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Partea a I-a 
TEHNOLOGIA CĂRNII ŞI A PRODUSELOR 

DIN CARNE 
 

Cap. 1. Compoziţia chimică a cărnii 
 
 Din punct de vedere chimic, carnea conţine: apă, substanţe azotate proteice 
şi neproteice, substanţe extractibile neazotate (glucide) lipide, enzime, vitamine şi 
substanţe minerale (tab. 1). 

Tabelul 1 
Compoziţia chimică a cărnii la diferite specii, în funcţie de starea de îngrăşare 

Conţinutul cărnii (%) Specia şi 
categoria 

Starea de 
îngrăşare Apă Proteine Lipide Subst.min. 

Calorii/ 
100 g 

Grasă 62,5 19,2 17,3 1,0 236,6 
Medie 68,3 20,0 10,7 1,1 181,5 

Bovine adulte 

Slabă 74,0 21,1 3,8 1,1 121,8 
Grasă 64,8 18,6 15,6 1,0 221,3 
Medie 68,0 20,0 11,0 1,0 184,3 

Tineret bovin 

Slabă 74,4 21,0 3,5 1,1 118,5 
Grasă 49,1 15,1 35,0 0,8 387,4 
Medie 65,1 19,0 15,0 0,9 217,4 

Porcine adulte 

Slabă 72,6 20,1 6,3 1,0 141,0 
Grasă 57,2 14,8 27,5 1,0 314,4 
Medie 64,8 17,0 17,2 1,0 229,6 

Ovine adulte 

Slabă 75,0 20,0 4,0 1,0 119,2 
Grasă 61,0 18,0 20,1 0,9 260,7 Miei 
Medie 72,0 21,0 6,1 0,9 142,8 

I 65,5 19,8 13,7 1,0 208,6 Găini 
II 70,9 21,4 6,8 0,9 151,0 
I 67,5 19,8 11,5 1,2 188,1 Pui de găină 
II 72,1 22,8 4,0 1,1 130,6 
I 60,0 19,9 19,1 1,0 259,2 Curcani 
II 68,8 22,0 8,0 1,2 172,8 
I 49,4 13,0 37,0 0,6 397,4 Raţe 
II 58,7 17,5 22,9 0,9 300,4 
I 56,6 15,8 26,8 0,8 314,0 Boboci de raţă 
II 63,0 16,9 19,2 0,9 247,8 
I 48,9 12,2 38,1 0,8 404,8 Gâşte 
II 59,4 16,9 22,8 0,9 281,3 
I 52,9 16,8 29,8 0,5 346,0 Boboci de gâscă 
II 67,6 20,3 11,4 0,7 189,2 

 

1. Apa. Este componenta cu ponderea cea mai mare din greutatea cărnii, dar 
proporţia ei variază în funcţie de specie, vârstă şi stare de îngrăşare; aşa de 
exemplu, la carnea grasă de bovine adulte, apa reprezintă 62,5%, iar la carnea 
grasă de porcine adulte scade la 49,1%. În cadrul aceleiaşi specii, se observă că 
tineretul, comparativ cu animalele adulte, prezintă cu cca. 13% multă apă în carne; 
această creştere are loc pe seama scăderii conţinutului în substanţă uscată a cărnii. 
 Starea de îngrăşare are o mare influenţă asupra conţinutului în apă, în 
sensul că un animal mai slab conţine mai multă apă în carne decât un animal mai 



 
 

5 

gras. Astfel, la bovinele adulte slabe, apa reprezintă 74,0%, faţă de 62,5% la cele 
îngrăşate. Conţinutul în apă al cărnii variază şi în funcţie de felul muşchiului; 
astfel, la bovine şi porcine, apa este în proporţie de 75,60% şi, respectiv 71,81% în 
muşchiul aductor şi de 74,66% şi, respectiv 72,43% în muşchiul longissium dorsi. 
Conţinutul în apă din muşchi este influenţat şi de regimul de furajare al 
animalelor, constatându-se că la cele hrănite cu furaje apoase în cantităţi sporite 
apa din muşchi se găseşte într-o proporţie mai mare decât la animalele în 
alimentaţia cărora aceste furaje s-au utilizat în cantităţi mai reduse. 
2. Substanţele azotate proteice (proteinele). În medie, acestea deţin 18,5% din 
masa musculară. După repartizarea lor structurală în ţesutul muscular, se împart 
în: proteine de sarcoplasmă, din nuclei şi din sarcolemă. 
Proteinele de sarcoplasmă aparţin fie miofibrilelor, fie plasmei interfibrilare. 
 Proteinele de miofibrile sunt: miozina A, actina şi tropomiozina: 
miozina A-este o proteină contractilă a fibrei musculare striate şi reprezintă cca. 
30% din totalul substanţelor proteice; conţine toţi aminoacizii esenţiali; 
actina-este tot o proteină contractilă a fibrei musculare striate reprezentând circa 
13% din totalul substanţelor proteice ale fibrei musculare; 
tropomiozina-proteină contractilă a fibrei musculare striate, aflată într-o proporţie 
de 2,5% din totalul proteinelor fibrei musculare. 

Proteinele din plasma interfibrilară dau şi culoarea cărnii. Principalele 
proteine din plasma interfibrilară sunt: miogenul, mioalbumina, mioglobulina, 
globulina X şi miostromina. 
miogenul-se găseşte în proporţie de 20% din totalul proteinelor fibrei musculare, 

fiind o proteină „completă” (conţine toţi aminoacizii esenţiali); 
mioalbumina-reprezintă 2% din totalul proteinelor fibrei musculare; 
mioglobulina-este o cromoproteidă ce contribuie la formarea culorii cărnii; în 

acelaşi timp, mioglobina constituie rezerva de oxigen a ţesutului muscular; 
globulina X-este o pseudoglobulină care are proprietăţile fosforilazei; 
miostromina-este un produs de transformare a proteinelor plasmei după moarte. 
Proteinele de nuclei sunt reprezentate de nucleoproteide care, la rândul lor, sunt 
alcătuite din proteine propriu-zise de tipul histonelor şi protaminelor şi un grup 
prostetic alcătuit din acizi nucleici. Componentele esenţiale ale acizilor nucleici 
sunt reprezentate de baze azotate pirimidinice şi purinice (timina, citozina, 
guanina, adenina). 
Proteinele din sarcolemă sunt: colagenul, elastina şi reticulina. În spaţiile dintre 
fibrele musculare sunt prezente mucine şi mucoide: 
colagenul-este o proteină specifică ţesutului conjunctiv, în alcătuirea căreia intră 

cantităţi mari de glicocol, prolină şi hidroxiprolină şi cantităţi mici de cistină 
şi triozină. Colagenul are o valoare nutritivă redusă; 
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elastina-se deosebeşte de colagen prin lipsa aminoacizilor dicarboxilici şi 
diaminaţi; 

reticulina-participă la formarea endomisium-ului; spre deosebire de colagen, 
conţine mai puţin azot şi mai mult sulf. 

Substanţele proteice din carne, luate în totalitate, sunt în raport invers 
proporţional cu starea de îngrăşare şi direct proporţional cu procentul de apă. De 
exemplu, la ovinele adulte slabe, proteinele reprezintă 20%, pentru ca la cele 
îngrăşate ele scad la 14,3%. 

Conţinutul în proteine variază şi pe rase de animale, dar este influenţat de 
vârstă şi variază şi de la un muşchi la altul. Astfel, la bovine, muşchiul 
longissimus dorsi conţine 22,60% proteine, iar muşchiul serratus ventralis, numai 
17,90%.Diferenţe mai mari sunt la porcine, unde muşchiul trapezius conţine 
16,4% protine, iar muşchiul longissimus dorsi 24,10%. 
3. Substanţe azotate neproteice. Principalele substanţe azotate neproteice din 
muşchi sunt reprezentate de creatină şi creatinină, carnozină şi aserină, precum şi 
din bazele purinice, respectiv din adenină, guanină şi derivaţi rezultaţi din 
dezaminarea şi oxidarea acestora (xantina, hipoxantina şi acidul uric). 

Creatina este un produs final al metabolismului azotului în corp şi se 
găseşte în cantităţi neschimbate în ţesutul muscular al diferitelor specii de animale 
(0,36-0,40% la bovine; 0,32% la ovine; 0,41% la raţe). În mod obişnuit, această 
substanţă apare sub formă de fosfocreatină. Prin eliminarea unei molecule de apă, 
creatina trece în creatinină. Creşterea conţinutului de creatină în carnea supusă 
tratamentului termic se explică prin transformarea parţială a creatinei în 
creatinină. Carnozina este un dipeptid care intervine în lipoliză şi se găseşte în 
carnea mamiferelor, dar nu şi în a păsărilor, unde este înlocuită de anserină. 

Bazele purinice din muşchi sunt în cantităţi foarte mici, dar relativ 
abundente în viscere. La majoritatea mamiferelor, acidul uric este descompus în 
alantoină; la om şi primate, el este excretat ca atare. 
4. Glucidele. Carnea conţine cantităţi infime de glucide şi fără rol important în 
alimentaţia omului, dar cu deosebită importanţă în biochimia musculară.  

Principalele glucide sunt: glicogenul, glucoza, fructoza, riboza şi maltoza. 
Glicogenul este sursa de formare a acidului lactic, constituind şi substratul 
energetic de rezervă pentru efortul muscular. 

Conţinutul cărnii în glicogen variază în funcţie de mai mulţi factori, între 
care tipul muşchiului deţine un rol important. Aşa de exemplu, în carnea de 
bovine, la 2-3 ore de la sacrificare, conţinutul în glicogen este de 725mg/100g în 
longissimus dorsi şi de numai 306mg/100g în psoasul major. 

Carnea proaspătă de porc conţine 400-500mg glicogen/100g, dar, pe 
măsura trecerii timpului, conţinutul în glicogen din carne scade. Astfel, la porcine, 
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după 24 ore de la sacrificare, el atinge 50mg/100g în muşchiul psoas major şi 360 
mg/100g în muşchiul longissimus dorsi. 

Carnea de calitate bună provine mai ales de la animalele tinere, pentru că 
are un conţinut superior în glicogen, comparativ cu cele bătrâne. 
5. Lipidele. Grăsimile din carne sunt reprezentate de grăsimi neutre (gliceride), 
fosfolipide (plasmogen, cefalină şi lecitină) şi steride, respectiv colesterol. 
Fosfolipidele ţesutului muscular reprezintă 1%, grăsimile neutre 0,8-2,0%, iar 
steridele 0,013-0,04%. 

Nivelul lipidelor din carne variază după felul muşchiului, iar în cadrul 
aceluiaşi muşchi variaţia este dată de specie, rasă, vârstă şi starea de îngrăşare a 
animalelor sacrificate. Conţinutul în lipide din muşchi este în raport invers 
proporţional cu procentul de apă. 
6. Vitaminele. Carnea conţine numeroase vitamine, remarcându-se prin conţinutul 
ridicat în vitaminele B1 (tiamina), B2 (riboflavina), PP (nicotinamida), B3 (acidul 
pantotenic), B6 (piridoxina), A, D, şi C. 

La porcine, muşchiul longissimus dorsi conţine 35 micrograme/g tiamina; 
5,3 micrograme/g riboflavina şi 248,3 micrograme/g nicotinamida. Vitamina A se 
găseşte în cantitate de 60 U.I./100g în carnea de vită, de 20 U.I. în carnea de porc 
şi de 200 U.I. în carnea de oaie. 
7. Substanţe minerale. Cantitatea de substanţe minerale este în raport invers 
proporţional cu starea de îngrăşare a animalului. 

Numărul acestora, ca şi cantităţile în care se află, variază în funcţie de 
specie şi felul muşchiului (tab. 2). În medie, substanţele minerale din ţesutul 
muscular reprezintă 1%. 

Tabelul 2 
Conţinutul în substanţe minerale al cărnii (mg/100g) 

 
Tipul de carne Na K Mg Ca Mn Fe Cu P Cl 
porc 59 157 - 0,90 - - - 55 - 

51 340 - 2,70 - - - 164 - vită: -file 
        -piept 60 263 - 2,00 - 2,50 - 88 - 
oaie 84 301 24 10,00 - 2,30 - 194 85 
capră - - - 9,50 - 1,95 - - - 
iepure de casă 47 382 29 14,00 - 3,50 - 224 51 
iepure sălbatic 50 400 - 9,05 - 2,40 - 220 - 
cal 44 332 23 12,60 - 4,70 - 185 9 
căprioară 60 309 - 5,00 - 3,00 - 220 40 
gâscă 86 420 - 12,00 0,05 1,90 0,33 154 120 

 
8. Enzimele. În muşchi, enzimele joacă un rol important în procesele biochimice 
de „maturare” a cărnii. Ele sunt reprezentate de catepsine, enzime glicolitice, 
aldolaze, fosforilaze, lipaze, catalaze, peroxidaze, adenozintrifosfataze, fosfataze. 
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Cap. 2. Microflora cărnii 
 
Starea igienică a cărnii obţinută în unităţile de tăiere şi gradul de 

contaminare a acesteia cu microorganisme sunt influenţate de numeroşi factori, ce 
pot fi încadraţi în două mari grupe: factori dependenţi de animalele care urmează 
să fie sacrificate şi factori dependenţi de unitatea de tăiere. 

Animalul viu prezintă două căi principale de expunere la contaminarea 
bacteriană din mediul înconjurător: pe de o parte, suprafaţa tegumentului, iar pe 
de altă parte, tractusul gastrointestinal, cavităţile nasofaringiene şi căile 
urogenitale externe; acestea din urmă conţin o floră bacteriană caracteristică, 
adaptată acestor condiţii interne de mediu. 

Contaminarea suprafeţei carcasei de la piele în timpul jupuirii poate fi 
considerabilă. Aceasta este demonstrată de faptul că bacteriile găsite în carne sunt 
identice cu cele de pe pielea animalului, iar cele de pe piele sunt în general 
aceleaşi cu cele din sol şi de pe păşune. 

La bovinele destinate sacrificării, pe suprafaţa pielii nespălate s-au găsit 
între 90-96 milioane germeni/cm2; de asemenea, s-a mai demonstrat că în astfel de 
situaţii, lama cuţitului folosit la jupuire poate conţine între 80.000 şi 40 milioane 
bacterii. 

Duşarea animalelor cu apă rece, urmată obligatoriu de uscarea pielii, 
determină reducerea încărcăturii de germeni de 100-180 ori faţă de cea iniţială. 

Totuşi, duşarea nu este eficientă decât în cazul când pe piele se găsesc 
impurităţi uşoare; în cazul celor compacte şi aderente, metoda nu face decât să 
solubilizeze impurităţile şi, deci, să murdărească şi să contamineze şi mai mult 
carcasele. 

În cazul animalelor sănătoase şi odihnite, în condiţii fiziologice normale nu 
ar trebui să existe floră microbiană. 

La animalele epuizate de „stresul de transport” sau la cele bolnave, vasele 
sanguine sunt invadate de flora microbiană intestinală. În plus, pH-ul ridicat al 
cărnii animalelor tăiate în stare de oboseală excesivă sau bolnave, favorizează 
creşterea numărului bacteriilor şi influenţează negativ conservabilitatea cărnii. 

Întârzierea sângerării şi eviscerării are o influenţă remarcabilă asupra 
calităţii igienice a cărnii, producându-se o veritabilă bacteriemie de sacrificare 
(„bacteriemie agonică”). 

Pe măsura întârzierii sângerării, creşte nivelul de contaminare bacteriană, 
ajungând după 20-30 minute din momentul asomării la un număr total de germeni 
de 1 x 104. 

Ruperea intestinelor în timpul eviscerării sau vărsarea conţinutului ruminal 
constituie, de asemenea, o sursă de contaminare a cărnii, uneori chiar cu germeni 
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din genul Salmonella. În carne, salmonelele pot ajunge din tubul digestiv sau 
organe, chiar şi la animalele care nu prezintă semne clinice de boală; incidenţa 
salmonelelor este destul de variabilă, fiind mai ridicată la suine (13,5%), 
comparativ cu bovinele (0,2%). 

Dieta îndelungată înaintea sacrificării, transportul necorespunzător, 
nerespectarea normelor privind pregătirea animalelor pentru tăiere facilitează 
difuzarea salmonelelor în toate organele interne, ganglionii limfatici şi 
musculatură. După tăierea animalelor, salmonelele difuzează în profunzimea 
cărnii mult mai repede decât germenii saprofiţi. 

 Studiile referitoare la sursele de contaminare bacteriană a cărnii în abator 
au arătat faptul că, transportul şi depozitarea cărnii are o cotă de contaminare de 
50% sau chiar mai mult, pielea animalelor de circa 33%, aeromicroflora sălilor de 
sacrificare de 5%, conţinutul visceral cu aproximativ 3%, alte surse (ustensile, 
personal etc) cu 3%, iar parcelarea animalelor în jumătăţi şi sferturi cu cca. 2%. 

Principalele surse de contaminare bacteriană a cărnii care ţin de igiena 
unităţilor de tăiere sunt: tecile (tocurile) cuţitelor; cârligele metalice de fixare a 
sferturilor de carne; şorţurile de cauciuc; salopetele; mâinile măcelarilor; 
mobilierul; lamele şi mânerele cuţitelor (tab. 3). 

Tabelul 3 
Dinamica poluării microbiene la prelucrarea cărnii de bovine 

 
Timpii de recoltare Obiectele cercetate 

La început de 
lucru 

După 2 ore După 6 ore După 8 ore Coeficient de 
multiplicare 

Suprafaţa palmelor 54000 152000 620000 1.100000 20,4 
Lama cuţitelor 24000 125000 300000 420000 17,5 
Mânerul cuţitelor 120000 650000 1.100000 1.400000 11,6 
Masatele cuţitelor 45000 165000 620000 920000 20,4 
Tecile cuţitelor din:      
     -corn 120000 650000 1.800000 75.000000 625 
     -lemn 85000 420000 1.200000 14.000000 164 
Şorţuri cauciuc 65000 180000 2.200000 2.600000 40 
Salopete 25000 120000 800000 1.200000 48 
Cârlige metalice 12000 145000 750000 2.400000 200 

 
 Microflora de contaminare obişnuită a cărnii, organelor şi ganglionilor 
limfatici este reprezentată de: coci, sarcine, Escherichia coli, Proteus vulgaris, 
Micrococcus prodigiosum, Pseudomonas pyocianeus, Bacillus mezentericus, B. 
megaterium, B. mycoides, Clostridium perfringens, Cl. Sporogenes etc. 

Microorganismele ajunse în carne se înmulţesc foarte repede şi pătrund în 
profunzime prin straturile de ţesut conjunctiv, interfascicular şi de-a lungul 
vaselor sanguine; pe măsură ce flora microbiană pătrunde în profunzimea cărnii, 
germenii aerobi sunt înlocuiţi cu cei anaerobi. 
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Cap. 3. Caracteristicile cărnii 
 

3.1. Caracteristicile organoleptice ale cărnii 
 

 Carnea reprezintă o serie de caracteristici organoleptice, mai importante 
fiind: culoarea, consistenţa, mirosul, gustul, frăgezimea, suculenţa, depunerile de 
grăsime, aspectul măduvei osoase şi a bulionului după fierbere şi sedimentare, 
aroma (sau savoarea) şi palatabilitatea. Unele însuşiri organoleptice (culoarea, 
suculenţa, frăgezimea etc) pot fi determinate cu ajutorul unor aparate sau metode 
speciale, drept pentru care ele pot fi considerate drept caracteristici fizice. 
1. Culoarea cărnii. Intensitatea şi nuanţa culorii variază de la roz-pal, la roşu-viu 
sau chiar roşu închis. Ea contribuie la definirea aspectului cărnii, dar 
condiţionează şi calitatea ei. Specificitatea culorii este dată de conţinutul 
muşchiului în mioglobină şi hemoglobină şi de starea chimică a pigmenţilor din 
carne. Gradul de intensitate al culorii cărnii mai este influenţat şi de rasă, vârstă, 
starea de îngrăşare, starea de sănătate, aditivii furajeri utilizaţi, modul în care are 
loc transportul animalelor etc. La taurine nu există nici o diferenţă de culoare între 
rasele de carne (Aberdeen Angus) şi cele de lapte (Bălţată cu negru), în timp ce la 
porcine sunt diferenţe mari între rasele Duroc, Poland-China şi Chester-White. 
 Nuanţa de culoare a cărnii variază şi în funcţie de felul muşchiului care 
intră în alcătuirea ei. De exemplu, la toate speciile, muşchii longisimus dorsi şi 
psoas major au aceeaşi nuanţă de culoare, mai deschisă, în timp ce muşchiul 
semimembranos prezintă o nuanţă de culoare mai închisă. 
2. Consistenţa cărnii. Este determinată de „starea” biochimică a muşchilor; 
carnea proaspătă, dar „maturată”, are o consistenţă elastică, astfel că în urma 
apăsării cu degetul, impresiunile dispar repede. Vârsta animalului şi gradul de 
îngrăşare influenţează mult consistenţa cărnii: carnea animalelor adulte este mai 
consistentă decât a animalelor tinere, după cum carnea grasă are o consistenţă mai 
fină decât cea slabă, în care există mult ţesut conjunctiv între fibrele musculare. 
Consistenţa cărnii este legată şi de gradul ei de prospeţime, întrucât imediat după 
tăierea animalelor carnea este moale, pentru ca apoi să devină mai consistentă. 
3. Mirosul şi gustul cărnii. Sunt caracteristice fiecărei specii, ambele însuşiri 
depinzând de conţinutul cărnii în sulf şi amoniac: Atunci când carnea conţine 
cantităţi mari de amoniac şi sulf, preparatele obţinute dintr-o asemenea carne au 
un gust mai puţin plăcut. Carnea de cal, bovine, porcine sau păsări nu are un miros 
aparte. La carnea de viţel de lapte, mirosul specific este dat de laptele consumat şi 
care conţine o proporţie mare de diferiţi acizi graşi. Mirosul de „vier” este 
persistent în carne timp de 2-3 săptămâni de la sacrificare; el se atenuează dacă, cu 
4-6 săptămâni înainte de sacrificare, se face castrarea. Mirosul şi gustul cărnii sunt 
influenţate şi de calitatea furajelor consumate de animale; astfel, carnea provenită 
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de la porcii furajaţi cu peşte alterat capătă gust şi miros neplăcute, în timp ce 
emulsiile de peşte folosite în alimentaţia viţeilor dau o carne cu „miros de peşte”. 
 Microclimatul din adăpost influenţează starea de sănătate a animalelor şi, 
odată cu aceasta, determină schimbarea nedorită a gustului şi mirosului cărnii. În 
acest sens, s-a dovedit că gastroenteritele sau meteorizaţiile determină miros şi 
culori necorespunzătoare cărnii. 
4. Frăgezimea cărnii-reprezintă rezistenţa pe care aceasta o opune la tăiere, la 
masticare; ea este determinată de conţinutul cărnii în ţesut conjunctiv, de 
cantitatea şi calitatea ţesutului adipos, precum şi de calitatea fibrei musculare. 
 La animalele tinere, frăgezimea cărnii este mai mare ca la cele adulte, 
unde sarcolema este mai groasă. Făgezimea este influenţată de specie, de rasa din 
care fac parte animalele, de sex, de starea de îngrăşare a animalelor în momentul 
sacrificării etc. Carnea de pasăre, spre deosebire de carnea de mamifere, are 
sarcolema fibrelor musculare mai subţire, ţesutul conjunctiv mai puţin dezvoltat, 
iar „bobul” mai fin. 
 Grosimea fibrelor musculare influenţează frăgezimea cărnii, în sensul că o 
carne este mai tare dacă are o grosime mai mare a fibrelor musculare, şi invers. La 
carnea de bovine, grosimea fibrelor musculare variază între 11-16 microni, iar la 
porcine între 11-66 microni. Diferenţe în privinţa grosimii fibrelor musculare se 
remarcă şi între sexe, tăuraşii având fibra musculară mai groasă decât femelele; 
această diferenţiere condiţionată de sex nu mai apare la carnea de porcine şi ovine. 
Condiţiile de conservare şi pregătire culinară a cărnii pot îmbunătăţi frăgezimea. 
5. Suculenţa-reprezintă capacitatea cărnii de a reţine (după prelucrare) o anumită 
cantitate din sucul intracelular, intercelular şi interfascicular. Nivelul suculenţei 
cărnii este determinat într-o măsură hotărâtoare de conţinutul ei în apă şi grăsime. 
 Vârsta joacă un rol important în definirea gradului de suculenţă al cărnii; 
astfel, carnea animalelor tinere este mai suculentă decât a animalelor adulte, 
datorită fineţei accentuate şi conţinutului mai mare în apă pe care îl înglobează. 
 Starea de îngrăşare a animalelor sacrificate, respectiv existenţa “perselării” 
sau “marmorării” din ţesutul muscular influenţează mult suculenţa cărnii; de 
aceea, carnea de porcine are o suculenţă superioară celei de ovine sau bovine. 
6. Depunerile de grăsime. Cantitatea de grăsime de pe suprafaţa cărnii oferă 
datele necesare pentru caracterizarea calităţii cărnii, întrucât se corelează cu 
însuşirile de suculenţă şi frăgezime privite prin prisma perselării şi marmorării. La 
bovine, grăsimea zvântată şi refrigerată este de culoare albă-gălbuie, având o 
consistenţă tare; la porcine, ea este albă sau roză-albă, dând senzaţia de unsuros la 
frecare; la ovine şi caprine, această grăsime este albă şi sfărâmicioasă. 
7. Aspectul măduvei oaselor şi a bulionului. Aprecierea aspectului măduvei şi a 
bulionului după fierbere şi sedimentare oferă indicaţii asupra gradului de 
prospeţime a cărnii. 
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8. Aroma sau savoarea. Caracteristica de aromă sau „savoare” depinde atât de 
sex, cât şi de gradul îngrăşării, fiind determinată în mare măsură de substanţele 
volatile din carne şi de stadiul „maturării” după tăiere. 
9. Palatabilitatea. Gustul, suculenţa, frăgezimea şi aroma conferă, în ansamblu, 
palatabilitatea cărnii. Aprecierea acestei însuşiri se face pe baza degustărilor şi 
notelor acordate. 

 
3.2. Caracteristicile fizice ale cărnii 

 
Valoarea pH (aciditatea). Carnea proaspătă, caldă, are valoarea pH de 7,1-7,2 
dar după 12-24 ore de la sacrificare, aceasta scade la 5,4-5,6; în perioada de 
depozitare, valoarea pH a cărnii creşte la un nivel de 5,8-6,0. 

Condiţiile în care se face transportul animalelor la abator influenţează 
considerabil valoarea pH din carne. Aşa de exemplu, la porcinele transportate la 
abator chiar şi pe o distanţă mică, dar pe timp nefavorabil (temperatură 
atmosferică ridicată, umiditate exagerată), în condiţii de supraaglomeraţie şi cu 
sacrificarea lor imediată (fără pauza necesară refacerii glicogenului), se constată 
că valoarea pH scade brusc la 5,4-5,6 în primele două ore de la tăiere; carnea 
obţinută este „palidă”, cu consistenţă şi suculenţă reduse, care va determina 
pierderi mari la prelucrare. De asemenea, la un transport de durată (2-4 zile) şi cu 
sacrificarea imediată a animalelor, se constată o scădere anormală a pH-lui, care 
atinge valori de cca. 6,0 ca urmare a unor rezerve mici de glicogen şi ATP în 
muşchi, încât pericolul contaminării microbiene a cărnii este foarte mare. 
 Din cele arătate, rezultă că pentru a obţine o carne de calitate superioară 
este necesar să se sacrifice numai animale sănătoase şi bine odihnite, cu 
respectarea strictă a tehnologiei de sacrificare, proprie fiecărei specii. 
Culoarea. Considerată sub aspect fizic, culoarea se stabileşte ajutorul aparatelor 
electrice, care acţionează pe principiul coordonatelor tricometrice în stabilirea 
nuanţei, sau a luminozităţii măsurată în unităţi electrometrice la aparatul Göfo. 
Frăgezimea şi suculenţa. Din punct de vedere fizic, aprecierea lor se face cu o 
aparatură care determină rezistenţa la sfâşiere, rupere, secţionare sau strivire a 
cărnii. 
 

3.3. Caracteristicile tehnologice ale cărnii 
 
 Această grupă de caracteristici reprezintă însuşirile pe care trebuie să le 
prezinte carnea pentru a corespunde cerinţelor solicitate de tehnologia obţinerii 
anumitor preparate. Astfel, pentru salamurile proaspete, se solicită carne de la 
animale tinere (conţine o cantitate mai ridicată de apă), în timp ce pentru 
mezelurile de durată se pretează carnea animalelor adulte (are un conţinut mai 
redus de apă). 
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 Cunoaşterea proceselor biochimice care au loc în intimitatea cărnii permite 
conducerea competentă a procesului tehnologic, încât produsele rezultate să fie 
obţinute cu pierderi minime de greutate, cu consum specific de materie primă 
încadrat în normele legale şi să aibă însuşiri merceologice superioare. De aceea, 
este important de ştiut că toţi factorii care determină însuşirile biologice ale cărnii 
sunt în mare măsură legaţi de calitatea animalelor vii livrate şi de condiţia lor 
fiziologică în momentul sacrificării. 
 Principalele caracteristici care se situiază sub aspect tehnologic sunt: 
capacitatea de reţinere a apei şi capacitatea de hidratare a cărnii. 
Capacitatea de reţinere a apei. Reprezintă forţa cu care proteinele cărnii reţin o 
parte din apa proprie şi o parte din cea adăugată sub acţiunea unei forţe externe. 
Noţiunea de „capacitate de reţinere a apei” presupune existenţa în carne atât a apei 
legate, cât şi a celei libere. 
Capacitatea de hibridare. Este însuşirea cărnii de a absorbi (dar nu şi de a reţine) 
apa, atunci când este pusă într-un lichid. Ca urmare a acestui fenomen, are loc o 
creştere în volum, în greutate şi se îmbunătăţeşte frăgezimea, datorită slăbirii 
forţei de coeziune a fibrelor musculare. 

Ambele caracteristici depind de natura proteinelor şi a componenţilor 
solubili neproteici. Dintre proteine, în legarea apei un rol deosebit îl are miozina, 
pe când actina joacă un rol de stabilizator. 
 Capacitatea de reţinere a apei şi capacitatea de hidratare sunt determinate 
de următorii factori: 
-specia-cea mai ridicată capacitate de reţinere o are carnea de porc, urmată de 
carnea de bovine, ovine şi păsări; 
-sexul-influenţează capacitatea de hidratare numai în cazul bovinelor, la celelalte 
specii nefiind diferenţe; 
-vârsta-determină capacitatea de hidratare în sensul că, de la animalele tinere se 
obţine carne cu capacitatea de hidratare şi reţinere a apei mai ridicată, comparativ 
cu carnea de la animalele bătrâne; 
-starea de îngrăşare-cea mai mare capacitate o are carnea obţinută de la animalele 
sacrificate în stare medie de îngrăşare; 
-procesele tehnologice de prelucrare a cărnii-în cadrul lor, o influenţă deosebită 
asupra însuşirilor tehnologice ale cărnii prezintă gradul de tocare (prin tocare, se 
măreşte capacitatea de reţinere a apei), temperatura (trebuie să fie de 15-200C şi 
de aceea, în obţinerea bradtului se adaugă apă cu gheaţă mărunţită) şi adaosul de 
substanţe chimice (sarea şi polifosfaţii, măresc capacitatea de hidratare a cărnii). 

