume si ingrediente, au rolul de a stimula secretiile gastrice, 

deschizand apetitul si usurand  digestia celorlalte preparate din meniu. Avand un conținut mare de lichid au 

si rolul de a inlocui pierderile de lichid din organism. 

 Procesul de prelucrare termica aplicat la obtinerea preparatelor lichide este procesul de fierbere, 

care le confera o digestibilitate usoara. Rolul de a deschide apetitul si digestibilitatea usoara le situeaza in 

meniu la inceput, fiind servite la masa de pranz si uneori si la cina, ca felul intai. 

Preparatele lichide au o valoare nutritiva ridicata, determinata de factorii nutritivi din componentele 

ce le formeaza. 

Prelucrarea termica modifica valoarea nutritiva a componentelor, aspectul, consistenta, gustul, 

culoarea, digestibilitatea. O serie de factori nutritivi trec din componente in lichidul de fierbere, care capata 

un gust placut si o aroma specifica. 

 

PREPARATE LICHIDE  - CALSIFICARE 

 

I. LIMPEZI 
1. cu elemente de adaos 

a) supa cu galuste din gris 

b) supa cu taitei de casa 

2. concentrate: consomeuri 

a) simplu 

b) ambasador 

c) cu legume 

d) cu clatite 

 

II. SUPE 
1. din legume: supa de fasole boabe cu costita 

2. din legume si supa de oase 

a)   supa de cartofi 

b)   supa de rosii cu otet 

 

III. INGROSATE 
1. crème 

a)   din conopida 

b)   din ciuperici 

c)   din legume 

d)   din carne de pui 

e)   din carne de peste 

 

IV. BORSURI SI CIORBE 
1. din legume 

a)   ciorba de cartofi 

b)   ciorba cu salata verde 

 

2. din legume si supa de oase 

a)   ciorba de fasole verde 

b)   ciorba taraneasca din legume 

 

3. din legume si carne 

a)   borsuri 

 moldovenesc 

https://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/necesarul-de-lichide13925.php
https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-vegetariene/13/paste-fainoase-cu-varza-creata45783.php
https://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/sa-mai-consumam-carne15928.php
https://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/uleiuri/uleiurile-n-alimentaie93394.php
https://www.esanatos.com/medicamente/medicatia-aparatului-digestiv/o-digestie-corecta/tractul-gastrointestinal-si-di91834.php
https://www.esanatos.com/nutritie/retete/sucuri/cura-cu-suc-de-psti-de-fasole-32843.php
https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-vegetariene/1/legume-in-cosuiete-duchesse51224.php
https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-vegetariene/1/rosii-umpiute-cu-orez-negru43464.php
https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-la-cuptorul-cu-microunde/salat-a-la-frankfurt83391.php
https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-vegetariene/1/legume-in-cosuiete-duchesse51224.php
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 rusesc 

 cu carne de miel 

 pescaresc 

 

b)   ciorbe 

 de burta 

 cu perisoare 

 ardeleneasca cu carne de porc 

 taraneasca cu carne de vita 

 a la grec cu carne de pui 

 

Supele sunt preparate lichide cu gust dulceag, limpezi sau ingrosate. 

SUPELE LIMPEZI 

Se obțin prin combinarea unei supe de oase (sau de carne) cu diferite elemente de adaos. Daca supei i se 

aplica si operatia de limpezire, se obtine consomeul simplu. 

Consomeul este un preparat lichid limpede, concentrat si degresat, care se serveste in meniurile pregatite 

pentru diferite ocazii.  

Operatii pregatitoare: 

 prelucrarea primara a oaselor: se taie bucati, se oparesc, se spala; 

 prelucrarea primara a legumelor: ceapa se curata, se spala, jumatate se cresteaza, iar restul se taie felii; 

radacinoasele (morcov, patrunjel, pastarnac, telina) se spala, se curata, se spala din nou, jumatate se taie 

felii, iar restul se cresteaza; 

 prelucrarea primara a carnii (carne macra): se curata de pielite, se spala, se zvanta, se taie bucati, se toaca; 

 prelucrarea primara a oualor: spalare, dezinfectare, spalare din nou, separare albus de galbenus; 

 formarea amestecului pentru limpezire carnea tocata se amesteca cu albusurile, apa rece, legume taiate 

felii, piper si se lasa la macerat 15 min la rece. 

Tehnica prepararii: 

 obtinerea supei de oase: se realizeaza o fierbere extractiva a oaselor in 4-5 l apa rece cu sare; in timpul 

fierberii se spumeaza si se adauga legumele crestate; fierberea dureaza 4-5 h, dupa care se stre coara si se 

degreseaza; 

 limpezirea supei de oase: se aplica numai la obtinerea consomeului simplu si consta in amestecarea 

elementului de limpezire cu supa si fierberea lenta 60 min dupa care se strecoara prin etamina umeda si se 

degreseaza din nou; pentru a obtine un consome cat mai limpede, in lichidul de fierbere se adauga cateva 

cuburi de gheata pentru a asigura o coagulare treptata a elementelor de limpezire (carne si albus) si, 

deci, antrenarea tuturor particulelor aflate in suspensie pe suprafata coagulului format. 

Pentru obtinerea unor sortimente de supe, in supa de oase se pot adauga diferite elemente de adaos. 

Tehnologia specifica pentru cateva elemente de adaos, frecvent utilizate, este urmatoarea: 

https://www.esanatos.com/boli/boli-si-tratamente/diabet/26/puibere-de-ceapa35425.php
https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-vegetariene/6/piiaf-cu-doviecei-mazare-si-pi94419.php
https://www.esanatos.com/naturist/medicina-naturista/fructele-si-legumele-izvor-de-61341.php
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Galuste din gris: se adauga gris in galbenururi batute si, prin amestecare lejera, se inglobeaza aIbusurile 

batute spuma, compozitia obtinuta se modeleaza cu lingura in forme ovale si se fierb in apa clocotita cu sare 

10 min; se scurg si se pastreaza la cald in supa pana la servire. 

Taitei de casa: se amesteca faina cu oua, apa, sare, se omogenizeaza si se framanta, rezultand un 

aluat de consistenta corespunzatoare intinderii, se divizeaza in 2-3 bucati si se lasa 10 min in repaus, se 

intind foi subtiri care, dupa ce se zvanta, se ruleaza si se taie in fasii, se fierb intai 10 min in apa calda cu 

sare, apoi se scurg si se fierb in supa inca 10 minute. 

Zdrente: se amesteca faina cu oua si supa de oase, rezultand o compozitie densa; se toarna compozitia cu 

posul cu dui in supa calda si se fierb 10 minute. 

Consomeuri 

Pentru diferite sortimente de consomeuri, tehnologia specifica este urmatoarea: 

Consome ambasador: are in structura consome simplu, ciuperci taiate lame, inabusite si piept de pasare 

fiert si taiat cuburi; se serveste cu crutoane de carne si ciuperci: 

Consome cu clatite: are in structura consome simplu si clatite cu verdeturi (patrunjel, marar) taiate ,julien': 

se serveste fierbinte, turnand consome peste clatite. 

Consome de legume: are in compozitie consome simplu si legume (morcov, praz, telina, ceapa, varza, 

patrunjel-radacina, ardei gras, mazare taiate ,julien si inabusite pana la patrundere in consome; se 

serveste cald sau rece

https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-vegetariene/7/ciuperci-umpiute35712.php
https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-vegetariene/1/sos-duiceacrisor-cu-ardei-gras21428.php
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SUPELE INGROSATE 

Sunt preparate lichide cu densitate marita, datorita mentinerii legumelor in preparat si dupa prelucrarea 

termica. Elementul lichid al supelor ingrosate este constituit de apa calda si grasimea pentru supele din 

legume sau supa de oase pentru supele din legume si supa de oase, precum si pentru creme. 

Dintre supele ingrosate din legume cel mai des solicitata in unitatile alimentatie publica este „supa de fasole boabe 

si costita. 

Vasele, ustensilele si utilajele folosite pentru obtinerea preparatelor lichide sunt: robot cu dispozitive de taiat si 

pasat legume, marmita sau sub presiune, oale cu capacitati diferite, cutite inox diferite, strecu are, polonic, furcheta, 

linguri inox, spumiera, satar de oase, castroane de marimi diferite. 

Vasele utilizate sunt din inox, emailate sau din aluminiu, curate si dezinfectate pentru a asigura mentinerea calitatii 

si a integritatii continutului. 

Operatia de dozare a componentelor se realizeaza prin cantarire sau volumetric, conform retetelor specifice. 

         Operații pregatitoare sunt: 

    prelucrarea primara a legumelor: ceapa se curata, se spala, se taie marunt si se opareste; radacinoasele 

(morcov, patrunjel, pastarnac, telina) se spala, se curata, se spala si se taie diferit in functie de preparat, in fasii, 

cuburi, triunghiuri, felii, carouri sau marunt, 

    incalzirea supei de oase 

     pregatirea elementelor de adaos: orezul sau fideaua se fierb si se clatesc in jet de apa rece pentru a 

indeparta amidonul de pe suprafata lor si a evita lipirea; faina se cerne si se amesteca cu supa rece, 

cu smantana (sau iaurt) si galbenus de ou; 

Prelucrarea primara a verdeturilor: curatire, spalare, taiere marunt. Verdeata utilizata pentru supe 

este patrunjelul verde. 

 

Procesul de obtinere a supei de fasole boabe si costita 

Sortiment 

gramaj/ 

portie 

Materii 

prime U.M. 

Cantitati 

pentru 

10 portii 

Tehhologia specifica 

Operatii 

pregatitoare 

Tehnica 

prepararii 

Supa cu 

fasole 

boabe si 

costita, 

400 g 

 

— fasole 

boabe 

kg  fasole boabe: alegerea de 

imputitati, spalarea, 

inmuierea in apa rece 12 

ore 

 

- fierberea fasolei in apa 

rece, fara sare, 15'     

-scurgerea, adaugarea 

de 

apa, calda si sare 

— fierberea pana la 

patrunderea, partiala 

adaugarea legumelor (in 

ordinea        duratei de 

patrundere) si 

ceapa kg  Ceapa: prelucrare primara. 

Taiere marunt, oparire 

 

rnorcovi 

 

kg  Radacinoasele: Prelucrare 

primara, taiere marunt 

Patrunjel kg   

https://www.esanatos.com/boli/boli-si-tratamente/obezitatea/grsimea43332.php
https://www.esanatos.com/boli/boli-si-tratamente/diabet/26/puibere-de-ceapa35425.php
https://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/cereale/orezul24944.php
https://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/alimentele/amidonul-rezistent92672.php
https://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/condimente/ptrunjelul72778.php
https://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/alimentele/9/conservarea-fructelor-si-a-leg21961.php
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radacina 

si pastarnac 

  continuarea fierberii 

pana la aproape de 

patrunderea totala a 

cornponentelor 

-adaugarea costitei si a 

rosiilor, a fainei si 

fierberea 10 minute 

pentru uniformizarea 

gustului 

- servirea fierbinte, cu 

patrunjel verde 

deasupra 

— slanina kg  

 

 

rosii 

conserva 

 

 0,250 g Rosiile se curata de pielita 

si se taie felii 

radacinoase:prelucrare  pri-

mara,      tăiere 

— costita 

afurnata 

kg  — costita afumata:se taie 

cuburi si se inabusa in 100 

ml apa 

iaurt kg  - faina: se cerne si se 

amesteca cu iaurt faina kg  

patrunjel verde kg  - patrunjelverde: prelucrare 

primara, taiere marunt 

-sare kg   

 

 

 

    Tehnica prepararii consta in: 

 fierberea legumelor in supa de oase: se pun la fiert (sau se inabusa intai intr-o carititate mica de grasime 

si supa de oase) in ordinea duratei de patrundere si se prelucreaza termic pana sunt toate 

legumele aproape patrunse; in timpul prelucrarii termice se completeaza cu supa de oase; 

 adaugarea elementelor de adaos si de condimentare, cu continua rea fierberii inca 10 minute, pentru 

uniformizarea gustului preparatului. Cand se utilizeaza ca elemente de adaos compozitia formata din 

faina, smantana, galbenus de ou, aceasta se subtiaza cu supa rece si se adauga in preparat, amestecand 

continuu pentru o buna omogenizare. 

     Supele se prezinta in bol, supiera sau cana, servindu-se calde cu patrunjel verde presarat deasupra. 

   Calitatea supelor depinde de calitatea componentelor precum si de corectitudinea aplicarii procesului tehnologic. 

 

1.2.3.6. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN CARNE TOCATA 

Sortimentul preparatelor de baza din structura meniurilor cuprinde si preparate din carne tocata, care 
se pregatesc din tocatura simpla sau tocatura asociata cu legume si sosuri. 

         Preparate din carne tocata 

        - tocaturi crude   - muschi tartar 

         - tocatura cu sos - chiftelute marinate 

                                      -  chiftelute cu sos de smantana 

        - tocaturi in legume - dovlecei umpluti 
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                    - ardei umpluti 

                    - rosii umplute 

                    - vinete umplute 

      - tocaturi in foi - sarmale in foi de varza 

                                 - sarmale in foi de vita 

                                  - sarmale in foi de spanac 

          - tocaturi in straturi cu legume sau paste fainoase 

                               - musaca de cartofi 

                               - musaca de dovlecei 

                               - musaca de vinete 

                              - musaca de telina 

                              - varza cu carne tocata de porc 

           - tocaturi fripte –parjoale moldovenesti 

                             - parjoale din carne de pui 

                              - drob de miel 

                              - mititei 

                             - bitoc gratinat 

                              - friptura tocata berlineza 

     Tocatura se poate utiliza simpla pentru prepararea perisoarelor,chiftelutelor,parjoalelor, sau pentru prepararea 

legumelor umplute,sarmalelor sau musacalei. 

Verificarea calitatii carnii. In procesul de productie , se verifica prin examen organoleptic 

prospetimea carnii. 

Pregatirea carnii pentru tocare. Carnea macra se curata, cu ajutorul unui cutit, d e pielite, tendoane, 
se spala, se zvanta si se taie bucati mici. Pentru masina de tocat cu actionare electrica , carnea se taie in 
bucati de 80 – 120g. 

Tocarea carnii. Se realizeaza la masina de tocat manuala, masina de tocat cu actionare electrica sau la 
masina d e tocat anexata robotului universal. 

 

In  functie de preparat,  se pot aplica urmatoarele variante: 
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 carnea  se  trece  de doua  ori  prin masina  de  tocat ;  in  aceasta  varianta , prima  
data  se  toaca  numai carnea , iar la retocarea se adauga ceapa oparita sau inabusita si 
eventual miezul de franzela inmuiat si bine stors ; 

 pentru tocatura care se pregateste din carne de vita si de porc se poate proceda astfel : 
se toaca intai carnea de vita ( carnea mai slaba), iar a doua oara se toaca impreuna cu 
cea de porc si cu ceapa oparita sau inabusita . Aceasta varianta asigura caracteristici 
corespunzatoare tocaturii si calitatii deosebite preparatului la care se intrebuinteaza.  

Prepararea tocaturii consta in amestecarea si omogenizarea carnii tocate cu adaosurile 

prevazute in reteta ( condimente, oua, verdeata tocata ). In functie de consistenta tocaturii se poate 
adauga cate putina apa rece sau supa si se bate bine pentru omogenizare. Baterea tocaturii asigura 

inglobarea unei cantitati de aer necesara afanarii compozitiei . 

Tehnologia specifica a tocaturilor cu sos 

Operatii pregatitoare Tehnica prepararii, montarea pentru 

prezentare, servirea 

Chiftelute marinate 

Taierea cepei felii, inabusirea cepei utilizate la 

tocatura 

 

Taierea felii a morcovului, telinei patrunjelului 

radacina 

Taierea carnii bucati si tocarea cu ceapa 

inabusita 

Trecerea cartofilor curatati prin partea fina a 

razatorii 

Taierea patrunjelului verde marunt 

Prepararea tocaturii: carne tocata cu sare, piper, 

oua, cartofi rasi (miez de franzela), patrunjel verde 

Portionarea tocaturii — (3 bucati pentru o portie) 

Modelarea — rotunjirea tocaturii (folosind faina) 

si aplatisarea 

Sotarea in untura 

Prepararea sosuLui tomat din: ceapa, morcovi, 

telina, patrunjel radacina, ulei, apa, faina, pasta 

de tomate, sare, otet si foi de dafin, fierberea 30 

minute 

Formarea preparatului — asocierea sosului cu 

chiftelutele sotate, fierberea 15 minute 

Prezentarea preparatului in tambal sau farfurie 

Servirea preparatului cald 
 
 

1.2.3.7. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN CARNE DE PASARE 

Preparatele din carne de pasare sunt pregatite prin asociere cu legume , produse cerealiere si sosuri. 

 Comparativ  cu preparatele  de  baza din  carne  de  macelarie, preparatele  din carne  de  pasare  

se caracterizeaza prin: valoarea nutritiva si gustativa deosebita; 

 durata de prelucrare termica mai mica ; 

 digestibilitate mai usoară

https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-vegetariene/1/crochete-de-cartofi62644.php
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 Clasificare . Sortimentul preparatelor de baza din carne de pasare este foarte variat, deoarece carnea de 

pasare se poate asocia cu legume, fructe, crupe, paste fainoase si sosuri diferite. 

Preparate din carne de pui : 

 Cu sosuri albe : - Anghemacht din carne  de pui 

                                                    - Blanchet de  pui cu orez 

                                                     - Ciulama de pui cu mamaliguta 

                                                      - Pui cu smantana 

 Cu sos rosu: - Pui cu rosii 

                                         - Ostropel din carne de pui 

                                          - Pui cu masline 

                                           - Tocana cu carne  de pui 

                                            - Pui cu vinete 

                                            -  Legume cu  carne de pui 

 

 Cu crupe sau paste fainoase: - Pilaf cu carne de pui 

                                                               - Macaroane cu piept de pui 

Carnea  de  pasare. Pentru  pregatirea  preparatelor  de  baza  se  utilizeaza  carnea  de  pui, gaini, 

curci,rate in diferite tipuri de prelucrare sau clase de calitate, conform, normativelor in vigoare. 

Carnea de gaina, curca este apreciata si pentru digestibilitatea usoara, de aceea se poate constitui 

materie prima si pentru  preparate dietetice. 

Legumele se intrebuinteaza pentru : diversificarea si definirea sortimentului ( fasole verde , 

rosii, ciuperci, vinete) ; fierberea carnii sau prepararea sosurilor ( ceapa, morcovi, telina); prepararea 

garniturilor ( cartofii) .  

Operatiile pregatitoare sunt : portionarea si sararea puilor, taierea cepei marunt, cernerea fainii si 
amestecarea cu o cantitate egala de apa rece. 
 

Inabusirea bucatilor de pui si a cepei in ulei si apa si separarea carnii inabusite.  

Prepararea sosului . In jiul format de la inabusirea carnii se adauga faina, sare, smantana, apa 

(100ml/portie)si se fierbe 15 minute. 

Formarea preparatului. Sosul se strecoara peste carnea inabusita si se continua fierberea 10 

minute. 

Montarea pentru prezentare se realizeaza pe farfurie sau in tambal. 
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1.2.3.8. TEHNOLOGIA PREPARATELOR SPECIALE DIN PESTE , CRUSTACEE, BATRICIENI 

Preparatele de baza din peste sunt pregatite prin asociere cu legume, produse cerealiere si sosuri. 

Comparativ cu preparatele de baza din carnea de mamifere, preparatele din peste se caracterizeaza prin : 

 sortiment diversificat determinat de varietatea speciilor de pesti utilizate in alimentatie, a proceselor 

tehnologice aplicate pentru pregatirea lor si a posibilitatilor de asociere cu diferite alimente; 

 posibilitatea de utilizare si in alimentatia dietetica; 

 timp relativ scurt de  pregatire  culinara ;  

 valoare nutritiva mare determinata de proteine complete, grasimi usor asimilabile, continutul ridicat 
in vitamina A si D si in substante minerale. 

Clasificare . Sortimentul preparatelor de baza din peste este foarte variat. 

Preparatele de baza specifice carnii de peste sunt : marinata, plachia, ghiveciul , pilaful, pestele cu 

rosii, pestele pescaresc , marinesc etc. 

 

1.2.3.9. TEHNOLOGIA FRIPTURILOR 

Fripturile sunt preparate culinare cu structura complexa, avand in componenta carne, sos si legume sub 

forma de garnituri salate. Sunt preparate cu valoare nutritiva, cu calitati gustative si de prezentare deosebita, 

fapt ce le confera un loc important in meniti. Sunt servite la masa de pranz si la cina constituind uneori 

preparatul de baza din meniu. 

Fripturile ocupa un loc important in componenta meniurilor, deoarece, pe langa valoarea lor alimentara, se 

pot prezenta intr-o gama variata, asociindu-se armonios cu sosuri, garnituri, salate. Ele se pot monta in 

piese-frumos ornamentate, ridicand valoarea estetica a unor mese festive, una din componentele calitatii 

unei fripturi fiind cea de prezentare. Aceasta depinde in mod direct de estetica de prezentare si se realizeaza 

prin imprimarea unor insusiri organoleptice cat mai diferentiate si finisarea cat mai variata si mai activa. 

Se obtin din carnuri tinere, fragede — specialitati carne de cali tatea I, carne de bovine (muschi, vrabioara, 

antricot, pulpa, fleica); carne de vitel (pulpa, spata); carne de porcine (muschiulet, antricot, spata, 

fleica, pulpa); carne de ovine (cotlet, pulpa); carne de pasare, carne de vanat, organe. 

La obtinerea fripturilor este utilizata deci carnea din care se pot obtine preparate fragede, suculente sau 

gustoase. 

Calitatile gustative ale fripturilor sunt determinate in primul rand de calitatea carnii in al doilea rand de 

stadiul de fezandare (fragezire) a carnii, precum si de procedeele de gastrotehnie folosite. Friptura obtinuta 

din carnea animalelor tinere este mai,gustoasa si mai usor de digerat decat aceea obtinuta din carnea 

animalelor batrane, slabe. 

Sosurile, care insotesc fripturile, sunt principalii furnizori de lipide. Prin consistenta lor vascoasa, maresc 

rapiditatea preparatului, stimuleaza secretiile digestive si prelungesc senzatia de satietate. Fiind picante, 

stimuleaza apetitul consumatorilor, favorizand digestia prin valoarea lor gustativa. 

 

 

https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-vegetariene/1/legume-in-geiatina95823.php
https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-fara-gluten/cubulee-de-carne-de-pui-sau-vi52556.php
https://www.esanatos.com/ghid-medical/sanatatea-copilului/alimentatia-copilului/30/carnea54727.php
https://www.esanatos.com/medicamente/medicatia-aparatului-digestiv/o-digestie-corecta/digestia-si-doshele-ayuavedice81535.php
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Fripturi: 

 la gratar: 

o muschi de vita, de porc, 

o chateaubriant, 

o biftec cu ou 

 la cuptor (la tava) 
o pui la tava, 

o pulpa de porc la tava, 

o curcan cu varza 

o friptura din carne de vita impanata cu slanina, muschi de vita in foietaj, cotlet de porc 

cu cartofi inabusiti, 

o muschi a la Frankfurt 

 la tigaie: 
o snitel pane, parizian, tochitura, snitel de vita somesan 

o ecalop de porc zingara, 

o cotlet de porc cu sos picant. 

 la protap: 
o miel, 

o pui, 

o iepure, 

o peste. 

     Procedeele de prelucrare termica de frigere, coacere, sotare prajire, aplicate la obtinerea fripturilor, 

determina o serie de transformari ale factorilor nutritivi din carne, influentand asupra calitatilor nutritive si 

gustative, asupra aspectului de prezentare, a greutatii si digestibilitatii carnii. 

 

Caracteristicile organoleptice ale fripturilor 

Indici de 

calitate 

Grupa de fripturi 

Fripturi 

la frigare 

Fripturi 

la gratar 

Fripturi 

la cuptor 

(la tava 

Fripturi la 

tigaie 

Aspect placut: forma definitiva specifica sortimentului; 

gramaj carespunzator 

 

— grosimea 

feliilor 

corespunza-

toare tipului 

de carne 

 

grosimea 

feliilor corespunzatoare 

gramajului 

Culoare 

 

rumen-aurie 

 

— griluri pe 

suprafata 

crusta crocanta 

la exterior 
 

https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-pentru-diabetici/sup-crem-de-varz-alb-cu-cartof22628.php
https://www.esanatos.com/nutritie/cura-de-slabire/slabeste-sanatos/un-control-de-durat-asupra-gre24691.php
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Consistenta suculente, fragede; uniform si corespunzator patrunse 

 

sa prezinte 

pe suprafata 

picaturi de 

suc roz 

— elastica 

— sosul 

potrivit 

de legat 

 

Gust si miros placute, specifice tipului de carne folosit, fara gust si miros strain; 

potrivit condimentate. 

  

 

Proces tehnologic -  tehnologia fripturilor la tigaie 

 

Dozarea şi verificarea calităţii materiilor prime şi auxiliare 

 dozarea se face prin cântărire sau volumetric ; 

 verificarea calităţii se face prin control organoleptic, urmărindu-se respectarea indicilor de calitate 

prevăzuţi de standardele în vigoare. 

Operaţii pregătitoare 

 prelucrarea primară a cărnii, tăierea în felii cu grosimea de 2 cm, aplatizarea; 

 bucăţile de carne pentru şniţele se sărează şi apoi se dau prin făină, ou şi respectiv pesmet, conform 

reţetelor. 

 prelucrarea primară a făinii, ouălor, pesmetului, usturoiului etc. 

Tehnica preparării  

 expunerea feliilor de carne în tigaia unsă cu grăsime astfel încât să se acopere suprafaţa tigăii, fără a se 

suprapune; 

 prelucrarea termică timp de 2 minute pe fiecare parte. În timpul prelucrării termice se întorc o singură dată 

de pe o parte pe cealaltă; 

 obţinerea sosului se face prin prelucrarea sucului rezultat la prăjire. 

  

Expunerea cărnii la tigaie 

 

 Temperatura de prelucrare termică este mai mare la cărnurile  roşii, iar la cele albe,   

după formarea pojghiţei albe, de proteine coagulate se reduce intensitatea focului pentru pătrunderea în 

profunzime a cărnii. 
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Prezentare şi servire – montarea preparatului se face pe platou cald, cu garnituri diferite. Sosul se serveşte 

separat, în sosieră. 

Cele mai frecvente fripturi la tigaie sunt şniţelele şi tochitura. 