Folosirea judicioasă a factorilor care influenţează capacitatea de reţinere a 
apei şi cea de hidratare a cărnii asigură, în procesul tehnologic de obţinere a 
diferitelor produse, reducerea pierderilor în greutate ale acestora şi previne 
apariţia culorilor nedorite. 
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ÎNTREBĂRI Capitol 1, 2 şi 3: 
1. Care este conţinutul în apă al cărnii de la tineret, comparativ cu adultele 
2. Care este conţinutul mediu al substanţelor azotate proteice (proteinele) din 

carne 
3. Cum poate fi definit “colagenul” din carne 
4. Care sunt principalii reprezentanţi ai grăsimilor (lipidelor) din carne 
5. Care este rolul “glicogenului“ din carne 
6. Care este ponderea substanţelor minerale din carne şi de cine depinde 

aceasta 
7. Ce încărcătură de germeni există pe pielea nespălată a bovinelor destinate 

sacrificării 
8. Cum mai este denumită “bacteriemia de sacrificare” specifică cărnii 

provenită de la animalele la care s-a întârziat sângerarea şi eviscerarea 
9. La ce specie de animale apare o incidenţă mai mare a salmonelelor 

(13,5%) 
10. Care sunt principalele surse de contaminare bacteriană a cărnii, a căror 

provenienţă ţine de igiena din unităţile de sacrificare (abatoare) 
11. Cine imprimă specificitatea “culorii” cărnii 
12. Care este consistenţa unei cărni proaspete, dar “maturate” 
13. Cine determină mirosul specific al cărnii de viţel de lapte 
14. Care este definiţia “frăgezimii” cărnii 
15. Ce factor are un rol important în definirea gradului de “suculenţă” al cărnii 
16. Care este valoarea pH a cărnii, după 12-24 ore de la sacrificare 
17. Ce pericol există la carnea provenită de la animalele supuse unui transport 

de durată (2-4 zile) şi sacrificate imediat 
18. Care dintre “caracteristicile tehnologice” ale cărnii reprezintă forţa cu care 

proteinele acesteia reţin o parte din apa proprie şi o parte din apa adăugată 
19. Care dintre caracteristicile fizice ale cărnii este îmbunătăţită de 

proprietatea tehnologică denumită “capacitatea de hidratare” a cărnii 
20. Anotimpul de sacrificare a animalului este, sau nu, un factor de influenţă 

al “capacităţii de reţinere a apei” şi a “capacităţii de hidratare” a cărnii 
 
TEME DE CONTROL: 

1. Factorii care influenţează caracteristicile organoleptice ale cărnii 
2. Factorii care influenţează caracteristicile tehnologice ale cărnii 

 
REFERATE: 

1. Compoziţia chimică a cărnii provenite de la specia………….. 
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Cap. 4. TRANSFORMĂRILE NORMALE ŞI ANORMALE  
CARE AU LOC ÎN CARNE 

 
 După tăierea animalelor, în carne au loc o serie de transformări biofizice şi 

chimice (urmate de modificări structurale) şi care, atunci când se desfăşoară în 
condiţii normale, imprimă acesteia caracteristici organoleptice favorabile ce 
îmbunătăţesc gustul şi digestia. 
 Imediat după tăiere, carnea caldă este flască. Dacă este fiartă devine aspră, 
uscată şi cu gust fad; bulionul este tulbure, fără aromă specifică de supă de carne. 
Culoarea este roşie-închisă (variabilă în funcţie de foarte mulţi factori); pH-ul este 
ridicat, iar rezistenţa electrică mare. Carnea are o mare capacitate de hidratare; de 
aceea, se pretează pentru prelucrare industrială, mai ales la fabricarea bradtului. 
Frăgezimea cărnii este determinată şi de acţiunea reciprocă dintre apă şi 
substanţele proteice din carne; cu cât cantitatea de apă puternic legată de fibrele 
musculare este mai mare, cu atât este mai pronunţată hidratarea acesteia, iar 
carnea este mai moale şi mai suculentă. 
 În cursul păstrării, carnea este supusă unor transformări, în parte 
determinate de însăşi schimbarea survenită prin moartea animalului, sau de 
acţiunea factorilor externi (temperatură, umiditate, activitatea microorganismelor 
etc). Unele dintre aceste transformări îmbunătăţesc frăgezimea, suculenţa şi 
gustul, iar altele duc la înrăutăţirea calităţii cărnii şi chiar la degradarea ei. Dintre 
transformările care îmbunătăţesc caracterele organoleptice şi valoarea alimentară 
a cărnii (transformări normale), fac parte: rigiditatea musculară, maturarea şi, 
pentru anumite categorii de cărnuri, fezandarea. Dintre transformările anormale şi 
nedorite fac parte: încingerea cărnii şi alterarea ei. 
 

4.1. Rigiditatea musculară 
 
 Factorii favorizanţi. Muşchiul aflat în stare de rigiditate, din flexibil, 
moale şi relaxat, devine tare şi contractat. Apariţia şi intensitatea rigidităţii 
musculare este condiţionată de mai mulţi factori: integritatea muşchiului, 
temperatură, specie, vârstă, stare de sănătate. 
 Cu cât muşchii sunt mai dezvoltaţi, cu atât intră mai târziu în rigiditate, iar 
intensitatea acesteia este mai mare. Starea de oboseală musculară în momentul 
morţii face ca rigiditatea să apară mai repede din cauza cantităţii mari de acid 
lactic prezent în muşchi după efort. Vânatul (iepuri, ţap) este surprins de rigiditate 
adesea în atitudinea de alergare. Rigiditatea musculară în acest caz se instalează 
rapid, fără nici un interval de repaus între ultima contracţie musculară vitală şi 
este numită rigiditate cataleptică (sau „spasm cadaveric”). 

Temperatura mediului influenţează rigiditatea, în sensul că, cu cât este mai 
ridicată, cu atât rigiditatea apare mai repede. La bovine şi porcine, rigiditatea 
începe vara după 1-2 ore de la tăiere, iar iarna după 2-5 ore; la ovine, rigiditatea 
musculară începe vara după 2-5 ore, iar iarna după 6-10 ore. La animalele tinere 
rigiditatea se instalează mai repede, dar este de scurtă durată. 
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 Rigiditatea musculară se instalează imediat în intoxicaţii cu stricnină, 
atropină, veratrină, pilocarpină, alcool, cloroform, în caz de insolaţie, 
electrocutare sau tetanos, iar în boli septice (antrax, rujet), intoxicaţii cu plante 
toxice etc, rigiditatea musculară nu se instalează sau este foarte slab manifestată. 
Durata medie a menţinerii rigidităţii este de 24 ore la animalul adult. 
 Rigiditatea musculară are o deosebită importanţă, deoarece dă relaţii 
privitoare la timpul scurs de la tăiere, sănătatea animalului sacrificat şi stadiul de 
prospeţime al cărnurilor. Prezenţa ei exclude alterarea; lipsa ei nu presupune, însă, 
întotdeauna alterarea. 
 Procesele biochimice. Modificările care au loc în timpul instalării 
rigidităţii musculare sunt: scindarea glicogenului şi, consecutiv, formarea acidului 
lactic; scăderea conţinutului de fosfocreatină şi ATP; eliberarea de NH3; migrarea 
ionilor de Ca+; unirea actinei cu miozina, dând complexul rigid actomiozina. 
 Scindarea glicogenului. După moarte, enzimele autolitice preponderente 
acţionează asupra hidraţilor de carbon din compoziţia ţesutului muscular, 
producând transformarea glicogenului în acid lactic; acestea determină scăderea 
valorii pH. În prima oră după tăierea animalului, conţinutul de glicogen este de 2 
ori mai mare decât suma conţinutului de glucoză şi acid lactic. După 12 ore, 
glicogenul nu reprezintă decât 1/3 din acest total, iar după 24 ore atinge abia 14%. 
Glicoliza încetează în momentul în care s-a atins un pH de 5,4-5,6, nefavorabil 
activităţii enzimelor specifice. Cu cât animalele sunt mai odihnite înainte de tăiere 
(musculatura conţine o cantitate mai mare de glicogen), rezultă o cantitate mai 
mare de acid lactic, cu repercursiuni favorabile asupra intensităţii şi duratei 
rigidităţii musculare. De aceea, animalele trebuie să fie odihnite înainte de tăiere, 
pentru ca pH-ul scăzut al cărnii obţinute să nu favorizeze dezvoltarea microflorei 
şi, deci, să crească puterea, (durata) de conservare a cărnii. 
 Scindarea acidului adenozintrifosforic. Paralel cu descompunerea 
glicogenului are loc şi descompunerea ATP. Sub influenţa enzimatică a miozinei, 
ATP-ul este scindat în 2 molecule de acid fosforic şi o moleculă de acid 
adenozinmonofosforic (AMP). Sub influenţa acidului lactic şi a acidului fosforic 
rezultat, reacţia cărnii capătă tot mai mult un caracter acid (de la pH = 7,1, la 5,6-
5,8). La acest nivel al pH-ului, enzimele sistemului glicolitic, multe din ele având 
pH-ul optim aproape de 7, devin inactive, chiar dacă mai există glicogen 
disponibil pentru producerea de acid lactic. În momentul instalării rigidităţii s-a 
dovedit că în muşchi nu se mai găseşte ATP (suferă scindarea). Rigiditatea începe 
la muşchiul de bovine când ATP reprezintă 67% din valoarea iniţială, iar la 
muşchiul de porc, 87%. Pe măsură ce ATP se scindează, actina se uneşte cu 
miozina (menţinute până acum separate de forţe de respingere electrice), formând 
actomiozina (complex rigid hidrofob, rezultat din unirea celor două proteine din 
miofibrile). Muşchiul în stare de relaxare nu conţine actomiozină, dar conţine 
actină şi miozină, menţinute separat de către uşoare forţe de respingere de natură 
electrică. Când echilibrul forţelor este deranjat, actina şi miozina formează 
complexul actomiozină. 
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 În timpul rigidităţii musculare are loc şi eliberarea de NH3, sursa primară 
fiind ATP, iar cea secundară ADP. 
 În procesul de rigiditate, ionii de calciu sunt eliberaţi din reticulul 
sarcoplasmatic, putând ajunge, prin difuzie, la proteinele miofibrilare. Aceşti ioni 
influenţează negativ capacitatea de reţinere a apei de către ţesutul muscular, care, 
imediat după sacrificare, este foarte ridicată, dar cade rapid în câteva ore, valoarea 
minimă fiind atinsă în intervalul 24-48 ore după tăiere, deci în perioada rigidităţii 
musculare, fenomen nedorit din punct de vedere al prelucrării tehnologice. 
 

4.2.Maturarea cărnii 
 
 Faza de rigiditate este urmată de o fază în care musculatura devine fragedă 
şi suculentă, denumită „maturare”. Se consideră că maturarea şi frăgezirea se 
datoresc enzimelor proteolitice proprii ţesutului muscular şi care transformă 
substanţele proteice. Astfel, în timpul maturării cărnii are loc o creştere a 
aminoacizilor liberi şi a azotului neproteic. 

În general, se consideră că acumularea aminoacizilor liberi are loc pe 
seama proteinelor sarcoplasmatice, cele miofibrilare nefiind afectate. Creşterea 
acidităţii ţesutului muscular pe seama acidului lactic, fosforic şi a altor acizi 
creează condiţii favorabile catepsinazelor, cărora li se atribuie proteoliza 
nebacteriană a substanţelor proteice din ţesutul muscular. 
 Frăgezimea cărnii este în strânsă legătură cu conţinutul ţesutului muscular 
în diferiţi ioni şi cu modificările acestora în perioada de după sacrificare. În timpul 
maturării cărnii, cationii se leagă tot mai mult de proteinele din carne, fapt care 
conduce la o creştere a hidratării şi la o îmbunătăţire a făgezimii. 

La un moment dat, din cauza pH-ului scăzut, se schimbă permeabilitatea 
membranei celulare şi starea de dispersie a proteinelor. Asfel, actomiozina se 
descompune în actină şi miozină. Miozina, fiind hidrofilă, asigură suculenţa 
cărnii. În acelaşi timp, acizii intră în acţiune cu proteinaţii de calciu, care trec în 
soluţie, se desfac şi eliberează calciul. 

Toate aceste transformări influenţează pozitiv proprietatea de hidratare, 
suculenţa şi frăgezimea cărnii. Mărirea acidităţii duce la „înmuierea” colagenului, 
precum şi la hidratarea lui, din care cauză carnea devine mai fragedă. 
 În acest timp, se produc modificări specifice de gust şi aromă. Formarea 
aromei începe din ziua a doua de maturaţie. Aroma cărnii maturate se datoreşte 
transformării nucleotidelor în baze purinice şi în special în hipoxantină, care 
creşte de la 4,23mg N% la 12,87mg N%, la o carne complet maturată. Se 
înregistrează în continuare, variaţii între conţinutul în glicogen, glucoză, acid 
lactic şi fosforic, variaţii care continuă până la maturarea completă (glicogenul 
scade, iar acidul lactic şi fosforic cresc). 
 Modificările proteinelor sub acţiunea enzimelor proteolitice sunt însoţite şi 
de modificări structurale ale fibrei musculare. Sarcolema fibrelor rămâne intactă 
chiar după 28 zile de maturare a cărnii, deşi conţinutul fibrei apare în întregime 
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granulat, ca urmare a dezorganizării miofibrilelor. În timpul maturării, „fineţea” 
cărnii crude se măreşte continuu, astfel că după 3 zile este suficient de maturată. 
 Carnea maturată are o consistenţă moale, devine mai suculentă, mai 
fragedă şi cu un gust plăcut, culoarea este roşie-cenuşie-deschisă, spre deosebire 
de carnea proaspătă care este roşie. 
 Intensitatea maturării depinde de temperatura mediului; astfel, cu cât 
temperatura este mai ridicată, cu atât maturarea se face mai repede (circa 3 
săptămâni la +20C, o săptămână la +60C, câteva ore la +250C). Prin menţinerea 
cărnii la +170C, în încăperi prevăzute cu raze ultraviolete, se realizează o maturare 
în timp de 3 zile, pH-ul ajungând la 5,6-5,7. 
 Viteza de maturare a cărnii depinde de sex şi de vârstă; astfel, carnea 
animalelor bătrâne se maturează mai încet decât a celor tinere, iar cea de taur mai 
încet decât cea de vacă. 

Pentru accelerarea maturării cărnii se folosesc şi o serie de preparate 
enzimatice, principiul metodei fiind bazat pe acţiunea proteolitică a acestora. 
Preparatele enzimatice pot fi de provenienţă vegetală (papaina, ficina, bromelina); 
de provenienţă microbiană sau micotică (rozima şi amilaza micotică) şi enzime 
pancreatice (vicaza şi tripsina). Mai frecvent se foloseşte papaina, obţinută din 
latexul arborelui Carica papaza, amestecată cu benzoat de sodiu, glutamat de 
sodiu, diferiţi acizi din fructe sau lichide de afumare. Administrarea lor se face 
prin injectare înainte de sacrificare, prin scufundarea cărnii în soluţii ce conţin 
aceste preparate sau prin pudrarea cărnii cu enzime. 

Tot pentru acelerarea maturării cărnii, rezultate bune s-au obţinut şi prin 
folosirea antibioticelor (oxitetraciclină), asociate cu radiaţii gamma. 
 Avantajul folosirii preparatelor enzimatice în maturarea cărnii se 
concretizează prin scurtarea perioadei de maturare, realizându-se o economie de 
frig şi de spaţii de depozitare. 

De asemenea, durata de preparare culinară se reduce cu 1/3, 
digestibilitatea este mai mare cu 7%, iar valoarea nutritivă a cărnii se 
îmbunătăţeşte, deoarece o durată lungă de fierbere, frigere sau prăjire duce la 
înlăturarea calităţilor organoleptice, distrugerea vitaminelor şi a aminoacizilor. 

Reducerea perioadei de prelucrare termică este urmată de reducerea 
scăzămintelor cărnii, prin pierderile de umiditate în timpul prelucrării. 

 
4.3.Fezandarea 

 
 Unele cărnuri, în special cele de vânat, au ţesutul muscular mai dens şi un 
conţinut mai mare de acid lactic, drept pentru care necesită un proces de maturare 
mai îndelungat, pentru a se obţine aroma şi frăgezimea dorite. Această maturare 
mai avansată se numeşte “fezandare”. 
 Fezandarea este o maturare excesivă, în care acţionează şi 
microorganismele de putrefacţie. Molecula proteică este simplificată în produşi pe 
care organismul îi poate asimila mai uşor. Fezandarea se aplică mai ales la vânat; 
carnea se frăgezeşte, are culoarea modificată spre cenuşiu-brun sau negru-roşcat şi 
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consistenţa moale. Nu trebuie să prezinte crepitaţii sau mirosuri dezagreabile (prin 
acumulări sulfhidroamoniacale sau butirice). 
 Din cauză că intervine şi o floră microbiană, şi deoarece nu se poate face o 
delimitare netă între fezandare şi putrefacţie incipientă, nu se permite aplicarea ei 
în industrie sau punerea în comerţ a cărnurilor fezandate. 
 

4.4. Fermentaţia acidă a cărnii 
 
 Fermentaţia acidă a cărnii, denumită şi “încingere” sau „aprindere” este un 
proces fermentativ foarte avansat de autoliză, care apare în carne sub influenţa 
enzimelor proprii, de cele mai multe ori fără participarea microflorei. Procesul se 
produce atunci când este împiedicat accesul oxigenului la ţesuturi, carnea nu este 
răcită imediat după sacrificare şi este depozitată în stare caldă şi umedă. Acest 
proces poate apărea şi la cărnurile grase introduse direct la congelator (carnea de 
porc cu slănină) sau când carcasele se ating una de alta pe liniile aeriene. 
 Fermentaţia acidă a cărnii se observă mai frecvent şi este mai accentuată la 
cărnurile, organele şi produsele care conţin cantităţi mai mari de aminoacizi cu 
sulf sau glicogen: carnea de la animalele tinere (miei, viţei, purcei), ficat sau 
preparatele cu ficat etc. La suprafaţă, carnea este decolorată sau uneori cenuşie-
verzuie, moale, umedă, adezivă. Exală un miros acid sau de H2S, iar gustul este 
dulceag. Pe secţiune este umedă, de culoare cafenie-deschisă sau cenuşie cu 
nuanţă de bronz, de unde şi denumirea de „bronzarea cărnii”. Reacţia chimică a 
stratului superficial este pronunţat acidă; la examenul chimic al cărnii amoniacul 
nu este crescut, în schimb reacţia pentru H2S este prezentă. La fermentaţia acidă 
avansată, pe lângă acţiunea enzimelor ţesutului muscular mai intervine şi flora 
microbiană glicolitică. Aceasta se întâlneşte la cărnurile provenite de la animalele 
obosite şi de la cele tăiate de necesitate. 
 

4.5. Alterarea cărnii 
 
 Procesul de alterare al cărnii poate fi analizat sub 3 aspecte principale: 
cauzele care îl produc, modul de exteriorizare şi intensitatea sau stadiul de 
alterare. Declanşarea procesului de alterare este determinat de factori fizico-
chimici şi biologici. 
Factorii fizico-chimici. Printre factorii fizico-chimici, menţionăm: oxigenul, 
umiditatea şi temperatura, ultimele mărind viteza de acţiune a celorlalţi factori. 
Factorii fizico-chimici acţionează în faza iniţială, iar acţiunea se exteriorizează 
prin modificarea discretă a proprietăţilor organoleptice (culoare, miros şi gust). 
Factori biologici. Acţiunea acestor factori provoacă modificări accentuate în 
compoziţia cărnii, care pot duce până la anularea totală a valorii ei nutritive, 
făând-o improprie consumului sau chiar toxică prin produsele care apar în cursul 
alterării. Cauzele care pot provoca alterarea sunt: prezenţa microorganismelor 
(mucegaiuri, levuri şi bacterii), enzimele endogene proprii ale cărnii şi cele 
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secretate de microorganisme. Flora microbiană care intervine în procesul de 
putrefacţie poate fi aerobă sau anaerobă. 
Mecanismul alterării cărnii. În majoritatea cazurilor, procesul începe de la 
suprafaţă. Bacteriile aerobe consumă oxigenul din straturile superficiale şi 
determină solubilizarea proteinelor, pregătind astfel condiţiile necesare pentru 
dezvoltarea microflorei anaerobe. 
 Putrefacţia aerobă (sau superficială) este determinată, în primul rând, de 
Bacillus proteus, Micrococeus albus, B. liquefaciens, M. aureus, M. candidus, 
Escherichia coli, B. aerogenes, B. aminophilus, B. subtilis, M. mezentericus, B. 
mycoides, B. megaterium, B. cereus, B. mirabilis. 
 Putrefacţia anaerobă este un proces de profunzime, produs mai ales de 
următoarele bacterii: Clostridium putrificum, Cl. Putrefaciens, Cl. Sporogenes, Cl.  
Hystoliticum, cl. Amylobacter, Cl. Oedematiens, B. bifidus, B. acidophilus etc. 
 Contaminarea cărnii cu microorganisme poate fi de origine exogenă sau 
endogenă. În primul caz, bacteriile de la suprafaţă pătrund în profunzime prin 
straturile de ţesut conjunctiv şi de-a lungul cordoanelor vasculo-nervoase, al 
aponevrozelor, fasciilor şi tendoanelor. Contaminarea endogenă se produce în 
special la animalele sacrificate de necesitate şi eviscerate tardiv, la cele cu 
emisiune sanguină incompletă sau la cele obosite. 
Fazele alterării: 
Descompunerea proteinelor-microorganismele, prin enzimele elaborate, 
acţionează asupra tuturor componenţilor cărnii, însă descompunerea substanţelor 
proteice este procesul biochimic principal. După eliberarea aminoacizilor, aceştia 
pot fi scindaţi de bacterii prin decarboxilare sau dezaminare, dar şi prin ambele 
procese, concomitent. În urma decarboxilării, rezultă ptomaine care sunt anime 
toxice (histamina, tiramina, triptamina, cadaverina, putresceina). De asemenea, 
prin acţiuni succesive şi comune de dezaminare, decarboxilare şi oxidare, 
aminoacizii (în special cei aromatici) sunt simplificaţi în produşi specifici 
putrefacţiei, cu miros caracteristi (fenol, crezol, indol, scatol etc). 

Acţiunea bacteriilor asupra aminoacizilor cu sulf (cistină, cisteină, 
metionină) duce la formarea unor produşi urât mirositori: mercaptani, H2S şi 
hidrocarburi saturate. Sub acţiunea bacteriilor de putrefacţie, rezultă amoniac şi 
acizi graşi. 
Descompunerea lipidelor-sub acţiunea microorganismelor, sunt descompuse 
gliceridele şi fosfatidele. Prin descompunerea lecitinei se formează colină, care 
(prin oxidare) produce substanţe toxice (neurină, muscarină şi trimetilamină; 
aceste degradări merg mai departe până la compuşi sau elemente mai simple 
(CO2, H2O, H2). 
 Unii produşi rezultaţi reprezintă „indicatori” obiectivi pentru aprecierea 
stării de prospeţime a cărnii. Astfel, amoniacul, corelat cu alţi cu alţi indicatori, 
încadrează carnea în diferite categorii de prospeţime; prezenţa indolului reflectă 
acţiunea de descompunere a triptofanului de către E. coli sau unele varietăţi de 
Proteus; H2S este evidenţiat ca urmare a descompunerii tioaminoacizilor; pH-ul 
cărnii tinde spre alcalin; globulinele pot fi evidenţiate în axtractul apos de carne. 
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Cap. 5. CALITATEA CĂRNII ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ 
 
 Asigurarea unei producţii sporite de carne de calitate superioară constituie 
un obiectiv de prim ordin pe care îl au de realizat toţi specialiştii din domeniul 
creşterii animalelor. 

În practica curentă, aprecierea producţiei cantitative de carne este uşor de 
efectuat. În schimb, examenul calităţii cărnii este deosebit de pretenţios, 
necesitând cunoştinţe temeinice de biochimie a muşchiului în viaţă şi post-
mortem, de fiziologie animală, de alimentaţie, tehnologie de creştere, toxicologie, 
tehnologie de prelucrare a cărnii etc. 
 În sens strict, noţiunea de „calitate a cărnii” este explicată în funcţie de 
specificul muncii şi de pregătirea celor care o folosesc. 

Consumatorii consideră carnea de calitate superioară atunci când nu 
conţine multă grăsime, este suculentă şi aromată. 

Hammond (1952) susţine că „o carne de bună calitate este aceea care place 
consumatorilor”. 

Nutriţioniştii consideră că o carne este bună numai dacă are un conţinut 
echilibrat în proteine, lipide, vitamine, substanţe minerale ş.a. şi este lipsită de 
substanţe nocive (pesticide, antibiotice, Pb, Zn, As etc). 

Specialiştii care lucrează în sectorul zootehnic consideră calitatea cărnii ca 
o însuşire dată de starea de îngrăşare a animalelor, în raport cu specia, rasa, vârsta 
şi tipul de alimentaţie aplicat. 
 De-a lungul timpului, numeroşi cercetători au încercat să definească 
noţiunea de „calitate a cărnii” după anumite criterii legate, în primul rând, de sfera 
preocupărilor lor principale. 

Aşa, de exemplu, în anul 1931, Heidenreich arată că noţiunea de „calitate a 
cărnii” este complexă şi pentru a o putea defini trebuie bine cunoscute morfologia 
şi ţesutul muscular, precum şi compoziţia chimică a cărnii. 

Ceva mai târziu, Müller (1944) aprecia că la conturarea noţiunii de 
„calitate a cărnii” intervine mediul în care trăiesc animalele de tăiere, respectiv 
solul, natura hranei administrate, apa şi clima. 

În anul 1945, Hankins afirma că, în aprecierea oricărui fel de carne, trebuie 
să se ţină cont de condiţiile sanitar-veterinare pe care aceasta le îndeplineşte, de 
aspectul, frăgezimea, suculenţa, aroma şi valoarea ei nutritivă. 

În 1954, Heim considera „calitatea cărnii” ca o noţiune biologică 
complexă, ce îmbracă diferite forme sub influenţa unor factori fiziologici, iar 
Lërincz (1959) demonstra că, întotdeauna, calitatea cărnii este influenţată de 
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însuşirile strămoşilor din pedigreu al animalelor de tăiere, de natura şi modul  de 
administrare a hranei, de conjunctura pieţii de carne etc. 

Referitor la ultimul aspect, Nida (1935) susţine că în perioada în care 
slănina şi carnea grasă aveau căutare pe piaţă, cei mai apreciaţi porci erau cei „de 
grăsime”. Astăzi, însă, este preferată „carnea macră”, cu un conţinut redus de 
grăsime, indiferent de specia de la care provine. 
 În scopul unei mai bune diferenţieri a claselor de calitate acordate cărnii, 
în jurul deceniului 6 al secolului nostru, au început tot mai mult să se 
răspândească în rândul specialiştilor noţiunile de carne P.S.E („pale soft exudativ” 
= carne de culoare palidă, cu apă esudată şi de consistenţă redusă) şi D.F.D. 
(„dark firm dry” = carne de culoare închisă, tare şi uscată), pentru carnea de porc 
şi de D.C.B. („dark cutting beef” = carne cu mare aderenţă, lipicioasă), pentru 
carnea de vită; toate aceste categorii de carne sunt rezultanta unor stări anormale 
intervenite în timpul creşterii animalelor. 
 Valoarea pH-ului cărnii poate constitui un indiciu preţios de apreciere a 
calităţii. În general, pentru carne şi produse din carne se ia în consideraţie un 
domeniu foarte scurt al scalei pH, cuprins între 5,0 şi 7,5. Muşchiul viu are o 
valoare pH de 7,0-7,5. 

După sacrificarea animalelor, în condiţii normale, valoarea pH a cărnii 
scade relativ repede, astfel încât la 12-14 ore de la tăiere atinge valoarea finală de 
5,4-5,6. Până la o valoare pH de 6,2 carnea este de calitate foarte bună, în schimb, 
la o valoare a pH de 6,2-6,8 ea este considerată ca neutralizabilă. 

Noţiunea de „calitate a cărnii” este un sumum al tuturor factorilor 

senzoriali igienici şi toxicologici, ca şi a celor legaţi de valoarea nutritivă şi 

tehnologia de prelucrare. 

Steinhauf consideră că prin noţiunea de „calitate a cărnii” trebuie să se 

înţeleagă efectul tuturor factorilor (direcţi şi indirecţi) care acţionează asupra 

cărnii. 

Printre factorii cu efect direct, sunt: conţinutul în substanţe nutritive al 

cărnii, precum şi factorii fizici şi chimici cu caracter special. 

Ca factori indirecţi, se consideră modul de valorificare al cărnii, tendinţa 

familiei în privinţa consumului de carne de un anumit fel, gradul de apreciere de 

către populaţie a unităţilor producătoare de carne, reclama făcută cărnii pe piaţă, 

cerinţele pieţii sau cunoştinţele consumatorilor asupra noţiunii de calitate a cărnii. 

Toţi aceşti factori se completează reciproc şi determină valoarea de 

ansamblu a cărnii, respectiv calitatea şi preţul ei. 
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ÎNTREBĂRI Capitol 4 şi 5: 
 

1. Numiţi factorii care determină apariţia şi intensitatea de manifestare a 
“rigidităţii musculare” 

2. Cum este influenţată “rigiditatea musculară” de către temperatura mediului 
3. Care este durata medie de menţinere a “rigidităţii musculare” la un animal 

adult 
4. În ce se transformă “glicogenul” pe timpul rigidităţii musculare 
5. Cum se numeşte complexul (rigid şi hidrofob) rezultat din unirea actinei şi 

miozinei şi care se formează pe timpul rigidităţii musculare 
6. Ce fel de enzime specifice ţesutului muscular sunt responsabile de 

maturarea cărnii şi implicit, de frăgezirea acesteia 
7. Din care zi de maturare, începe formarea “aromei” cărnii 
8. Cum este influenţată intensitatea de maturare a cărnii, de către temperatura 

mediului 
9. Denumiţi un “preparat enzimatic de origine vegetală” utilizat la maturarea 

cărnii 
10. Care este avantajul folosirii preparatelor enzimatice, la maturarea cărnii 
11. Cum se numeşte maturarea excesivă a cărnii la care participă şi 

microorganismele de putrefacţie 
12. Din ce motiv se aplică “fezandarea” la unele cărnuri şi în special la vânat 
13. Cum se numeşte acea transformare a cărnii definită ca fiind un proces 

fermentativ foarte avansat de autoliză, datorat enzimelor proprii 
14. Cum se prezintă pe secţiune o carne intrată în faza de “fermentaţie acidă” 
15. Care dintre factorii declanşatori ai alterării cărnii provoacă modificări 

accentuate în compoziţia acesteia, ducând până la anularea totală a valorii 
ei nutritive 

16. În cele mai multe cazuri, procesul de alterare a cărnii începe de la 
suprafaţa acesteia sau din profunzimea ei (de la os) 

17. Ce substanţe urât mirositoare rezultă din descompunerea aminoacizilor cu 
sulf sub acţiunea bacteriilor, pe timpul alterării cărnii 

18. Ce componente ale cărnii sunt descompuse pe timpul fazei de 
“descompunere a lipidelor” din timpul alterării cărnii 

19. Cum defineşte consumatorul o “carne de calitate superioară” 
20. Care este traducerea termenului de P.S.E. (pale soft exudativ) şi cărei 

specie de animale se adresează 
 
TEME DE CONTROL: 

1. Factorii care determină alterarea cărnii 
2. Factorii care concură la definirea calităţii cărnii 

 
REFERATE: 

1. Transformările normale la carnea provenită de la specia………….. 
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Cap. 6. TEHNOLOGIA CONSERVĂRII CĂRNII 
 

6.1. Conservarea prin frig şi modificările produse 
 
 Frigul artificial este unul dintre mijloacele de conservare cele mai 
răspândite, fiind aplicat atât în tehnologiile de prelucrare a cărnii, cât mai ales ca 
metodă de conservare. Utilizarea frigului permite păstrarea cărnii şi a 
subproduselor în orice perioadă a anului, face posibil transportul acestora la orice 
distanţă, asigură ritmicitate în producţia şi industria cărnii şi o mai eficientă 
organizare a fluxurilor tehnologice de prelucrare etc. 
 Influenţa frigului asupra microflorei. Conservarea prin frig urmăreşte 
oprirea reacţiilor biologice proprii în produs, sau încetinirea vitezei de reacţie în 
funcţie de scăderea temperaturii, precum şi oprirea dezvoltării microorganismelor 
care au contaminat produsul. 

Supuse la temperaturi mai scăzute decât cele minime de dezvoltare, 
microorganismele nu se mai înmulţesc, dar pot supraveţui cu un metabolism 
foarte redus. Dacă, se ridică temperatura produsului, microorganismele încep din 
nou să se înmulţească şi să-şi desfăşoare procesele metabolice normale. Prin 
urmare, efectul temperaturii scăzute, este în cele mai multe cazuri numai 
bacteriostatic. 

Rezistenţa la frig a microorganismelor este variabilă cu specia. Bacteriile 
din grupa Coli şi Proteus sunt relativ puţin rezistente la frig, temperatura minimă 
de dezvoltare a acestora fiind de +2÷+50C; stafilococii, bacteriile sporulate şi 
mucegaiurile rezistă în produsele congelate un timp îndelungat. Unii coci, multe 
mucegaiuri şi drojdii se înmulţesc şi la –10C, sau chiar la temperaturi mai scăzute. 
 Ceea ce trebuie remarcat însă, este faptul că la temperaturile obişnuite din 
frigoriferele pentru conservarea produselor animaliere, microflora de putrefacţie 
nu este distrusă. Acest aspect trebuie avut în vedere în aprecierea dinamicii 
modificărilor proteolitice ale produselor în timpul conservării şi depozitării la frig. 
 Bacteriile patogene, în majoritatea lor, nu se înmulţesc şi nu elaborează 
toxine la temperaturi sub +100C. Astfel, Clostridium botulinum nu se mai 
înmulţeşte şi nu produce toxină la +100C, iar Salmonella la +6,40C. 

Toxinele odată produse nu sunt inactivate prin scăderea temperaturii, nici 
chiar prin congelare. 
 În concluzie, conservarea prin frig este o metodă de „stabilizare 
microbiană” şi nu de distrugere a germenilor. De aceea, trebuie să se urmărească 
respectarea următoarelor principii: produsul obţinut să fie salubru; tratament 
frigotermic făcut precoce şi pe tot fluxul tehnologic de la producător până la 
consumator; igienă severă pe tot parcursul prelucrărilor şi manipulărilor. 
 Paraziţii sunt distruşi la temperaturile obişnuite de congelare. Astfel, 
cisticercii sunt distruşi la –100C în 4 zile, iar Trichinella la –28,90C în 12 zile. 
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 Producerea frigului artificial. Tehnica frigului urmăreşte două obiective: 
să coboare temperatura produselor la un punct anumit şi să păstreze această 
temperatură scăzută, evitând pierderile de frig, prin izolaţia termică a spaţiilor 
frigorifice şi prin manipularea judicioasă a produselor. 

Pe scară industrială, frigul artificial este produs prin vaporizarea unor 
lichide la anumite temperaturi, care apoi, prin comprimare şi răcire, se 
condensează şi trec din nou în stare lichidă. O instalaţie frigorifică se compune din 
compresor, condensator şi vaporizator. 
Compresorul este o pompă care aspiră substanţa frigorigenă sub formă gazoasă 
din vaporizator, o comprimă foarte puternic şi o trimite sub presiune mare în 
condensator. 
Condensatorul (lichefiator) este partea agregatului unde substanţa frigorigenă, 
trimisă de compresor sub formă gazoasă şi sub presiune mare, este transformată în 
stare lichidă. Sub efectul compresiunii substanţa frigorigenă se încălzeşte, deci 
acţiunea lichefierii este însoţită de o degajare de căldură. Rolul condensatorului 
este de a absorbi această căldură. Condensatorul are forma unei serpentine sau a 
unui fascicul tubular. Răcirea lui se face prin imersia serpentinei într-un recipient 
unde circulă apă de robinet, prin stropirea serpentinei cu o ploaie fină de apă la un 
curent de aer uscat, sau prin ventilare cu aer rece (sistem radiator). 
Vaporizatorul (generatorul de frig) reprezintă partea instalaţiei unde substanţa 
frigorigenă este transformată în stare gazoasă. Trecerea agentului frigorific din 
stare lichidă (presiune mare), aşa cum se găseşte în condensator, în stare gazoasă 
(presiune scăzută) în serpentinele evaporatorului se face prin absorbţie de căldură 
din mediul înconjurător, avaporatorul răcindu-se şi, deci, producând frig. 
 Alegerea substanţei frigorigene (agent frigorific) pentru instalaţiile 
frigorifice se face în funcţie de tipul instalaţiei, domeniul de presiune la care 
aceasta urmează să lucreze, temperatura de vaporizare, eficienţa optimă pentru 
realizarea puterii frigorifice cerute instalaţiei etc. 
 În practica curentă, agenţii frigorifici cel mai fregvent întâlniţi sunt: 
amoniacul (NH3); clorura de metil (CH3Cl); freonul-11, sau monoflor-triclor-
metan (CFCl3; freonul-12, sau diflordiclor-metan (CF2Cl2); monoclordiflor-metan 
(CHF2Cl); monoflordiclor-metan (CHFCl2); propanul (C3H8); etanul (C2H6) etc. 
 Răcirea spaţiilor frigorifice. Spaţiile frigorifice pentru conservarea 
produselor pot fi răcite în două moduri: răcire directă şi răcire indirectă. 
 În sistemul de răcire directă, vaporizatorul instalaţiei frigorifice este 
amplasat chiar în spaţiul de răcire. Sistemul este simplu şi cu mare randament, dar 
are dezavantajul că scade umiditatea aerului, deoarece vaporii de apă se 
condensează şi se transformă în gheaţă la contactul cu serpentinele 
vaporizatorului. Sistemul nu poate fi aplicat în instalaţiile mari, deoarece în caz de 
fisuri ale conductelor agentul frigorigen invadează încăperea şi compromite 
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produsele. Din aceste motive, sistemul de răcire directă se aplică în încăperi cu 
volum redus (dulapuri frigorifice, camere frigorifice mici etc.). 
 În sistemul de răcire indirectă, spaţiile frigorifice se răcesc prin saramură, 
prin aer răcit sau prin sistemul mixt (saramură şi aer rece). În cazul sistemului de 
răcire cu saramură, vaporizatorul instalaţiei răceşte o soluţie necongelabilă de 
NaCl, CaCl2, MgCl2, soluţie ce poartă denumirea curentă de „saramură”. Soluţia 
răcită este pompată prin serpentinele de răcire amplasate pe pereţii sau tavanul 
încăperii unde se introduc produsele pentru răcire. 
 Conservarea cărnii prin frig se poate face prin două sisteme: refrigerarea şi 
congelarea. 
 

6.1.1. Refrigerarea cărnii 
 
 Refrigerarea cărnii constă în răcirea până în apropierea punctului 
crioscopic, când temperatura la os ajunge 0-40C. Tehnologia refrigerării depinde 
de specie, stare de îngrăşare, greutatea şi forma carcaselor, destinaţia cărnii etc. Ea 
urmăreşte reducerea modificărilor produse de microorganisme, prelungind 
rezistenţa cărnii proaspete. 
 După viteza de răcire, refrigerarea este de souă feluri: lentă şi rapidă. După 
mediul de răcire, refrigerarea se face în aer şi în lichide. 
Refrigerarea lentă. Se realizează în încăperi cu temperatura aerului în jur de 00C 
şi umiditatea de 90-95%. Carnea se introduce în sferturi sau jumătăţi, suspendată, 
după o prealabilă zvântare, sau direct în stare caldă. În mod practic, zvântarea se 
face în anticamera frigoriferului la +60C, când carnea ajunge în timp de 18 ore de 
la +300C la circa +100C. În cazul refrigerării lente. pierderile în greutate sunt mari, 
iar durata refrigerării este, în medie, de 30 de ore. Metoda asigură o bună 
maturare, însă este neeconomică. 
Refrigerarea rapidă. Este răcirea cărnii fără o prealabilă zvântare. Este metoda 
cea mai aplicată şi se realizează în tunele de refrigerare într-o singură fază sau în 
două faze. 
Refrigerarea rapidă într-o singură fază constă în introducerea cărnii proaspete în 
tunelul de refrigerare la temperatura de –10C şi umiditatea de 95%, la o viteză de 
circulaţie a aerului de 2-3 m/s. Durata refrigerării este de 20 de ore la carnea de 
bovine şi 15 ore la cea de porcine. 
Refrigerarea în două faze. În acest sistem, refrigerarea cărnii de bovine se 
realizează astfel: jumătăţile de carcasă se introduc în tunel la o temperatură de –40 
÷ -50 C, realizându-se în 3 ore o temperatură la suprafaţă de 00C, iar la os de 
aproximativ +2÷+40C. În faza a doua, carnea se menţine la temperatura de 00C, iar 
după aproximativ 16 ore temperatura la os ajunge la +40C. După refrigerare, 
jumătăţile se taie în sferturi. Refrigerarea rapidă în două faze a cărnii de porc se 
efectuează în acelaşi tunel. La început se introduce carnea în tunelul reglat la 
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temperatura de –8 - -100C şi la o viteză a aerului de 3-4 m/s, unde se ţine 2 ore, 
după care temperatura tunelului se echilibrează la 00C şi se menţine carnea în 
continuare cca. 12 ore, timp în care se realizează temperatura de +40C la os. 
Refrigerarea subproduselor. Subprodusele se refrigerează imediat după 
prelucrarea iniţială şi verificarea calităţii. 

Pentru refrigerare, organele se aşează în tăvi sau se agaţă în cârlige şi se 
introduc în tunele cu temperatura de –2÷–00C şi umiditatea 85-90%, unde se 
menţin 24 de ore. Dacă temperatura din încăpere este de –3 ÷ -80C, durata de 
refrigerare este de cca 4 ore. 
 Durata maximă de păstrare este de 3 zile. 
Refrigerarea păsărilor. Se poate realiza prin două metode: în aer sau prin imersie. 
Refrigerarea în aer se face prin metoda rapidă în modul următor: păsările se 
aşează pe cărucioare-rastel, care se introduc în tunelul de refrigerare la 
temperatura de –20C şi umiditatea aerului de 85-90%. După două ore, temperatura 
în interiorul carcasei ajunge la +20C. 

După refrigerare, păsările sunt duse în depozitul de refrigerare cu 
temperatura de 0÷+40C, unde se păstrează 3-6 zile. 
Refrigerarea prin imersie. Păsările se introduc în răcitorul rotativ Spin-Chillers, 
alimentat cu apă potabilă şi gheaţă-fulgi (0,5 kg gheaţă la 1 kg carcasă). În timpul 
trecerii prin bazin, păsările se răcesc la temperatura de +4÷+60C, apoi sunt agăţate 
din nou pe convierul de zvântare circa 20 de minute, după care se ambalează în 
cutii de carton sau individual în pungi din plastic. 

Prin acest procedeu se asigură un aspect comercial mai plăcut şi se obţine 
un scăzământ la refrigerare de 1,5%, faţă de 3% la refrigerarea în aer. Tehnologia 
de lucru trebuie să respecte toate măsurile de igienă, pentru a se preveni 
contaminarea cărnii în timpul imersării. 
Depozitarea. Carnea refrigerată se păstrează în încăperi frigorifice la o 
temperatură de –1 –00C, umiditate de 85% şi la o circulaţie moderată a aerului. 
Încărcătura pe metru liniar se recomandă să fie de 3-4 sferturi pentru carnea de 
vită, 4 semicarcase la carnea de porc şi 4 carcase pentru carnea de ovine. 

Durata de depozitare este de max. 21 zile pentru carnea de vită şi 15 zile 
pentru porc. 
Transportul carcaselor se face cu mijloace izoterme şi frigorifice, numai în stare 
suspendată. Ea trebuie să aibă temperatura la os de cel mult +40C, iar în interiorul 
vehiculului temperatura să nu depăşească +60C. 
Modificări la refrigerarea şi depozitarea cărnii. Cea mai importantă modificare 
este scăderea în greutate, aceasta fiind mai accentuată în primele zile şi este 
dependentă de o serie de factori, cum sunt: temperatura, gradul de umiditate şi 
viteza de mişcare a aerului; durata şi sistemul de refrigerare; mărimea bucăţilor 
etc. Pierderile în greutate la carnea refrigerată sunt prezentate în tabelul 4. 
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Tabelul 4 
Pierderile în greutate la depozitarea cărnii refrigerate 

Pierderi în greutate la depozitare (în%) după: Felul cărnii 
24 ore 48 ore 72 ore 

Bovine adulte 0,35-0,42 0,55-0,62 0,65-0,72 
Tineret bovine 0,45-0,50 0,65-0,70 0,75-0,80 
Carne de porc cu şoroci 0,20-0,30 0,40-0,50 0,50-0,60 
Carne de porc cu slănină 0,30-0,40 0,50-0,60 0,70-0,80 
Carne de ovine 0,40-0,50 0,60-0,70 0,70-0,80 
Carne de miel 0,50-0,60 0,70-0,80 0,90-0,100 

  
Deshidratarea superficială duce la modificarea culorii, datorată 

concentrării pigmenţilor (mio- şi hemoglobină) şi a oxidării acestora; de 
asemenea, modificările biochimice duc la îmbunătăţirea gustului şi a consistenţei, 
carnea bine refrigerată fiind suculentă şi fragedă. Nu apar modificări histologice, 
iar cele macrobiologice sunt neânsemnate, dacă s-au respectat parametrii igienico-
tehnologici, iar durata de păstrare este mică. 

 
6.1.2. Congelarea cărnii 

 
 Spre deosebire de refrigerare, congelarea asigură o conservare de lungă 
durată, datorită răcirii cărnii la o temperatură mult sub 00C, când apa de constituţie 
îngheaţă. Calitatea cărnii şi subproduselor congelate depinde de temperatura şi 
viteza de congelare. Acestea au influenţă asupra cantităţii, dimensiunilor şi 
uniformităţii repartiţiei cristalelor de gheaţă formate prin congelarea apei din 
ţesutul muscular. 

Dimensiunile cristalelor de gheaţă determină gradul de păstrare a 
integrităţii morfologice a ţesutului muscular, iar uniformitatea dispunerii acestor 
cristale influenţează viteza şi gradul de reversibilitate al ţesutului muscular după 
decongelare. Cu cât temperatura de congelare este mai scăzută, îngheţarea are loc 
mai rapid, apa şi coloizii din ţesuturi rămân în contact intim, iar cristalele de 
gheaţă sunt numeroase, dar reduse ca volum. Acest procedeu face ca fibra 
musculară să nu fie lezionată. 

În cazul unei congelări lente, cristalele de gheaţă sunt reduse ca număr, dar 
voluminoase şi ies în spaţiile dintre fibrele musculare, lezionându-le. Carnea se 
poate congela în carcase sau sub formă de carne tranşată (în blocuri, pachete etc). 
Congelarea în carcase. Se realizează cu sau fără refrigerare prealabilă. 
Congelarea cu refrigerare prealabilă. Carnea refrigerată la 0÷+40C se introduce în 
tunele de congelare, suspendată pe liniile aeriene. Gradul de încărcare este de 200-
300 kg/m2, în funcţie de specie. Temperatura de congelare este de –300C, cu 
viteza de circulaţie a aerului de 5 m/s. 

Congelarea se consideră realizată când temperatura în interiorul cărnii 
ajunge la –150C care, la carnea de bovine, este atinsă după 20-30 ore, iar pentru 
carnea de porc cu slănină, la 15-17 ore. 
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Congelarea directă, fără refrigerare sau într-o singură fază, se face la fel, doar că 
se elimină refrigerarea prealabilă. Prin această metodă creşte gradul de utilizare al 
spaţiului răcit, se reduce manopera de lucru şi se micşorează pierderile în greutate. 
Congelarea cărnii tranşate. În cazul congelării rapide în blocuri, după tranşarea 
şi dezosarea fiecărui sfert în parte, carnea rezultată se aşează în forme de aluminiu 
căptuşite cu folie de polietilenă. 

Congelarea se realizează în tunelele de congelare, la –350C, timp de 20 
ore, când temperatura cărnii ajunge la –180C. După congelare blocurile se scot, se 
ambalează în cutii de carton şi se stivuiesc în camere de depozitare la temperatura 
de –180C. 

Pentru consumul individual, se congelează carnea la pachete mici (0,2–1,0 
kg), în dulapuri congelatoare, la –350C, unde se menţin 4-5 ore, bucăţile de carne 
fiind învelite în celofan. 
Congelarea subproduselor. Se efectuează la fel ca şi carnea congelată în blocuri. 
Congelarea păsărilor. Pentru congelare, păsările ambalate în prealabil în folie de 
material plastic se aşează în lăzi sau cărucioare cu rafturi şi se introduc în tunelul 
de congelare la temperatura de –350C, umiditatea relativă a aerului de 95-98% şi 
la o viteză de circulaţie a aerului de 15 m/s. 

Durata congelării este, în medie, de 6 ore, fiind variabilă cu specia şi 
temperatura iniţială a carcasei. 
Metode moderne de congelare. Printre acestea, menţionăm: congelarea carcaselor 
în tunele de congelare cu efect combinat de radiaţie şi convenţie forţată; 
congelarea în flux continuu (în instalaţii pentru carnea preambalată, păsări, 
preparate şi semipreparate culinare), precum şi congelarea în azot lichid. 

Azotul lichid constituie o sursă de frigorii foarte importantă: 1 litru de azot 
(cu limita de –196 şi 00C) furnizează aproximativ 8o de frigorii. El a fost utilizat 
pentru supracongelarea cărnii încă înainte de anul 1971 în S.U.A. 
Depozitarea cărnii congelate. Carnea congelată se introduce în antrepozite 
frigorifice pe paleţi curaţi, în stive separate, pe specii. Carnea depozitată poate fi 
în prealabil ambalată în saci de pânză albă, curată sau în saci din folie de material 
plastic. Pe toată durata depozitării temperatura trebuie să fie de –18÷-200C, iar 
umiditatea aerului de 95-98%. 

Păsările congelate, ambalate în cutii de lemn sau carton, se pot păstra până 
la 6 luni. La palmipede, unde grăsimea se oxidează mult mai uşor, timpul de 
depozitare nu trebuie să depăşească 3-4 luni. 
Transportul produselor animaliere congelate se execută cu mijloace izoterme şi 
frigorifice, răcite în prealabil, iar produsele congelate trebuie să aibă în momentul 
încărcării temperatura la os sub –120C. 
Modificări la congelarea şi depozitarea cărnii. Cea mai importantă modificare a 
cărnii congelate este scăderea în greutate (tab. 5). 
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Tabelul 5 
Pierderile în greutate în timpul congelării cărnii (%) 

 
Pierderi în greutate (%) la temperatura de congelare de: Felul cărnii 
-12.....-140 C -180 C -230 C 

Carne de vită grasă 1,0 0,9 0,80 
Carne de vită cu îngrăşare medie 1,2 1,0 0,90 
Carne de oaie grasă 1 1,0 0,95 
Carne de oaie cu îngrăşare medie 1,2 1,1 1,00 
Carne de porc grasă 10,8 0,7 0,60 
Carne de porc slabă 0,9 0,8 0,70 
Carne de porc cu slănină 1,1 1,0 0,90 
Carne de găină 0,6 0,5 0,4 
Carne de gâscă 0,4 0,4 0,3 
Carne de raţă 0,4 0,3 0,2 
Carne de curcan 0,5 0,4 0,3 

 

În timpul depozitării, carnea congelată pierde în continuare din greutate. 
Pierderile sunt mai mari la începutul perioadei de păstrare; ele variază cu specia, 
starea de îngrăşare şi durata de păstrare (tab. 6). 

Carnea congelată în blocuri, ambalată în cutii de carton, după 12 luni de 
păstrare la temperatura de –8÷–100C pierde în greutate 0,15-0,25%. Din punct de 
vedere histologic, dacă congelarea a fost bine condusă nu se observă rupturi 
tisulare, iar chimic se petrec aceleaşi procese ca în carnea neconservată, însă, într-
o desfăşurare mult mai lentă. 

Tabelul 6 
Pierderile în greutate în timpul păstrării cărnii congelate 

Pierderile în greutate în (%) 
Durata de păstrare (n luni) 

Tipul cărnii 

1 2 3 4 5 6 

Pierderi 
totale 
(%) 

Carcasă de bovină grasă 0,61 0,45 0,31 0,24 0,19 0,13 1,19 
Semicarcasă de bovină 
grasă 

0,67 0,50 0,35 0,30 0,20 0,15 2,17 

Sfert de carcasă de 
bovină grasă 

0,72 0,56 0,32 0,28 0,19 0,12 2,29 

Carcasă de bovină medie 0,63 0,50 0,36 0,29 0,21 0,19 2,18 
Carcasă de bovină slabă 0,74 0,54 0,45 0,41 0,28 0,22 2,67 
Semicarcasă de bovină 
slabă 

0,98 0,82 0,70 0,53 0,46 0,37 3,76 

Carcasă de ovină grasă 0,87 0,53 0,37 0,32 0,29 0,20 2,58 
Carcasă de ovină medie 0,91 0,74 0,61 0,52 0,35 0,35 3,38 
Carcasă de ovină slabă 0,93 0,79 0,72 0,58 0,39 0,30 3,69 
Carcasă de porcină fără 
slănină  

0,48 0,19 0,15 - - - 0,82 

Găini (ambalate) 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,15 
Gâşte (ambalate) 0,30 0,21 0,14 0,10 - - 0,75 

 
 Modificările devin evidente şi cresc în intensitate după 4 luni de păstrare a 
cărnii, ajungând la valori limită după 9 luni de conservare. 
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Decongelarea cărnii. Este operaţia prin care se urmăreşte readucerea 
cărnii la starea iniţială. Carnea congelată în carcase se poate decongela prin 
metoda rapidă în aer, la temperaturi de 25-300C şi viteza aerului de 2-5 m/s, sau 
prin metoda lentă în aer, la temperaturi de 4-80C şi viteza aerului de 0,25-0,5 m/s. 
Cercetările din ţara noastră recomandă decongelarea semirapidă: temperatura 
aerului 150C, viteza sa de 4-5 m/s, umiditatea relativă 95-98%. 

 
6.2. Conservarea cărnii prin sărare 

 
 Sărarea cărnii este cea mai veche metodă de conservare, atestată şi în 
scrierile vechi, fiind folosită în general, împreună cu frigul. Ca metodă de sine 
stătătoare, se aplică la conservarea slăninii, a pastramei uscate de oaie şi a 
baconului. Se mai aplică şi la sărarea organelor, intestinelor, pieilor, a unor glande 
endocrine (pentru industria farmaceutică etc). De cele mai multe ori, sărarea este 
faza premergătoare în procesul de afumare sau de uscare, fiind aplicată la toate 
preparatele de carne, atât pentru conserve, cât şi amelioratoare a gustului. 

 
6.2.1. Acţiunea conservantă a sării 

 
Se explică prin mai mulţi factori care acţionează simultan. Astfel, prin 

dizolvarea sării în sucul muscular, presiunea osmotică creşte. Drept urmare, se 
produce o deshidratare a celulei microbiene urmată de pierderea vitalităţii 
acesteia. Pe de altă parte, prin acţiunea deshidratantă a sării asupra cărnii se 
modifică foarte mult condiţiile de mediu pentru microorganisme, devenind chiar 
improprii dezvoltării pentru unele. 

Alţi autori explică acţiunea conservantă a sării prin unirea ionilor Cl+şi 
Na+ cu substanţa proteică, la locul legăturii dipeptidice, formându-se un complex 
proteino-salin, rezistent la acţiunea germenilor proteolitici care acţionează la 
nivelul acestor legături. 

Acţiunea sării asupra bacteriilor, virusurilor şi paraziţilor depinde foarte 
mult de concentraţie: la o concentraţie de până la 5% sare activitatea bacteriilor nu 
este cu nimic stânjenită ci, din contră, unele specii sunt chiar stimulate. 

Unele bacterii patogene, mai ales forme sporulate, rezistă timp îndelungat 
la concentraţii destul de ridicate de sare, iar cisticercii la 12% sare sunt distruşi 
numai după 21 zile. De asemenea, virusurile şi mucegaiurile rezistă destul de bine 
la acţiunea sării. 
 Sarea se foloseşte, de obicei, în asociaţie cu azotatul de sodiu sau de 
potasiu, azotitul de sodiu, acidul ascorbic şi zahărul. În timpul procesului de sărare 
azotaţii sub influenţa bacteriilor denitrificante, se transformă în azotiţi. 

Sub acţiunea reductazelor şi hidrogenazelor bacteriene, în mediu acid, 
azotitul se transformă în oxid de azot. Oxidul de azot se uneşte cu hemoglobina 
sau cu mioglobina şi dă azoxihemoglobina care, prin sărare îndelungată sau 
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fierbere, se transformă în azoxihemocromogen sau azoximiocromogen – pigmenţi 
de culoare roşie stabilă. 

Azotiţii mai au şi proprietatea de a mări permeabilitatea ţesuturilor, 
precum şi o acţiune antioxidantă. În acelaşi mod acţionează şi acidul ascorbic, dar 
numai la temperaturi scăzute. Zahărul contribuie la stabilizarea culorii, atenuează 
gustul de sărat şi inhibă flora bacteriană de putrefacţie. 

Deoarece sarea conţine un număr destul de mare de microorganisme, se 
recomandă ca saramurile, înainte de întrebuinţare, să fie sterilizate. Operaţia se 
poate face prin trecerea saramurilor în strat subţire printr-un fascicul de raze 
ultraviolete. 
 

6.2.2. Metode de sărare 
 

În industria preparatelor din carne se folosesc trei metode de sărare: 
uscată, umedă şi mixtă. 
Sărarea uscată constă în sărarea produselor cu NaCl sau cu un amestec de sărare. 
Sărarea umedă se practică utilizând saramuri de o anumită concentraţie şi 
imersionarea produsului un timp anumit, sau injectarea de saramură având diferite 
grade de concentraţie, în funcţie de produsul supus sărării (tab. 7). 

Tabelul 7 
Concentraţia saramurii exprimată în grade Baumé 

Gade Baumé 
(0Bé) 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Kg sare/100 l 
apă 

16,3 17,7 19,1 20,5 22,0 23,5 25,0 26,7 28,2 30,0 31,6 

 
Sărarea mixtă constă în folosirea succesivă a ambelor metode. 
 Aparatura folosită la sărare se compune din: percolatorul de sare 
(dispozitiv pentru prepararea saramurilor); pompa de saramurare; aparatul de 
injectat saramura cu ace multiple şi maşina de malaxat, care realizează o înglobare 
mai bună a saramurii. Ca recipiente se folosesc bazinele de ciment sclivisit sau 
recipiente din material inoxidabil. 
 Metode moderne de sărare. Dintre acestea, fac parte sărarea prin 
deplasarea mecanică a saramurilor, barbotarea, saramurarea cu regenerare 
continuă, sărarea cu saramură caldă etc. 
 Modificări care au loc în carnea sărată. Prin sărare, culoarea cărnii se 
schimbă, iar consistenţa creşte datorită pierderilor în apă. În primele 8 zile de 
sărare carnea pierde până la 4,6% din greutate. Pierderile în substanţe proteice pot 
ajunge până la 3,5% mai ales la sărarea uscată. Aceste pierderi sunt mai 
accentuate la cărnurile slabe. 

La o sărare prea puternică fibra musculară îşi pierde reversibilitatea, azotul 
uşor hidrolizabil creşte, iar grăsimile şi unele proteine suferă modificări favorabile 
ce contribuie la îmbunătăţirea calităţilor gustative. 
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6.3. Conservarea prin afumare şi modificările produse 
 

În procesul de prelucrare a majorităţii preparatelor de carne, afumarea 
constituie o metodă ajutătoare de conservare a produselor. Fumul se 
întrebuinţează la conservarea produselor animaliere numai după ce acestea au fost 
mai întâi sărate, uneori uscate, fierte etc. Prin afumare se îmbunătăţesc calităţile 
gustative, aspectul şi se prelungeşte conservabilitatea produselor. 

 
6.3.1. Acţiunea fumului asupra produselor 

 
Fumul este un aerosol obţinut din arderea incompletă a lemnului sau 

rumeguşului, în care mediul dispers este aerul, iar faza dispersă este lichidă sau 
dolidă. 

În compoziţia fumului intră gaze (Co, CO2, CH4, H2, C2H4), acizi (acetic, 
formic, furanic), alcooli (metilic, etilic, izoamilic), cetone (acetona şi diacetilul), 
aldehide (formică, acetică, furfurolul, vanilina), gudroane uşoare (hidrocarburi 
aromatice, fenoli, crezoli, guaicol etc.) şi particule de cărbune ce formează partea 
solidă. Toate aceste componente exercită, în general, o acţiune bactericidă, 
antioxidantă şi aromatizantă, influenţând şi aspectul merceologic. 
Acţiunea bactericidă. Fenolii şi acizii sunt substanţele bactericide cele mai 
puternice din fum, deşi se găsesc într-o cantitate destul de redusă. Fenolii 
acţionează puternic asupra germenilor de Escherichia coli şi Bacillus proteus. 

Cu cât temperatura de afumare este mai ridicată şi umiditatea relativă mai 
scăzută, acţiunea bactericidă a fumului creşte. Temperatura ridicată favorizează 
coagularea proteinelor musculare, formă sub care sunt mai greu atacate de 
bacteriile de putrefacţie. 

Acţiunea bactericidă a fumului creşte în mediu acid. După afumare, 
microflora totală de pe suprafaţa unor preparate din carne (ceafă, muşchi file, 
jambon) se reduce de 5,4 ori la suprafaţă şi de 1,7 ori în profunzimea acestora. 
Acţiunea antioxidantă. Este datorată în cea mai mare parte fenolilor. Substanţele 
fenolice intră în reacţie cu radicalii liberi ai grăsimilor, încât produşii formaţi nu 
mai pot fi oxidaţi mai departe (sunt întrerupte reacţiile în lanţ). 
Acţiunea aromatizantă. Fumul îmbunătăţeşte calităţile gustative ale produselor, 
prin substanţele aromatizante pe care le conţine. Se consideră că aldehidele şi 
cetonele, şi în special unele aldehide aromatice (furfurolul şi vanilina), sunt 
principalele substanţe aromatizante din fum. La acestea se adaugă unii fenoli 
(guaiacolul şi metilguaiacolul), precum şi unii acizi. 
Acţiunea de colorare. Culoarea este indicele principal după care se apreciază 
gradul de afumare. Culoarea se datoreşte răşinelor aldehidofenolice care iau 
naştere şi se depun pe produs. Reacţia dintre fenol şi aldehida formică se produce 
numai la temperaturi ridicate, în momentul obţinerii fumului, iar pirocatehina şi 
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rezorcina (fenoli policiclici) se pot uni cu aldehidele la rece, pe suprafaţa 
produsului, reacţia fiind catalizată de de acidul formic. 

Culoarea produsului depinde de: natura lemnului, densitatea fumului, 
temperatura de afumare, umiditate, gradul de dispersare a fumului, viteza şi 
caracterul mişcării lui faţă de produs, felul membranei (cele groase se afumă mai 
bine decât cele subţiri). 

Afumarea produselor se realizează prin arderea substanţelor de afumare la 
suprafaţa substratului, de unde apoi difuzează în interiorul lui. 

Pentru a obţine produse afumate de calitate, este preferat lemnul de esenţă 
tare, (fag, stejar, ulm, mesteacăn); cel de răşinoase nu se acceptă, deoarece poate 
imprima produselor un gust acru sau amărui şi o culoare închisă, nedorită. 

 
6.3.2. Modificările produselor afumate 

 
Prin afumare, produsele suferă pierderi în greutate, precum şi unele 

modificări fizico-chimice şi structurale. Pierderile în greutate în timpul afumării 
variază în limite cuprinse între 6-12%. Ele sunt determinate de temperatură, 
umiditate, viteza aerului, caracteristicile produsului şi durata afumării. 

În urma afumării, cantitatea de nitriţi din produs scade cu aproximativ 
25%, scăderea fiind mai accentuată pe măsură ce temperatura de afumare creşte. 