Şniţelele se pot obţine în trei variante: 

 Şniţel natur – carnea se trece prin făină; 

 Şniţel parizian – carnea se trece prin făină şi ou bătut; 

 Şniţel pané – carnea se trece prin făină, ou şi pesmet. 

 

 

1.2.3.10. TEHNOLOGIA  DULCIURILOR DE BUCATARIE 

Dulciurile de bucatarie sunt preparate culinare care se pot servi in momente diferite ale zilei, astfel 

ele se servesc ca desert la dejun sau la cina, la gustarea de la ora 10 sau la ora 17. Servite la sfarsitul 

mesei confera senzatia de satietate. DuIciurile de bucatarie au rolul de a completa valoarea nutritiva 

necesara pentru 24 de ore, aducand organismului un plus de glucide atat simple (zaharoza, glucoza, 

fructoza), cat si poliglucide (amidon), proteine valoroase din oua si lapte, grasimi usor asimilabile din 

smantana, frisca, substante minerale si vitamine, in proportie mare din fructe. 

Datorita gustului dulce, placut, pe care il au si aspectului deosebit, dulciurile de bucatarie sunt preparate 

foarte solicitate de toate categoriile de consumatori, unele dintre ele fiind recomandate in diferite diete. 

Continutul mare in glucide al dulciurilor de bucatarie impune consumarea lor in mod rational, cunoscut fiind 

faptul ca excesul de glucide din organism se transforma in lipide, care se depun, favorizind 

aparitia obezitatii si a diabetului. 

Dulciurile de bucatarie se clasifica in functie de materiile prime de baza. 

 Pe baza de fainoase 

 Gris cu lapte 

 Orez cu lapte 

 Orez a la russe 

 Budinca 

 

 Pe baza de oua si lapte 

 Crema de zahar ars Caramel 

 Lapte de pasare 

 

 Pe baza de compozitii 

 

 Clatite (cu gem, dulceata, cu branza de vaci) 

 Papanasi 

 Galuste cu prune 

 Coltunasi cu branza de vaci 

 

 Pe baza de fructe 

 Compoturi 

https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-vegetariene/8/desert-cu-mere-si-zmeura53385.php
https://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/manipulare-dietetica-glucidele21829.php
https://www.esanatos.com/nutritie/intrebari-despre-nutritie/care-ar-fi-formula-ideala-pent83742.php
https://www.esanatos.com/ghid-medical/reflexoterapie/tratarea-bolilor-cu-reflexoterapie/diabetul-zaharat35114.php
https://www.esanatos.com/nutritie/retete/retete-vegetariene/6/paste-cu-vinete-si-branza-de-o84267.php
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 Gelatine 

 Salata de fructe 

 Omlete cu fructe 

 Sufleuri (de vanilie, caise si de lamaie) 

DULCIURI DE BUCATARIE PE BAZA DE COMPOZITII 

La pregatirea acestor dulciuri de bucatarie se folosesc materii prime atat de origine vegetala (faina, 

gris, cartofi, zahar, fructe, gemuri, dulceturi etc.), atat de origine animala (oua, lapte, smantana, branzeturi 

etc.). Compozitia chimica a acestor materii prime asigura preparatelor valoare nutritiva mare, printr-un 

continut variat si complex de factori nutritivi. 

Operatii pregatitoare Tehnica prepararii si montarea 

pentru          prezentare 

Clatite cu dulceata 

prelucrarea    preliminara a compenentelor 

— amestecarea zaharului farin cu vanilina 

formarea compozitiei de clatite prin amestecarea 

oualor cu sare, faina si lapte, pana la consistenta unei 

smantani proaspete 

pregatirea a 20 foi de clatite in tigaia unsa 

cu ulei,         prin rumenire pe ambele parti umplerea 

foilor cu dulceata, rulare, pudrarea cu zahar farin 

- servirea: calde, doua la portie. 

Papanasi 

pregatirea preliminara a componentelor - formarea compozitiei prin amestecare: oua, branza de 

vaci, faina, zahar, bicarbonat, gris, razatura de lamaie, 

sare 

- modelarea papanasilor in forme cilindrice, 

apasate la mijloc 

- prajirea in ulei 

- pudrare cu zahar farin 

servire: calzi, cate doi la portie, eu smantană si zahăr 

farin deasupra. 
 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II.  VASE, USTENSILE ȘI ECHIPAMENTE DE BUCĂTĂRIE 
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2.1 CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA VASELOR, USTENSILELOR ȘI ECHIPAMENTELOR 

DIN BUCĂTĂRIE USTENSILELE DE BUCATARIE 

Ustensilele de bucatarie cuprind un mare numar de obiecte din dotarea bucatariilor. 

Motul este confectionat din tabla cositorita sau din otel inoxidabil perforat. Are un corp de forma conica, 

este prevazut cu un maner, Se folo seste pentru pasat legumele fierte si unele sosuri. 

Pasoarul este executat din tabla cositorita si se compune dintr-o palnie tronconica, un dispozitiv de lucru 

interschimbabil, mecanismul de presare si suportul de fixare. De regula, pasoarul este prevazut cu 

trei dispozitive de lucru interschimbabile, si anume: pentru pasat legurne, ta iat julien si ras parmezan. 

Furcheta este realizata in doua variante: din otel cositorit, pentru scos carnea fiarta din marmite, si din otel 

inoxidabil cu maner de lemn, pentru intors fripturile in timpul frigerii lor, cat si pentru transat. 

Cosul de prajit cartofi este confectionat dintr-o plasa de sarma cosi torita montata pe o rama din sarma mai 

groasa. Cosul este prevazut cu un maner rezistent, pentru a permite o usoara manipulare a acestuia. Este 

folosit la prajitul cartofilor in friteuze manuale. 

Cosul tip „cuib”, format din doua calote sferice, cu diametre diferite, executate din sarma cositorita si 

articulate intr-un singur punct. Cosul tip „cuib' este utilizat pentru prajit cartofi pai in forma de cuib. 

Telul tip „bucatar” este confectionat din sarma de otel cositorit, avand manerul din acelasi material, insa 

matisat, Acesta este realizat in trei dimensiuni si este utilizat pentru batut albus, frisca, piure, sau 

pen tru amestecul altor compozitii, ca de exemplu mamaliga. 

Lingura pentru sos este executata in doua variante: cu caus lateraI si cu caus central. Lingurile pentru sos 

sunt confectionate de obicei, din tabla cositorita si sunt folosite la uns fripturile cu sos in timpui frigerii cat 

si la transvazarea sosurilor din vasele de gatit in farfurii, atunci cand se portioneaza preparatele in vederea 

distribuirii lor. 

Paleta metalica este formata dintr-o lama de otel flexibil, fixata de maner de lemn sau din material plastic. 

Ea este utilizata pentru prins preparatele din vasele de gatit cat si pentru intorsul lor. 

Paleta de lemn este confectionata din lemn de fag sau carpen si se realizeaza in mai multe forme si 

dimensiuni. Este folosita la amestecarea si omogenizarea diferitelor compozitii. 

Strecuratoarea este confecitionata dintr-o plasa de sarma montata pe rama metalica, ce constituie structura 

de rezistenta a sitei propriu-zise de care este fixat manerul strecuratorii. In functie de marimea si destnatia 

lor, strecuratorile pot fi pentru strecut: ceai, lapte, supe etc. 

Sita este confectionata dintr-un cilindru de tabla sau de lemn, pre vazut la una dintre extremitati cu o plasa 

de sarma care constituie suprafata de cernere. Cele mai utilizate site in sectorul de alimentatie publica sunt 

cele de faina, malai si ciurul de pasat. Diferenta dintre acestea consta atat in marimea diametrului sitei, cat si 

in numarul de ochiuri pe unitatea de suprafata. 

Batsnitelul sau batcotletul este confectionat dintr-o placa de otel prevazuta cu maner. Este utilizat pentru 

baterea carnii pentru sniteI sau cotlete inainte de frigere sau prajire. 

Frigaruia este confectionata din otel si se foloseste pentru montarea frigaruilor din carne. Frigaruile se pot 

realiza in mai multe variante ca de exemplu: tip baioneta, rotunda sau cu maner decorativ. 

https://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/proteinele-in-alimentatie65737.php
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Sucitorul sau merdeneaua este executat din lemn de fag sau carpen, sub forma unui cilindru prevazut cu 

doua manere. Acesta este folosit pentru intins aluaturile ce se prepara in bucatarii si laboratoare de co fetarie 

si patiserie. 

Palnia pentru tras carnati este confectionat din tabla cositorita si se adapteaza la masina manuala de tocat 

carne. Se executa in mai multe dimensiuni: pentru carnati oltenesti, pentru mititei, pentru carnati proas peti 

din carne de porc etc. 

Razatoarea patrata universala este confectionata din tabla cositorita. Cele patru uri ale sale executa 

urmatoarele operatii: taiat “pommes frites' sau castraveti, taiat “julien mare', taiat “Julien mic', ras 

cartofi, coaja de lamaie etc. 

Lingura pentru gogosi si cartofi prajiti este constituita dintr-o plasa din sarma cositorita, montata pe o 

rama de sarma mai groasa, de care este fixata si coada. Este folosita pentru intors si scos gogosile sau 

alte produse din friteuze sau cazanul de ulei. 

Piulita este executata din alama sau aluminiu si este formata din doua piese: corpul piulitei, in care se pune 

produsul ce urmeaza a fi pisat, si pilugul sau zdrobitorul, cu care se marunteste produsul. Este folosita la 

macinarea cantitatilor mici de mirodenii si condimente. 

Presa de pasat cartofi este formata din doua corpuri cu manere, articulate intr-un singur punct, corpul 

inferior fiind perforat. Cartofii se introduc in corpul inferior apoi se apropie cele doua manere, pentru 

a presa cartofii. 

Spaclul este format dintr-o lama de otel triunghiulara fixata de un maner de lemn. Este folosita pentru 

desprins preparatele din tigai si tavi, in timpul prajirii. 

Formele pentru decupat legume sunt executate din tabla cositorita si sunt folosite pentru taierea 

legumelor, cu care se decoreaza unele preparate. 

INSTRUMENTELE TAIETOARE 

Cutitele au o mare intrebuintare ln bucatarii, laboratoare de preparate reci, laboratoare de cofetarie si in 

unele sectii ale oficiului de distributie a preparatelor. Forma si dimensiunile cutitelor sunt caracteristice 

pentru fiecare grupa de operatii ce urmeaza a fi executata. 

Principalele tipuri de cutite sunt: 

 Cutitul tocator sau de bucatarie are o mare intrebuintare la ma runtirea carnii si a legumelor. 

Lungimea lamei variaza intre 160 mm si 350 mm, in functie de operatia ce urmeaza a fi executata. 

 Cutitul de macelarie este folosit in mod special in carmangerii si in sectiile de transare a carnii. 

Datorita faptului ca la transarea carnii este nevoie de forta de taiere, iar manerele vin in contact cu 

grasimi, pentru evitarea accidentelor cutitele sunt prevazute din constructie cu un opri tor aparatoare. 

 Cutitul de transat este utilizat la transat fripturile, jambonul etc. El este prevazut cu o lama flexibila 

si ingusta cu Iungimea intre 170 si 350 mm. 

 Cutitul de sacrificat se deosebeste de cel de macelarie prin aceea ca are varful ascutit, iar pe lama 

este prevazuta o degajare in forma de sant, pentru scurgerea sangelui. Cutitele au lame taioase cu 

lungimea cuprinsa intre 140 si 330 mm. 

 Cutitele pentru zarzavat sunt executate in mai multe variante, lungimea lamei variind intre 60 si 

100 mm. 

 Cutitul pentru mezeluri are lama flexibila, lungimea ei variind intre 310 si 360 mm. 
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 Cutitul pentru sunca se aseamana cu cel folosit la taierea mezeluri lor, cu deosebirea ca are lama 

mai scurta (250 mm) si este putin mai lat. 

 Cutitul pentru patiserie este utilizat in toate laboratoarele de cofetarie si patiserie. El are o lama 

flexibila cu lungimea de 320 mm pana la 350 mm, fiind folosit in mod special la despicat blaturile si 

la intins cremele. 

 Cutitul pentru paine este prevazut cu o lama dintata cu lungimea de 240 mm. 

 Cutitul pentru curatat solzi este prevazut cu o lama curba zimtata cu ajutorul careia se smulg cu 

usurinta solzii de peste. 

 Cutitul de taiat cascaval poate fi prevazut cu un singur maner sau cu doua manere. 

Alte instrumente taietoare: 

Lingurita pentru scobit legume executata din metal inoxidabil, este formata dintr-o lingurita taietoare cu 

un maner de lemn. 

Bardita de spart oase este folosita pentru spart oasele cu maduva si cu sita. 

Masatul executat din oteI magnetizat, este folosit la ascutit cutitele de bucatarie. 

Satârul este utilizat pentru spart oase in bucatarii si laboratoare. El este dimensionat in functie de felul 

oaselor ce trebuie sparte. 

Tot din grupa instrumentelor taietoare fac parte si ferastraul de taiat oase si foarfecele de transat pasari. 

VASE DE GATIT 

In prezent in alimentatia publica din tara noastra se folosesc, in general, vase de gatit din tabla emailata, din 

tabla de otel inoxidabil si din fonta emailata. 

Principalele tipuri de vase de gatit sunt urmatoarele: 

 oala, cu capacitatea cuprinsa intre 1 si 50 l; 

 cratita, cu capacitatea cuprinsa intre 1 si 50 l; 

 caserola, cu capacitatea cuprinsa intre 1 si 3 l; 

 tigaia cu coada, cu diametrul cuprins intre 200 si 280 mm; 

 tava pentru cuptor, de marimi diferite; 

 vasul pentru fiert peste, prevazut in interior cu un suport ce permite scoaterea usoara a pestelui dupa 

ce a fiert; 

 ibricul, cu capacitatea intre 0,1 si 1 l, confectionat din materiale diferite, in functie de destinatia lui: 

arama cositorita, alpaca argintata, otel inoxidabil si tabla emailata; 

 polonicul, cu capacitati intre 0,1 si 1l; 

 spumiera, care poate fi adanca sau plata; 

 palnia, de diferite marimi; 

 ligheanul cu capacitati cuprinse intre 3 si 25 l; 

 ceainicul, cu capacitatea cuprinsa intre 0,5 si 4 l; 

 castronul cu toarte, tip taranesc, cu capacitatea cuprinsa intre 1 si 3l; 

 strecuratoarea gentru paste fainoase; 

 strecuratoarea pentru Iegume 

 galeata, cu capacitatea de 10 si 12 l. 

Aceste vase au un aspect placut si asigura respecta rea normelor igienico-sanitare. 
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MASINA DE CURATAT CARTOFI SI RADACINOASE 

Aceasta este utilizata pentru spalarea si curatarea cartofilor si a radacinoaselor, in vederea prelucrarii 

lor termice ( 

 

 1. Masina de curatat cartofi si radacinoase: 

palnie de alimentare; 2 — corpul masinii; 3-strat abraziv; 4 — disc abraziv; 5-motor de antrenare; 6-

conducta de alimentare cu apa;7- conducta de evacuare a apei; 8-usa pentru evacuarea cartofilor; 9-

mecanism de actionare.manual; angrenaj cilindric; angrenaj conic. 

Functionarea masinii : inainte de inceperea operatiilor de curatare a cartofilor si radacinoaselor, se 

verifica starea de curatenie a masinii precum si daca in cilindru nu se gasesc pietricele sau bucati de 

metal, care ar putea distruge abrazivul. Se toarna in palnia de alimentare o cantitate de 9-l0 kg de 

legume care au fost in prealabil alese, se deschide robinetul de alimentare a masinii cu apa. 

Motorul electric, prin angrenajul cilindric, pune in miscare de rotatie discul abraziv, care antreneaza 

legumele, intr-o miscare de rotatie, izbindu-le alternativ de peretele abraziv si de discul abraziv, curatindu-

le. 

Apa adusa in permanenta prin conducta spala legumele si evacueaza reziduurile rezultate. 

Durata de curatare a unei incarcaturi de cartofi variaza intre 2 si 4 min. Lucratorul care supravegheaza 

trebuie sa aiba grija ca, in momentul cand legumele sunt curatate, sa deschida usita de evacuare si sa go-

leasca cilindrul, fara a opri motorul sau admisia apei. Dupa golirea masinii, se inchide usita, se alimenteaza 

din nou masina si se continua functionarea. Dupa terminarea curatirii legumelor, se mareste jetul de apa 

si se lasa masina sa functioneze in gol, pana ce toate resturile de legume au fost evacuate, La terminarea 

lucrului, masina se opreste atat de la butonul de oprire, cat si de la automatul de protectie. 

Masurile de protectie a muncii si de intretinere a masinii 

Inainte de pornirea masinii se verifica legarea utilajului la pamant, pentru a se evita accidentele prin 

electrocutare. In timpul furiclionàrii masinii, este interzisa introducerea mainii, paletei sau a oricarui 

alt obiect in masina. In cazul blocarii masinii, aceasta se deconecteaza atat de la butonul de oprire, cat si de 

la automatul de protectie, fiind anuntat si mecanicul de intretinere. 

In timpul lucrului, lucratorul trebuie sa stea pe un gratar de lemn asezat langa masina, si sa poarte 

sort din material plastic, manusi si cizme din cauciuc. 

https://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/alimentele/legumele-frunzoase94349.php
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Saptamanal, se verifica si se insurubeaza capacele ungatoarelor cu palnie, montate pe lagarele de sustinere a 

axelor orizontale si verticale. 

MASINA DE TOCAT CARNE 

Se foloseste la maruntirea carnii . Clasificarea masinilor de tocat carne se face in functie de 

capacitatea lor,  

Functionarea masinii. Se verifica starea de curatenie a masinii nu mai in timp ce masina este oprita. 

Dupa asamblarea masinii, punerea ei in stare de functionare se face prin executarea unei probe in gol, dupa 

care se opreste motorul, se alimenteaza palnia cu carne taiata in bucati de 80-l20 g. Cantitatea totala de 

carne ce se poate depozita pe palnia masinii este de 1-2 kg. Se pune in stare de functionare, incepandu-se 

tocarea prin introducerea succesiva a carnii in gura de alimentare, care se gaseste la partea inferioara a 

palniei, folosindu-se pentru aceasta operatie pilugul din lemn. Pentru colectarea carnii tocate se foloscste o 

cratita sau un bazin de debarasat. 

Dupa tocarea carnii, masina se opreste de la butonul de oprire si de la automatul de protectie.  

Masurile de protectie a muncii si de intretinere a masinii 
Intretinerea masinii. Periodic, se controleaza nivelul uleiului din carcasa pinioanelor si se 

completeaza la nevoie. La verificarile periodice ale motorului electric, se inlocuieste vaselina speciala de la 

rulmentul motorului. 

In functie de necesitati, se ascut cutitele masinii, verificandu-se, dupa fiecare, ascutirea corecta, 

pasuirea cutitelor pe sita, verificarea constand in controlarea fantei de lumina, ce ar putea patrunde intre 

cutit si sita, neexistand joc intre aceste doua piese. 

 

MASINA MENAJERA UNIVERSALA (ROBOTUL) 

Robotul fix 
Este alcatuit din: corpul masinii sau batiu, in care se gaseste gru pul motor, care antreneaza in 

miscare de rotatie doi arbori, unul vertical si celalalt orizontal. Arborele vertical antreneaza in miscarea de 

rotatie dispozitivele de batut crema, amestecat, malaxat. Arborele orizontal permite montarea dispozitivelor 

pentru tocat carne, stors fructe, tocat mere, macinat condimente, taiat, legurne, paine etc. La partea 

inferioara a batiului se gasesc montate doua brate de sustinere in consola. 

Robotul mobil 
Este prevazut cu trei rotile pivotante, care permite deplasarea usoara a robotului dintr-o sectie de fabricatie 

in alta. Alimentarea cu energie electrica a motorului se face printr-un cordon. 

 

 
 

Masina menajera universala: electromotor; 2 — cupola elastica; ax orizontal interior; lagar de 

alunecare; roata dintata conica; ax orizontal exterior; roata dintata conica; lagar de alunecare; 9 — 

ax vertical; tel; suport de sus(inere; 12-cuva; 13 — batiu; 14-mandrina. 

 

 

 

Motorul se gaseste in interiorul batiului, iar dispozitivele de lucru se monteaza la axul orizontal. 

https://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/cereale/fr-pine-nu-se-poate-painea22951.php
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Intretinerea robotilor si a accesoriilor acestora. Dispozitivele de lucru se spala dupa folosire, se 

usuca si depoziteaza in dulapuri special destinate. 

 

UTILAJE TERMICE (DE PREGATIRE LA CALD) 
Dupa prelucrarea materiilor prime cu ajutorul utilajelor de prelu crare primara, acestea sunt 

transportate in sectiile de fabricatie unde sunt prelucrate termic, pentru realizarea produselor finite. 

Utilajele termice utilizate in bucatarie pot fi: 

 de sine statatoare; 

 incorporate in ansambluri de pregatire, cum sunt ansamblul de gatit tip Snack 

Dintre utilajele de sine statatoare, masina de gatit este utilajul cel mai important din bucatarie, fiind 

utilizata la pregatirea unui sortiment divers de preparate culinare. 

 

  MODALITĂȚI DE CURĂȚARE ȘI INTRETINERE A DIVERSELOR  USTENSILE, 

ECHIPAMENTE SI VASEL DE GATIT 

Dupa intrebuintare, ustensilele se spala cu detergent si apa fierbinte, se sterg cu carpe uscate de 

bumbac si se depoziteaza pe etajere sau in dulapurile si sertarele meselor de lucru. 

Ustensilele din tabIa sau sarma cositorita se verifica dupa fiecare intrebuintare daca nu au urme de 

rugina, daca in locurile de imbinare s-au produs dezlipiri sau daca nu au aparut indoituri ale marginilor. 

Cele care prezinta astfel de defectiuni sunt predate mecanicului de intretinere, pentru reconditionare. 

Ustensile din tabla de cupru (chipcele, cazanele etc.) trebuie sa fie bine cositorite in interior, in cazul 

cand se constata ca lipseste stratul de cositor, ele sunt scoase din uz pana la recositorire. 

Dispozitivele se spala la fel ca si ustensilele, iar masinile de tocat carne, macinat nuci etc, se 

demonteaza, se spala fiecare piesa in parte, apoi se sterg cu carpe uscate de bumbac, se reasambleaza si se 

depozi teaza. 

Instrumentele taietoare se degreseaza in apa fierbinte, in care s-a dizolvat un detergent. Pentru a se 

evita degradarea manerelor este in terzis sa se lase cutitele mult in apa. Cutitele cu manere scorojite 

sau crapate vor fi scoase din uz si trimise la reparat. 

Pentru ascutirea taisurilor se folosesc polizoare, care se monteaza la robot, operatia de ascutire 

facandu-se numai de catre o persoana ca lificata. 

Vasele de gatit intrebuintate se depoziteaza pe etajera pentru vase murdare, iar spalarea lor se face 

folosindu-se urmatorul procedeu: in una dintre cuvele spalatorului de vase se pregateste o savonada (apa 

fierbinte cu 50,% soda calcinata si 50/0 sapun pasta sau numai detergenti). Se inmoaie vasul in solutia 

tersiva, se freaca cu o laveta sau cu un burete de plastic, pentru desprinderea resturilor de mancare. Dupa 

spalare, vasul se clateste in a doua cuva a spalatorului, in care s-a pus teava de prea plin si s-a dat drumul la 

apa fierbinte. Dupa spalare, vasele se sterg cu carpe bine stoarse si se depoziteaza in etajera pentru vase 

curate. Vasele de gatit introduse pe care au ramas resturi alimentare carbonizate sunt introduse in cuva de 

degresare cu abur a spalatorului degresor. Dupa degresare ele se spala cu apa calda curenta, indepartandu-se 

resturile de alimente. 

In tot timpul lucrului, personalul folosit la aceste operatii poarta in mod obligatoriu manusi, sorturi si 

cizme de cauciuc. 

2.2 UTILIZAREA MATERIALELOR ȘI SUBSTANȚELOR DE IGIENĂ 

MATERIALE ȘI SUBSTANȚE DE IGIENĂ UTILIZATE 
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       Pe  tot cursul prepararii produselor alimentare, la locul de munca trebuie mentinuta o curatenie perfecta. 

Curatenia trebuie sa fie un proces continuu prin care sa se indeparteze murdaria, imediat dupa ce a aparut. 

Pe suprafetele si ustensilele murdare raman resturi alimentare pe care se dezvolta microorganisme de 

alterare si patogene, mai ales daca nu se asigura curatenia corecta si la momentul oportun. 

Igienizarea suprafetelor si a ustensilelor se considera corespunzatoare, cand se realizeaza: 

 din punct de vedere fizic, indepartarea tuturor rezidurilor vizibile de pe suprafete; 

 din punct de vedere chimic, eliminarea tuturor urmelor de substante chimice provenind de la solutiile 

de spalare si dezinfectie; 

 din punct de vedere microbiologic, reducerea la maximum a microflorei existente. 

Intretinerea igienica a locurilor de munca, a utilajului si a suprafetelor de lucru cuprinde urmatoarele 

operatiuni: 

 curatirea mecanica a resturilor alimentare; 

 spalarea cu apa calda (40-45°C) cu adaos de detergenti: soda, detergenti anionici sau amestec de 

soda cu detergenti anionici (l-2%); 

 clatirea cu apa fierbinte, pentru indepartarea urmelor de detergenti; 

 dezinfectia, care urmareste distrugerea microbilor ce  au rezistat la actionarea apei si a detergentilor. 

Cele mai utilizate substante dezinfectante din sectorul alimentar sunt: cloramina (1-2%), hipocloriti 

(1-2%), bromocet (1-2%). 

  Materiile organice, prezente chiar in cantitati mici pe suprafetele supuse dezinfectiei, reduc 

substantial efectul dezinfectantilor, deoarece o parte din acestia sunt consumati pentru oxidarea substantelor 

organice nemicrobiene. De aceea, dezinfectia nu poate inlocui spalarea si trebuie efectuata numai dupa 

spalarea perfecta a suprafetelor.Sporii microbieni sunt mult mai rezistenti la actiunea dezinfectantilor. De 

aceea, operatiile de dezinfectie trebuie sa se execute zilnic, pentru a evita acumularea sporilor. 

In unitatile de alimentatie publica se recomanda dezinfectia o data pe zi (mese, vase, ustensile, utilaje), la 

terminarea programului de lucru al unitatii. 