Culoarea este roşie caracteristică, datorită amestecului de sărare şi 
temperaturii. La început, pH-ul la suprafaţă tinde spre acid din cauza acizilor din 
fum, dar mai târziu pH-ul se uniformizează în întreg produsul. 

Datorită componentelor fumului şi a temperaturii se produce o „umflare” a 
colagenului, ceea ce contribuie la creşterea suculenţei şi frăgezimii produsului. 

 
6.3.3. Metode şi instalaţii de afumare 

 
Metodele de afumare se clasifică după mediul în care se face afumarea, 

după temperatură şi după durata afumării. După mediul de afumare, distingem: 
afumarea prin curent de fum şi cu preparate lichide. 
Afumarea în curent de fum. Procedeul se realizează prin: afumarea cu fum cald 
(„hiţuire”), la o temperatură de +80÷+1000C, cu o durată de ½-3 ore; afumarea 
mijlocie (sau „cu fum intermediear”), la o temperatură de +20÷+350C, cu o durată 
de 12-18 ore şi afumarea cu fum rece, la +10÷+180C, cu o durată de 5-15 zile. 
Afumarea cu preparate lichide. Lichidul de afumare (condensatul de fum) se 
obţine prin piroliza lemnului de esenţă tare, uscat la +80÷+900C şi apoi supus 
distilării uscate, fracţionate. Amestecurile gudronoase se separă prin centrifugare, 
anihilându-se astfel substanţele cancerigene din fum. 

În unităţile de prelucrare a cărnii, afumarea produselor se realizează în 
afumătorii staţionare şi în afumătorii în care produsele se deplasează. Dintre 
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afumătoriile staţionare, menţionăm afumătoria tip „Atmos”, care este o instalţie de 
afumare şi fierbere, cu generator de fum centralizat. 

Dintre afumătoriile cu deplasarea verticală a produselor, subliniem 
afumătoria tip „turn”, folosită pentru afumarea mijlocie sau pentru afumarea la 
rece. Instalaţia este formată dintr-un turn de afumare, un lanţ transportor, rampe 
pentru produse plasate pe lanţul transportor, un mecanism de acţionare, un 
exhaustor şi un generator de fum. 

Instalaţia de afumare în câmp electrostatic aplică, pentru afumare, căldura 
produsă de radiaţii infraroşii în combinaţie cu depunerea electrostatică a fumului. 

Prin acest procedeu modern se realizează o accelerare a depunerii 
substanţelor din fum pe suprafaţa produsului. Extinderea acestui procedeu este 
limitată numai la anumite produse şi necesită investiţii mari. 

 
6.4. Alte metode de conservare a produselor animaliere 

 
Conservarea cu radiaţii ionizante. Radiaţiile ionizante folosite în conservarea 
produselor animaliere se referă la: radiaţiile electromagnetice (razele X) şi la 
radiaţiile de natură corpusculară (radiaţiile gamma şi cele beta). 

Radiaţiile ultraviolete, infraroşii, undele hertziene şi ultrasunetele nu fac 
parte din această categorie. 

Unitatea de măsură este Rad-ul = doză absorbită; Krad este de 1000 ori 
mai mult şi Mrad – 1 milion Rad. 
Conservarea cu raze ultraviolete. Datorită acţiunii bactericide pe care le au, 
razele ultraviolete au fost încercate la conservarea cărnii şi a laptelui. Ele au o 
putere mică de pătrundere, ceea ce face să nu se obţină decât o sterilizare de 
suprafaţă. Din această cauză, tratarea lapptelui se face în strat subţire. 

În industria alimentară, iradierile cu raze ultraviolete dau bune rezultate la 
sterilizarea meselor de lucru, a benzilor de transport, a utilajelor, a încăperilor şi, 
mai ales, la sterilizarea saramurilor 
Conservarea în gaze inerte. Pentru produsele de origine animală se foloseşte 
bioxidul de carbon şi azotul, combinate cu frigul. 
• Bioxidul de carbon. În frigorifere, la o concentraţie de 10% CO2, se reduce 

puterea de multiplicare a florei microbiene aerobe şi anaerobe. În concentraţii 
mai mari, acţiunea este şi mai pronunţată. 

• Gazele inerte. Se folosesc în special pentru mărirea duratei de conservare a 
produselor deshidratate, ambalate în cutii metalice închise ermetic, produse 
care au un conţinut mare de grăsime, cum ar fi laptele praf, praful de ouă şi 
altele, deoarece aceste gaze limitează posibilitatea de oxidare a grăsimilor. 
Pentru conservarea cărnii nu se recomandă depăşirea concentraţiei de CO2 
peste 20%, deoarece se modifică culoarea cărnii. Metoda nu a intrat în practica 
industrială, din cauza necesităţii de a asigura spaţii de depozitare etanşe. 
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ÎNTREBĂRI Capitol 6: 
 

1. La ce temperatură sunt distruşi paraziţii din genul Trichinella, în cazul 
conservării cărnii cu ajutorul frigului 
2. Cum se numeşte componenta agregatului de producere a frigului 
artificial, care are rolul de a trece agentul frigorific din starea gazoază, în 
cea lichidă 
3. Unde este amplasat vaporizatorul instalaţiei frigorifice, în cazul răcirii 
spaţiilor frigorifice prin sistemul direct de răcire 
4. Care este durata “refrigerării rapide într-o singură fază”, pentru carnea 
de bovine 
5. Care sunt parametrii (temperatură, umiditate şi durată) din tunele de 
refrigerare, în cazul refrigerării subproduselor 
6. Care sunt duratele maxime de depozitare, pentru cărnurile refrigerate de 
bovine şi porcine 
7. Ce temperatură trebuie realizată în interiorul cărnii, în cazul congelării 
carcaselor prin metoda cu refrigerare prealabilă 
8. Care sunt parametrii (temperatură, umiditate şi viteza curenţilor) în 
cazul congelării carcaselor de pasăre 
9. Care sunt pierderile în greutate ale cărnii congelate în blocuri, după 12 
luni de depozitare la -8…-10oC 
10. În ce constă “sărarea mixtă” 
11. Concentraţiile de până la 5% sare, afectează, sau nu, activitatea 
bacteriilor din carnea conservată prin sărare 
12. Care sunt pierderile în proteine ale unei cărni conservate prin sărare 
13. Pentru ce tipuri de produse, sărarea se utilizează ca metodă de 
conservare de sine stătătoare 
14. Care dintre componentele fumului au o puternică acţiune bactericidă, 
deşi se găsesc într-o cantitate redusă 
15. Ce acţiune exercită răşinele aldehidofenolice din fum, asupra 
produselor supuse afumării 
16. Care sunt pierderile de greutate ale unui produs supus afumării 
17. Cum se numeşte “afumarea cu fum cald, în curent de fum” 
18. Lichidele de afumare conţin, sau nu, amestecuri de gudroane 
19. Cum se realizează tratarea laptelui, în cazul conservării acestuia cu 
raze ultraviolete 
20. Ce gaze inerte se folosesc la conservarea cărnii 

 
TEME DE CONTROL: 
Factorii care determină compoziţia fumului 
Factorii care condiţionează conservarea cărnii cu ajutorul frigului 
 
REFERATE: 
Transformările cărnii conservate prin………….. 
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Cap. 7. TEHNOLOGIA PREPARATELOR  
OBŢINUTE DIN CARNE DE PORC 

 
În prezent, principalele preparate obţinute sunt: slănina, afumăturile 

mezeluril, unele specialităţi, conserve şi semiconserve. 
 

7.1. Tehnologia slăninii 
 
Slănina recoltată de la abator sau obţinută de la tranşare se poate utiliza, în 

funcţie de necesităţi, pentru consum, la prepararea mezelurilor sau la obţinerea 
unturii. 

Slănina destinată consumului ca atare, cât şi utilizării la preparatele din 
carne este supusă, după obţinere, conservării prin sărare. Tehnologia sărării şi 
prelucrării diferă în funcţie de destinaţia dată. 

Slănina, ca atare poate fi utilizată în alimentaţie sub formă sărată, afumată 
sau ca slănină ca boia. 

De asemenea, slănina deţine o pondere însemnată la unele sortimente de 
afumături cum sunt: costiţă şi piept afumat, kaizer, şuncă ardelenească etc. 
Slănina sărată. După recoltare, slănina se răceşte la +50C timp de 16-24 ore, după 
care se taie în bucăţi şi se fasonează, îndepărtându-se ganglionii şi eventualele 
infiltraţii de sânge. În timpul recoltării se va evita producerea de tăieturi 
transversale sau oblice numite şi „buzunare”, deoarece prezenţa acestora 
favorizează apariţia râncezirii. 

Bucăţile fasonate se sărează prin frecarea slăninii cu sare, mâna fiind 
protejată cu mănuşă de cauciuc. Sarea utilizată trebuie să aibă bobul de 2,5 mm şi 
să fie de bună calitate. 

După sărare, fiecare bucată se stivuieşte pe grătare din lemn, care în 
prealabil au fost presărate cu sare. Aşezarea slăninii se face cu şoriciul în jos. 
După fiecare rând de slănină se presară un strat subţire de sare. Înălţimea stivei 
poate ajunge până la 1,5-2 m, la o temperatură a camerei de +80C. 

După 7 zile, slănina se restivuieşte. La restivuire slănina se scutură de 
sarea veche şi se sărează din nou cu sare curată. Bucăţile de slănină care au fost 
deasupra  stivei vor reveni la baza stivei nou formată. 

Durata sărării este de 3 săptămâni, perioadă în care se fac două restivuiri. 
Cantitatea totală de sare utilizată trebuie să reprezinte 8% din greutatea iniţială a 
slăninii. După sărare slănina se depozitează în spaţii frigorifice la +2÷+40C, unde 
poate fi păstrată cel mult 3 luni, sau este supusă procesului de afumare, pentru a se 
obţine slănina afumată. 
Slănina cu boia. Materia primă o constituie slănina de la guşă şi de pe burtă, după 
ce a fost sărată timp de 6-8 zile. După sărare, slănina se scutură de sare şi se spală 
cu apă caldă, iar apoi se fierbe timp de ½ oră la 750C. 
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La sfârşitul procesului de fierbere, slănina se scoate, se spală cu apă caldă 
pentru a îndepărta urmele de grăsime topită, după care se introduce în apă rece, în 
vederea răcirii. În continuare, produsul se răceşte în frigorifer la +2÷+40C timp de 
12 ore, după care se pudrează uniform cu boia de ardei dulce. Păstrarea se face la 
o temperatură de cel mult +100C. 
Slănina pentru mezeluri. Slănina se taie în bucăţi de 100-200 g şi se sărează cu 
1,5-2% sare, după care se depozitează la +40C, cel puţin 24 ore. 

 
7.2. Tehnologia şi clasificarea mezelurilor 

 
Prin „mezeluri” se înţeleg preparatele obţinute din prelucrarea cărnii tocate 

în amestec cu diferite condimente, introduse în membrane de protecţie, naturale 
sau artificiale. Produsul este supus, funcţie de sortiment, diferitelor procedee de 
tratare termică cum sunt: zvântarea, fierberea, afumarea, uscarea etc, prin care se 
asigură conservarea şi unele caracteristici organoleptice. 
Materiile prime şi auxiliare. În funcţie de sortimentul preparat, materia primă o 
constituie: carnea, slănina, organele şi subprodusele comestibile. Utilizarea 
materiilor auxiliare conferă produselor particularităţile specifice de gust, miros, 
aromă, palatabilitate, contribuind la creşterea gradului de conservabilitate. Din 
această grupă fac parte condimentele, membranele şi sfoara. 
Condimentele se clasifică în ingrediente minerale (sarea, azotatul şi azotitul de 
sodiu sau de potasiu şi amestecul poliforfaţilor de sodiu) şi organice 
(condimentele propriu-zise şi zahărul). Dintre condimente, menţionăm: usturoiul, 
piperul, boiaua de ardei iute sau dulce, enibaharul, cimbrul, foile de dafin, 
măghiranul, cuişoarele, coriandrul, nucşoara, chimenul, ceapa etc. Felul şi 
cantitatea ingredientelor utilizate diferă în funcţie de produsul preparat. 
Membranele pot fi: naturale sau artificiale. Indiferent de natura lor, acestea trebuie 
să fie: elastice, rezistente la umplere, să suporte tratamente termice şi să fie 
semipermeabile. Aceste condiţii sunt îndeplinite de membranele naturale. 
Membranele artificiale mai folosite sunt cele de tip „naturin” şi „cutisin”, de 
origine animală, iar de origine vegetală, celofanul. 
Sfoara se utilizează la legarea membranelor şi batoanelor în vederea prelucrării 
termice, menţinerii formei şi rezistenţei preparatului. 
Materialele de ambalare sunt reprezentate de: hârtie pergaminată sau imitaţie folie 
de material plastic: celofan şi cutii de carton sau de masă plastică. 
Aparatură şi utilaje. În dotarea secţiilor de preparare a mezelurilor, sunt necesare 
următoarele: utilaje de tranşare, dezosare şi tocare a cărnii (linii de tranşare, 
granduri, cântar, Wolf, cuter); moară pentru măcinarea condimentelor, utilaje 
pentru omogenizarea amestecului şi introducerea compoziţiei în membrane 
(malaxor, spriş), afumătorie, sursă termică şi frigorifică, magazie şi depozit. 
Necesarul de utilaje şi spaţiu se calculează în funcţie de capacitatea prevăzută. 
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7.2.1. Procesul tehnologic de obţinere a mezelurilor din carne de porc 
 

În linii generale, procesul tehnologic de preparare a mezelurilor cuprinde 
următoarele etape de lucru: tranşarea şi alegerea cărnii; prepararea şi maturarea 
bradtului şi a şrotului; alcătuirea şi omogenizarea compoziţiei; umplerea 
membranelor; prelucrarea termică; etichetarea şi depozitarea produselor. 
Tranşarea şi alegerea cărnii. Carcasele introduse în fabricaţie se tranşează şi 
dezosează pe calităţi, în funcţie de specie, astfel: carne fasonată pe calităţi; oase cu 
şi fără valoare; grăsime şi flaxuri. 
Prepararea bradtului. Bradtul ca parte componentă a mezelurilor, are rolul de liant 
al compoziţiei introdusă în membrană. Bradtul se obţine prin tocarea fină a cărnii 
la cuter, până ce capătă aspectul unei paste fine, omogenă şi lipicioasă. El se poate 
prepara din carne caldă şi din carne rece, zvântată, refrigerată sau după congelare. 

Bradtul din carne caldă se obţine după tocarea mai întâi la „Wolf” prin sită 
cu ochiuri de 2-3 mm şi apoi la cuter, când se adaugă amestecul de sărare cu efect 
lent sau rapid de maturare. După ce cuva a făcut 2-3 rotaţii, se adaugă progresiv 
apă cu gheaţă până când pasta capătă aspectul lucios şi devine lipicioasă la mână. 

Bradtul obţinut se pune în tăvi sau în granduri şi se depozitează pentru 
maturare la 0-40C. Durata maturării este de 16-72 ore, în cazul folosirii 
amestecului de sărare cu efect lent (amestec tip A) şi 8-10 ore la 6-80C, după ce se 
utilizează amestecul cu efect rapid de maturare (amestec tip B). 

Amestecul de sărare tip „A” este format din: 100 kg sare măcinată, 0,8 kg 
azotat de sodiu (silitră, nitrat) şi 0,2 kg azotit de sodiu (nitrit). Din acest amestec 
se introduc, la 100 kg carne, 2,4 kg în sezonul rece şi 2,7 kg în sezonul cald. 

Amestecul de sărare tip „B” conţine, la 100 kg sare, 0,5 kg azotit de sodiu. 
Din acest amestec se folosesc 2,6 kg la 100 kg carne. Pentru a se deosebi 
amestecul de sarea obişnuită, se adaugă în timpul omogenizării 0,2 kg boia de 
ardei, care îi conferă astfel o nuanţă gălbuie. 

Bradtul de carne rece se obţine din carnea zvântată, refrigerată, 
decongelată sau maturată ca şrot. El se prepară la fel ca cel din carnea caldă, cu 
deosebirea că pe lângă amestecul de sărare se adaugă 0,5% poliforfat de sodiu, iar 
carnea se maturează ca şrot. Bradtul se utilizează imediat. 

În timpul omogenizării la cuter, se adaugă o cantitate de apă cu fulgi de 
gheaţă reprezentând 25-32% din greutatea cărnii. 
Prepararea şrotului. Carnea destinată obţinerii şrotului se taie, după fasonare, în 
bucăţi de 0,2-1,3 kg, iar apoi se omogenizează la malaxor cu amestecul de sărare, 
după care se trece la maturat la 40C. Maturarea se realizează în 3-4 zile, dacă se 
foloseşte amestecul de sărare tip „A”, sau 24-36 ore, dacă se foloseşte amestecul 
tip „B”. În cazul că este necesar să se micşoreze timpul de maturare, carnea se 
maturează tocată la „Wolf” cu sită, ale cărei ochiuri au diametrul de 20 mm. 
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Carnea astfel pregătită poate fi utilizată la obţinerea bradtului, sau tocată grosier la 
dimensiunile prevăzute în fişa tehnologică a fiecărui sortiment. 
Alcătuirea compoziţiei. Materiile prime necesare (bradt, şrot, slănină, condimente) 
se cântăresc la scoaterea din depozitele de păstrare sau maturare, fiind aduse pe 
linia de fabricare. Ele se folosesc în proporţiile prevăzute de normative pentru 
fiecare sortiment. În funcţie de specificul produsului, compoziţia poate fi formată 
numai din bradt, amestec de bradt cu şrot sau numai din carne maturată ca şrot. 
Omogenizarea compoziţiei se face cu malaxorul. Durata malaxării este diferită, în 
funcţie de caracteristicile pastei şi tipul malaxorului. Condimentele se introduc, 
înainte de malaxare, în bradt sau în şrot. 
Utilizarea membranelor. Această etapă cuprinde următoarele faze: pregătirea 
membranelor pentru umplere, umplerea propriu-zisă, legarea şi aranjarea 
batoanelor pe rame. Cantitatea de membrane pregătită trebuie să fie utilizată în cel 
mult două ore, pentru a se evita alterarea lor. Pregătirea membranelor constă din 
înmuierea acestora. Umplerea membranelor se face mecanizat, cu ajutorul 
maşinilor de umplut numite „şpriţuri”. După modul funcţionării, şpriţurile pot fi: 
manuale, mecanice şi automate, iar după felul de acţionarepot fi hidraulice şi 
pneumatice. La introducerea în membrane, compoziţia se presează bine, pentru a 
nu rămnâne goluri de aer a căror prezenţă provoacă alterarea produsului. 
Legarea batoanelor se face la capete, după umplere. Unele sortimente se leagă şi 
transversal, precum şi longitudinal, conform instrucţiunilor tehnologice. 
Aşezarea batoanelor se face, după legare, prin agăţarea lor pe suporturi cu 
secţiunea dreptunghiulară, după care se trece la aranjarea acestora pe rame. 
Prelucrarea termică. În general, prelucrarea termică include mai multe faze: 
afumarea caldă; fierberea; răcirea şi afumarea rece. Prin acest proces se asigură 
conservabilitatea şi caracteristicile organoleptice ale preparatelor (tab. 8). 
• Afumarea caldă (sau „hiţuirea”) se realizează în două etape, care constau în 

zvântarea membranei şi afumarea caldă propriu-zisă. Zvântarea se realizează 
în celule de afumare caldă, timp de 10-30 minute, la temperatura de 
+45÷+750C, în funcţie de membrane şi sortimentul produs. Afumarea propriu-
zisă (numită şi „hiţuire”) se face la temperatura de +75÷+950C, timp de 20-60 
minute în funcţie de produs, diametrul batonului şi natura membranei. Datorită 
hiţuirii se obţine o pasteurizare a produsului, rumenirea membranei şi o uşoară 
coacere, fapt care determină îmbunătăţirea calităţilor organoleptice. 

• Fierberea este specifică fiecărui sortiment. Ea începe cu temperatura de 
+800C, după care se coboară treptat la +75÷+700C. Durata fierberii variază în 
funcţie de diametrul batoanelor, având grijă ca în interiorul produsului să se 
atingă +65÷+700C pe toată durata fierberii. Procedeul asigură îmbunătăţirea 
frăgezimii şi a suculenţei şi continuă pasteurizarea începută prin hiţuire. 
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• Afumarea rece (sau afumarea propriu-zisă) se aplică la mezelurile 
semiafumate, la unele salamuri de durată şi în cazul afumăturilor. Operaţia de 
afumare poate să dureze 3-10 zile, la temperatura de +8÷+120C. Prin acest 
proces creşte rezistenţa la păstrare, se îmbunătăţesc caracteristicile 
organoleptice şi se asigură aspectul merceologic. În timpul afumării şi 
fierberii, produsele, aşezate pe beţe şi rame, nu trebuie să se atingă între ele. 

Tabelul 8 
Durata procesului de prelucrare termică a unor mezeluri 

Durata prelucrării termice (min/0C) 
Afumare 

Denumirea 
produsului Zvântare 

caldă rece 
Fierbere 

Parizer 30 
45-750 

40-60/ 
75-950C 

- 90-210 
73-750C 

Crenvurşti 10-15 

45-750C 
20-30 

75-950C 
- 10-20 

72-750C 
Polonez 15-25 

45-750C 
30-50 

75-800C 
- 40-50 

72-750C 
Lebăr - - - 60 

700C 
Tobă - - - 120-180 

75-800C 
Salam italian - 25-30 

75-950C 
12 ore 

15-400C 
60-120 
72-750C 

Salam Bucureşti 25-35 
45-750C 

35-45 
75-950C 

12 ore 
15-400C 

60-120 
72-750C 

Salam vânătoresc 25-35 
45-750C 

35-45 
75-950C 

12 ore 
15-400C 

60-120 
72-750C 

Cracauer - 40-60 
75-950C 

12 ore 
15-400C 

90-210 
750C 

Salam de vară 25-30 
45-750C 

35-45 
75-950C 

24 ore 
14-500C 

60-90 
72-750C 

Poiana şi Victoria - 20-30 
75-950C 

12 ore 
15-400C 

90-150 
750C 

Torpedo 30-40 
45-750C 

40-50 
75-950C 

6-8 ore 
15-400C 

60-120 
72-750C 

Salam rusesc 25-30 
45-750C 

25-45 
75-950C 

24 ore 
15-400C 

 

Salam de Sibiu 48 ore 
8-100C 

- 
- 

96 ore 
8-100C 

 

Ghiudem şi Babie 48 ore 
12-140C 

Uscare  5-10 zile 
14-160C 

 

Răcirea se aplică numai prospăturilor şi se realizează sub jet de apă rece sau prin 
imersie, timp de 15-30 minute. Răcirea nu trebuie să fie exagerată, deoarece 
temperatura prea scăzută provoacă pierderea luciului membranei. Datorită şocului 
termic produs prin scăderea bruscă a temperaturii sub +370C, se împiedică 
dezvoltarea germenilor şi se previne zbârcirea membranei. 
Etichetarea. Se face după finalizarea procesului tehnologic, specificându-se: 
denumirea întreprinderii; denumirea produsului; standardul sau norma internă; 
data fabricării. 
Depozitarea se face diferenţiat, astfel: prospăturile se păstrează la temperaturi 
cuprinse între 0-50C. Spaţiile de depozitare trebuie să asigure o umiditate scăzută, 
ventilaţie bună şi luminozitate redusă. Beţele pe care sunt agăţate batoanele (pe 
care au fost fixate în procesul tehnologic) se aşează pe stelaje metalice, asigurând 
un spaţiu între batoane de 5-7 cm. 



 
 

42

7.2.2. Clasificarea mezelurilor 
 

Deşi prezintă o gamă sortimentală largă, mezelurile se clasifică în funcţie 
de caracteristicile compoziţiei din membrane şi după particularităţile procesului de 
prelucrare termică, în 3 categorii: mezeluri fierte („prospături”); salamuri 
semiafumate; salamuri de durată. 
 Mezelurile fierte. Din această categorie fac parte preparatele obţinute pe 
bază de bradt, prelucrate termic prin hiţuire şi fierbere, ca: parizer, crenvurşti, 
polonez şi preparate obţinute pe bază de organe şi subproduse comestibile, 
prelucrate termic numai prin fierbere, ca: tobe, lebervurst, caltaboş etc. (tab. 9). 

Tabelul 9 
Caracteristicile compoziţiei unor mezeluri proaspete 

Compoziţia chimică (%) Denumirea 
produsului 

Compoziţie Condimente la 
100 kg (g) Apă Grăsime 

Parizer Bradt calit. I   70% 
Slănină           30% 
Cecum de bovine sau ovine 

Piper        50 
Nucşoară  30 
Boia dulce 50 
Usturoi      50 

66 30 

Polonez Bradt calit. I   78% 
Slănină           22% 
Maţe subţiri (bovine, porcine) 

Piper        50 
Boia dulce 50 
Usturoi      100 

66 28 

Crenvurşti Bradt calit. I   70% 
Slănină           30% 
Maţe subţiri (porcine) 

Piper        50 
Nucşoară  30 
Boia dulce 50 
Usturoi      50 

66 30 

Cârnăciori 
extra 

Bradt calit. I    65% 
Carne de porc  35% 
Maţe subţiri de bovine 

Piper        100 
Boia dulce 200 
Usturoi      100 

67 25 

Lebervurst 
(„lebăr”) 

Ficat                 21% 
Slănină grasă     7% 
Splină                5% 
Carne cap porc  54% 
Inimă şi rinichi  10% 
Grăsime de supă  3% 
Bereguş sau rotocoale 

Piper          100 
Nucşoară      15 
Ienibahar      30 
Maioran        30 
Zahăr          200 
Ceapă          300 

58 25-38 

Caltaboş 
alb 

Ficat 20%, inimă 15%, 
plămâni 30%, slănină 15%, 
orez. Bumbar de porc, maţe 
subţiri de vită 

Ceapă          500 
Piper           150 
Cimbru         50 

67 15 

Tobă Carne cap porc 80%, limbă de 
porc 5%, şorici 15%. Vezică, 
funduri, stomac de porc. 

Piper           180 
Usturoi        200 
Ienibahar      50 

Fără normativ 

 

 Durata de păstrare poate fi de maximum 48 ore, la temperaturi până la 
+100C şi de 14 zile, la temperatura de 0-40C. 
 Mezelurile semiafumate. Preparatele din această categorie au compoziţia 
alcătuită din bradt şi carne şrot tocată la diferite dimensiuni, în funcţie de reţeta 
tehnologică. Proporţia dintre bradt, şrot, slănină, felul şi cantitatea de condimente, 
cât şi diametrul membranelor utilizate diferă în funcţie de sortiment (tab. 10). 

Prelucrarea termică se realizează prin afumare caldă, urmată de fierbere şi 
afumare rece. Din această grupă fac parte salamurile: Italian, Rusesc, Cracauer, 
Vânătoresc, Victoria, Poiana, torpedo etc. Depozitarea se face la +5÷+160C, 
păstrarea fiind prelungită până la 45 zile. 
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Tabelul 10 
Caracteristicile compoziţiei unor salamuri semiafumate 

 
Compoziţia chimică 
(%) 

Denumirea 
produsului 

Compoziţie Condimente la 
100 kg (g) 

Apă Grăsime 
Salam italian Bradt calit. a II-a 25%, carne de vită 

calit. I 15%, carne de porc 35%, 
slănină tare 25%. Rotocoale de vită 

Piper      200 
Ienibahar  30 
Usturoi     50 

51 22-42 

Salam 
Bucureşti 

Bradt calit. I 30%, carne de vită calit. 
II 20%, carne de porc 30%, slănină 
tare 20%. Maţe cusute 

Idem 55 20-31 

Salam rusesc Bradt calit. I 30%, carne de porc 
50%, slănină tare 20%. Rotocoale sau 
maţe cusute 

Piper      200 
Ienibahar  50 
Usturoi    100 

49 25-35 

Salam 
vânătoresc 

Bradt calit. a II-a 30%, carne de vită 
calit. II 20%, carne de porc 25%, 
slănină tare 15%. Funduri 

Piper        150 
Usturoi    100 
Coriandru  20 
Ienibahar   30 

52 20-35 

Cracauer Bradt calit. a II-a 35%, carne de vită 
calit. I 20%, carne de porc 25%, 
slănină tare 15%. Funduri 

Piper        120 
Usturoi    150 
Boia          50 
Coriandru  20 

60 15-20 

Torpedo Bradt calit. a II-a 35%, carne de vită 
calit. I 10%, carne de porc 30%, 
slănină tare 25%. Vezici de bovine 
sau de porc 

Piper      100 
Ienibahar  40 
Usturoi    80 
Boia           50 

56 15-38 

Salam Poiana Bradt calit.I 20%, pulpă de porc 65%, 
slănină 15%. Funduri 

Piper      200 
Ienibahar  50 
Usturoi    100 

60 -35 

Salam 
Caraiman 

Bradt calit. I 30%, carne de vită calit. 
I 15%, carne de porc 30%, slănină 
tare 15%. Rotocoale 

Piper      100 
Ienibahar  50 
Usturoi    100 
Boia         200 

40 30-50 

 

 Mezelurile de durată. Spre deosebire de celelalte două categorii, 
mezelurile de durată nu sunt supuse procesului de fierbere, iar altele nici 
procesului de afumare. Conservarea lor se asigură pe baza deshidratării şi 
proceselor fermentative care se produc. Din această categorie fac parte: salamul 
de Sibiu, ghidemul şi babicul (tab. 11). 

Tabelul 11 
Caracteristicile compoziţiei unor mezeluri de durată 

Compoziţia chimică (%) Denumirea 
produsului 

Compoziţie Condimente la 
100 kg (g) Apă 

 
Grăsime 

Salam de 
Sibiu 

Carne pulpă      65% 
Piept şi fleică    15% 
Slănină              20% 
Maţe naturale sau cutisin 

Piper alb    260 
Usturoi         35 
Ienibahar      75 
Zahăr          180 

20 48 

Ghiudem Carne de oaie sau capră 80% 
Carne de vită calit.I        20% 
Maţe subţiri de vită 

Chimion     250 
Boia iute     250 
Piper           150 
Nucşoară      50 
Ienibahar      50 
Cuişoare       50 

30 Fără 
normativ 

Babic Carne de oaie sau capră 50% 
Carne de vită calit.I        50% 
Rotocoale de vită 

Ardei iut   1500 
Usturoi       150 

28 Fără 
normativ 
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 Depozitarea se face în spaţii curate, aerisite, la +5÷+180C şi pot fi păstrate 
până la 3 luni. 
 

7.3. Tehnologia afumăturilor 
 
 Din categoria afumăturilor fac parte; slănina afumată; jambonul afumat (cu 
os sau fără os); muşchiul file şi ceafa afumată; ciolane, picioare şi oase afumate; 
pastrama. 

Principalele etape ale procesului tehnologic sunt: fasonarea, sărarea şi 
maturarea, spălarea după sărare, legarea şi zvântarea produsului, afumarea, răcirea 
şi depozitarea produsului, afumarea, răcirea şi depozitarea. Conservarea acestor 
sortimente este bazată pe acţiunea combinată a sării şi a fumului (tab. 12). 

Tabelul 12 
Durata timpului de sărare la unele semifabricate (zile) 

Semifabricatul Durata Semifabricatul Durata 
Muşchi de vită pentru pastramă 3-4 Muşchi de porc (file, muşchi ţigănesc) 4-6 
Pulpe şi spate de porc 6-8 Ciolane poerc, coaste porc 3-4 
Şorici de porc 4 Căpăţâni porc 4 
Oase mici şi graf 4 Limbă 3 
Slănină 21 Piept (sărare uscată) 21 
Costiţă (sărare uscată) 21 Piept (sărare mixtă) 15 

 
Slănina afumată. Materia primă o constituie slănina sărată de pe spinare şi părţile 
laterale, provenită de la porcii care nu au depăşit vârsta de 1 ½ ani. 