Agentii chimici de dezinfectie 

Agentii chimici de dezinfectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : 

-sa nu fie periculosi la manipulare ; 

-sa nu fie toxici in dozele folosite ; 

-sa fie usor solubili in apa; 

-sa aiba capacitate buna de patrundere. 

Cei mai utilizati agenti chimici de dezinfectie fac parte din dous categorii de substante halogenii si substante 

active de suprafata cationice. 

2.3 UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR SIMPLE PENTRU ÎNCĂLZIRE 

Maşina de gătit este utilajul cel mai important din bucătărie, fiind utilizată la pregătirea unui sortiment 

divers de preparate culinare. 

1. Maşina de gătit cu combustibil gazos 
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Este constituită dintr-un schelet metalic, prevăzut la partea superioară cu plite de fontă, rezemate pe 

o ramă metalică. În partea inferioară, cadrul metalic este acoperit cu o tablă emaliată albă fiind prevăzut, în 

funcţie de dimensiuni, cu unul sau două cuptoare. Plitele pot fi încălzite independent, la fel şi cuptoarele. 

Bara de protecţie, care împrejmuieşte maşina, este folosită şi pentru admisia gazului metan. Pornind de la 

conducta centrală, conductele se ramifică alimentând fiecare arzător cu gaz metan, maşina fiind prevăzută 

cu posibilitatea aprinderii fiecărui arzător separat. 

2. Maşina de gătit  electrică 

Partea superioară a mașinii este formată dintr-un număr de plite electrice, fiecare având computator 

separat. În partea inferioară se găsesc unul sau mai multe cuptoare electrice, care sunt încălzite cu rezistenţe 

electrice, plasate fie deasupra şi dedesuptul cuptorului, fie pe cei doi pereţi laterali. 

Hota de absorbţie a gazelor, montată deasupra maşinii de gătit, are rolul de a favoriza eliminarea gazelor şi 

aburii rezultaţi în procesul de pregătire termică. 

Toate maşinile de gătit, indiferent de modul de încălzire, emană gaze nocive, rezultate din arderea 

combustibilului şi vapori de apă cu grăsimi care se degajă de la produsele ce se prepară. Pentru a se evita 

îmbolnăvirile profesionale, cât şi degradare bucătăriilor sau a laboratoarelor s-a adoptat soluţia echipării 

fiecărei maşini de gătit la locul de exploatare, cu câte o hotă de absorbţie. 

Hotele, sau gurile de absorbţie, sunt plasate la minimum 2000 mm faţă de pardoseală, iar dimensiunile hotei 

trebuie să depăşească minimum 200 până la 300 mm dimensiunile sobei. 

Funcţionarea maşinilor de gătit depinde de soluţia constructivă adoptată. 

În cazul maşinilor de gătit încălzite cu gaz metan, instalaţia de alimentare şi ardere este automatizată şi 

protejată împotriva stingerii accidentalea flăcării de la arzător. Pentru cuptor există, în plus, şi un ventil 

electromagnetic cu termocuplu, care închide conducta de gaz în mod automat, în cazul întreruperii debitului 

de gaze.   

3.  Friteuza 

Este un utilaj termic, răspândit în alimentaţia publică datorită faptului că poate fi utilizat la pregătirea unui 

număr mare de "preparate la minut" (peşte, cârnaţi etc.). În funcţie de modul de încălzire, friteuzele pot fi 

încălzite cu gaz metan sau cu curent electic, cele mai folosite fiind friteuzele electrice. 

           Construcţia friteuzei electrice. Friteuza electrică este construită dintr-un schelet metalic, acoperit cu 

tablă de oţel inoxidabil, sau tablă emailată, care are la partea superioară una până la trei cuve din tablă de 

oţel inoxidabil, în care se găseşte uleiul. De capacul rabatabil se găsesc agăţate coşurile din sârmă de oţel 

cositorit, în care se interoduc alimantele. 

Funcţionarea friteuzei. Cuva comunică la partea inferioară cu vasul colector printr-un racord care 

este prevăzut cu o sită pentru reţinerea particulelor mari. Încălzirea uleiului se face cu ajutorul rezistenţelor 

electrice montate în ţeava de inox, care se hăseşte la partea inferioară a cuvei. 

Friteuza este prevăzută cu termostat, care permite menţinerea temperaturii dorite. 

 Uleiul rece din cuvă este evacuat în ţeava colectoare pentru refolosire.  

Timpul necesar preparării (timpul cât coşul este scufundat în baia de ulei) variază în funcţie de alimentul ce 

urmează a fi preparat astfel: 
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   - cartofi prăjiţi         5-7 min                          - cotlete         8-10 min 

   - peşte prăjit            6-8 min                         - păsări          10-20 min 

După consumarea timpului necesar pregătirii se scoate coşuleţul din bazin, se agaţă de suportul capacului 

rabatabil şi se lasă să se scurgă uleiul, după care se scoate alimentul pregătit. 

Friteuza prezintă marele avantaj că permite prăjirea în aceelaşi ulei a mai multor produse, fără 

schimbarea uleiului şi fără ca gustul unui aliment să se transmită celuilalt. De exemplu, după peşte se pot 

prăji cartofi. Acest lucru este posibil datorită faptului că după prăjirea fiecărui aliment se ridică temperatura 

uleiului, la peste 220°C, menţinându-se această valoare câteva minute. În acest timp particulele rămase de la 

alimentul precedent se ard şi cad în vasul colector. Se reduce apoi temperatura uleiului, la valoarea de lucru 

de 180…202°C, după care se introduce noul aliment.           

4. Tigaia basculantă 

Este utilizată în bucătăriile maripentru prepararea mâncărurilor sotate, prăjirea unor produse 

(chiftele, cârnaţi), cât şi pentru pregătirea unor mâncăruri 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 şi 90 l. 

Funcţionarea tigăii basculante. Înainte de punerea în funcţiune, 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 pregătire preparatelor, se întrerupe alimentarea cu curent electric. În cazul când mâncarea s-a răcit, se 

reînchide circuitul electric, reglându-se termostatul la temperatura dorită. Pentru golirea tigăii, în vase mai 

mici, în vederea transportului preparatelor în recipienţi izotermi, se roteşte manivela de basculare, 

înclinându-se tigaia pentru golire. 

     5. Marmita 

Marmita (autoclava) este unul dintre utilajele importante ale bucătăriei, fiind folosită la pregătirea 

preparatelor lichide ( borşuri, crème, ciorbe, supe etc.). 

Funcţionarea marmitei. După alimentarea cazanului marmitei, se închide capacul, acţionându-se 

asupra sursei de căldură. După terminarea operaţiei de fierbere, se deschide capacul marmitei, lucrătorul 

stând lateral faţă de capac pentru a se evita opărirea. Alimentele solide se scot din cazan prin partea 

superioară cu ajutorul polonicului, iar partea lichidă este evacuată prin robinetul cu cep. 

       6. Cuptorul 

Este utilizat în bucătării şi laboratoare centrale de cofetării şi patiserii.  

Cuptoarele metalice pot fi încălzite cu gaz metann cu abur sau cu curent electric. Cele încălzite cu 

gaz metan, sunt construite dintr-un schelet metalic, îmbrăcat în exterior cu o tablă emaliată. Tobele se 

găsesc montate în interiorul scheletului şi constau într-o cameră de tablă neagră sau emaliată, având suporţi 

din oţel.  

La partea anterioară a tobelor se găsesc uşile izolate, prevăzute cu mânere. În părţile inferioare ale 

uşilor se găsesc mai multe orificii care permit intrarea aerului în camera de ardere, iar la partea inferioară a 

cuptorului se găsesc butoanele de pornire tip cheie, cu trei poziţii (maxim, economic şi oprit). 
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Cuptoarele electrice au aceleaşi elemente constructive, cu deosebirea că sursa de încălzire, adică 

rezistenţele electrice, sunt plasate în interiorul tobelor. 

Funcţionarea cuptoarelor. La cuptoarele cu gaze, robinetul de capăt al instalaţiei se va închide numai după 

ce au fost închise robinetele arzătoare de la cuptoare, inclusiv robinetul pentru flacăra de gaz, de veghe. 

7. Grătarul 

Poate fi încălzit cu cărbune, gaz metan sau energie electrică. 

Grătarul este constituit dintr-un schelet metalic, cu două părţi distincte: partea inferioară, utilizată ca 

dulap, şi partea superioară, care constituie elementul funcţional al grătarului. Deasupra grătaruli se găseşte 

montată hota de absorbţie a gazelor. La grătarul încălzit cu gaz metan, partea funcţională este compusă din 

placa radiantă şi robinetele de gaze. 

La grătarul încălzit metalic, placa radiantă, turnată din fontă, este încălzită cu rezistenţe electrice. 

Funcţionarea grătarului. La grătarul încălzit cu gaz metan, placa adiantă nu trebuie să pzinte fisuri, deoaece 

gazele conţin mercaptani, cu mios neplăcut, caeafectează calitatea preparatului. La grătarul încălzit electic, 

placa radiantă trebuie să fie intactă. 

8. Rotisorul 

Este utilizat pentru frigerea cărnii de pasăre, de vacă, de porc etc. În funcţie de combustibilul folosit, 

rotisoarele se clasifică în: electrice, cu gaze, cu cărbuni, cu lemn.  

Tipul de rotisor utilizat cel mai mult este cel electric, care se compune dintr-o carcasă metalică, 

fixată într-un cadru metalic, prevăzut cu role pentru a putea fi deplasat. Carcasa metalică este prevăzută la 

partea inferioară cu o tavă din material inoxidabil, pentru colectaea sucului, iar pe partea frontală cu două 

uşi din material transparent, pentru a permite supravegherea frigerii. În funcţie de numărul frigărilor, în 

dreptul fiecăreia, se găseşte un perete reflectorizant, care concentrează căldura degajată de rezistenţe pe 

fiecare frigare.  

Pentru a se putea apropia sau depărta frigările faţă de rezistenţele electrice, utilajul este prevăzut pe 

partea frontală cu mânere. Grupul de rezistenţă din dreptul fiecărei frigări are câte un întrerupător individual 

cu mai multe poziţii. În carcasa laterală se găsesc motoarele electrice prevăzute cu reductoare, care permit 

rotirea fiecăre frigări în parte. 
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CAPITOLUL 3.  REGULI ȘI NORME APLICABILE 

3. 1. REGULI DE AMBALARE ALE PREPARATELOR CULINARE 

Tipuri de ambalaje 

Ambalajele pentru produsele alimentare pot fi realizate din mai multe tipuri de materiale acestea 

diferenţiindu-se între ele prin eficienţa protecţiei pe care o oferă produselor şi costurile de obţinere. 

Producătorii aleg cel mai potrivit tip de ambalaj pentru produs ţinând cont de următoarele aspecte: 

- proprietăţile produsului care trebuie ambalat: 

 natura, dimensiunea, masa, forma produsului, numărul de unităţi de produs dintr-un ambalaj; 

 interacţiunile de ordin fizic şi chimic ce pot apare între produs şi ambalaj; 

 fragilitatea produsului, sensibilitatea la factori mecanici şi de mediu (prin miros, agenţi chimici, 

umiditate); 

 importanţa şi valoarea produsului, care determină măsuri de siguranţă în plus împotriva unor posibile 

furturi sau deteriorări intenţionate. 

- condiţii de transport, manipulare şi depozitare: 

 numărul operaţiilor de încărcare-descărcare; 

 t ipul mijloacelor de transport folosite: auto, feroviar, naval; 

 durata operaţiilor de manipulare; 

 durata stocării; 

 locul vânzării. 

- metoda de ambalare, tipul şi funcţiile ambalajelor: 

 în funcţie de modul de vânzare: autoservire sau servire de către personalul angajat; 

 în funcţie de scopul ambalării: pentru transport sau desfacere; 

 modul de închidere; 

 modalitatea şi tipul inscripţionării. 

 materialul de ambalaj folosit (caracteristici, proprietăţi); 

 rezistenţă la şocuri termice; 

 rezistenţă la presiuni mari. 

- valorificarea economică a ambalajului: 

 costul ambalajului; 

 existenţa posibilităţii de recuperare/refolosire a ambalajului; 

 valoarea de recuperare. 

În funcţie de materialele din care sunt realizate se disting următoarele tipuri de ambalaje pentru produse 

alimentare: 
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Ambalaje din materiale celulozice (hârtie – carton): 

 hârtia kraft, hârtia albită, hârtia pergament, hârtia cerată, hârtia parafinată; 
 pungii de hârtie; Se utilizeză la ambalarea produselor de panificaţie, fast -food, făină, mălai, griş, 

pesmet. 

 cutii din carton ; Se utilizează la ambalarea produselor alimentare ca pizza, produse de patiserie, 

torturi, cereale etc. 

 cutii din carton caşerat cu folie de polietilenă asociat cu folie de aluminiu este utilizat cu succes la 

ambalarea produsele alimentare lichide ce necesită a fi închise ermetic şi sterilizate la temperturi 

foarte înalte (ex: sistemul Tetra-Pak) 

 lăzii din carton. Se utilizează ca ambalaje pentru transportul legumelor şi fructelor. 

Ambalaje din materiale plastice: 

 pungi, sacoşe, saci din material plastic; Se utilizează la ambalarea produselor alimentare (cereale, 

seminţe, zahăr, poduse de panifica ţie ). 

 butelii şi flacoane din materiale plastice; S e folosesc pentru îmbutelierea laptelui pasteurizat. 

 tuburi deformabile din material plastic; Acestea se utilizează pentru ambalarea muştarului, 

maionezei, piureurilor, pastei tomate etc. 

 recipiente de capacitate mică din materiale plastice; Acestea se utilizează la ambalarea produselor 

semipăstoase: produse lactate (iaurt, creme, brânză proaspătă, îngheţată etc.), semipreparate 

(maioneză), mezeluri. 

 bidoane si butoaie din material plastic. Acestea se folosesc pentru transportul laptelui şi produselor 

lactate (smântână, branză proaspătă, îngheţatşă frişcă etc.). 

Ambalaje din sticlă: 

 butelii de sticlă Sunt utilizate ca ambalaje pentru sucuri, băuturi răcoritoare, apă minerală, lapte şi 

derivatele laptelui, băuturi alcoolice şi lichioruri, bere, şampanie, ulei etc. 

 borcane de sticlă Se folosesc p entru ambalarea produselor alimentare conservate prin sterilizare, 

pentru miere, iaurt, bomboane. 

Ambalaje din metal: 

 foliile de aliminiu; Se folosesc pentru ambalarea untului, ciocolatei, nuga, drajeurilor, bomboanelor 

fine, a biscuiţilor. 

 cutii conserve metalice; Se folosesc pentru ambalarea şi conservarea produselor din carne, 

compoturi, ciuperci, fasole, mazăre etc. 

 doze de aluminiu ; Sunt ambalaje folositep entru bere, bătuturi răcoritoare, sucuri, unele 

băuturi,alcoolice 

 tuburile deformabile; Sunt ambalaje folosite la produsele păstoase, creme cum ar fi: maioneza, 

muştarul, paste condimentate. 

 butoaie metalice; Este foarte folosit pentru ambalarea sortimentelor de bere dar şi pentru transportu 

vinului. 

 ambalaje de tip aerosol (spray). Sunt folosite la ambalarea de substanţe aromatizante, creme, frişcă, 

sosuri. 

Ambalaje din lemn: 

 lăzi din lemn; Se folosesc ca ambalaje de transport pentru legume şi fructe. 

 butoaie din lemn. Se folosesc pentru producerea/prelucrarea, transportarea şi depozitarea vinului şi 

abăuturilor  alcoolice  distilate,  pentru  peşte  sărat, etc. 
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3.2. NORME DE PROTECȚIA MUNCII, P.S.I. ȘI S.U. ÎN BUCĂTĂRIE 

Bucătarul trebuie să fie instruit cu privire la sarcina de muncă. În momentul începerii programului de 

lucru, bucătarul trebuie să fie echipat cu îmbrăcămintea de lucru și echipamentul individual de protecție. El 

trebuie să fie instruit cu privirea la sarcinile de serviciu din ziua respectivă (aprovizionarea cu alimente, 

executarea sarcinilor de muncă primite). La finalul zilei, el trebuie să se ocupe de transferul alimentelor 

rămase în magazie sau utilajele frigorifice, să asigure curățenia punctului de lucru și  să se dezechipeze de 

echipamentul individual de protecție și îmbrăcămintea de lucru. 

Cei mai importanți factori de risc în bucătărie sunt: 

 prinderea sau lovirea personalului de elementele constructive (uși, ferestre, mobilier) din dotarea spațiului 

de lucru 

 tăierea sau înțeparea executantului în timpul utilizării uneltelor și sculelor specifice din bucătărie 

 căderea liberă a uneltelor sau materialelor grele în timpul manipulării lor 

 împroșcare cu jet lichid sau abur în urma defecțiunilor de la instalația de apă sau a instrumentelor de 

încălzire sub presiune 

 expunerea la suprafețe alunecoase, acoperite cu grăsimi rezultate din procesul tehnologic 

 contactul cu obiecte sau suprafețe cu temperatură ridicată 

 expunerea la flacără deschisă 

 expunerea la scurgeri de gaze naturale și posibilitatea formării unei atmosfere inflamabile sau explozive 

 expunerea la curenți de aer sau la temperaturi ridicate ale aerului 

 expunerea la un iluminat necorespunzător cauzată de multiplele spații de lucru (de depozitare, de gătit) 

 expunerea la zgomot peste limita maximă admisă din cauza funcționării echipamentelor de muncă utilizate 

în bucătărie 

 expunerea la radiații electromagnetice ce pot proveni de la cuptorul cu microunde, fripteuză sau aparatele 

electrice de bucătărie 

 inhalarea de gaze și aburi în timpul preparării hranei din cauza hotelor nefuncționale 

 repartizarea sarcinii de muncă unui bucătar fără instruire sau cu o instruire sumară 

 menținerea în funcțiune a echipamentelor de muncă defecte sau dotate necorespunzător 

 expunerea personalului la suprasolicitari fizice 

 operarea necorespunzătoare a uneltelor și sculelor specifice din bucătărie 

 reacții neadecvate în situații periculoase (scurgeri de ulei fierbinte, aprinderea grăsimilor etc.) 

 neutilizarea echipamentelor de protecție și lucru 

O bună îndeplinire a sarcinilor de muncă înseamnă, în primul rând, respectarea de către bucătar a planului 

de operații, apoi respectarea instrucțiunilor și procedurilor de lucru, a prevederilor privind securitatea și 

sănătatea în muncă. 
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Norme pentru exploatarea utilajelor din structurile de servire a mesei 

Art. 117. - Este interzisa prepararea unor compozitii fara fluiditate pentru prevenirea incalzirilor excesive si 

neuniforme a peretilor, utilajelor, agregatelor. 

Art. 118. - Utilajul nu se pune in functiune, decat atunci cand este incarcat complet. 

Art. 119. - Alimentarea cu abur se va face in limitele de presiune joasa (0,4-0,7) bari, cu exceptia 

autoclavelor sau a altor aparate speciale, la care se indica presiunea maxima de regim . 

Art. 120. - Introducerea aburului In mantaua de Incalzire se controleaza pana la evacuarea aerului din 

acestea, respectiv pana la iesirea aburului. 

Utilaje alimentate cu energie electrica 

Art. 121. - Utilajele actionate electric se vor exploata si respectiv instala in conditiile prevazute de Normele 

specifice pentru utilizarea energiei electrice si in conformitate cu standardele pentru aparatele electrice de 

gatit. 

Art. 122. - Este interzisa folosirea utilajelor fara echipamentul electric de comanda-control in stare de 

functionare, prevazut de proiectant. 

Art. 123. - Manevrarea tuturor intrerupatoarelor sau comutatoarelor se va face cu mainile uscate. 

Art. 124. - In situatii de exces de umiditate, manevrarea se va efectua cu manusi electroizolante si de pe 

platforme electroizolante sau de pe covoare din cauciuc. 

Art. 125. - Este interzisa racirea plitelor cu apa pentru a se evita fisurarea acestora si producerea de 

scurtcircuite la instalatia electrica. 

Utilaje actionate cu combustibil gazos si lichid 

Art. 126. - Utilajele alimentate cu gaze naturale se vor instala si exploata in conformitate cu normele 

specifice pentru utilizarea, distribuirea gazelor naturale, Normativului 16-67. 

Art. 127. - Instalatiile trebuie sa fie prevazute cu un sistem de opturare (clapeta) care sa retina gazul cand 

acesta revine pe conducta dupa o eventuala intrerupere de la retea. 

Art. 128. - Pentru spatiile inchise (cuptor, masini de gatit cu plita cu cuptor etc.) instalatiile vor fi prevazute 

cu sistem automat de ardere a gazului, cu flacara de veghe. 

Art. 129. - In lipsa aparaturii de automatizare, instalatiile cu arzatoare in spatii inchise cat si masinile de 

gatit cu mai multe arzatoare, pentru siguranta, vor fi prevazute cu o teava de fuga a flacarii, care are 

controlul de reaprindere a arzatorului stins din cauza manevrarii gresite sau peste care s-a varsat mAncare. 

Art. 130. - Evacuarea gazelor se va face prin canale dimensionate conform normelor In vigoare. 

Art. 131. - Este interzisa evacuarea gazelor arse prin hota de absortie cu exceptia resourilor sau flacarii 

deschise si numai in conditiile prevazute de Normativul 16-76 . 

Marmita actionata cu abur 

Art. 132. - Este interzisa utilizarea marmitei fara manometru de presiune in stare de functionare, verificat 

conform normativelor in vigoare. 

Art. 133. - Este interzisa folosirea robinetelor cu garnituri defecte si fara o etansare perfecta. 
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Art. 134. - La deschiderea capacului, lucratorul care utilizeaza marmita trebuie sa stea la o distanta care sa-i 

permita evitarea oparirii cu abur sau cu lichid fierbinte. 

Art. 135. - Scoaterea continutului din marmita se va efectua cu multa atentie, folosindu-se in acest scop 

polonice cu coada lunga si vase de capacitate redusa care sa permita o manevrare usoara. 

Art. 136. - Defectiunile ce se constata in functionarea marmitei vor fi remediate de persoane cu calificare in 

domeniul respectiv. 

Oale sub presiune 

Art. 137. - Inainte de punerea in functiune se verifica daca robinetul de golire este inchis. 

Art. 138. - Dupa introducerea alimentelor in oala se verifica daca usa este bine inchisa. 

Art. 139. - Este interzisa folosirea oalei sub presiune fara dispozitivele de semalizare si siguranta in stare de 

functionare. 

Art. 140. - In timpul procesul de fierbere becurile de semnalizare trebuie sa fie aprinse. 

Art. 141. - Este interzisa deschiderea usii pana cand nu se aude semnalul sonor, becurile de semnalizare se 

sting, iar cel verde se aprinde. 

Art. 142. - Daca manometrul de presiune indica in zona de avertizare (rosie) se opreste imediat functionarea 

aparatului si se apeleaza la persoane cu calificare de specialitate pentru remedierea defectiunii. 

Masini de gatit cu plita 

Art. 143. - Instalarea masinilor de gatit cu plita se va efectua de catre persoane cu calificare de specialitate 

si dupa caz autorizate. 

Art. 144. - Inainte de punerea in functiune a masinilor de gatit se va verifica starea sistemului de alimentare 

(electric, cu arzator cu gaze, injector pentru combustibil lichid). 

Art. 145. - Punerea in functiune a masinilor de gatit cu plita incalzite electric, se va face conform 

prevederilor din Cartea tehnica a instalatiei respective. 

Art. 146. - Manevrarea comutatorului din tabloul electric se va efectua cu respectarea masurilor de 

electrosecuritate pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare. 

Art. 147. - Actionarea butoanelor de la masina de gatit cu plita electrica se va face numai cu mana uscata, 

stand pe un covor de cauciuc. 

Art. 148. - La masinile de gatit incalzite cu gaze naturale, inainte de aprinderea focului, obligat se va 

verifica daca nu sunt scapari de gaze, daca toate robinetele sunt bine inchise si etanse. 

Art. 149. - In cazul in care se constata scapari de gaze se iau masuri de ventilare a incaperii, nu se 

actioneaza intrerupatoarele de la lumina, nu se utilizeaza foc deschis si se evita orice posibilitate de initiere a 

unui eventual amestec aer-gaz exploziv. 

Art. 150. - Remedierea scaparilor de gaze se va efectua de catre o persoana autorizata in instalatii de gaze. 

Art. 151. - La masinile incalzite cu combustibil lichid este interzisa utilizarea injectoarelor care au scapari 

de combustibil pe la imbinari. 

Art. 152. - Aprinderea combustibilului (lichid sau gazos) se va face utilizandu-se o vergea metalica 

prevazuta la capat cu un tampon de azbest ce se va inmuia In petrol. 
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Art. 153. - Tamponul astfel inmuiat se aprinde cu chibritul, dupa care vergeaua se va introduce in masina 

pana in dreptul arzatorului de gaze sau injectorului dupa care se da drumul progresiv la combustibil prin 

robinetul de la conducta de gaz metan sau motorina. 

Art. 154. - Oprirea functionarii arzatorului si a injectorului (stingerea flacarii) se face prin inchiderea 

robinetelor de alimentare cu combustibil. 

Art. 155. - Pentru prevenirea incendiilor la masinile ce utilizeaza combustibil solid (lemn, carbune etc.), 

acesta va fi, de dimensiuni care sa permita introducerea completa in spatiul de ardere, in asa fel ca in timpul 

procesului de combustie sa nu cada in exterior parti aprinse. 

Art. 156. - Este interzisa arderea combustibilului solid cu usa deschisa de la spatiul unde are loc combustia. 

Art. 157. - Este interzisa amorsarea aprinderii combustibilului solid cu substante inflamabile cu viteza de 

reactie violenta (benzina si altele similare). 

Art. 158. - Capacele si ochiurile plitelor masinii de gatit, trebuie sa fie pe timpul functionarii inchise (la 

locul lor) pentru a se evita emanatia gazelor si fumului in exterior. 

Art. 159. - Este interzisa utilizarea masinilor de gatit cu plita fisurata sau sparta. 

Masini de gatit tip aragaz cu cuptor sau resou 

Art. 160. - Masinile de gatit tip aragaz cu cuptor sau resou se vor utiliza numai daca au complete toate 

capacele-ciuperca la arzatoare. 

Art. 161. - Este interzisa largirea orificiilor de ardere. 