Procesul tehnologic. După terminarea sărării, bucăţile de slănină se scutură 
de sare şi se taie în bucăţi dreptunghiulare cu greutatea de 0,5-1,5 kg, după care se 
fasonează, se leagă şi se spală cu apă călduţă. După spălare, bucăţile de slănină se 
agaţă pe beţe şi se introduc în granturi cu apă rece timp de 1 oră, apoi se scot şi se 
aşează pe rame pentru scurgere timp de 1-2 ore, apoi se introduc în celulele de 
afumare. Afumarea se face la +25÷+350C, timp de 48 ore, după care produsele se 
lasă să se răcească în celule şi apoi se trec în depozit. 
Pieptul şi costiţa afumate. Materia primă o constituie treimea mijlocie şi 
inferioară a coastelor şi regiunea sternului. Costiţa include oasele, musculatura şi 
slănina de acoperire, cu sau fără şorici, iar pieptul fără osul stern. 

Procesul tehnologic. Regiunea se taie în bucăţi cu lungimea de 40-60 cm, 
lăţimea de 6 cm la costiţă şi 15 cm pentru piept. Bucăţelele se fasonează, se aşează 
în bazine cu şoriciul în jos şi se sărează după acelaşi procedeu ca slănina. După 5-
7 zile se toarnă o saramură cu concentraţia de 22-25% sare, în care este ţinută încă 
5-8 zile. După sărare şi maturare bucăţile se leagă, se spală sub jet de apă sau în 
granduri, se aşează în rame şi se introduc la zvântat în tunelul de afumare, timp de 
30-60 minute, pentru zvântare. 

Afumarea se face mai întâi la +50÷+600C, până ce produsul capătă o 
culoare gălbuie, apoi la +30÷+350C, timp de 24 ore, după care se trece în depozit. 
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Jambonul afumat. Materia primă o constituie pulpa de porc tranşată, fără oasele 
bazinului. La jambonul cu os, pulpa trebuie să prezinte şi primul rând de oase 
tarsiene. 

Procesul tehnologic. Pulpa se fasonează la partea superioară, de aşa 
manieră ca să i se dea o formă rotundă. În cazul jambonului fără os se 
îndepărtează oasele, cu excepţia ciolanului, iar pulpa se fasonează până capătă o 
formă ovoidală. Astfel pregătite, pulpele se injectează cu saramură în concentraţie 
de 22% (180 Bé). Cantitatea de saramură introdusă trebuie să reprezinte 5% din 
greutatea pieselor. Piesele injectate se stivuiesc în bazine şi se acoperă cu 
saramură în concentraţie de 16% (140 Bé), timp de 6-7 zile. După saramurare, 
pulpele se scot şi se trec la frigorifer pentru scurgere şi maturare, unde sunt ţinute 
4-6 zile la +4÷+50C, apoi se spală pentru îndepărtarea excesului de sare şi se leagă 
la extremitatea ciolanului. La jambonul fără os, după spălare, se îndepărtează 
ciolanul, iar musculatura se rulează cu şoriciul în exterior. Produsul se fasonează 
şi se leagă circular cu sfoară, la intervale de 1 cm, după care se face şi o legătură 
longitudinală, se atârnă pe beţe şi se lasă la zvântat circa 2 ore. Afumarea se face 
la +15÷+400C, timp de 2-3 zile, până se obţine o culoare brun-roşiatică 
pronunţată. Depozitarea se face la +100C, în spaţii curate aerisite şi întunecoase. 
Muşchi filé şi ceafă afumată. Materia primă o constituie musculatura cervicală 
dorso-lombară. Ceafa se obţine din musculatura cervicală de la occipital până la 
linia dintre vertebrele 5-6 dorsale, iar muşchiul filé în continuare, până la linia 
care delimitează penultima şi ultima vertebră lombară. 

Procesul tehnologic. Ceafa, împreună cu muşchiul filé, nedetaşate, se 
fasonează, se răcesc şi se injectează cu saramură în cantitate de 10% din greutatea 
lor. Concentraţia saramurii injectate trebuie să fie de 17,7% (150 Bé). Produsele 
injectate se introduc în bazine cu saramură de 140 Bé unde se ţin 4 zile, asigurând 
astfel maturarea şi sărarea. După terminarea procesului de sărare-maturare, 
muşchiul şi ceafa se scot şi se lasă să se scurgă 24 ore. După acest interval de timp 
se spală cu apă caldă, se detaşează, se leagă fiecare la unul din capete şi apoi se 
agaţă pe beţe, pentru zvântare, timp de ½-1 oră, după care se trec la afumat. 
Afumarea se face la +350C, timp de 16 ore, iar depozitarea în aceleaşi condiţii şi 
la jambon. Randamentul faţă de materia primă introdusă în fabricaţie este de 68-
70% la ambele produse. 
Ciolane, picioare şi oase afumate. Ciolanele de porc sunt reprezentate de rasolul 
anterior şi posterior, iar picioarele reprezintă extremitatea membrelor de la 
genuncji şi de la jaret, dezongulate şi curăţate de păr. Oasele afumate pot fi: oase 
graf şi oase mici. Oasele graf reprezintă şira spinării cu vertebrele cervicale, 
vertebrele dorsale şi treimea superioară a coastelor, după detaşarea cefei şi 
muşchiului; oasele mici sunt reprezentate de spată, oasele bazinului şi oasele 
membrelor, după îndepărtarea cărnii. 
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Procesul tehnologic. Ciolanele şi picioarele se curăţă de păr, se răcesc, iar 
apoi se injectează cu saramură de 150 Bé în proporţie de 8-10% din greutate, după 
care se trec în bazine cu saramură de 140 Bé, timp de 3-4 zile. După saramurare se 
scot din bazin şi se lasă la scurs: ciolanele 10-12 ore, iar picioarele 2-3 ore. 
Ambele sortimente se spală cu apă caldă şi se leagă. Produsele se agaţă pe beţe şi 
se introduc timp de ½ oră în granduri cu apă rece, după care se scot şi se aşează pe 
rame la scurs timp de o oră. Oasele graf şi oasele mici se pun direct în saramura 
din bazine unde se ţin 3 zile, după care se scurg 2-3 ore, se leagă, se ţin în 
granduri cu apă rece ca şi ciolanele, după care se scot şi se pun pe rame pentru 
zvântat, timp de 2 ore. Afumarea acestor sortimente se face la +15÷+400C, timp 
de 12 ore oasele şi picioarele, iar ciolanele 16 ore. 
Pastrama de porc. Produsul se obţine din muşchiul pulpei. 

Procesul tehnologic. Pulpa se dezosează fără rasol, se alege carnea, se 
fasonează de grăsime şi ţesut conjunctiv, după care se taie în felii cu lungimea, de 
20-35 cm şi lăţimea de 6-10 cm, iar grosimea de 3-4 cm. Bucăţile se trec prin 
„baiţ” alcătuit din 2,5 kg sare, 2,5 kg usturoi, 0,350 kg piper, 0,600 kg boia de 
ardei şi 0,150 kg zahăr, pentru 100 kg carne. Baiţul se obţine prin adăugarea de 
puţină apă în amestecul menţionat. Carnea „băiţuită” se pune în granduri sau în 
bazine, turnându-se deasupra soluţia rămasă, după care se lasă pentru maturare şi 
sărare 3-4 zile la temperatura de +4÷+60C. 

Afumarea se face prin „hiţuire” la +95÷+1100C, timp de 2-2 ½ ore, având 
loc totodată şi o coacere.După hiţuire produsul se răceşte timp de 12-16 ore la 
+4÷+60C. Randamentul realizat este de 65-67%. 
Pastrama de oaie. Se prepară din carne de oaie. După sacrificare carcasele se 
refrigerează, apoi se scot oasele, mai puţin sternul, primele două coaste, radisul, 
ulna şi tibia. Se fac crestături în masele musculare mai bogate, apoi se freacă bine 
cu sare şi se aşează în bazinul de sărare, unde se ţin 4-8 zile. Se scot din bazin, se 
spală cu apă rece, se desărează 8-10 ore, se întind pe rame şi se lasă la zvântat şi 
uscat 1-10 zile, în funcţie de gradul de deshidratare urmărit. Pastrama sărată şi 
uscată se depozitează în magazii răcoroase, agăţate pe beţe. 

Produsul finit are culoarea brună, iar este grăsimea cenuşie. Pe secţiune, 
culoarea cărnii este brună, iar a grăsimii albă-gălbuie. Mirosul şi gustul sunt 
specifice, de oaie. La fel se obţine şi pastrama de capră. 

 
7.4. Tehnologia specialităţilor 

 
În categoria specialităţilor pot fi încadrate următoarele preparate: muşchiul 

ţigănesc; şunca presată; baconul şi semiconservele. Producerea acestor sortimente 
este posibilă numai în secţii de prelucrare prevăzute special cu utilajele necesare 
fabricării fiecărui produs. 
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Conservabilitatea şi calităţile organoleptice ale preparatelor se datorează 
acţiunii combinate a sărării, afumării şi pasteurizării, în funcţie de tehnologie. 
Muşchiul ţigănesc. Produsul se obţine din muşchii cervicali şi dorsolombari, după 
detaşarea lor de coloana vertebrală şi coaste. 

Procesul tehnologic. Muşchiul şi ceafa obţinute după tranşare şi finisare se 
injectează cu saramură, având concentraţia de 150 Bé. Cantitatea de saramură 
injectată trebuie să reprezinte 8-10% din greutatea cărnii. Muşchii se introduc 
după injectare în bazine cu saramură de 140 Bé, timp de 4 zile, pentru maturare şi 
finalizarea procesului de sărare. După acest interval se scot şi se depozitează în 
frigorifer la +4-+60C, timp de 24 ore, pentru scurgere, după care se fasonează şi se 
leagă. Pentru legare muşchiul se îndoaie la mijloc, suprapunându-se exact ambele 
capete şi se crestează la îndoitură. În funcţie de dezvoltarea carcasei, bucăţile pot 
avea o lungime de 20-60 cm. Astfel suprapuse, bucăţile se leagă odată 
longitudinal, iar apoi transversal în spirală, la distanţa de 1-3 cm; se agaţă pe beţe 
şi se supun procesului de fierbere. 

Fierberea se face în czane la +80÷+1000C în primele 30 minute şi apoi la 
+80-+820C încă 1-2 ½, în funcţie de grosimea bucăţilor. În tehnologia clasică, 
după fierbere, muşchiul se introduce într-o baie cu sânge, după care este supus 
procesului de afumare. Afumarea se face prin „hiţuire” la +75÷+950C, timp de o 
oră, până ce produsul capătă o culoare roşcat-castanie sau brun-roşcată, în cazul 
produselor trecute prin baia cu sânge. După afumare, produsul se răceşte la +4-
+60C, timp de 10-12 ore. Depozitarea se face la 0-40C, timp de cel mult 3 zile, sau 
12 ore dacă temperatura este de max +100C. Randamentul obţinut este de 63-65%. 
Muşchi Azuga. Produsul se obţine după aceeaşi tehnologie ca şi muşchiul 
ţigănesc, cu deosebire că nu se mai execută legarea şi trecerea prin baia de sânge. 
Pentru imitarea urmelor de sfoară, muşchiul, după maturare şi fasonare, se 
introduce la fierbere în prese care imprimă aspectul legăturilor de sfoară. Prin 
acest procedeu se face economie de manoperă, de sfoară, asigurându-se şi 
creşterea randamentului la 64-66%. 
Şunca presată. Materia primă o constituie pulpa şi spata provenite de la porcii 
pentru carne, sacrificaţi în stare bună de întreţinere. Produsul mai este cunoscut şi 
sub denumirea de „Şuncă de Praga”. 

Procesul tehnologic. Pulpele se tranşează cu oasele bazinului, iar spatele 
cu osul braţului, după care se fasonează şi se răcesc. Conservarea se asigură prin 
injectarea intramuscular şi arterial a unei soluţii de saramură de 180 Bé, în 
cantitate de 5% din greutatea fiecărei piese, după care se introduc în bazinul cu 
saramură de 140 Bé, timp de 7-14 zile, pentru maturare. După maturare piesele se 
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scot şi se stivuiesc pe grătare în frigorifer la +4-+50C, pentru scurgere, timp de 4-6 
zile, apoi se spală cu apă călduţă şi se zvântă timp de 1-2 ore. În continuare, se 
face dezosarea, îndepărtarea flaxurilor şi excesului de grăsime. În cazul că se 
prelucrează fără şorici, slănina de acoperire se fasonează până ce stratul ajunge la 
grosimea de 1-2 cm. După fasonare, urmează introducerea la prese. Punerea în 
forme şi presarea se fac prin introducerea fiecărei piese în forme metalice, 
aşezându-se cu partea externă în jos şi cu fibrele musculare orientate în lungul 
presei. După aşezarea cărnii se pune capacul, se presează şi se pune la fierbere. 

Fierberea se face la +820C, timp de o oră, pentru fiecare kg de produs 
existent în formă. După terminarea fierberii se apasă capacul formei din nou, 
presându-se şunca, iar formele se trec în depozitul frigorific la 0-50C, timp de 12-
16 ore, după care se procedează la scoaterea din forme. Scoaterea din forme se 
face prin introducerea acestora, după răcire, în apă caldă. Pentru economie de 
combustibil la nivelul secţiei se procedează la căptuşirea formelor cu folie de 
plastic sau cu celofan, nemaifiind nevoie de încălzire pentru scoaterea din forme. 
Ambalarea şi etichetarea produsului se execută după scoaterea din forme. 
Depozitarea se face la temperatura de 0-50C. 
Baconul. Noţiunea de „bacon” este un cuvânt de origine engleză care semnifică 
„slănină, costiţă sau carne de porc afumată”. 

Materia primă o constituie carcasa porcilor din rasele ameliorate de carne 
în special rasele Landrace şi Marele alb, crescute, hrănite şi prelucrate în condiţii 
speciale de fermă şi de abator. Animalele se sacrifică la vârsta de 6-7 luni, când au 
greutatea vie de 70-90 kg, iar grosimea stratului de slănină la spinare este de 3-3,5 
cm. Porcii trebuie să fie la culoare albă, fără pete pe suprafaţa pielii. 

Procesul tehnologic. Principalele etape ale procesului tehnologic de 
obţinere a baconului sunt: prelucrarea de abator şi clasarea carcaselor; refrigerarea 
şi fasonarea; sărarea; maturarea; sortarea; ambalarea şi afumarea. 

Prelucrarea de abator se face prin opărire şi depilare, urmate de pârlire 
specială la 800-12000C, timp de 15-30 secunde, apoi de spălare, eviscerare şi 
despicarea carcasei. Despicarea se face cu ajutorul unui satâr, începând de la 
coadă către cap, având grijă ca semicarcasele să rămână unite numai prin rât. 

După controlul sanitar-veterinar se îndepărtează rinichii, osânza şi se 
execută clasarea după greutatea celor două jumătăţi, astfel: calitatea I, cu greutatea 
între 60-72 kg; calitatea a II-a, între 72-80 kg şi calitatea a III-a, între 54-60 kg. 

Refrigerarea şi fasonarea carcaselor. După clasare, carcasele se trec în sala 
de zvântare timp de 8-10 ore la 4-60C, iar apoi la frigorifer timp de 24 ore. În 
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timpul depozitării la frigorifer carcasele sunt întinse cu ajutorul unor cârlige prinse 
de mebrele anterioare şi de urechi. 

Fasonarea se execută după refrigerare şi constă în detaşarea capului, 
secţionarea membrelor anterioare de la genunchi, înlăturarea vertebrelor cervicale, 
a sternului, a oaselor bazinului muşchilor psoaşi şi a spetelor. În spaţiul rămas 
după scoaterea spetei se introduce un săculeţ cu sare în greutate de 100g. În 
continuare, se îndepărtează resturile de osânză şi franjurile de carne. 

Sărarea se face în doi timpi: prin injectare şi prin saramurare. Soluţia 
folosită este formată din 25-30% sare, 0,25% azotat de sodiu, 0,10% azotit de 
sodiu şi 5% zahăr. Injectarea se execută în 25-30 puncte repartizate în regiunile cu 
ţesut muscular bogat, aşa cum rezultă din figura 2.74. Cantitatea de saramură 
injectată trebuie să reprezinte 6-8% din greutatea semicarcasei. Saramurarea se 
face în bazine, timp de 4-6 zile. 

Carcasele se aşează în stive, cu faţa internă în sus. La aşezare se presară 
câte 0,5 kg sare pe faţa superioară a fiecărei semicarcase. Ultimul rând de 
semicarcase se aşează cu şoriciul în sus, apoi se pun scânduri de fag şi greutăţi, 
după care se introduce saramura aşa încât să depăşească cu 10 cm nivelul cărnii. 
Temperatura depozitului de saramurare trebuie să fie de +4-+60C. 

După saramurare se extrage saramura, se pasteurizează şi se 
recondiţionează pentru o nouă utilizare. Semicarcasele se spală sub jet de apă 
rece, se pun la scurs 24 ore, după care se trec la maturat. 

Maturarea se realizează în încăperi cu temperatura de +40C, timp de 6 zile, 
carcasele fiind stivuite câte 3 bucăţi. La fiecare 2 zile carcasele se restivuiesc. În 
urma maturării, produsul capătă frăgezimea caracteristică. 

Sortarea se face după terminarea maturării, în funcţie de cerinţele 
beneficiarului. 

Criteriile şi condiţiile de clasificare solicitate de majoritatea ţărilor 
importatoare sunt prezentate în tabelul 13. 

Tabelul 13 
Criteriile de clasificare a baconului 

 
Grosimea slăninii cu şorici (cm) la: Dimensiunile minime 

ale carcasei (cm): 
 

Calitatea 

grebăn spinare şale lungimea lăţimea 

Greutatea 
semicarcaselor 

(kg) 

AA sub 4,0 sub 2,0 sub 2,0 78 34 30-35 

A1 sub 5,0 sub 3,0 sub 2,8 75 35 26-30 

A2 sub 5,5 sub 3,5 sub 3,3 73 37 22-26 
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 Ambalarea se face în saci de iută sau de pânză, introducându-se câte 4 
semicarcase de aceiaşi clasă şi greutate, fiecare balot etichetându-se. Astfel 
ambalat, produsul poate fi păstrat cel mult 4-5 zile, la 40C. 
 Afumarea se face de către beneficiar. Procesul afumării se poate face la 
35-400C, timp de 30-40 ore, sau la 20-300C, timp de 3-4 zile. 
Semiconservele. Ca şi baconul, semiconservele sunt produse a căror calitate 
depinde în foarte mare măsură de calitatea animaleleor şi de respectarea cu 
stricteţe a procesului tehnologic. 

Produsul se obţine prin ambalarea cărnii în recipienţi metalici, după ce a 
fost supusă în prealabil la anumite tratamente fizico-chimice, iar după închiderea 
cutiilor s-a realizat o pasteurizare a conţinutului la 70-750C. Datorită pasteurizării, 
limita de păstrare trebuie să fie de cel mult 6 luni, la temperatura de 0-40C. 
 Procesul tehnologic. Tehnologia generală de fabricare a diferitelor 
sortimente de semiconserve cuprinde următoarele etape: pregătirea materiilor 
prime; sărarea, malaxarea şi maturarea cărnii; umplerea şi închiderea cutiilor; 
pasteurizarea şi răcirea; depozitarea şi etichetarea. 
 Pregătirea materiilor prime. Carcasele utilizate pentru semiconserve 
trebuie să provină de la porci din rase de carne, sacrificaţi la greutatea de 90-120 
kg, la care suprafaţa ochiului de muşchi să fie de 28-37 cm2, jambonul să 
reprezinte 23-25% din greutatea semicarcasei, iar cantitatea de carne 65%. 
Adaosul de melasă sau zahăr brut la amestecul de concentrare, în ultima zi de 
furajare, asigură creşterea rezervelor de glicogen în muşchi şi garantează 
desfăşurarea normală a procesului biochimic în timpul prelucrării. 
 În pregătirea materiilor prime se disting următoarele faze: tranşarea şi 
dezosarea, sortarea cărnii şi pregătirea soluţiilor de injectare. 

 Tranşarea şi dezosarea cărnii se fac în 4 porţiuni anatomice: spată; pulpă; 
antricot; pieptul dezosat. După dezosare carnea se fasonează de grăsime şi 
aponevroze, sortându-se, pe grupe de muşchi, în 2-3 nuanţe de culoare. 

Fasonarea. Cantitatea de carne obţinută după fasonare trebuie să reprezinte 
17-18% din greutatea carcaselor după cum urmează: pulpa 6,5-7,5%; spata 4-5%; 
muşchii dorso-lombari 2,5-3,0%; alte bucăţi fasonate 3,5-4,0%. 

Pe măsura fasonării şi sărării, carnea este pusă în granduri inox, cântărită şi 
trecută pentru 2-3 ore în frigorifer la temperatura de 0-40C, până la sărare. 

Sărarea se realizează prin injectarea unui amestec de saramură care poate 
să conţină: 23-25% sare; 4,5-7,0% polifosfaţi; 0,5-2,0% zahăr; 0,04-0,08% azotat 
de sodiu; 0,07-0,15% azotit de sodiu şi 0,15-0,20% erisorbat de sodiu. 
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Utilizarea polifosfaţilor asigură creşterea capacităţii de hidratare şi legătura 
între bucăţile de carne; zahărul măreşte frăgezimea şi suculenţa, azotatul şi 
azotitul de sodiu conferă menţinerea culorii, iar erisorbatul îmbunătăţeşte 
potenţialul de oxido-reducere în fibra musculară. 

Cantitatea de saramură injectată trebuie să reprezinte următoarele valori, 
pe porţiuni; spata 8%; pulpa şi muşchii spinării 10-15%; pieptul 9%. Pe banda de 
transport a injectorului se mai poate adăuga 1,3% sare. 

Malaxarea şi maturarea asigură difuzarea uniformă a saramurii, creşterea 
vitezei de sărare, îmbunătăţirea culorii, gustului şi consistenţei. Malaxarea se face 
sub vid în 3 etape, astfel: imediat după injectarea cărnii şi apoi de două ori, la un 
interval de 24 ore, perioadă în care carnea se păstrează în granduri la frigorifer la 
temperatura de 2-60C. Durata unei malaxări este de 8-10 minute, în funcţie de 
sortiment. După ultima malaxare carnea trebuie introdusă în cutii în cel mult 30 de 
minute. Nu se recomandă menţinerea la frigorifer peste 48 ore, întrucât conduce la 
pierderi de greutate şi deprecierea calităţii. 

Umplerea cutiilor se face manual, prin cântărirea şi aşezarea cu atenţie a 
cărnii în forme sau direct în cutie, astfel ca bucăţile să fie orientate cu fibra în 
lungul cutiei şi presate, fără să rămână goluri care favorizează colectarea sucului. 
Închiderea cutiilor se face sub vacuum în instalaţii speciale. 

Pasteurizarea şi răcirea se realizează în autoclave speciale. În prealabil, 
cutiile se aşează în coşul autoclavului după o anumită tehnică, în funcţie de forma 
acestora. Durata pasteurizării variază după mărimea cutiilor, dar ea trebuie să 
asigure o temperatură de 700C în centrul produsului, timp de cel puţin 10 minute. 

Fiecare tip de cutie şi sortiment se pasteurizează după o tehnică specifică. 
Răcirea se face pe o durată de 2-4 ore, prin introducerea şi circularea apei reci în 
autoclav. Depozitarea şi etichetarea au loc după răcire şi ştergerea cutiilor. În 
vederea depozitării, cutiile se ung şi se aşează pe loturi în depozit, la 0-40C. 
Etichetarea se face înainte de livrare. 

Sortimente de semiconserve. Principalele sortimente produse în ţara 
noastră sunt: 
-“Ham” se obţine din carnea de pulpă şi spată (şuncă la cutie). 
-“Pork Shoulder” este sortimentul obţinut din carnea de la spată. 
-“Pork Loin” se obţine din muşchii dorso-lombari. 
-“Chopped Ham” are compoziţia formată din 70% carne de la pulpă şi 30% bradt. 
-“Chopped Pork” conţine 70% carne de fasonare şi 30% bradt. 
-“Cooked Pork” este o semiconservă numai cu carne din pulpă. 
-“Luncheon Meat” conţine carne tocată sub 3 mm. 
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Cap. 8. TEHNOLOGIA PREPARATELOR  
OBŢINUTE DIN CARNE DE PASĂRE 

 
Principalele sortimente preparate industrial din carnea de pasăre sunt: pui 

fiert şi afumat, ruladă, pastramă şi cârnaţi de pasăre. Aceste produse se 
caracterizează prin valoare nutritivă şi dietetică ridicată datorită conţinutului în 
substanţă uscată şi proteine, aşa cum rezultă din tab. 14. 

Tabelul 14 
Caracteristicile compoziţiei unor preparate din carne de pasăre (%) 

Produsul Componenţii 
Picorom Ruladă Pastramă 

Apă 62-65 62-66 60-62 
Proteine 25-27 26-29 27-29 
Grăsime 5-7 4,5-6,5 6-8 
Săruri minerale 1,8-2,0 1,6-2,0 2,0-2,2 
pH 5,8-6,2 5,8-6,5 5,8-6,5 

  
Pui fiert şi afumat. Produsul este comercializat sub denumirea de „Picorom” (pui 
conservat românesc). Materia primă o constituie carcasele de pui de calitatea I,, cu 
greutatea de 800-1500g. 
 Procesul tehnologic. Principalele faze ale fluxului tehnologic sunt: 
fasonarea carcaselor; injectarea cu saramură; introducerea în fileu; saramurarea; 
drenarea; afumarea caldă; fierberea; colorarea; afumarea rece; zvântarea şi răcirea. 
 Fasonarea carcaselor constă în îndepărtarea eventualelor resturi de organe, 
a excesului de grăsime de la cloacă, a vârfurilor aripilor de la prima articulaţie şi a 
glandei uropigiene. 
 Injectarea cu saramură se face numai în regiunile cărnoase de la: pulpe, 
piept şi aripi. Saramurarea utilizată are o concentraţie de 150 Bé, iar cantitatea 
introdusă prin injectare trebuie să reprezinte 3,5% din greutatea carcasei. 
Saramura mai conţine, la 100l apă, 300 g azotat de sodiu şi 150 g azotit de sodiu. 
 Introducerea în fileu are ca scop legarea strânsă a carcasei şi conferirea 
aspectului merceologic, pentru a pune în evidenţă musculatura pectorală şi a 
pulpelor. Legarea se face cât mai strâns la capete, încât carcasei să i se dea o 
formă ovoidală, fără spaţii între corp, pulpe şi aripi. 
 Saramurarea se face prin introducerea produsului aranjat pe beţe în bazine 
inox, timp de 24-48 ore, la temperatura de +4-+60C. În acest interval, odată cu 
sărarea, se realizează şi maturarea. Saramura din bazin are aceiaşi concentraţie ca 
şi saramura de injectare, dar, în plus, poate fi condimentată cu soluţia utilizată 
pentru fierbere. Drenarea este operaţia prin care se asigură scurgerea excesului de 
saramură. Această fază se realizează în decurs de 3-4 ore. 
 Afumarea la cald este precedată mai întâi de zvântare, 15-25 minute la 
+45-+750C, urmată de hiţuire la +900C, timp de 45 minute. 



 
 

53

 Fierberea se realizează în bazine, timp de 30 minute, la +80....+900C. 
Soluţia de fierbere conţine, la 100 l apă, următoarele ingrediente şi condimente: 
soluţie de saramură 150 Bé, 3,5 kg; câte 250 g foi de dafin; cimbru; coriandru; 
boabe de piper şi enibahar. 
 Colorarea se face în bazine cu apă fierbinte, timp de 15-20 minute, care 
conţin la 100 litri apă, 25 g tartrazină şi 10 g eritrozină. 
 Afumarea la rece se face timp de 4-6 ore la +300C, fiind precedată de 
zvântare timp de o oră. Răcirea se realizează în camere bine aerisite, cu 
temperatura sub +10-+120C. 
 Depozitarea se face la temperatura de +2-+60C, în camere semiobscure, 
bine ventilate şi curăţate. 
 Randamentul: cantitatea de produs finit reprezintă 67-71% din materia 
primă introdusă în fabricaţie. 
Rulada de pui. Produsul se obţine din musculatura pulpelor şi a pieptului. 
 Procesul tehnologic. Fluxul de producţie cuprinde, în general, aceleaşi faze 
ca şi la produsul „picorom”, dar cu unele deosebiri. Materia primă se obţine din 
tranşarea şi dezosarea pieptului şi pulpelor de calitatea a II-a. Carnea dezosată este 
spălată şi fasonată, îndepărtându-se franjurile pielii, grăsimea şi tendoanele. 
 Obţinerea batonului se poate realiza prin coaserea a două pulpe, sau prin 
introducerea cărnii în membrana de protecţie: 
• procedeul prin coaserea pulpelor se caracterizează prin productivitate mai 

scăzută a muncii, deoarece pulpele sunt cusute manual. Pentru obţinerea 
batonului se cos două pulpe cu pielea la exterior, iar în interiorul lor se 
introduc bucăţile de piept rulate; 

• rulada în membrane se obţine prin introducerea pulpelor şi pieptului, rulate, în 
membrane de protecţie. 

Legarea şi injectarea batonului se face la capete şi longitudinal cu sfoară, 
sau introducându-se în fileu, după care se injectează cu saramură în proporţie de 
3,5% din greutatea acestora. Fiecare baton cântăreşte între 300-500 g. 

Sărarea şi maturarea se fac după injectare prin introducerea batoanelor în 
soluţia de saramură timp de 24 ore, la +4-+60C. Soluţia de saramură are 150 Bé şi 
conţine, la 100l apă: 17,7kg sare; 350g azotat de sodiu; 250g azotit de sodiu şi 125 
g zahăr. La 10 l saramură se adaugă 1 l ceai de condimente pregătit din 10 l apă în 
care s-au fiert: 100g foi de dafin; 100g piper boape; 100g coriandru şi 50g cimbru. 

Zvântarea se face timp de 4-8 ore, la +80-+900C. 
Fierberea produsului se realizează într-o baie de condimente, cu sau fără 

colorant, timp de o oră, la +80-+820C. În cazul când colorarea se face separat, 
după fierbere produsul se introduce în soluţia de colorare, la +800C, timp de 15 
minute. Această soluţie conţine, la 100 l apă: 25g tartrazină, 25g eritrozină şi 10g 
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boia alimentară de culoare roşie sau brună. În soluţia de fierbere se introduce o 
pungă cu condimente, revenind câte 230g foi de dafin, coriandru şi cimbru/100 l. 

Afumarea la rece se face timp de 4-6 ore, la +300C, după care produsul se 
depozitează la +2-+60C, până la livrare. 

Randamentul: poate oscila între 57-62% produs finit, faţă de materia primă 
introdusă în fabricaţie. 
Pastrama de pasăre. Materia primă pentru obţinerea produsului o constituie 
carnea rezultată din dezosarea pulpelor şi pieptului de la păsări tinere şi adulte de 
bună calitate şi chiar a carcasei în totalitate. 

Procesul tehnologic. Principalele faze de lucru în prepararea pastramei 
sunt: tranşarea şi dezosarea porţiunilor; sărarea şi maturarea cărnii; „băiţuirea”; 
zvântarea; afumarea prin „hiţuire”; răcirea şi depozitarea produsului. 

Tranşarea şi dezosarea se fac în pulpe şi piept, sau carcasa se dezosează în 
totalitate, lăsând pielea aderentă la musculatură. Bucăţile de carne se leagă 
separat, sau în grup, cu sfoară. 

Sărarea şi maturarea se fac prin „băiţuire”, timp de 36-48 ore, în încăperi 
cu lumină obscură, la temperatura de +4-+60C. Amestecul de băiţuire este format 
din 2 kg amestec de sărare rapid, 2,5 kg usturoi, 2,5 kg boia dulce şi 0,4 kg zahăr, 
toate la 100 kg carne. Zvântarea urmează după băiţuire, timp de 2 ore, după care 
se trece la afumarea produsului prin „hiţuire” la +90....+1100C, timp de 3-4 ore. 