Art. 162. - Inainte de folosire se va verifica cu apa si sapun daca sunt scapari de gaze la partile care se 

imbina. Este interzis ca aceasta (verificarea) sa se faca cu flacara. 

Art. 163. - Este interzisa folosirea buteliilor de aragaz fara regulator de presiune. 

Art. 164. - Montarea regulatorului la butelie se face dupa ce in prealabil s-a verificat daca robinetul este 

inchis, dupa care se va desuruba busonul de siguranta. 

Art. 165. - Este interzis transportul buteliei de aragaz fara busonul de siguranta (piulita) si capacul de 

protectie al robinetului (corpul de bronz) montate. 

Art. 166. - Manevrarea buteliei de aragaz se va efectua fara lovirea brusca a acesteia. 

Art. 167. - Amplasarea buteliei se va face in pozitie verticala, la distanta de cel putin 1m fata de sursa de 

incalzire. 

Art. 168. - Este interzisa folosirea unor furtunuri de alte tipuri in locul celor special realizate, pentru 

racordarea buteliei la arzator. 

Art. 169. - Furtunul de racordare trebuie sa fie in perfecta stare, sa nu aiba crapaturi si scapari de gaze. 

Art. 170. - Prinderea furtunului de cele doua capete, butelie si respectiv resou, se va efectua prin colier 

metalic. 

Art. 171. - Este interzisa incalzirea buteliei cu apa calda sau cu alte mijloace, pentru marirea presiunii. 

Art. 172. - Este interzisa utilizarea altor tipuri de butelii decat cele de constructie standardizata si verificate 

periodic de organizatiile abilitate. 
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Art. 173. - Aprinderea aragazului se va face de la o sursa de foc (chibrit, aparat electric de produs scantei 

etc.) care se va apropria de arzator, deschizand treptat robinetul (busonul) masinii ce urmeaza a fi pusa in 

functiune. 

Art. 174. - Pe timpul cat arzatoarele sunt aprinse se va supraveghea ca lichidele ce fierb sa nu curga din 

vase si sa stinga flacara, producand acumulari de gaze ce pot determina explozii. 

Art. 175. - Este interzisa aprinderea focului in incaperile in care se simte miros caracteristic de gaze 

odorizate. In aceste situatii, imediat se va ventila incaperea prin deschiderea ferestrelor sau alte sisteme de 

ventilare. 

Art. 176. - Remedierea defectiunilor (neetanseitatilor) se va efectua de o persoana special calificata. 

Cuptoare pentru copt si fiert 

Art. 177. - Cuptoarele incalzite cu gaze vor fi exploatate conform prevederilor instructiunilor elaborate de 

fabrica producatoare si a Normelor specifice de securitate a muncii (Anexa 1 poz.4). 

Art. 178. - Cuptoarele electrice se vor exploata respectand prevederile din cartea tehnica (in functie de tipul 

acestora) si Normele specifice pentru utilizarea energiei electrice. 

Art. 179. - Daca la utilizare temperatura manerelor de manevrare a diferitelor usi o depaseste pe cea din 

mediile normale, acestea vor fi confectionate din materiale izolante. 

Art. 180. - Burlanele pentru evacuarea emanatiilor rezultate in timpul procesului de copt vor fi racordate la 

cosurile de fum care trebuie sa fie curatate periodic. 

Art. 181. - Manevrarea tavilor si a produselor supuse procesului de coacere la temperaturi ridicate, se va 

efectua cu ajutorul materialelor izolante (manusi cu palma de azbest, bucati de panza). 

Art. 182. - Incaperile in care sunt amplasate cuptoarele vor fi dotate cu instalatii de ventilare locala si 

generala, pentru asigurarea unui climat conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. 

Cuptor cu microunde 

Art. 183. - Este interzisa introducerea obiectelor din metal in cuptor. 

Art. 184. - Este interzisa pornirea cuptorului cu microunde cu usa deschisa. 

Art. 185. - Este interzisa scurtcircuitarea sau demontarea dispozitivelor de siguranta. 

Art. 186. - Este interzisa acoperirea cu diferite obiecte a usii precum si acumularea de murdarie pe suprafata 

de protectie a acestuia. 

Art. 187. - Defectiunile tehnice ce apar in functionarea cuptorului cu microunde vor fi remediate numai de 

catre personal specializat. 

Tigaie basculanta 

Art. 188. - Pentru prevenirea accidentelor la folosirea tigaii basculante, se vor respecta urmatoarele reguli : 

- in momentul deschiderii capacului, bucatarul trebuie sa stea la o distanta care sa-i permita evitarea oparirii 

cu abur; 

- alimentele ce se prajesc in grasimi nu trebuie sa fie umede, iar introducerea si scoaterea din tigaie se va 

face cu spumator plat sau cu furcheta de bucatarie; 



S.C. AVI EUROJOBS  & TRAINING S.R.L. 

55 
 

- grasimea folosita la procesul de prajire se va scoate din tigaie dupa ce aceasta s-a racit, prin aplecarea tigaii 

cu partea din fata in jos, colectarea efectuandu-se in vase de capacitate mare evitandu-se deversarea pe 

picioarele lucratorului. 

Art. 189. - Tigaia basculanta va fi prevazuta cu hota pentru captarea emanatiilor rezultate din procesul de 

prajire. 

Art. 190. - Dupa terminarea operatiei, tigaia se spala cu apa calda si detergent. De asemenea se va spala si 

pavimentul in zona tigaii pentru inlaturarea petelor de grasime ce au cazut din tigaie. 

Gratar pentru prepararea fripturilor 

Art. 191. - Gratarele pentru preparat fripturi si alte specialitati din carne, indiferent de sursa de incalzire 

folosita (mangal, gaze sau energie electrica) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- sa fie dotata cu hota pentru evacuarea emanatiilor rezultate din procesul de frigere; 

- la gratarele cu gaze, fripturile nu vor veni in contact cu flacara, difuzarea caldurii se va realiza prin 

intermediul unei placi de fonta asezata deasupra arzatorului; 

- placile (plitele) din fonta vor fi prevazute cu nervuri si cu sistem de colectare a grasimilor ce rezulta din 

procesul de frigere a preparatelor din carne. 

Art. 192. - Gratarele cu rezistenta electrica sau raze infrarosii se vor utiliza in conformitate cu instructiunile 

prevazute de cartile tehnice si Normele specifice de utilizare a energiei electrice. 

Art. 193. - Manipularea fripturilor se va face cu ajutorul unei furci lungi din metal cu manere izolate si cu 

cleste special confectionat. 

Art. 194. - Este interzisa utilizarea gratarelor cu crapaturi in placile incalzite electric. 

Friteuza 

Art. 195. - Instalarea acestui utilaj se va face de catre personal calificat, cu respectarea Normelor specifice 

de utilizare a energiei electrice. 

Art. 196. - Se va respecta nivelul uleiului din cada (bazin) prevazut de cartea instalatiei, in limitele de nivel 

marcat pe bazin. 

Art. 197. - Preparatele ce urmeaza a fi prajite in bazin trebuie sa fie bine scurse de apa. 

Art. 198. - Preparatele vor fi asezate in cosuri metalice, din sarma, si nu direct in bazinul friteuzei. 

Art. 199. - Curatarea bazinului friteuzei se va face cand uleiul are o temperatura nepericuloasa producerii de 

accidente prin arsuri. 

Art. 200. - Este interzisa incalzirea bazinului gol (fara ulei). 

 

REGLEMENTĂRI NAŢIONALE  

1. Legea 78 din 18.03.2008 privind produsele alimentare;  

2. Legea 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind 

siguranţa alimentelor;  
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3. Legea 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor;  

4. HG 51 din 16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 

Alimentelor;  

5. HG 412 din 25.05.2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare;  

6. HG 435 din 28.05.2010privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine 

animală;  

7. HG 1112 din 06.12.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific 

oficial al produselor alimentare de origine animală. 

3.3 REGULI DE IGIENĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR 

Igiena circuitului produselor alimentare 

Pentru ca produsele alimentare sa ajunga la consumator nealterate si fara a fi contaminate cu 

microorganisme patogene, trebuie asigurate conditii perfecte de igiena pe tot circuitul produselor alimentare. 

In timpul pregatirii culinare a alimentelor, atat valoarea nutritiva, cat si cea igienica a acestora pot fi 

afectate daca nu se respecta anumite masuri. Astfel operatiunile de prelucrare a carnii, pestelui si 

produselor de patiserie se vor efectua in incaperi sau compartimente separate. De asemenea, se vor 

separa operatiunile de preparare a carnii si pestelui crud de operatiunile finale de preparare a acestor 

produse. Carnea cruda intrata in preparare trebuie sa fie cat mai putin timp pastrata la temperatura camerei, 

fiecare lot de semipreparate introducandu-se imediat in spatiile frigorifice.  

Nu este permis sa se toace carnea fiarta, prajita sau fripta care ramane nevanduta la sfarsitul unei 

zile. 

In sectiile de bucatarie calda si rece si pe intregul proces tehnologic se va urmari separarea 

produselor tratate termic de cele uzuale, a produselor alimentare de deseuri, a ambalajului curat de cel 

murdar. Materia prima si produsele finite se vor prelucra pe mese (sau funduri de lemn) diferite, marcate 

vizibil ‘’ peste crud’’, ‘’peste fiert’’, ‘’carne cruda’’, ‘’carne cruda ‘’, ’’legume crude’’, ‘’legume fierte’’, 

‘’paine’’.  

Este interzisa folosirea repetata a grasimilor in operatiile de prajire cat si incorporarea in preparate a 

grasimilor folosite la prajire. Preparale culinare finite, pana la servirea lor de catre consumator, vor fi 

pastrate la o temperatura de minimum + 60 oC (mancaruri calde) sau la maximum  + 8 oC (preparate reci). 

In unitatile de alimentatie publica cu caracter turistic sau balneo-climateric este interzisa prepararea 

mancarurilor pentru ziua urmatoare, totodata din mancarurile gatite se vor pastra probe (in recipiente curate, 

operite, acoperite si etichetate) timp de 48 h la o temperatura de +4 oC, in spatii frigorifice special destinate 

acestui scop. 
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In perioada 1 IV – 30 IX este interzisa prepararea si darea in consum a produselor de carne 

tip’’sangerete’’, a prajiturilor cu creme de oua si a produselor cu maioneza. 

Pe tot circuitul produselor alimentare trebuie evitate incrucisarile fluxului tehnologic, adica 

circuitele salubre sa nu se intersecteze cu cele insalubre : 

1. materiile prime, cu materiile finite; 

2. produsele finite, cu rezifuurile; 

3. personalul direct productiv, cu alte grupe de personal; 

4. produsele crude, cu cele tratate termic ; 

5. ambalajele igienizate, cu cele insalubre. 

Microclimatul reprezentat de temperatura, umiditate si viteza curentilor de aer are deosebita importanta 

pentru pastrarea in conditii de siguranta a alimentelor. Acesti parametrii sunt diferiti in functie de natura 

produselor depozitate. De exemplu : 

 pentru alimentele greu perisabile, temperatura poate fi cea a camerei (15-20oC) si umiditatea 

trebuie sa fie redusa ; 

 pentru alimentele usor perisabile, temperatura trebuie sa fie scazuta (maxim +4oC) si 

umiditatea relativa 35-60% ; 

 pentru legume si fructe proaspete, temperatura optima este 12-16oC si umiditatea de 85-95%. 

Echipamentul de protectie specific 

 Prin echipament de protectie intelegem acele piese de imbracaminte si incaltaminte pe care le 

foloseste lucratorul in timpul muncii. Echipamentul de protectie destinat persoanelor care lucreaza in 

domenii precum Bucatar, Cofetar, Patiser, este alcatuit din: halat, boneta, sort, pantaloni si pantofi albi. 

Clasificare: 

Echipamentul de protectie are drept scop: 

 protectia lucratorului – cand mediul sau de munca contine noxe care l-ar putea imbolnavi. De 

exemplu: persoanele care fac curatenie la grupurile sanitare si care s-ar putea imbolnavi prin boli infecto-

contagioase ca urmare a contaminarii cu microorganisme patogene. 

 protectia alimentului – atunci cand lucratorul, prin hainele si incaltamintea sa si prin incarcarea 

microbiana a organismului sau (par, gura, nas, urechi, piele, etc.) poate contamina alimentul si astfel poate 

duce la imbolnavirea consumatorului. 

 Aceasta trebuie sa fie: 

 in stare de integritate: fara rupturi, carpeli, unele lipsuri, etc.; 

 in stare de curatenie perfecta; orice “pata” anuleaza calificativul de “echipament curat” si cere 

schimbarea lui.  
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 spalat astfel incat sa confere securitatea sanitara a suprafetei sale; spalarea trebuie sa se faca intr-o 

unitate autorizata sanitar, iar transportul sa nu duca la contaminarea lui. 

       Pentru lucratorii in alimentatie, echipamentul de protectie a alimentelor sa fie apretat si calcat. 

Calcarea cu fierul incins omoara microbii. Cel apretat se mototoleste mai usor si mai repede decat cel 

neapretat. Astfel se poate constat daca el se foloseste un timp indelungat, fara a fi schimbat. Folosirea 

indelungata a echipamentului de protectie duce la incarcarea sa cu microorganisme si la cresterea 

riscului de contaminare a alimentului (chiar in conditiile in care echipamentul pare curat, nepatat). 

 Igiena personală reprezintă totalitatea manoperelor pentru realizarea unei stări de curăţenie a 

întregului corp (piele, mucoase, păr, unghii, etc.), a îmbrăcăminţii şi a încălţămintei, astfel încât lucrătorul să 

nu devină o sursă de contaminare a produselor alimentare sau de îmbolnăvire a propriei persoane, întrucât 

organismul secretă diferite substanţe, în mod permanent, cum ar fi sudoarea, celulele moarte, etc. Aceste 

substanţe sunt suport nutritiv pentru microorganisme, degajă mirosuri neplăcute şi pot contribui la alterarea 

alimentelor. De aceea igiena personală trebuie facută permanent. 

 Igiena personală generală extinsă la toate suprafeţele şi anexele corpului (păr, unghii, etc.) trebuie să 

fie săptămânală sau de două ori pe săptămână. Igiena personală ce vizează curăţirea celei mai mari părţi a 

corpului (piele, mucoase, nas, urechi, etc.) trebuie să fie zilnică, iar igiena personală a părţilor corpului 

expuse murdăririi (mâini, faţă, etc.) trebuie efectuată cât mai des posibil. 

Înainte de începerea lucrului: 

- duş general cu apă caldă şi săpun; 

- schimbarea îmbrăcăminţii de stradă cu echipamentul de lucru, precum şi a încălţămintei. 

 

3.4. REGULI DE EFECTUAREA CURĂȚENIEI 

Curatenia este operatia mecanica de indepartare a murdariei (resturi organice si anorganice) de pe obiecte, 

suprafete, persoane folosind diferite manopere, instrumentar si substante chimice. 

 Aplicarea corecta a curateniei face ca, odata cu resturile de murdarie, sa se indeparteze cea mai mare 

parte a microorganismelor. Astfel, o buna curatire a suprafetelor duce la indepartarea pana la 95% a 

microorganismelor contaminante. „Murdaria” este mediu de cultura pentru microorganisme, permitand 

supravietuirea si multiplicarea lor rapida. 

 Operatia de curatenie generala a locului de munca este esentiala si trebuie efectuata nu doar la 

sfarsitul programului de lucru, ci in mod constant pe parcursul intregii zile.  

Bucataria trebuie curatata cel putin odata pe zi, iar podeau trebuie maturata si spalata dupa fiecare 

tura. De asemenea, mesele de lucru, la fel ca si rafturile pe care se depoziteaza alimentele trebuie pastrate 

curate si organizate astfel incat sa permita o desfasurare a activitatii cat mai eficienta. 
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 Frigiderul va fi golit saptamanal, sistemul acestuia de dezghetare va fi verificat in mod regulat, iar 

rafturile, peretii si usile se vor curata cu detergent. Zilnic toate alimentele depozitate in frigider trebuiesc 

verificate pentru a li se determina valabilitatea, iar alimentele al caror termen de valabilitate este depasit, vor 

fi aruncate imediat. Pentru o depozitare cat mai eficienta, castroanele sau farfuriile pline doar pe jumatate 

vor fi golite in alte recipiente mai mici. 

 Cutitele si celelalte ustensile din bucatarie vor si curatate si spalate dupa fiecare operatiune si vor fi 

depozitate in locurile destinate depozitarii acestora. 

 Curatenia se face: 

- dinspre locurile mai curate catre cele mai murdare;  

- dinspre zona cu operatii salubre spre cele cu operatii insalubre;  

- dinspre tavan spre podea; 

- dinspre incaperile de lucru catre grupurile sanitare si locurile de depozitare a gunoaielor. 

Dupa extindere si frecventa in timp, curatenia este: 

- generala – a tuturor suprafetelor unitatii (podele, pereti, ferestre, usi, mese de lucru, ustensile, 

utilaje, obiecte sanitare, etc). Aceasta se efectueaza prin spalare cu apa calda, materiale abrazive (praf de 

curatat, detartranti) si detergenti.  

Ca frecventa se face lunar, bisaptamanal sau saptamanal  in functie de tipul incaperilor (dupa riscul 

de contaminare a alimentelor) si solicitarea lor functionala (mai mare sau mai mica) 

- curenta, constand in indepartarea reziduurilor solide si a prafului prin stergerea umeda; spalarea 

pavimentului, a utilajelor si a suprafetelor care se murdaresc curent; aerisire. 

- Permanenta – se face zilnic (la sfarsitul programului de lucru) sau chiar de mai multe ori pe zi, daca 

este nevoie. 

Metodele folosite pentru curatenie sunt: 

 Aspirarea prafului si a altor impuritati de pe suprafata obiectelor, pavimentelor, mochetelor, 

covoarelor, etc. Se foloseste pentru suprafetele ce se deterioreaza sub actiunea apei. 

 Maturarea  - nu se recomanda decat in exteriorul cladirilor 

 Scuturarea – facuta numai in afara incaperilor 

 Stergerea umeda a suprafetelor, folosind  lavete (stergatoare curate schimbate sau spalate mereu); 

detergenti sau alte solutii de spalare 

 Spalarea 

Ordinea operatiilor este urmatoarea: 
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- umezirea suprafetelor obiectului, cu scopul inmuierii murdariei, pentru desprinderea ei mai usoara 

prin actiunea celorlalte manevre si operatii. 

- Spalarea propriu-zisa 

- Clatirea (limpezirea) pentru indepartarea murdariei si a resturilor de substante chimice folosite la 

spalare 

- Dezinfectia care poate fi facuta atunci cand este necesar sa ajungem la distrugerea microbilor in 

proportie de 99% 

- Clatirea (limpezirea) pentru indepartarea urmelor de dezinfectant 

- Uscarea  in aer liber sau la jet de aer cald. 

In procesul de efectuare a curateniei in unitati, trebuie tinuta seama de urmatoarele detalii:  

 Recipientii pentru gunoi trebuie sa aiba capac etans. 

 Este interzis maturatul uscat sau scuturarea obiectelor in incaperi. 

 La spalarea suprafetelor si obiectelor trebuie folosita numai apa potabila. 

 Ustensilele pentru curatenie se pastreaza in dulapuri sau incaperi anume destinate. 

 Dupa terminarea operatiunilor de curatire, ustensilele folosite trebuie curatite, spalate, 

dezinfectate si uscate inainte de depozitare. 

 Curatenia trebuie inceputa dinspre locurile cele mai curate si apoi se trece la cele mai 

murdare. 

 Echipamentul de protectie al personalului care efectueaza curatenia nu se foloseste pentru 

alte operatiuni decat pentru curatenie. 

 

3.4. NORMELE DE PROTECȚIA MEDIULUI 

Mediul natural este compus din aer, apa, sol, fauna si flora, componente care asigura mentinerea 

vietii in diversele ei forme, din care face parte si omul. Pana la un moment dat, omul a fost in armonie cu 

factorii de mediu, dar, pe masura ce presiunea omului, prin actiunile sale necontrolate asupra mediului a 

crescut, factorii naturali s-au modificat ata de mult incat odata cu elementele vitale (aer, apa, alimente) ei au 

inceput sa aduca in organismul uman si foare multe elemente nedorite, daunatoare sanatatii (substante 

chimice, microorganisme, radionuclizi, etc.) 

Substantele chimice pot fi: 

 componenti naturali ai unor plante: amigdanlina in samburii de fructe, solamina in cartofii incoltiti, 

toxinele ciupercilor otravitoare, etc; 

 produsi rezultati din alterarea alimentelor sau sintetizati de catre unele microorganisme: amine, 

peroxizi, aldehide, cetone, micotoxine, toxinele botulinice si stafilococice, etc; 

 poluanti chimic: reziduuri de pesticide, metale si metaloizi toxici (plumb, mercur, cadmiu, seleniu, 

cupru, zinc, etc), nitriti, nitrozamine, hidrocarburi policiclice aromatice, menomeri toxici din mase 

plastice, etc. 

 aditivi alimentari nepermisi sau utilizati peste limitele admise: substante conservante, coloranti, 

arome sintetice, antioxidanti, etc. 
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In prezent, majoritatea produselor sunt obtinute prin prelucrarea unor materiale brute si au ca rezultat in 

afara de produsul finit, numeroase deseuri, mai mult sau mai putin toxice, care afecteaza la diferite niveluri 

invelisul terestru. 

Principalele modificari nedorite ale produselor alimentare sunt: impurificarea, alterarea, 

contaminarea cu microorganisme patogene pentru om (bacterii, virusuri, paraziti), contaminarea cu 

substante chimice, toxice, mutagene sau cancerigene. 

Agentii biologici nocivi au ca sursa animalele bolnave sau purtatoare, aparent sanatoase, de la care s-au 

obtinut carnea, laptele, ouale, dar si apa, utilajele, ambalajele, mesele, ustensilele, mainile lucratorilor, etc. 

De asemenea, un rol important il joaca vectorii (mustele, gandacii de bucatarie, rozatoarele).  

Alterarea alimentelor consta in modificarea caracterelor organoleptice, din cauza actiunii unor 

bacterii, fapt ce nu duce la imbolnavirea directa si imediata a consumatorului, ci la o reactie de respingere a 

mancarii. Daca numarul bacteriilor si durata lor de actiune sunt mai mari, atunci alimentele produc 

imbolnavirea. 

 Alimentele alterate sau contaminate se numesc insalubre, iar consumarea lor poate determina 

imbolnaviri specifice: microbiene, virotice sau parazitare, intoxicatii acute sau cronice, efecte cancerigene, 

mutagene sau alergice. Pentru evitarea insalubrizarii alimentelor este necesar sa se cunoasca sursele si caile 

de contaminare, masurile si mijloacele de protectie, tehnicile de identificare a contaminarii, dar, mai ales, sa 

se respecte cu strictete regulile de prevenire a contaminarii. Principalele procese chimice care se petrec la 

alterarea alimentelor sunt:  

 putrefactia – procesul de descompunere a proteinelor in substante cu molecula mica, din care multe 

sunt toxice pentru organism. Se intalneste in special la carne si oua. 

 fermentatia – procesul de descompunere a zaharurilor in bioxid de carbon si acizi cu efect iritant si 

toxic pentru organism. Se intalneste la fainoase, dulciuri, legume, fructe, etc. 

 rancezirea – procesul de descompunere a grasimilor in substante cu gust si miros neplacut si iritante 

pentru tubul digestiv. 

De asemenea, constructiile si spatiile in care se produc, prepara, transporta, depoziteaza si 

comercializeaza produsele alimentare, ca si utilizarea lor in alimentatia publica au importanta deosebita in 

mentinerea inocuitatii alimentelor si in asigurarea succesului afacerii.  Pentru fiecare operatie, in functie de 

produs si specificul tehnologic, sunt necesare anumite incaperi, utilitati (apa, canalizare, energie termica, 

ventilatie, etc.), finisaje, echipamente (utilaje, ustensile, suprafete de lucru, vase, etc.) intretinerea curateniei, 

dezinfectia si combaterea vectorilor reprezinta cheia succesului in prevenirea contaminarii biologice a 

alimentului. 

Regimul resturilor alimentare ( deșeuri) 

Pentru evitarea poluarii, deseurile vor fi evacuate de la: 

o receptie si magazie;  

o dupa prelucrarea primara;  

o dupa prelucrarea termica; 

o dupa servire si din toate perimetrele, ca urmare a curateniei (inclusiv de la primirea si servirea 

consumatorilor.) 
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Toate  locurile de colectare a reziduurilor au asigurate drumuri – iesiri catre locul de depozitare, care 

nu se intersecteaza cu alte circuite. Gunoiul se depoziteaza in ghena de gunoi, in recipiente etanse si se 

evacueaza ritmic. 

Evacuarea reziduurilor lichide 

 Reziduurile lichide sau apele uzate sunt constituite din apa si resturi rezultate din procesele de 

curatenie si prelucrare a alimentelor. Acestea se indeparteaza obligatoriu la  canalizare, in anumte conditii 

construindu-se instalatii locale de tratare a apelor uzate (statii de epurare).  

Nu se permite evacuarea prin sant deschis ce trece prin incaperi in care sunt alimente sau 

instrumente si utilaje folosite pentru prelucrarea alimentelor. De asemenea, se interzice conexiunea retelelor 

de apa potabila cu apa industriala sau cu conductele de canalizare. 

Colectarea si evacuarea reziduurilor solide 

 Din procesul tehnologic al prepararii alimentelor si din operatiile de curatenie rezulta reziduuri 

solide (gunoi). Acestea au un potential foarte mare de contaminare fizica, chimica si bacteriologica a 

alimentelor atat in mod direct, prin contact, cat si indirect, de pe suprafetele de lucru, de pe ustensile, de pe 

echipamentul de protectie, de pe maini, etc. De aceea, resturile de alimente si cojile se vor indeparta in 

recipienti, care nu se vor pastra in incaperea cu alimente. Obligatoriu recipientii trebuie sa se deschida cu 

pedala (nu cu mana, ci apasand cu piciorul pe o pedala). De asemenea, recipientii vor fi captusiti cu saci de 

plastic etansi care se arunca cand cutia este plina, iar dupa evacuare recipientul va fi spalat si dezinfectat. 

 Resturile vor fi sortate in: 

o resturi reciclabile (din sticla, plastic si metal), care se colecteaza separat in recipienti marcati in acest 

sens. 

o resturi ascutite (cioburi de sticla, bucati de os, fragmente metalice sau de lemn, etc), care se vor 

zdrobi pentru a nu rani personalul care manipuleaza pubelele. 

 