Răcirea se realizează în camere bine ventilate, cu o temperatură de +4-
+60C, timp de 10-12 ore, urmată de depozitare. 

Randamentul: 71-74%. 
Cârnaţii de pasăre. Baza materie prime o constituie carnea obţinută de la 
dezosarea carcaselor de pasăre adulte, din rasele uşoare. Pe lângă carne, se 
utilizează în anumite proporţii bradtul de vită şi slănina tare: bradtul asigură 
legarea compoziţiei şi frăgezimea, iar slănina contribuie la îmbunătăţirea 
suculenţei şi particularităţilor de aromă ale produsului. 

Procesul tehnologic. Carnea rezultată după dezosarea carcaselor se 
maturează 48 ore la +4...+60C, cu amestec rapid de sărare. După maturare, carnea 
se toacă la Wolf împreună cu slănina. Bradtul maturat şi condimentele, 
omogenizate la cuter, se introduc la malaxor pentru amestecare împreună cu 
carnea şi slănina tocată, după care se trece la umplerea membranelor. 

Componenţa pastei este alcătuită, în general, din 70-75% carne de pasăre, 
10% bradt de vită şi 15% slănină. La 100 kg materie primă se utilizează 3 kg 
amestec de sărare, 200 g piper, câte 100 g usturoi şi boia dulce, 30 g enibahar. 
Membranele trebuie să aibă diametrul de 32-36 mm. 

Afumarea la cald este precedată de o zvântare la fum cald timp de 15-25 
minute, la +45-+750C, după care se execută afumarea propriu-zisă la +75-+950C, 
timp de 20-25 minute şi apoi fierberea la +72-+750C, timp de 30-40 minute, fiind 
urmată de afumarea la rece timp de 4 ore, la +25-+350C. 

Depozitarea reclamă aceleaşi condiţii ca şi mezelurile semiafumate. 
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ÎNTREBĂRI Capitol 7 şi 8: 
 
 

1. La ce conţinut de sare trebuie sărată “slănina pentru mezeluri” 
2. Care sunt materialele auxiliare folosite la fabricarea mezelurilor 
3. Care componentă a mezelurilor are rolul de liant a compoziţiei introduse în 

membrane 
4. Cum se realizează afumarea la cald (hiţuirea) mezelurilor din carne de 

porc 
5. Care sunt “mezelurile fierte” obţinute din organe şi subproduse 

comestibile şi prelucrate termic prin fierbere 
6. Care este materia primă din care se obţine “Jambonul afumat” 
7. Ce culoare trebuie să se realizeze la finalul afumării, în cazul “Jambonului 

afumat” 
8. Care este “randamentul” faţă de materia primă introdusă la fabricaţie, în 

cazul obţinerii de “Muşchi file” şi “Ceafă afumată” 
9. Ce tip de afumare se aplică la produsul “Pastramă de porc” 
10. Care este diferenţa de tehnologie dintre “Muşchiul de Azuga” şi 

“Muşchiul ţigănesc” 
11. Care este durata etapei de “fierbere” efectuată la +82oC, în cazul obţinerii 

“Şuncii presate” 
12. Care sunt rasele de porci utilizate cel mai frecvent pentru obţinerea de 

“bacon” 
13. Care este cantitatea de saramură injectată la fiecare semicarcasă, în 

tehnologia de obţinere a “bacon-lui” 
14. Care sunt principalele etape de flux tehnologic în obţinerea 

semiconservelor 
15. Ce temperatură de pasteurizare trebuie asigurată în centrul produsului, în 

tehnologia de obţinere a semiconservelor de carne 
16. Cum se numeşte operaţiunea prin care se asigură un aspect merceologic 

carcaselor utilizate pentru obţinerea “Puiului fiert şi afumat” 
17. Care este materia primă din care se fabrică “Rulada de pui” 
18. Care este durata operaţiunii de afumare la rece, efectuată la +30oC, 

specifică tehnologiei de fabricaţie a “Ruladei de pui” 
19. Prin ce procedeu se realizează sărarea şi maturarea cărnii utilizate la 

obţinerea “Pastramei de pasăre” 
20. Care este compoziţia pastei utilizate pentru obţinerea “cârnaţilor de 

pasăre” 
 
TEME DE CONTROL: 

1. Criterii de clasificare a mezelurilor 
2. Materiale auxiliare utilizate în fabricarea mezelurilor 

REFERATE: 
1. Tehnologia de fabricaţie a sortimentului………….. 
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Partea a II-a 
TEHNOLOGIA PEŞTELUI ŞI A PRODUSELOR 

DERIVATE 
 

Cap. 9. Importanţa peştelui în alimentaţia umană 
  

În alimentaţia umană, peştele deţine o pondere însemnată, el asigurând 12-
15% din totalul proteinelor consumate. Carnea de peşte prezintă calităţi 
organoleptice deosebite şi o înaltă valoare nutritivă, conferită de conţinutul ridicat 
în proteine complete, de lipidele cu grad mare de nesaturare, de vitaminele lipo şi 
hidrosolubile, precum şi de sărurile minerale conţinute. 

În comparaţie cu carnea de bovine, cea de peşte prezintă o digestibilitate 
proteică foarte ridicată. Viteza de digerare a cărnii de peşte este mare, pentru că 
durata ei de staţionare în stomacul omului este de numai 2-3,5 ore, faţă de 3,5-5 
ore cât este cazul la cea de vită; s-a demonstrat că secreţia de suc gastric este mai 
abundentă la o alimentaţie exclusivă cu peşte, iar sucul gastric este mai bogat în 
enzime digestive, comparativ cu situaţia înregistrată la consumul de carne de vită. 

Gradul de asimilare al peştelui proaspăt este de circa 97%, faţă de numai 
90% în cazul peştelui sărat, la care proteinele au grad mai scăzut de asimilare. Şi 
nivelul de asimilare a grăsimilor de peşte este superior altor tipuri de grăsimi, 
fiind de 96,4-97,0%; acest fenomen este explicat de caracterul acizilor graşi, care 
sunt predominant polinesaturaţi. Prin introducerea în raţia alimentară a produselor 
care conţin grăsimi de peşte se reduce simţitor riscul apariţiei aterosclerozei şi a 
îmbolnăvirii ţesutului vascular cardiac, prin puternicul efect hipocolesterolemiant 
al acizilor graşi respectivi; în acest fel, scade nivelul colesterolului şi al lipidelor 
din sânge prin reducerea activităţii colesterol-transferazei, se împiedică coagularea 
sângelui şi se micşorează riscul formării cheagurilor de sânge. 
 Produsele acvatice contribuie la consolidarea sănătăţii, dar şi la prevenirea 
îmbolnăvirilor şi a proceselor de îmbătrânire. Astfel, consumul de 2-3 
ori/săptămână a peştelui drept fel principal de mâncare, scade de cca. 5 ori 
frecvenţa infarctului miocardic şi previne maladiile canceroase. Grăsimea de peşte 
are efect protector faţă de promotorii canceroşi, prin micşorarea vitezei de 
dezvoltare a celulelor canceroase şi reducerea numărului tumorilor; de asemenea, 
participă la detoxifierea organismului uman de metale grele (mercur, cadmiu). 

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor vaselor sanguine, o persoană adultă are 
nevoie zilnic de 0,5gacid eicosapentaenoic, cantitate ce poate fi asigurată prin 
consumarea zilnică a 40g sardină, 90g scrumbie sau 125g somn. Consumul de 
peşte are bune rezultate şi în unele boli cronice, în artrita reumatică şi în psoriazis. 
 Din punct de vedere dietetic, un interes aparte îl prezintă transformarea 
substanţelor proteice din carnea de peşte, pe timpul metabolizării în organismul 



 
 

57

uman; fenomenul se poate aprecia după produsele finale ale metabolismului azotat 
care se elimină prin urină. Astfel, din întreaga cantitate de azot asimilată din 
hrană, sub formă de uree se elimină 79,35% în cazul alimentaţiei cu carne şi 
numai 69,24% în cea cu peşte. În urma consumului de carne se elimină cu 34,9% 
mai puţin acid uric, decât în cazul consumului de peşte, ceea ce prezintă 
importanţă pentru persoanele predispuse la gută. 

Cercetări de nutriţie au condus la concluzia că viteza de creştere este mai 
mare la consumul de peşte, decât la cel de carne de vită; eficienţa proteică este de 
1,96 pentru scrumbie, de 2,23 pentru macrou şi de 1,64 pentru carnea de vită. 

Datele privind superioritatea valorii nutritive a cărnii de peşte se referă la 
cea proaspătă, pentru că, atunci când peştele se învecheşte, valoarea nutritivă 
scade, ajungând ca, în stare de descompunere avansată, aceasta să devină toxică. 

 
Cap. 10. Compoziţia chimică a cărnii de peşte 

 
10.1. Apa din ţesutul muscular 

 
Prin proporţia sa mare şi multiplele roluri pe care le exercită, apa este 

principalul component al organismelor vii, cu importanţă capitală în organizarea şi 
funcţionarea acestora. După moartea peştelui, apa constituie un factor important în 
dezvoltarea microorganismelor şi în desfăşurarea activităţii enzimatice şi de 
aceea, eliminarea sau modificarea stării apei din carne se situează în centrul 
proceselor de prelucrare şi conservare a peştelui. 

Conţinutul de apă al cărnii de peşte variază în limite foarte largi (53,3-
84%), în funcţie de specie, starea de îngrăşare şi starea fiziologică (tab. 15). 

Tabelul 15 
Conţinutul de apă al cărnii unor specii de peşte 

Nr.crt Specia peştelui Apa % Nr. crt. Specia peştelui Apa % 
1 Sardina 66,7-72,6 16 Lufăr  67,0-78,0 
2 Sardinela 58,0-77,0 17 Sebasta 69,9-78,6 
3 Cod 78,8-81,7 18 Sabia 69,0-76,0 
4 Macrou 66,8-74,1 19 Cambula 75,4-83,7 
5 Pălămidă 62,8-73,0 20 Hamsia 72,7 
6 Merluciu 77,1-84,0 21 Gingirica (peşte întreg) 74,26 
7 Ton 61,4-75,5 22 Plătică 78,48 
8 Scrumbie Dunăre 57,62 23 Rizeafcă 76,73 
9 Somn 63,57-81,3 24 Caras argintiu 76,71 
10 Nisetru 67,75 25 Vulpe de mare 77,35 
11 Crap 68,42-77,0 26 Şalău 78,46 
12 Morun 76,25 27 Biban 80,0 
13 Babuşcă 77,23 28 Ştiucă 79,44 
14 Stavrid 72,00-77,33 29 Şprot 75,04 
15 Păstrăv 77,60 30 Anghilă 60,76 
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Diferenţe în conţinutul de apă se constată chiar în cadrul aceleiaşi specii, 
în funcţie de vârstă, sezonul de pescuire, porţiunea anatomică, tipul de muşchi. 
Slăbirea peştelui în anumite situaţii (lipsă de hrană, pe timpul migraţiei, în 
perioada de hibernare etc), conduce la creşterea conţinutului de apă în carnea 
acestuia, pe seama micşorării conţinutului de grăsime. 
 

10.2. Proteinele din ţesutul muscular 
 

La peşte, proteinele reprezintă 12,3-28,0% din masa totală a cărnii, 
existând o corelaţie directă între conţinutul de apă şi cel de proteină. 

În funcţie de localizarea în ţesutul muscular, proteinele se pot grupa în 3 
categorii: sarcoplasmatice; miofibrilare şi proteinele stromei. 
Proteinele sarcoplasmatice. Reprezintă un ansamblu de proteine localizate în 
sarcoplasmă şi care constituie 25-35% din totalul proteinelor muşchiului. Această 
grupă conţine cca. 200 proteine diferite, care intervin în transformările biochimice 
care au loc în muşchi după pescuire şi în determinarea unor caracteristici ale cărnii 
(miros, gust, culoare). Principalele fracţiuni sarcoplasmatice sunt: 

• -miogenul (28-30% din proteinele totale musculare); 
• -mioalbumina (1-2%); 
• -mioglobina (la ton, în musculatura roşie se găsesc 1,2 mg 

mioglobină/g ţesut, iar în muşchiul alb numai 0,012mg /g ţesut); 
• -globulina X (10-20%). 

Proteinele miofibrilare. Reprezintă 60-70% din totalul proteinelor ţesutului 
muscular de peşte, iar din punct de vedere tehnologic, ele contribuie la frăgezimea 
cărnii, la capacitatea de reţinere a apei şi la capacitatea de hidratare a acesteia, dar 
şi la capacitatea de emulsionare a grăsimilor. 

Principalele proteine miofibrilare sunt: 
• -miozina reprezintă 50-55% din conţinutul proteic al miofibrilei; 
• -actina reprezintă 20-25% din conţinutul proteic total al miofibrilei; 
• -proteinele reglatoare-cca 5% din totalul proteinelor miofibrilare; 
• -paramiozina se găseşte în special în muşchii moluştelor; 
• -contractina; 
• -actinina-cca. 1,4% din totalul proteinelor miofibrilare. 

Proteinele stromei. Aceste proteine influenţează negativ unele însuşiri ale cărnii 
(frăgezimea, capacitatea de reţinere a apei, capacitatea de hidratare, capacitatea de 
emulsionare) şi în general, valoarea nutritivă a cărnii. 

Aprecierea valorii alimentare a cărnii de peşte se poate face pe baza 
raportului apă/proteine (a/p), conform căruia, peştii se împart în 5 categorii: 

• categoria I-a: peştii cu valoare alimentară ridicată, raport a/p=2,5-3,5 
(pălămidă, şalău); 

• categoria a II-a: peştii cu valoare alimentară bună, raport a/p=3,5-4,2 
(biban, ştiucă, nisetru, ton, macrou, sardină, hering, scrumbie de Dunăre); 

• categoria a III-a: peştii cu valoare alimentară mediocră, raport a/p=4,2-4,7 
(gingirică, plătică, caras argintiu); 
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• categoria a IV-a: peştii cu valoare alimentară scăzută, raport a/p=4,7-5,2 
(rizeafcă, habit, cambula); 

• categoria a V-a: peştii în stare de inaniţie avansată (raportul a/p peste 5,2). 
 

10.3. Substanţe extractive din ţesutul muscular 
 

Muşchiul de peşte conţine atât substanţe organice azotate, cât şi neazotate, 
a căror importanţă tehnologică este dată de implicarea lor în formarea gustului 
specific al cărnii de peşte şi în procesele biochimice care au loc în carnea peştelui 
după pescuire (rigiditatea musculară). 
Substanţe extractive azotate (azot neproteic). Reprezintă 9-18% din azotul total. 
Compoziţia acestei fracţiuni diferă nu numai cu specia, dar în cadrul aceleiaşi 
specii cu talia peştelui, sezonul de pescuit şi tipul de muşchi. 
• nucleotidele-reprezintă 250-400 mg%; 
• bazele purinice şi derivaţii de dezaminare şi oxidare-variază între 70-200 

mg%; o parte dintre aceştia participă la gustul cărnii; 
• creatina, creatinina, carnitina, colina-Creatina este o componentă esenţială a 

azotului, cu rol în activitatea muşchiului; conţinutul ei variază în funcţie de 
specia peştelui şi zona anatomică. Carnitina este un component specific 
muşchiului (20-50 mg/100g ţesut), iar colina intră în constituţia lecitinelor; 

• dipeptidele-Anserina s-a găsit în muşchiul de balenă şi în carnea unor peşti 
oceanici la nivelul de 0,04%, dar nu este prezentă în carnea peştilor dulcicoli. 
Carnozină (0,15-0,57%) se întâlneşte în muşchiul de nisetru şi în cantităţi 
ceva mai mari la cod; 

• tripeptidele-Glutationul este componentul cu răspândire universală în celule 
(20-40 mg/100g ţesut muscular proaspăt); 

• aminoacizi liberi-În ţesutul muscular proaspăt, azotul aminoacizilor liberi 
reprezintă 1-2% (chiar 2,5% la cod) din azotul total; 

• ureea-prezenţa acesteia în muşchi şi în lichidele organismului unor peşti este 
un fenomen fiziologic normal, iar conţinutul ei variază în funcţie de specie; 

• oxidul de trimetilamină este un produs netoxic, rezultat din metabolismul 
proteinelor. Variază între 100-1000 mg% la carnea peştilor marini şi 5-185 
mg% în carnea peştilor de apă dulce. Variaţiile sunt condiţionate de specie, 
hrană, mecanismele de excreţie ale compuşilor cu azot, zona de pescuit (la 
arctice se acumulează mai mult TMAO), adâncimea la care trăieşte peştele (la 
presiuni mai mari ale mediului înconjurător se acumulează cantităţi mai mari 
de TMAO), mărimea peştelui, de sezonul de pescuit şi starea de îngrăşare a 
peştelui (peştele gras conţine mai mult TMAO decât peştele slab). În timpul 
păstrării peştelui, oxidul de trimetilamină este transformat în trimetilamină 
(TMA) care afectează gustul, aroma şi textura cărnii, putând participa şi la 
formarea nitrozaminelor toxice şi cancerigene prin combinarea cu azotiţii. 

Substanţe extractive neazotate. Nivelul extractivelor neazotate din carnea de 
peşte, după pescuire, depinde de specie, vârsta peştelui, metoda de pescuire şi de 
condiţiile fiziologice ale peştelui în momentul pescuirii. 
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• glicogenul-reprezintă forma de depozitare a rezervelor glucidice. Imediat după 
pescuire, peştele conţine 0,5-1,0% glicogen; 0,03% glucoză şi 0,07% riboză. 
În perioada postmortem, cantitatea de glicogen scade, datorită scindării lui în 
acid lactic şi intermediarii glicolizei; 

• inozitolul-este rezervă de hidraţi de carbon, fără importanţă pentru activitatea 
muşchiului; muşchii de somon conţin 17mg % inozitol. 

 
10.4. Substanţele minerale din ţesutul muscular 

 
Conţinutul de substanţe minerale din ţesutul muscular de peşte variază în 

limitele 0,55-2,3%, în funcţie de specie, dar şi în funcţie de zona de pescuire, de 
momentul pescuirii (tab. 16). 

Tabelul 16 
Variaţia în funcţie de specie a conţinutului în substanţe minerale 

Specia peştelui Săruri minerale 
(g %) 

Specia peştelui Săruri minerale 
(g %) 

Sardină 1,5-2,4 Lufăr 1,2-1,4 
Sardinella 1,1-1,5 Sebasta 1,0-1,5 
Cod 0,98-1,4 Sabia 1,2-1,4 
Macrou 1,4-2,1 Cambula 1,2-1,8 
Pălămidă 1,2-1,5 Hamsii 1,5-2,3 
Merluciu 0,6-2,3 Gingirică 2,25 
Ton 1,1-1,9 Plătică 1,08 
Scrumbie de Dunăre 1,03 Rizeafcă 2,15 
Somn 0,9-1,3 Caras argintiu 1,15 
Nisetru 1,23 Vulpe de mare 0,55 
Crap 0,8-1,0 Şalău 1,17 
Morun 1,04 Biban 0,50 
Babuşcă 1,08 Ştiucă 1,21 
Stavrid 0,6-2,3 Şprot 1,07 

 
10.5. Vitaminele din ţesutul muscular 

 
 Carnea de peşte şi grăsimea obţinută din peşte întreg, ficat sau diferite 
subproduse din industria peştelui conţin cantităţi însemnate de vitamine. 
Vitaminele A. Conţinutul în vitamine A variază în limite mari, funcţie de specie, 
partea anatomică şi gradul de dezvoltare al gonadelor (tab. 17). 

Tabelul 17 
Conţinutul în vitamina A (UI/g grăsime extrasă) al unor specii de peşti 

Conţinutul de vitamina A Conţinutul de vitamina A Specia 
peştelui Ficat Carne 

Specia 
peştelui Ficat Carne 

Hering 500-1000 130-150 Sardină 49,3 19,9 
Cod 270-10.000 - Biban - 30,0 
Merluciu 1000-50.000 - Cambulă - 30,0 
Melanogramus 250-720 900-1600 Crap - 300,0 
Rechin 200-800 - Macrou - 450,0 
Calcan 201-1500 - Păstrăv - 150,0 
Vulpe de mare 100-600 - Somn - 220,0 
Pisică de mare 10-110 - Şalău - 310,0 
Chefal 430 - Ton - 90,0 
Sardină 69 5,2 Anghilă - 2000,0 
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Vitamina A2 se găseşte numai la peştii de apă dulce, mai ales în ficat (până 
la 60%), dar şi în pereţii intestinali şi în retină. Peştii carnivori au cea mai ridicată 
cantitate de vitamină A2 provenită din hrană (ficatul de ştiucă). 
Vitaminele D. În carnea peştelui se întâlnesc cantităţi importante de vitamina D, 
însă la niveluri de circa 10 ori mai mici decât vitamina A (20-50 UI/g grăsime 
extrasă din carnea de scrumbie; 50-60 UI/g grăsime din carnea de somn; 150 UI/g 
grăsime din carnea de ton). Dintre organe, ficatul este cel mai bogat în vitamina 
D: 50-100 UI/g la cod; 1000-1200 UI/g la scrumbie şi 20.000-50.000 UI/g la ton. 
Vitamina E (tocoferol sau vitamina antisterilică). În grăsimea de peşte se găseşte 
la nivelul de 100 mg%, iar în ţesutul muscular la nivel de 0,2-2 mg%. 
Vitamina B1 (tiamina). Conţinutul variază cu specia, porţiunea anatomică şi tipul 
de muşchi (la 100g parte comestibilă, scrumbie are 0,02mg, iar somonul 0,33mg). 
Vitamina B2 (riboflavina). Conţinutul variază în funcţie de specie, de tipul 
muşchiului şi de zona anatomică (la 100 g parte comestibilă, stavridul are 0,12 mg 
vit B1, iar rechinul 1,12 mg). 
Vitamina B6 (piridoxina). În carnea de peşte se găseşte în cantităţi de 0,1-1,5 

mg/100 g şi ceva mai mari în ficat. 

Vitamina B12 (ciancobalamina). Conţinutul variază în funcţie de specie, zona 

anatomică şi tipul de muşchi, fiind de 0,12-12,0 µg/100 g carne. 

Acidul pantotenic (vitamina B3). Se găseşte în carne, în ficat, icre şi lapţi. Astfel, 

la hering: carnea conţine 95 µg/g, icrele 140 µg/g, iar lapţii 143 µg/g; la cod: 

ficatul conţine 3,3 µg/g, icrele 375 µg/g iar lapţii 10 µg/g; la scrumbie ficatul 

conţine 11 µg/g; la merluciu ficatul conţine 24-30 µg/g. 

Vitamina PP (nicotinamida). Se găseşte în proporţii diferite în carnea, ficatul şi 

icrele unor peşti, dar niveluri mai mari se întâlnesc la peştele gras. Astfel, carnea 

de hering conţine 2,9 mg vitamina PP/100g, iar cea de cod numai 1,7 mg/100g. 

Ficatul de cod are 1,52 mg vitamină PP/100g, în timp ce icrele aceleiaşi specii 

1,44 mg/100g. Icrele negre conţine 7,70 mg vit. PP/100g. 

Biotina (vitamina H). Se găseşte în proporţie de 10-30 µg/g ţesut muscular; 

carnea peştilor oceanici este mai bogată în această vitamină. 

Acidul folic. Ficatul sardinei de Pacific conţine o cantitate mare de acid folic (600 

µg %), faţă de carnea de peşte (1-30 µg %). 

Colina. Carnea de peşte conţine 0,5 µg colină/g. 

Vitamina C (acidul ascorbic). Se găseşte în cantităţi mai mari în icre (10-40 

mg/100g) şi mult mai reduse în lapţi şi în carnea de peşte (1-5 mg/100g). 
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ÎNTREBĂRI Capitolele 9 şi 10: 
 

1. Care este gradul de asimilare a peştelui proaspăt şi a celui sărat 
2. Care este nivelul de asimilare a grăsimilor de peşte 
3. Care este necesarul zilnic de acid eicosapentaenoic al unei persoane 

adulte, pentru a se preveni îmbolnăvirea vaselor sanguine 
4. Care sunt limitele de variaţie ale conţinutului de apă din carnea de 

peşte 
5. Câte proteine diferite cu rol în transformările biochimice ale 

muşchiului, conţin “proteinele sarcoplasmatice” ale cărnii de peşte 
6. Care sunt cele 6 “proteine miofibrilare” din carnea de peşte 
7. În câte categorii poate fi împărţit peştele în funcţie de raportul 

apă/proteine (raport care defineşte valoarea alimentară a cărnii de 
peşte) 

8. Ce substanţă din carnea de peşte se transformă în trimetilamină (poate 
participa la formarea nitrozaminelor toxice şi cancerigene), pe timpul 
păstrării acestuia 

9. Care este conţinutul în substanţe minerale al cărnii de peşte 
10. Care dintre speciile de peşti au un conţinut ridicat în vitamina A2, mai 

ales în ficat, dar şi în pereţii intestinali şi în retină 
 
TEME DE CONTROL: 

1. Factorii care influenţează conţinutul de apă al cărnii de peşte 
2. Factorii care influenţează conţinutul în oxid de trimetilamină al cărnii 

de peşte 
 
REFERATE: 

1. Compoziţia chimică a cărnii provenite de la specia………….. 
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Cap. 11. Conservarea peştelui prin refrigerare 
 

Refrigerarea constă într-o răcire cât mai rapidă a peştelui, la temperaturi 
finale superioare punctului crioscopic şi care sunt situate între 0 şi +40C. Prin 
refrigerarea imediată se realizează încetinirea dezvoltării microflorei provenită din 
contaminări interne şi externe, reducerea intensităţii reacţiilor hidrolitice şi 
oxidative catalizate de enzime, precum şi diminuarea unor procese fizice. 

 
11.1. Metode de refrigerare a peştelui 

 
1. Refrigerarea în aer. Este procedeul cu cea mai largă utilizare, pentru că aerul, 
ca mediu de răcire, prezintă o serie de avantaje, respectiv: costuri reduse; 
simplitatea problemelor tehnice ce le ridică folosirea lui; lipsa unor restricţii 
suplimentare impuse ambalajelor folosite; nu modifică integritatea produselor 
refrigerate. Principalii parametrii ai aerului folosit ca mediu de răcire sunt 
temperatura, viteza şi umiditatea relativă. 
a) temperatura aerului depinde de natura produsului şi de sistemul de refrigerare 
adoptat; la refrigerarea peştelui, nivelul la temperatură variază între -1    -40C; 
b) viteza aerului în spaţiile de refrigerare are o importanţă determinantă asupra 
duratei procesului de răcire, ea influenţând direct valoarea coeficientului parţial de 
transmitere a căldurii şi viteza de răcire. La refrigerarea lentă, se folosesc viteze 
de până la 0,3m/s (în încăperea goală), iar la refrigerarea rapidă vitezele sunt de 2-
6 m/s (în încăperea goală). Prin creşterea vitezei aerului, se măresc pierderile de 
greutate, ca urmare a intensificării transferului de masă la suprafaţa produselor; 
c) umiditatea relativă a aerului în timpul refrigerării trebuie să fie ridicată, de 90-
95%; acest nivel de umiditate asigură pierderi minime în greutate ale produselor, 
datorită unei deshidratări superficiale reduse. 

Cele mai utilizate mijloace de refrigerare a produselor alimentare, sunt 
tunelele de refrigerare, care asigură viteze mari pentru curenţii de aer (1-2m/s). 
Direcţia de circulaţie a aerului în interiorul acestora poate fi longitudinală, 
transversală sau verticală, fiind asigurată de ventilatoare axiale sau centrifugale. 

În cazul circulaţiei longitudinale, răcitorul de aer este montat la un capăt al 
tunelului, deasupra tavanului fals. Ventilatoarele centrifugale aspiră aerul din 
tunel, îl trec peste răcitor şi-l trimit înapoi în capătul opus, printre produsele 
supuse refrigerării; uneori, pentru o mai intensă spălare a produselor cu aer rece, 
se montează pe plafon aşa numitele „şicane”. 

Camerele de refrigerare sunt spaţii în care răcirea este mai lentă decât în 
tunelele de refrigerare, datorită vitezelor mai mici de circulaţie a aerului, de numai 
0,3 m/s. Debitul ventilatoarelor este astfel stabilit încât să se coreleze cu natura şi 
dimensiunile produselor, dar şi cu viteza de răcire care se urmăreşte a se realiza. 
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Distribuţia aerului în camerele de refrigerare se realizează prin refulare 
directă şi aspiraţie liberă. O importanţă deosebită pentru obţinerea vitezelor de 
răcire scontate într-o cameră de refrigerare o are modul de aşezare a produselor în 
spaţiul de refrigerare; aceasta trebuie astfel făcută încât să se asigure circulaţia 
uniformă a aerului pe lângă fiecare produs. Interspaţiile dintre produse trebuie 
orientate în direcţia de deplasare a aerului, în aşa fel încât să nu se obţină căderi 
prea mari de presiune pe circuitul aerului. 
2. Refrigerarea peştelui în mediu lichid. Procedeul se realizează prin imersia 
sau prin stropirea peştelui, folosindu-se drept agenţi de răcire fie apă cu 
temperatura de +0,5÷+20C, fie soluţii saline slab concentrate (concentraţie 2% 
NaCl) cu temperaturi de -2÷00C. Comparativ cu refrigerarea în aer, metoda 
prezintă o serie de avantaje, cum ar fi: viteze de răcire mai mari de 2-6 ori, spaţii 
de refrigerare mai reduse, prevenirea pierderilor din produs prin evaporarea apei 
de la suprafaţa lor, reducerea suprafeţelor de producţie, posibilitatea ameliorării 
calităţii produselor, grad mai ridicat de mecanizare şi automatizare a procesului. 

Pentru răcirea peştelui prin imersie, pot fi utilizate răcitoare plan tubulare, 
sisteme conveierizate de răcire sau intalaţia tip Hopper. În general, durata de 
răcire este 5-40 minute, în funcţie de mărime peştelui şi de instalaţia utilizată. 

În cazul refrigerării peştelui prin stropire, se folosesc tunele închise, 
prevăzute cu benzi transportoare pentru peşte; lichidul de răcire (saramura) este 
fin disperat peste produs, prin intermediul unei instalaţii prevăzută cu pompă şi 
duze de pulverizate. O altă variantă de refrigerare prin stropire este aceea în 
compartimente special amenajate, situaţie în care peştele este încărcat în lăzi de 
lemn şi apoi stropit cu soluţia de răcire. Durata răcirii prin stropirea peştelui este 
condiţionată de temperatura agentului de răcire şi este, în general, de 1-3 ore 
pentru peştele de 1-3 kg, la un raport soluţie/peşte de 4/1. 

Refrigerarea peştelui în mediul lichid este indicată pentru speciile puţin 
rezistente la efectele de presare şi deformare cauzate de gheaţa folosită ca agent de 
răcire (hamsii, peşte mărunt, midii, stridii, creveţi etc). Refrigerarea în saramură 
prezintă dezavantajul că peştele preia din mediul de răcire circa 1% sare. 
3. Refrigerarea prin contact cu gheaţă hidrică. Procedeul se bazează pe 
absorbţia căldurii unui produs pentru topirea gheţii şi este utilizat la refrigerarea 
de tip industrial a peştelui, pentru că este simplu, eficient şi rapid. 
              Refrigerarea se face în lăzi sau bazine, fiind utilizată gheaţă artificială 
sub formă de brichete, solzi sau zăpadă. Calitatea refrigerării depinde de gradul de 
mărunţire al gheţii, de modul de repartizare a ei la suprafaţa peştelui şi de 
grosimea stratului de peşte. 

Pentru creşterea vitezei de răcire, peştele este dispus în straturi alternative 
cu gheaţă. Astfel, primul strat este format numai din gheaţă (25% din cantitatea de 
peşte folosită), după care se dispune un strat de peşte, apoi unul de gheaţă şi se 
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continuă în acest mod până la umplerea bazinului; ultimul strat trebuie să fie 
alcătuit numai din gheaţă (40% din cantitatea de gheaţă utilizată). Pentru a permite 
scurgerea apei provenită din topirea gheţii, lăzile trebuie prevăzute cu orificii în 
pereţi, iar dacă se folosesc bazine, stratul inferior de gheaţă se aşează pe grătare 
care permit evacuarea apei. 

Pentru a se evita încălzirea prin conducţie şi contaminarea peştilor prin 
contact cu pereţii spaţiilor de răcire, gheaţa se aşează astfel încât să izoleze peştele 
de pereţi. 

În funcţie de anotimp, proporţia gheaţă/peşte este 1/3 sau 1/1, iar 
densitatea amestecului peşte/gheaţă de 650-800 kg/m3. Încărcarea specifică cu 
peşte a spaţiului de răcire este de circa 150-250 kg/m3 şi este condiţionată de 
dimensiunile bucăţilor de gheaţă şi de procentul de gheaţă adăugat la peşte. 

Necesarul de gheaţă utilizată pentru refrigerarea unei anumite cantităţi de 
peşte se stabileşte în funcţie de sezonul de pescuire şi de specia peştelui (tab. 18). 

Tabelul 18 
Procentul de gheaţă faţă de masa peştelui, în funcţie de sezonul de pescuit 

Perioada de pescuire % gheaţă faţă de masa peştelui 
Ianuarie – martie 25 
Aprilie – mai 30-40 
Iunie – august 100 
Septembrie 75 
Octombrie 50 
Noiembrie - decembrie 20-25 

 
Durata refrigerării variază în funcţie de mărimea peştelui şi de grosimea 

medie a bucăţilor de gheaţă. Pentru peştele cu grosimea de 5cm şi în funcţie de 
grosimea medie a bucăţilor de gheaţă (cm), răcirea de la 200C la +10C, necesită 
următoarele durate: 
Grosimea gheţii (cm) 1 2 4 8 
Durata răcirii (min.) 89 108 134 154 

 
Cu cât grosimea peştelui este mai mare, cu atât durata de răcire va fi mai 

mare. Între cantitatea de gheaţă utilizată şi durata procesului de răcire există 
anumite relaţii (tab. 19). 

Tabelul 19 
Durata răcirii peştelui în funcţie de raportul gheaţă/peşte 

Durata răcirii: 
Temperatura iniţială 20oC 

Temperatura finală:  

Cantitatea de gheaţă 
(în % faţă de masa peştelui) 

+50C 00C 
25 - 236 
50 316 110 
75 138 68 

100 134 63 
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Refrigerarea prin contact cu gheaţă hidrică prezintă şi o serie de 
dezavantaje, mai importante fiind: cantitatea mare de gheaţă consumată 
(echivalentă cu 30% din greutatea produselor); necesitatea echipării cu agregate 
de producere a gheţii mărunţite; măsuri speciale de colectare şi evacuare a apei 
provenite din topirea gheţii etc. 
4. Refrigerarea cu gheaţă antiseptică. Durata de păstrare a peştelui în gheaţă 
este limitată de dezvoltarea microorganismelor la 00C, dar ea poate fi prelungită 
prin folosirea antisepticilor încorporaţi în gheaţă. Din punct de vedere 
microbiologic, gheaţa folosită la refrigerarea peştelui trebuie să fie liberă de 
bacterii coli şi să nu conţină mai mult de 100 bacterii/cm3. 

Acţiunea gheţii antiseptice asupra microflorei se manifestă prin acţiunea 
bactericidă continuă a apei obţinute prin topirea gheţii antiseptice, care spală 
peştele în decursul perioadei de păstrare. În cazul utilizării preparatelor clorate, 
acţiunea bactericidă se manifestă prin oxidarea substanţelor organice (respectiv 
bacteriilor) cu ajutorul oxigenului pus în libertate. 

Frecvent, la fabricarea gheţii antiseptice se utilizează hipoclorit de calciu 
(Ca(OCl)2). La acest tip de gheaţă se pierde 67-97% din clor pe timpul fabricaţiei 
(aceste pierderi pot fi diminuate prin congelarea rapidă a apei), dar şi în timpul 
păstrării gheţii până la utilizare; dacă gheaţa este sfărâmată, procesul de 
volatilizare a clorului este şi mai intens. Trebuie avut în vedere că, la concentraţii 
mai mari de 30 mg Cl/l apă, peştele capătă miros de clor şi poate apare fenomenul 
de corodare a pielii şi de îngălbenire a pielii şi ţesutului muscular subcutanat. 

Gheaţa antiseptică se poate obţine şi prin adăugarea în apă a altor 
substanţe, respectiv: ozon, H2O2, CO2, N2CO3, aldehidă formică (0,1%), azotit de 
sodiu (0,07-0,1%), ester etilic al acidului p-hidroxibenzoic. 

În gheaţa antiseptică se mai pot încorpora şi antibiotice (în concentraţii de 

2-10µg/g gheaţă) sau amestec enzimatic glucoxidază-catalază (1 unitate 
enzimatică din fiecare enzimă pe litru de apă) în asociaţie cu 40g glucoză pe litru 
de apă. 

11.2. Depozitarea peştelui refrigerat 
 

Depozitarea peştelui refrigerat, până la momentul livrării, se poate realiza 
în aer răcit, în gheaţă sau în soluţii saline răcite. 
1: Depozitarea peştelui în aer răcit, presupune respectarea anumitor condiţii şi 
care se referă la: 

 temperatura aerului utilizat; 
 gradul de purificare a aerului; 
 regimul de ventilaţie şi distribuţia aerului la nivelul produselor; 
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 modalitatea de ambalare şi aşezare a produselor în spaţiul răcit; 
 gradul de încărcare cu produse a spaţiului de depozitare; 
 funcţionarea instalaţiei frigorifice; 
 asigurarea condiţiilor de igienă pe tot parcursul depozitării. 

Peştele refrigerat în aer răcit la -1÷+10C are o durată de depozitare 
limitată, dar care poate fi prelungită prin folosirea atmosferei modificate 
(reducerea cantităţii de oxigen şi creşterea celei de CO2). Modificarea compoziţiei 
aerului are efect asupra proceselor microbiologice, întrucât bioxidul de carbon 
inhibă proliferarea unor bacterii, în special a bacteriilor de alterare şi a celor 
producătoare de hidrogen sulfurat. 
2. Depozitarea în gheaţă, se face, de regulă, în gheaţă hidrică. În perioada de 
păstrare, gheaţa se consumă pentru acoperirea pierderilor înspre mediul exterior, 
cu atât mai mult cu cât temperatura acestuia este mai mare de 00C. Prin urmare, 
trebuie să se asigure o proporţie de peşte/gheaţă de 1/2 sau 0,7/1. 

În general, peştele plat se conservă pentru un timp mai îndelungat decât cel 
rotund, ca şi peştele de talie mare comparativ cu cel de talie mică; fenomenul este 
valabil şi pentru peştele eviscerat faţă de peştele întreg. Între temperatura 
asigurată la depozitare şi durata de păstrare există o relaţie bine definită (tab. 20). 

Tabelul 20 
Durata de depozitare a fileurilor la diferite temperature 

 
Temperatura de stocare (0C) Durata de depozitare (zile) 

0 11-12 
0,5 6-8 
+3 5-6 
+8 2-3 

+10 20-30 

 
Comparativ cu peştele depozitat la 0oC, cel depozitat la +5oC are o viteza 

de degradare de 2,25 ori mai mare, iar cel depozitat la +10oC, de 4,5 ori mai mare. 
3. Depozitarea în soluţie salină, se face în bazinele în care s-a realizat şi refrigerarea, 
mediul de păstrare fiind reprezentat de saramură răcită la -10C. Atunci când în 
saramură se adaugă 2% soluţie de sorbat de potasiu, se asigură prelungirea duratei 
de depozitare a peştelui cu 16% faţă de peştele depozitat în saramură 2% şi cu 33% 
faţă de peştele depozitat în aer răcit. Adăugarea de amestec enzimatic 
(glucozoxidază-catalază + glucoză) asigură mărirea duratei de păstrare a fileurilor 
cu 42,8% în comparaţie cu fileurile depozitate în aer rece. 

Depozitarea în soluţii saline răcite determină absorbţia de sare în masa 
peştelui, deci o textură mai fermă a cărnii, dar şi reducerea pierderilor în greutate. 
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Cap. 12. Conservarea peştelui prin congelare 
 

12.1. Probleme generale 
 

Congelarea reprezintă operaţia tehnologică pe parcursul căreia cea mai 
mare parte a apei din sucul celular şi a celei libere din ţesuturi (vase capilare, 
vacuole, spaţii intercelulare) se transformă în gheaţă, prin răcirea produsului la o 
temperatură inferioară punctului său crioscopic(-15÷-200C în masa produsului). 

Congelarea nu asigură îmbunătăţirea calităţii produselor, ci numai 
menţinerea la un anumit nivel a caracteristicilor senzoriale iniţiale (frăgezime, 
suculenţă, gust, miros şi culoare). 

Congelarea pot fi clasificată în funcţie de viteza medie (vm) liniară de 
înaintare a frontului de congelare, astfel: 

 congelare foarte lentă (vm <0,1 cm/h); 
 congelare lentă (vm=0,1-0,5 cm/h); 
 congelarea rapidă (vm=0,5-5,0 cm/h); 
 congelare foarte rapidă (vm=5,0-50 cm/h) 
 congelarea ultrarapidă (vm=50-150 cm/h); 
 congelarea instantanee. 

 
12.2. Sortimente de peşte congelat şi tratamente preliminarii 

 
Sortimentele care pot fi supuse congelării sunt reprezentate de peştele 

întreg, peştele sub formă de fileuri şi de carnea de peşte tocată. 
1. Peştele întreg. Această grupă include peştele întreg (ca atare), peştele eviscerat 
sau peştele eviscerat şi decapitat. Înainte de congelarea celor trei sortimente, 
peştele-materie primă comportă o serie de operaţiuni comune, respectiv: spălare, 
sortare pe specii şi mărime şi pre-răcire; la unele specii, după decapitare şi 
eviscerare, este necesară şi sângerarea, care se poate realiza fie în curent de aer 
(prin suspendare), fie în saramură răcită (concentraţie de 2-3% NaCl). 
2. Peştele sub formă de fileuri. Fileul de peşte se împarte în: 

 fileuri propriu-zise, care reprezintă porţiunile musculare prelevate paralel 
cu coloana vertebrală, cu/sau fără piele, congelate în pachete mici (400g) 
sau în blocuri (3-28 kg); 

 fileuri transversale (bucăţi groase de 2,5 cm); 
 fileuri transversale răsucite (bucăţi răsucite în formă de cilindri). 

Una dintre operaţiunile specifice prelucrării peştelui în fileuri este fixarea 
acestora, care are un triplu rol: măreşte rezistenţa cărnii la acţiunea 
microorganismelor; modifică temperatura punctului crioscopic; păstrează culoarea 
iniţială a fileurilor. Pentru fixare se utilizează fie soluţii de săruri tampon (citraţi, 
fosfaţi, carbonaţi), fie soluţii de sare sau de polifosfaţi. Cele mai utilizate soluţii 
de fixare a fileurilor sunt cele cu sare (concentraţie 10-15% NaCl) cu un timp de 
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fixare de 5 minute sau cele obţinute dintr-un amestec de 12% tripolifosfat şi 4% 
NaCl (imersarea fileurilor în această soluţie durează 2 minute). 
3. Peştele sub formă de carne tocată. Pentru fabricarea salamurilor de peşte se 
utilizează „farş-ul” (carne de peşte tocată şi congelată) din următoarele motive: 

 permite aprovizionarea ritmică a producţiei cu materie primă; 
 se simplifică prelucrarea preliminară a cărnii; 
 se elimină utilizarea gheţii la fabricarea amestecului de salam; 
 se utilizează speciile de peşti cu elasticitate redusă; 
 se măreşte durata de păstrare a cărnii de peşte; 
 se reduce capacitatea spaţiilor de congelare şi depozitare. 

 
12.3. Procedee de congelare 

 
În funcţie de mediul de răcire folosit şi de sistemul de preluare a căldurii 

de la produse, există mai multe procedee de congelare. 
1. Congelare în curent de aer rece. Este cel mai răspândit procedeu şi se 
desfăşoară în spaţii izolate termic, prevăzute cu răcitoare de aer şi ventilatoare 
care asigură recircularea acestuia; produsul vine în contact cu aerul rece, a cărui 
temperatură este –25…..-400C. 

Răcitoarele de aer sunt executate din ţevi (cu aripioare) şi montate pe 
pereţii frontali sau deasupra tavanului fals din spaţiul de congelare; ele au o 
suprafaţă activă de schimb de căldură de 45-55m2/tona de produs. Alimentarea 
răcitoarelor se face cu agent frigorific la joasă presiune, prin intermediul unor 
pompe care asigură circulaţia forţată a acestuia între separatorul-acumulator şi 
răcitor. Ele sunt deservite de instalaţii frigorifice cu compresie mecanică, care 
utilizează ca agent de lucru amoniacul sau freonul (F12 sau F22). 

Aparatele destinate congelării produselor alimentare în curent de aer rece 
pot fi împărţite în trei categorii, funcţie de modul de afluire cu produse: 

 discontinue (în şarjă)-la acest tip de aparate, produsele, împreună cu 
suportul pe care sunt aşezate, rămân în poziţie fixă în spaţiul de congelare, 
până la terminarea procesului; 

 semicontinue-la anumite intervale de timp sunt introduse în spaţiul de 
congelare produse care trebuie răcite şi, concomitent, sunt evacuate 
produsele congelate; 

 continue-aceste aparate se caracterizează prin introducerea permanentă de 
produse care urmează a fi congelate şi evacuarea, tot permanentă, a 
produselor gata congelate. Pentru a se obţine durate cât mai mici ale 
procesului de congelare, viteza aerului la nivelul produselor este mai mare 
decât în cazul aparatelor cu funcţionare discontinuă sau semicontinuă. 
Sistemul de răcire este constituit din vaporizatoare-răcitoare de aer, iar 
circulaţia aerului în spaţiul de congelare este de tip transversal sau vertical. 
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2. Congelarea prin contact cu suprafeţe metalice reci. Procedeul se bazează pe 
transmiterea căldurii prin conducţie de la produse, la suprafeţele metalice răcite cu 
care vin în contact direct. Prin eliminarea aerului ca mediu de răcire, se 
micşorează diferenţa de temperatură dintre produs şi agentul frigorific, se 
îmbunătăţeşte schimbul de căldură şi se reduce durata procesului de congelare. 

Congelarea prin contact cu suprafeţe metalice reci se realizează în 
congelatoare cu plăci, la care, produsele sunt introduse între plăci metalice şi 
congelate în strat fix. Plăcile sunt confecţionate din oţel inoxidabil sau aliaje de 
aluminiu şi au la interior canale prin care circulă agentul frigorific. 

Pentru un bun contact între produs şi plăci, acestea trebuie să aibă 
posibilitatea de a se deplasa şi de a realiza o acţiune de presare asupra produsului; 
presarea este asigurată de un sistem hidraulic. Plăcile sunt legate la instalaţia 
frigorifică prin intermediul unor furtune de mare presiune, flexibile. 

Agentul frigorific (amoniac, freon 12, 22 sau 50) este vehiculat prin 
canalele plăcilor de răcire prin recirculare forţată; separarea vaporilor are loc în 
separatorul-acumulator al instalaţiei frigorifice. Temperatura de vaporizare este de 
-25 şi -400C. 
3. Congelarea prin contact direct cu agenţi intermediari. Avantajele derivă din 
creşterea considerabilă a vitezei de congelare (coeficientul de convecţie termică 
este de 10 ori mai mare decât cel al aerului), reducerea duratelor de congelare, 
evitarea pierderilor în greutate prin evaporare şi protejarea suprafeţei produselor 
de efectele nefavorabile ale contactului cu oxigenul din aer. 

Ca agenţi intermediari de răcire se utilizează soluţii apoase de clorură de 
calciu, clorură de sodiu, propilenglicol, soluţii alcoolice şi glicerina. Soluţiile 
apoase de clorură de calciu şi sodiu prezintă valori relativ mari ale căldurii 
specifice, vâscozităţi mici şi preţuri de cost reduse, dar sunt corozive, în timp ce 
soluţia de propilenglicol deşi nu este corozivă, are un coeficient parţial de 
convecţie mai mic, vâscozitatea mai mare şi un preţ de cost mai ridicat. 

Pentru a se evita contactul direct dintre agentul de răcire şi produsul ce 
urmează a fi congelat, acesta se protejează prin ambalare; ambalajele trebuie să fie 
rezistente şi perfect etanşe (să se muleze prin vacuumare pe suprafaţa produsului) 
şi să asigure eliminarea oricărei urme de aer remanent sub ambalaj. 

În lipsa unei ambalări prealabile, contactul direct al peştelui cu soluţia de 
saramură conduce la sărarea cărnii, în proporţii diferenţiate în funcţie de adâncime 
la care se face determinarea (la adâncimea de 1mm, concentraţia în sare este de 
0,018-1,57%, iar la 4mm, de 0,04-0,23%). 
4. Congelarea prin contact direct cu agenţi criogenici. Tehnica de congelare 
constă în aplicarea unui şoc termic produselor, prin contactul direct cu agenţi 
criogenici; aceştia, la presiune atmosferică, au temperaturi de vaporizare foarte 
coborâte. 
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Şocul termic aplicat poate duce la formarea unei cruste dure în zona 
periferică a produsului. Crusta împiedică creşterea în volum a produsului (ca 
urmare a solidificării apei) şi de aceea, sub acţiunea tensiunilor interne, crusta 
fisurează dând un aspect necorespunzător produsului; procesul este cu atât mai 
intens, cu cât produsul are mai multă apă. 

 
 12.4. Calitatea şi durata de depozitare a produselor congelate 
 
 Durata de depozitare a peştelui/produselor acvatice congelate şi implicit, 
calitatea acestora, depind de foarte mulţi factori (tipul de materie primă, 
modalitatea de transport şi de depozitare a materiei prime, operaţiunile de 
prelucrare iniţială, congelarea propriu-zisă, condiţiile de depozitare şi cele de 
desfacere a produselor finite). 
 Compoziţia chimică a peştelui şi deci comportarea acestuia la congelare şi 
păstrare, depinde de numeroşi factori (specie, vârstă, mărime, stare de îngrăşare, 
aria de răspândire etc). Dintre componentele cărnii, lipidele suferă cele mai 
intense şi profunde modificări, datorită conţinutului ridicat în acizi graşi 
polinesaturaţi; de aceea, nu se recomandă congelarea peştilor graşi, mai ales a 
celor cu depozite de găsime situate sub piele (scrumbie, salmonide) fără a se 
asigura protecţie împotriva oxidării prin glazurare sau ambalare sub vid şi 
depozitare la temperaturi de –30oC. 
 Starea de hrănire a peştilor influenţează solubilitatea proteinelor, respectiv 
fragilitatea fibrelor musculare şi apariţia modificărilor de culoare ale peştelui pe 
timpul congelării şi depozitării în stare congelată. Comparativ cu peştele bine 
hrănit, cel subnutrit are un nivel redus de proteine şi un conţinut mare de apă. 
 Variaţiile sezoniere ale calităţii peştelui sunt legate şi de ciclul de 
reproducere, stare fiziologică care conduce la epuizarea rezervelor sale nutritive; 
în această perioadă, are loc diminuarea conţinutului de proteine şi creşterea celui 
de apă, deci scăderea valorii nutritive a cărnii. 
 Condiţiile de mediu în ansambul lor (disponibilitatea de hrană şi migrarea 
acesteia, adâncimea apei, variaţia conţinutului de caroten şi a altor componenţi ai 
planctonului etc) conduc, în cadrul aceleiaşi specii de peşte, la modificări 
morfologice (culoare, formă, mărime), dar şi a unor caracteristici ale cărnii (gust, 
textură, miros) şi a stabilităţii acesteia în decursul depozitării în stare congelată. 
 Modul de pescuire determină calitatea peştelui supus congelării şi durata 
de depozitare, prin faptul că influenţează gradul de zbatere al peştelui şi deci 
conţinutul de glicogen, ATP şi fosfocreatină; variaţia acestor compuşi duce la 
diferenţe în ceea ce priveşte pH-ul, textura, calităţile de păstrare, gustul şi mirosul 
cărnii de peşte. Valoarea pH a cărnii de peşte variază foarte mult în funcţie de 
regiune, sezonul de pescuit, specia peştelui şi afectează gradul de denaturare a 
proteinelor cărnii peştelui congelat, dar şi textura ţesutului muscular. 
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 Modificările proteinelor sunt condiţionate de starea muşchiului înainte de 
congelare şi de valorea pH post-pescuire. Capacitatea de extracţie a proteinelor 
este mai mare atunci când, în momentul congelării, muşchiul se află în faza de 
prerigor, decât atunci când se află în faza de rigor. 
 Salubritatea peştelui este condiţionată de gradul de poluare iniţială a 
peştelui cu microorganisme, dar şi de condiţiile asigurate pe timpul prelucrării, 
înainte de congelare. Microorganismele care se întâlnesc pe suprafaţa externă şi în 
intestinele peştelui proaspăt capturat reflectă starea igienică a mediului 
înconjurător în care acesta a trăit şi tipul de alimentaţie de care a beneficiat. 
 Pentru asigurarea unui grad maxim de prospeţime a materiei prime până la 
congelare, este necesară respectarea următoarelor aspecte: 

 evitarea la minimum a manipulărilor brutale ale peştelui; 
 răcirea peştelui în faza iniţială de latenţă a microorganismelor, pentru a se 

evita multiplicarea acestora, dar şi invazia bacteriilor; 
 asigurarea condiţiilor sanitare în unităţile de procesare a peştelui; 
 efectuarea operaţiunilor de prelucrare iniţială a peştelui (desolzire, 

eviscerare, eliminarea sângelui, îndepărtarea pielii, filetare etc). 
 Eviscerarea menţine calitatea cărnii de peşte şi îmbunătăţeşte durata de 
conservare. Ea trebuie făcută imediat după pescuire, pentru a se evita formarea de 
enzime digestive care conduc la importante procese autolitice, însoţite de apariţia 
mirosurilor anormale sau de explozii stomacale, mai ales la speciile cu masă 
viscerală mare şi rezistenţă scăzută a ţesutului conjunctiv abdominal. 
 Eliminarea sângelui este obligatorie, deoarece hemoglobina rămasă în 
cantitate mare în muşchi este oxidată la metmioglobină, de culoare cenuşie-brună, 
care depreciază calitatea produselor supuse congelării şi duce la oxidarea 
grăsimilor, deoarece pigmenţii heminici acţionează ca prooxidanţi. Eliminarea 
sângelui este, obligatoriu, urmată de spălarea intensă a peştelui. 
 

12.5. Depozitarea peştelui congelat 
 
 Depozitarea peştelui congelat se face în spaţii destinate numai acestui 
scop, în care trebuie asiguraţi anumiţi factori de microclimat. 

Principalul parametru fizic al depozitării îl constituie temperatura aerului, 
care trebuie adusă la niveluri de -18....-30oC. Unele vase de pescuit, sunt dotate cu 
spaţii de depozitare în care se asigură temperaturi de -40....-50oC, pentru evitarea 
fenomenelor de râncezire şi decolorare oxidativă. Ca regulă generală, 
temperaturile asigurate în spaţiile de depozitare trebuie să fie constante şi 
apropiate de cele finale de congelare. 
Umiditatea relativă a aerului trebuie să fie cât mai ridicată, chiar până la limita de 
saturaţie a aerului, pentru a se diminua cât mai mult pierderile în greutate ale 
produselor, prin deshidratare. 
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Ventilaţia aerului la nivelul produselor va depinde de tipul constructiv al 
depozitului, de volumul acestuia, de natura produselor depozitate, dar şi de 
modalitatea de manipulare a acestora. Circulaţia aerului trebuie să asigure o 
distribuţie cât mai uniformă a temperaturii şi a umidităţii relative. Produsele 
supuse depozitării trebuie, obligatoriu, să fie congelate în prealabil; de asemenea, 
trebuie avut în vedere gradul de încărcare cu produse a spaţiului de depozitare. 
Încărcarea specifică a spaţiilor de depozitare de pe nave este următoarea: 500-550 
kg/m3 aer răcit-blocuri de peşte ambalate în carton; 600-650 kg/m3 aer răcit-
blocuri de peşte neambalat şi de 700 kg/m3-fileuri de peşte ambalate în carton. În 
cazul antrepozitelor de pe uscat, încărcarea specifică a spaţiilor de depozitare este 
de 450-550 kg peşte/m3 aer răcit. 
Durata de păstrare a unui produs congelat (denumită şi durata practică de 
depozitare sau timpul de acceptabilitate) este definită ca fiind numărul de zile în 
care produsul poate fi păstrat fără ca acesta să piardă atât de mult din calitatea sa 
încât să nu mai fie acceptat de consumator. Durata de depozitare a peştelui şi a 
produselor din peşte depinde de mai mulţi factori, respectiv: 

 calitatea iniţială a materiei prime supuse congelării (prospeţime, tipul 
peştelui); 

 calitatea ambalării şi a congelării; 
 parametrii asiguraţi la depozitarea în stare congelată (temperatură, 

umiditate, viteza aerului); 
 Calitatea peştelui se poate înrăutăţi pe parcursul perioadei de depozitare, 
datorită deshidratării parţiale, a manifestării procesului de recristalizare parţială 
(datorită fluctuaţiilor de temperatură pe timpul depozitării), în urma apariţiei 
proceselor enzimatice hidrolitice şi oxidative, ca şi a autooxidării lipidelor. 
 Duratele maxime de depozitare sunt diferite (tab 21). 

Tabelul 21 
Duratele maxime de depozitare pentru peşte şi alte produse marine congelate 

 
Durata maximă admisibilă de depozitare (luni), 

 la temperatura (oC) de: 
Nr
crt 

Specia 

-17 -18 -24 -25 -27 -29 -30 
1 Peşti graşi - 4 - 8 - - 12 
2 Peşti graşi ambalaţi sau glazuraţi 

(hering, macrou, sardină, şprot) 2-3 4 3-5 - - 6 - 

3 Peşti graşi, cu îngrăşare medie, 
ambalaţi sau glazuraţi (cod, biban de 
mare, cambulă) 

3-4 - 6-8 - - 8-10 - 

4 Peşti slabi - 8-10 - 18 - - 24 
5 Ton întreg 2 8 - - - - - 
6 Macrouri (fileuri congelate) - 3 - - 5 12 - 
7 Batoane de peşte slab 3-4 10 6-8 - - - - 
8 Homari, crabi - 6 - 12 - - 15 
9 Creveţi ambalaţi sub vid - 12 - 15 - - 18 
10 Creveţi - 6 - 12 - - 12 
11 Moluşte, stridii - 4 - 10 - - 12 
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 Intensitatea proceselor care determină degradarea calităţii peştelui depinde 

de compoziţia lui chimică, de nivelul şi constanţa temperaturii de depozitare, de 

durata depozitării şi de gradul de protecţie asigurat de ambalajul folosit sau de 

glazura realizată la suprafaţa produsului. 

 

12.6. Modificări ce survin pe timpul depozitării peştelui congelat 

 

1.Deshidratarea. Peştele neprotejat (prin glazurare sau ambalare) împotriva 

deshidratării îşi diminuiază din valoarea nutritivă pe timpul depozitării, deoarece 

pierderile de umiditate de la suprafaţa sa sunt însoţite de apariţia „arsurilor de 

congelare”, se intensifică oxidarea lipidelor în zonele cu deshidratare ridicată, iar 

proteinele sunt modificate ireversibil. 

 Sublimarea gheţii în zonele superficiale conduce la deteriorarea calităţilor 

senzoriale ale cărnii de peşte, în sensul că textură acesteia devine mai tare şi mai 

fibroasă, modificările de gust şi miros neplăcut sunt mai evidente, iar culoarea se 

depreciază. 

Protecţia peştelui faţă de deshidratare se realizează prin utilizarea 

ambalajelor impermeabile la apă şi oxigen sau prin crearea de condiţii optime de 

depozitare (temperaturi constante, viteze mici de circulaţie a aerului, umiditate 

relativă ridicată, izolaţie termică ridicată). 

 Pentru depozitarea cărnii congelate sunt recomandate ambalajele a căror 

permeabilitate faţă vaporii de apă nu depăşeşte 0,5 g/m2 în 24 ore. 

Pentru peşte se folosesc ambalaje primare, care vin în contact direct cu 

produsul (pungi de polietilenă, pungi termocontractile pentru ambalare sub vid-la 

fileuri) şi ambalaje de transport (lăzi de carton cerate la interior şi acoperite la 

exterior cu folie impermeabilă la apă şi oxigen). 

2. Oxidarea lipidelor şi pigmenţilor. Oxidarea lipidelor se manifestă prin 

îngălbenirea grăsimii subcutanate şi îmbrumarea grăsimilor bogate în fosfolipide. 

Îngălbenirea este mai intensă la temperaturi ridicate de depozitare în regim 

de congelare şi este datorată eliberării carotenului din complexele proteine-

carotenoizi şi dizolvarea lor în grăsimea subcutanată, căreia îi modifică culoarea. 

Reacţiile de oxidare sunt favorizate de absenţa ambalajului şi de natura grăsimilor. 

 Autooxidarea lipidelor (cu formare de aldehide şi cetone volatile) conduce 

la deprecierea gustului şi a mirosului. Gradul de oxidare este influenţat de 
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cantitatea de grăsime din peşte, de felul grăsimii şi de lumină; aceasta din urmă 

accelerează oxidarea acizilor graşi şi a esterilor acestora. 

Autooxidarea lipidelor, împreună cu procesele lipolitice determinate de 

activitatea lipazelor şi lipoxidazelor, diminuiază valoarea nutritivă a peştelui, 

deoarece produşii de oxidare au efect distructiv asupra vitaminelor A, E, biotinei 

şi a acizilor graşi esenţiali. Protecţia împotriva autooxidării, atât pentru peştele 

întreg, cât şi pentru cel sub formă de fileuri, se realizează prin glazurare. 

Glazurarea reprezintă operaţiunea de formare a unui strat protector pe 

întreaga suprafaţă a blocului de peşte, în urma punerii acestuia în contact de scurtă 

durată cu apă sau diferite soluţii; pe timpul depozitării, glazura îndeplineşte 

funcţie de protecţie împotriva oxidării, uscării şi a decolorării. 

Pentru a se realiza o bună glazurare, este necesară respectarea 

următoarelor cerinţe: 

 să se efectueze imediat după congelare; 

 stratul de glazură trebuie să fie compact şi uniform, să nu depăşească 2,0-

4,5% din masa peştelui şi să nu fie sfărâmicios; 

 temperatura maximă a lichidului de glazurare nu trebuie să fie mai mare de 

+5oC (0...+1oC=temperatura optimă), pentru a nu conduce la creşterea 

exagerată a temperaturii peştelui; 

 temperatura aerului nu trebuie să fie mai mare de –10oC; 

 glazura să fie ieftină, transparentă şi să nu fie toxică. 

 Ca lichid de glazurare se poate folosi apa potabilă sau diferite soluţii 

(carbonat de sodiu, lactat de calciu, acid boric, acid benzoic, alcooli, zahăr, 

glucoză 1-2%, acid ascorbic etc). 

Pentru diminuarea pierderilor în greutate pe timpul congelării şi a 

depozitării în stare congelată, glazurarea se poate realiza şi prin imersia peştelui 

congelat în soluţii de polifosfaţi 12%; cei mai eficienţi sunt tripolifosfaţii de 

sodiu. 

Eficacitatea glazurării poate fi îmbunătăţită prin introducerea în apa de 

glazurare a gumei celulozice, a pectinaţilor, alginatului de sodiu şi a 

monogliceridelor acetilate, substanţe care reduc viteza de sublimare a glazurii şi 

asigură o desprindere uşoară a peştelui din bloc. 

Aplicarea glazurării prelungeşte durata de depozitare cu cca. 4 luni, atunci 

când produsul este păstrat la temperatura de -18oC. 
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 Ca tehnică de lucru, glazurarea constă în stropirea sau scufundarea de 

câteva ori (3-5 secunde pentru fiecare scufundare) a blocurilor de peşte congelat 

în bazine cu apă la temperatura de +2oC. 

Deoarece, glazura iniţială suferă procesul de sublimare pe timpul 

depozitării, este recomandată repetarea periodică a acestei operaţiunii sau 

ambalarea blocurilor de peşte, imediat după glazurarea iniţială. 

3. Denaturarea proteinelor. Constituie cea mai importantă modificare care 

survine la depozitarea peştelui în stare congelată şi are efect asupra texturii, 

structurii şi a aspectului ţesutului muscular. 

Denaturarea proteinelor este influenţată de următorii factori: 

 specia peştelui (la peştii graşi, modificările proteinelor sunt mai lente decât 

la cei slabi); 

 momentul congelării (denaturarea proteinelor este mai mare la peştele 

congelat post-rigor decât la cel congelat pre-rigor); 

 viteza congelării; 

 nivelul temperaturii atinse în peşte, la sfârşitul congelării; 

 temperatura de depozitare; 

 umiditatea relativă din depozit; 

 durata păstrării produselor în stare congelată. 

 Viteza de denaturare a proteinelor la depozitarea în regim de congelare 

este afectată de ritmul în care a fost efectuată congelarea peştelui. Ea influenţează 

gradul de concentrare a sărurilor anorganice în faza necongelată, săruri care 

manifestă efectul de „salifiere” asupra proteinelor şi care este cu atât mai evident 

cu cât timpul de contact cu proteinele este mai îndelungat. 

Maximum de denaturare a proteinelor se produce în intervalul de 

temperatură -1...-5oC, când se formează masa principală de gheaţă. Din acest 

motiv, se impune scurtarea acestui interval, fapt ce se realizează printr-o congelare 

efectuată cât mai rapid. 

Majoritatea alterărilor se produc la nivelul proteinelor miofibrilare, în 

special în sistemul miozină-actină, ca urmare a reacţiilor de denaturare, 

intramoleculare şi de disociere. 

Cu cât temperatura de depozitare este mai scăzută, cu atât modificările 

proteinelor sunt mai reduse. 
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Cap. 13. Conservarea peştelui prin liofilizare 
 

 Cunoscută şi sub denumirea de „criodesicare” sau „criodeshidratare”, 

liofilizarea este considerat procedeul ideal de uscare a alimentelor, deoarece se 

execută la temperaturi joase (sub punctul de congelare) şi în absenţa oxigenului, 

ceea ce asigură menţinerea în bună parte a structurii iniţiale, a gustului, culorii, 

conţinutului în vitamine, dar şi a altor însuşiri ale produsului. 

 Procesul de liofilizare presupune parcurgerea următoarelor etape: 

tratamente preliminare, congelare, sublimarea (uscarea primară), uscarea 

secundară, condiţionarea şi ambalarea şi depozitarea. 

 
13.1. Tratamente preliminare şi congelarea produselor destinate liofilizării 

 
 Tratamentele preliminare trebuie efectuate imediat după capturarea 

peştelui, pentru a se evita multiplicarea populaţiilor microbiene, care nu sunt 

distruse de operaţiunea de liofilizare. 

Tratamentele constau în: desolzire, eviscerare, spălare şi tranşare sau 

prelucrarea sub formă de farş, situaţie în care se procedează la dezosarea 

mecanică, mărunţirea grosieră, spălarea în apă rece, presarea şi cuterizarea 

împreună cu adaosuri crioprotective. 

 Congelarea produselor destinate liofilizării trebuie efectuată într-un timp 

cât mai scurt (pentru a se preveni formarea cristalelor de gheaţă de dimensiuni 

mari) şi la temperaturi care să asigure cristalizarea lichidului intercelular. 

Temperatura de congelare este de -20÷-60oC. 

 Congelarea necorespunzătoare a materiei prime conduce la apariţia 

rupturilor celulare, ca şi la modificări de natură chimică sau biochimică. 

Ruptura structurilor celulare este datoresc creşterii (prin solidificare) a 

volumului apei cu cca. 9%; într-o astfel de situaţie se constată: spargerea 

celulelor, separarea celulelor unele faţă de altele cu rupturi/sfâşieri de ţesuturi sau 

forfecarea/perforarea pereţilor celulari cu eliminarea de suc celular. 

 Efectele chimice şi biochimice sunt determinate de solidificarea apei care 

generează apariţia şocului osmotic, dar pot fi datorate şi efectelor mecanice prin 

care se eliberează constituienţi celulari capabili să reacţioneze cu anumite 

substanţe existente în compoziţia produsului. 
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În timpul congelării, solidificarea apei conduce la o concentrare a soluţiilor 

din produs, ceea ce determină modificări ale pH-lui, ale potenţialului redox, 

precipitarea unor electroliţi şi diminuarea efectului de tampon al altor electroliţi. 

Aceste modificări pot destabiliza starea coloidală iniţială şi conduc la 

coagularea, precipitarea şi denaturarea proteinelor sau la destabilizarea 

complexelor proteină-proteină sau proteine-lipide. 

 
13.2. Sublimarea (uscarea primară) 

 
 Imediat după congelare, produsul este supus liofilizării, operaţiune care se 

efectuează într-o incintă specială, unde, cu ajutorul unei pompe de vid, se scade 

presiunea până la un nivel de 1,0-0,3 mmHg (la începutul uscării); presiunea 

creată conduce la deshidratarea prin sublimare a produsului congelat, ceea ce 

determină scăderea temperaturii acestuia cu 2-15oC sau chiar mai mult, urmată de 

umezirea lui superficială. 

 Pentru realizarea sublimării (este o reacţie endotermă) este necesar un 

aport de căldură din exteriorul produsului; încălzirea produsului se face sub vid, 

cu un flux termic ce se reglează progresiv, în funcţie de cantitatea de gheaţă care 

trebuie sublimată. Uscarea primară se consideră încheiată atunci când a sublimat 

întreaga masă de apă cristalizată din produs. 

 În timpul uscării, frontul de sublimare avansează către interiorul 

produsului, când au loc loc fenomene complexe (transformarea de fază solidă-

vapori; migrarea vaporilor de la interiorul produsului la exteriorul acestuia şi 

transferuri de căldură). 

Pe măsura avansării frontului de sublimare către interiorul produsului, 

traseul pe care trebuie să-l parcurgă vaporii devine tot mai lung, iar o parte din 

acest traseu se face prin interiorul porilor de dimensiuni foarte mici ai produsului, 

îngreunându-se migrarea vaporilor de apă şi transferul de căldură. 

La sublimare, temperatura produsului creşte până la +30÷+60oC. 

 
13.3. Uscarea secundară 

 
 Uscarea secundară începe în momentul când a sublimat şi ultimul cristal 

din produs, deşi acesta mai conţine peste 10% apă sub formă absorbită şi de 

vapori; această apă absorbită pe pereţii porilor produsului are efecte dăunătoare 

asupra bunei conservări şi de aceea trebuie îndepărtată. 
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 Moleculele reziduale de apă se înlătură sub vid înaintat, la temperatură 

constantă, când are loc o desorbţie izotermă în care apa este eliminată din produs 

sub formă moleculară. Temperatura necesară operaţiunii de uscare secundară este 

de +20÷+60oC, iar durata de 1-6 ore; umiditatea finală a produsului va ajunge la 

2,0-3,5% şi depinde de natura lui şi de caracteristicile instalaţiei folosite. 

 După terminarea fazei de uscare secundară, se procedează la presurizarea 

incintei de uscare cu un gaz inert (azot, CO2), până când se ajunge la o presiune 

mai ridicată decât cea atmosferică, asigurându-se protecţia în cursul depozitării. 

 
13.4. Condiţionarea, ambalarea şi depozitarea produselor liofilizate 

 
 După sublimare, produsul obţinut este friabil, higroscopic şi foarte sensibil 

la oxidare, drept pentru care necesită protecţie împotriva şocurilor, luminii, 

umidităţii şi mai ales faţă de oxigen. 

La ambalare se folosesc ambalaje rezistente la vaporii de apă şi gaze, iar 

operaţiunea ca atare trebuie realizată în atmosferă de gaze inerte sau de hidrogen. 

În general, ambalarea produselor liofilizate se face în: 

 cutii metalice cu sau fără lăcuire interioară; 

 cutii de aluminiu acoperite/sau nu, cu lac la interior, cu vid sau atmosferă de 

gaz inert la interior; 

 ambalaje pe bază de materiale plastice (polietilenă) şi pelicule celulozice; 

 ambalaje din hârtie de carton şi cu aluminiu la interior. 

 Depozitarea produselor liofilizate se face în spaţii speciale, la umidităţi 

relative ale aerului mai mici de 75% şi temperaturi de maximum +25oC; în astfel 

de condiţii, durata de păstrare este de 6-12 luni. 

 Deşi, liofilizarea reprezintă tehnica cea mai avansată de uscare a 
produselor alimentare termosensibile, ea implică unele modificări de natură fizică, 
chimică şi biochimică, care afectează însuşirile produselor. Astfel, pe timpul 
liofilizării au loc o serie de fenomene nedorite (pierderi de textură, pierderi de 
gust şi miros, apariţia gusturilor străine, o slabă îmbrumare neenzimatică a 
produselor), dar şi pierderea parţială a capacităţii de reţinere a apei după 
rehidratare. Apa de rehidratare se elimină sub acţiunea solicitărilor mecanice 
(presare, centrifugare), ca urmare a slabei ei legări în structura poroasă a 
produsului liofilizat. Prin liofilizare se distrug şi enzimele. 

De asemenea, se favorizează oxidarea acizilor graşi, cu apariţia mirosului 
şi gustului de râncezire, fapt pentru care, liofilizarea se recomandă numai pentru 
peştele slab (şalău, ştiucă) sau carnea tocată de peşte liberă de grăsime. 
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ÎNTREBĂRI Capitolele 11, 12 şi 13: 
 

1. Care este nivelul umidităţii relative a aerului care trebuie asigurat pe 
timpul “refrigerării în aer” a peştelui 
2. Care sunt limitele de variaţie pentru durata “refrigerării în mediu 

lichid” şi care depind de mărimea peştelui şi de instalaţia folosită 
3. Care este proporţia (grosimea) primului strat de gheaţă aşezat pe 

fundul vasului de refrigerare, în cazul “refrigerării peştelui prin contact 
cu gheaţă hidrică” 

4. Care este cea mai frecvent utilizată substanţă pentru obţinerea gheţii 
antiseptice utilizate la refrigerarea peştelui 

5. La ce temperatură trebuie răcită saramura utilizată la “depozitarea 
peştelui refrigerat în soluţie salină” 

6. Care este viteza medie liniară de înaintare a frontului de congelare, în 
cazul “congelării ultrarapide” a peştelui 

7. În ce tip de soluţii se realizează “fixarea” fileurilor de peşte destinate 
congelării 

8. Care este temperatura aerului utilizat la congelarea peştelui prin 
procedeul “în curent de aer rece” 

9. Care este principalul avantaj al procedeului de “congelare a peştelui 
prin contact direct cu agenţi intermediari” 

10. Cum influenţează “modul de pescuire” calitatea peştelui supus 
congelării 

11. Din ce motive, operaţiunea de “eviscerare” trebuie efectuată imediat 
după pescuire peştelui destinat congelării 

12. La ce temperaturi se realizează depozitarea peştelui congelat 
13. Care sunt factorii ce influenţează intensitatea proceselor de degradare a 

calităţii peştelui congelat şi depozitat în această stare 
14. Cum se manifestă procesul de “oxidare a lipidelor” la depozitarea 

peştelui congelat anterior 
15. Cum se realizează operaţiunea de “glazurare” la care este supus peştele 

ce urmează a fi congelat 
16. Care sunt cele trei modificări ale ţesutului muscular generate de 

“denaturarea proteinelor”, fenomen ce apare pe timpul depozitării 
peştelui congelat 

17. La ce temperaturi se realizează “congelarea”, tratament preliminar la 
care este supus peştele destinat liofilizării 

18. Care sunt fenomenele complexe care au loc pe timpul avansării 
frontului de sublimare către interiorul produsului, la conservarea 
peştelui prin liofilizare 

19. La ce umiditate finală ajunge un produs liofilizat 
20. Care sunt parametrii de depozitare a produselor liofilizate, care asigură 

o durată de păstrare de 6-12 luni 
 
TEME DE CONTROL: 

1. Factorii care influenţează durata de păstrare a peştelui refrigerat 
2. Factorii care influenţează viteza de congelare 

 
REFERATE: 

1. Procese biochimice care au loc în carnea de peşte conservată prin….. 
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Cap. 14. Conservarea peştelui prin sărare 
 

14.1. Rolurile sărării 
 

 Sărarea este una dintre cele mai vechi metode de conservare, prin care se 
măreşte conservabilitatea produselor şi se previne alterarea acestora. Ea se 
utilizează ca metodă de conservare de sine stătătoare pentru peştele destinat 
afumării sau uscării. 

În industria de prelucrare, sărarea este o fază premergătoare, care asigură 
îmbunătăţirea caracteristicilor gustative ale peştelui, creşterea capacităţii de 
hidratare a cărnii şi ameliorarea capacităţii de conservare a peştelui destinat 
fabricării semiconservelor, conservelor, preparatelor culinare şi a icrelor; în acest 
caz, sărarea este asociată cu unul sau mai multe tratamente (fermentare, uscare, 
fierbere sau afumare). 

Sarea îndeplineşte diferite roluri: 
1. Agent de gust. Sarea conferă produselor gust sărat, efect datorat, în principal, 
stimulării receptorilor gustativi de către ionii de Cl- şi Na+, rezultaţi prin disocierea 
clorurii de sodiu. Pentru majoritatea produselor alimentare, efectul senzorial optim 
este asigurat de o concentraţie de 2-3% NaCl. 

Gustul de sărat se evidenţiază mai puternic la produsele fierte, decât la cele 
crude, ca urmare a eliberării la tratamentul termic a clorurii de sodiu din compuşii 
proteină-sare. Grăsimea păstrează mai puţină sare în comparaţie cu ţesutul 
muscular, datorită conţinutului mai mic de apă. 
2. Acţiunea sării asupra puterii cărnii de reţinere a apei. Adăugarea unor doze 
clasice de sare (2-3%) la o carne crudă are drept efect mărirea puterii sale de 
reţinere a apei şi de creştere a capacităţii de hidratare a cărnii. Efectul sării asupra 
puterii de reţinere a apei este marcant în cazul cărnurilor cu pH mare (carnea caldă 
de vită folosită la fabricarea bradtului, necesar în producţia de salamuri de peşte 
cu adaos de carne de vită) şi aproape nul la carnea aflată în rigiditate musculară. 
3. Acţiunea asupra proteinelor şi a grăsimilor. Prin creşterea puterii ionice a 
soluţiei formate în urma dizolvării sării în apa conţinută de carne sau/şi cea 
adăugată, creşte solubilitatea proteinelor musculare, ameliorându-se proprietăţile 
tehnologice ale cărnurilor tocate (capacitatea de emulsionare, de spumare şi de 
gelifiere). Sarea favorizează oxidarea şi râncezirea grăsimilor. 
4. Rolul bacteriostatic. Sarea nu este un antiseptic propriu-zis, deoarece ea nu 
distruge bacteriile, ci doar frânează dezvoltarea celor mai multe dintre ele. 
Acţiunea sării asupra microorganismelor depinde de conţinutul de sare şi de tipul 
de microorganisme. Astfel, bacteriile se pot dezvolta în carnea sărată până la 
niveluri cuprinse între 5% şi 25% sare. În medii puternic sărate (10-20% NaCl), 
alături de bacterii pot apare şi drojdii osmofile, dar numai la suprafaţa produsului, 
sub formă de colonii. Mucegaiurile xerofile rezistă bine pe medii cu concentraţii 
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de 10-15% NaCl; ele se dezvoltă la suprafaţa peştelui, formând pete de culoare 
brună, neagră sau roşcată. Se apreciază că, iniţial, peştele sărat este deteriorat de 
mucegaiuri, care, prin metabolism, formează apă, ceea ce conduce la creştere 
activităţii apei în jurul părţilor afectate, permiţând bacteriilor halofile să atace 
peştele sărat şi să provoace alterarea acestuia. 

 
14.2. Metode de sărare a peştelui 

 
Sărarea uscată. Peştele întreg sau desfăcut (peştele mare) se tăvăleşte prin sare, 
după care se aşează în straturi în vasele de sărare, presărându-se suplimentar sare, 
între straturi; saramura se formează cu apa extrasă din peşte Sărarea uscată se 
aplică la prelucrarea peştelui slab (cu conţinut de grăsime mai mic de 3%) sau cu 
îngrăşare medie precum şi la peştele mărunt (hamsii, sardele). 

Amestecarea peştelui cu sarea se realizează manual sau mecanizat. La 
sărarea manuală, doza de sare în vas se măreşte treptat, astfel ca stratul de 
acoperire de la suprafaţa liberă a vasului să fie de 1,3 ori mai mare decât straturile 
inferioare; rândul superior de peşte se acoperă cu un strat de sare gros de 2 cm. 

Datorită higroscopicităţii, sarea absoarbe apa de la suprafaţa peştelui, în 
care se dizolvă, formându-se astfel saramura naturală numită „tuzluc” şi care 
reprezintă 25-30% faţă de masa peştelui. Abia după acest fenomen natural începe 
procesul propriu-zis de sărare a cărnii de peşte, concomitent cu eliminarea apei 
din ţesutul muscular. 

Superioritatea sărării uscate, comparativ cu alte metode, constă în 
simplitate, consum relativ mai mic de sare şi pierderi neânsemnate de substanţe 
organice. Dezavantajele metodei de sărare uscată sunt: 

 este mult mai lentă faţă de sărarea umedă, pentru că procesul de pătrundere a 
sării în carne începe mai târziu, după formarea tuzlucului; 

 sărarea este neuniformă, mai ales când se face în vase mari (căzi, bazine); 
peştele din straturile superioare poate suferi procese de oxidare, mai ales dacă 
este gras şi neacoperit de tuzluc; 

 în cazul peştilor mari, procesul de producţie este greu de mecanizat, în privinţa 
operaţiile de încărcare şi descărcare. 

Varietatea de metode de sărare uscată rezultă din modul în care se 
realizează scurgerea tuzlucului (în stive, pe grătare, în lăzi): la sărarea în stive se 
folosesc cantităţi mari de sare (70-80% din masa peştelui). De obicei, în stive se 
sărează peştii plaţi, cu conţinut ridicat de apă, deoarece se realizează nu numai 
sărarea peştelui, ci şi deshidratarea lui (peştele pierde cca. 40% din conţinutul 
iniţial de apă); metodă are o largă utilizare în obţinerea semifabricatelor pentru 
producţia de peşte afumat, în special pentru produsele afumate la rece. 
Sărarea umedă. Se realizează într-o soluţie de sare pregătită în prealabil, numită 
„saramură artificială”. Peştele întreg sau porţionat se amestecă cu saramura de 
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concentraţie stabilită (frecvent saturată) în vase speciale de sărare (căzi, vane, 
bazine), unde se menţine un anumit timp. Neajunsul metodei este diluarea rapidă a 
saramurii, pe seama apei extrase din peşte; adăugarea ulterioară de sare nu are 
efectul dorit, deoarece viteza de dizolvare a sării este mai mică decât viteza de 
„îndulcire” a saramurii cu apa eliminată din peşte. În plus, în cazul sărării în 
saramură staţionară se produce o sărare neuniformă, deoarece difuzia sării şi 
egalizarea concentraţiei au loc lent; metoda implică şi consum mare de saramură. 
Sărarea mixtă. Reprezintă operaţia prin care peştele se sărează simultan cu sare 
uscată şi cu saramură (peştele tăvălit prin sare se aşează într-un bazin cu saramură 
artificială). Metoda este întrebuinţată în producţia de peşte sărat, în special pentru 
cel gras. La sărarea mixtă se înlătură neajunsurile de la metodele se sărare uscată 
şi umedă. Astfel, sarea care se găseşte la suprafaţa peştelui, împiedică diluarea 
saramurii, deoarece, prin dizolvarea ei în apa extrasă din peşte, formează o 
cantitate suplimentară de saramură, iar procesul de sărare începe imediat, fără o 
deshidratare bruscă a straturilor superficiale ale peştelui. Viteza de sărare este 
practic aceiaşi ca şi în cazul sărării umede şi mult mai mare faţă de sărarea uscată. 
Sărarea la cald. Sărarea peştelui la temperaturi mai mari de +150C, fără răcirea 
prealabilă cu gheaţă, se numeşte sărare la cald. Metoda este folosită tot timpul 
anului în regiunile nordice, iar în zonele sudice se aplică numai la începutul 
primăverii şi la sfârşitul toamnei-pentru peştele mare şi în tot timpul anului-pentru 
peştele mic (hamsii, sardele) care se sărează foarte repede. 
Sărarea la rece. Scopul răcirii peştelui este de a întârzia procesele autolitice şi 
bacteriene în carnea acestuia şi se aplică la peştele mediu şi mare, cu un conţinut 
mai ridicat de grăsime. Pentru sărarea la rece, peştele (răcit în prealabil) se 
amestecă cu sarea şi se dirijează la sărare la temperaturi cuprinse între -1÷+50C. 
Tehnica sărării la rece este următoarea: pe fundul căzii se presară un strat subţire 
de sare şi gheaţă mărunţită, peste care se aşează un strat de peşte tăvălit în sare. 
Peste stratul de peşte se presară un strat de sare, apoi gheaţă şi un strat subţire de 
sare, după care se adaugă alt strat de peşte. Această ordine se păstrează până la 
umplerea căzii. Pe măsura umplerii vasului este necesar să se mărească doza de 
sare şi gheaţă cu fiecare strat. De obicei, la partea inferioară a căzii se repartizează 
15-20% din cantitatea totală de amestec gheaţă-sare, în mijloc 30-40%, iar la 
partea superioară 40-45%. 

Consumul total este de max. 60% gheaţă şi 50% sare, din masa peştelui. 
Sărarea la frig (după congelare). Congelarea prealabilă a peştelui se face cu 
amestec de gheaţă şi sare, până când produsul atinge temperatura de -4÷-20C. 
Metoda se aplică peştelui mare şi gras (morun, nisetru, somn, scrumbii mari, 
somon) la care există posibilitatea apariţiei autolizei în profunzimea cărnii. La 
începutul procesului, gheaţa manifestă acţiune conservantă şi numai după aceea, 
pe măsura decongelării peştelui, se produce sărarea lui. Congelarea se face în 



 
 

84

bazine, căzi sau butoaie, pe fundul cărora se aşează un strat de gheaţă (gros de 4-
5cm) şi unul de sare (10-12% din masa gheţii). Peştele se aşează pe acest strat şi 
se presară cu sare, iar peste rândul de peşte se pune gheaţă şi sare; operaţia se 
repetă până la umplerea recipientului. Peste stratul superior de peşte se pune o 
cantitate dublă de gheaţă şi sare în comparaţie cu celelalte straturi. Consumul de 
gheaţă este de 60-110%, iar cel de sare de 8-15% faţă de masa peştelui. 
Sărarea desăvârşită. Peştele se scoate din vasul de sărare în momentul în care 
concentraţia sării din sucul celular este egală cu concentraţia saramurii. Gradul de 
sărare al produsului va depinde de doza de sare din saramură. 
Sărarea întreruptă (uscată şi umedă). Este larg întrebuinţată pentru producţia de 
peşte slab şi mediu sărat; în acest caz, peştele se scoate din vasul de sărare înainte 
de egalizarea concentraţieii sării din sucul celular cu cea a saramurii care 
înconjoară peştele. Sărarea întreruptă permite obţinerea de produse cu grade 
diferite de sărare, în funcţie de durata procesului şi de concentraţia saramurii; 
inconvenientul este neuniformitatea sărării în masa peştelui. 
Sărarea saturată. În tot timpul procesului de sărare, concentraţia sării din 
saramura externă trebuie să fie de 29%. Această metodă se utilizează pentru 
obţinerea de produse puternic sărate. 
Sărarea nesaturată. Concentraţia sării din sucul muscular şi din tuzlucul 
înconjurător la sfârşitul sărării se situează între 10-12%. 
 

14.3. Tehnologii generale de conservare ale peştelui prin sărare 
 

Tehnologiile de conservare ale peştelui prin sărare cuprind următoarele 
operaţiuni (fig. 1): 

 de pregătire preliminară; 
 de conservare propriu-zisă; 
 de pregătire a produsului finit în vederea valorificării. 
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Fig. 1 Schemele tehnologice generale de conservare a peştelui prin sărare 
 

Pregătirea preliminară. Peştele poate fi sărat întreg sau tăiat. Se sărează întreg, 
peştele mărunt sau cel mijlociu, destinat afumării, mai ales dacă viscerele acestuia 
sunt bogate în grăsime (plătică, şalău, biban, babuşcă, caracudă, hamsii, rizeafcă 
mică, stavrid). 

În vederea sărării mai rapide a peştelui, se aplică una din următoarele 
metode de tăiere: 

 peşte despicat (salmonide şi ciprinide); 
 peşte tăiat fără cap (salmonide); 
 semiplast; 
 plast cu cap (crap, şalău, ştiucă); 
 plast fără cap (scrumbii, somn, trescă); 
 plast cu buzunar (paltus); 
 plast cu despicare klipp fisch (gadidae, trescă); 
 fileuri (peşte mare); 
 bucăţi şi felii (morun, somn, scrumbie). 
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2. Conservarea propriu-zisă. Se pot utiliza mai multe combinaţii ale metodelor de 
sărare şi anume: 

Sărarea la cald-(saramură cu concentraţie > 20% NaCl)-se poate aplica sărarea 
uscată sau mixtă 
Sărare la rece-uscată, mixtă (saramură cu concentraţie 15-20% NaCl) sau umedă. 
Sărarea după congelare-poate fi mixtă, semisaturaţie sau saturaţie slabă (saramură 
cu concentraţia de 10-15%) 
 După conţinutul final de sare, produsele sărate se pot împărţi în: 

 produse din peşte slab sărate, cu un conţinut de sare de 6-10%; 
 produse din peşte mediu sărate, cu un conţinut de sare de 10-14% (relativ 

stabile la păstrare la temperaturi moderate); 
 produse din peşte puternic sărate, la care conţinutul de sare este mai mare de 

14% NaCl (sunt stabile la păstrare). 
Produsele slab sărate sunt de fapt semifabricate, care se supun unei 

prelucrări ulterioare şi de aceea se păstrează la temperaturi scăzute (-6÷-120C). 
Peştele slab sărat are gust bun şi carne fină şi poate fi consumat ca delicatesă. 

Relaţia dintre conţinutul de sare din carne, specia peştelui, mărimea 
acestuia, metoda de sărare şi durata sărării este prezentată în tabelele 22 şi 23. 

Tabelul 22 
Conţinutul de sare din carnea de scrumbie (g%) 

Durata sărării (zile) Lungimea 
peştelui (cm) 

Concentraţia 
saramurii (g%) 

Temperatura 
saramurii (0C) 6 12 22 

30 31 5 9,0 14,0 16,5 
30 24 5 8,5 13,0 15,0 
30 15 5 6,0 9,0 11,0 
24 31 5 12,0 16,5 16,5 
30 31 15 12,5 16,5 17,0 

 
Tabelul 23 

Variaţia conţinutului de sare din carnea de plătică 
Durata sărării (zile) Metoda 

de sărare 
Temperatura 

(0C) 
 

6 10 16 24 
Conţinut de sare (g%) 6,4 10,5 15,5 18,5 Sărare 

mixtă 
2-4 

Pierderi în greutate (g%) 20,1 25,5 28,5 27,5 
Conţinut de sare (g%) 5,0 8,0 13,5 18,0 Sărare 

uscată 
2-4 

Pierderi în greutate (g%) 18,5 28,5 30,0 28,5 

  
Randamentele în produs finit obţinute la sărarea scrumbiilor variază în 

funcţie de mărimea lor şi de gradul de sărare (tab. 24). 
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Tabelul 24 
Randamentele în produs finit la sărarea scrumbiilor 

Randamentele în produs finit, în funcţie de mărimea 
scrumbiilor: 

Grad de sărare Conţinut de 
sare în 
produs (g%) Selecţionate Mari Medii Mici 

Puternic sărate >16 84 82 82 80 

Mediu sărate 10-14 84 82 82 80 
Slab sărate <10 86 86 86 84 

 
3. Finisarea produselor sărate. În vederea depozitării şi comercializării, peştele 
sărat se supune operaţiilor de finisare, respectiv: 
Sortarea pe calităţi. Peştele mare-sărat, cu excepţia sturionilor şi salmonidelor, se 
împarte în trei calităţi: superioară, I şi a II-a. Peştele mărunt-sărat, se împarte în 
două calităţi: I şi a II-a. Peştii cu număr mare de defecte sau cu defecte puternic 
exprimate sau iremediabile se îndepărtează. 
Spălarea-în saramură cu o concentraţie în sare de 17-19%. 
Scurgerea-pe grătare de lemn, tărgi sau în coşuri de nuiele (pentru peştele mic). 
Ambalarea-după scurgere, peştele se trece în butoaie de lemn (50 l sau 100 l), în 
recipienţi de material plastic (30 l sau 60 l) sau în lăzi de lemn (căptuşite cu hârtie 
pergaminată sau folie de material plastic). 
 Într-un ambalaj se introduc numai peştii din aceiaşi specie, categorie de 
mărime, mod de prelucrare, grad de sărare şi de aceiaşi calitate. Aşezarea peştelui 
se face în rânduri drepte şi regulate, cap la coadă, cu spinarea în jos; ultimul rând 
se aşează cu burta în jos. 

Peştele tăiat în tip “plast” se aşează desfăcut, cu suprafaţa de secţiune în 
sus; rândul superior se aşează cu pielea în afară sau strâns cu secţiunea în jos. 
Peştele mărunt se varsă direct în recipienţi (fără a fi aşezaţi în rânduri), se 
nivelează şi apoi se presează. 
 Înainte de închiderea ambalajelor, peştele se presează, se completează 
după caz cu saramură şi apoi se închid etanş recipienţii. Ambalajele se marchează 
cu următoarele specificaţii: denumirea unităţii producătoare, denumirea 
sortimentului, inclusiv modul de prelucrare, data fabricaţiei, greutatea netă şi 
temperatura de păstrare (maximum +50C). 

 
14.4. Defectele şi agenţii dăunători ai peştelui sărat 

 
Defectele peştelui sărat pot fi datorate unei materii prime degradate deja, 

a nerespectării tehnologiei de sărare, dar şi a depozitării necorespunzătoare a 
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produselor finite. Defectele produselor din peşte sărate pot fi defecte remediabile 
şi defecte iremediabile. 
1. Defecte remediabile-sunt defecte care pot fi corectate prin prelucrarea 
suplimentară a produselor: 
peşte crud-carnea are gust şi miros de peşte crud, branhiile conţin mucozităţi 
sanguinolente cu miros neplăcut, iar sângele de la nivelul coloanei vertebrale este 
necoagulat. Defectul este rezultatul saramurării insuficiente a peştelui şi se 
înlătură printr-o prelucrare ulterioară care constă în sărare, zvântare şi marinare; 
peştele cu burta spartă-defectul apare la peştele neeviscerat sau la cel presat 
excesiv şi poate fi eliminat printr-o spintecare corespunzătoare a produsului 
înainte de sărare; la peştele mărunt defectul nu poate fi evitat; 
peştele spintecat defectuos şi peşte zdrenţuit-defectul este datorat neglijenţei în 
executarea spintecării sau manipulărilor necorespunzătoare ale peştelui; 
peşte încins-branhiile şi organele interne prezintă miros de mucegai. Se întâlneşte 
la peştele sărat fără tuzluc, dar şi la peştele sărat şi păstrat în încăperi ventilate 
necorespunzător. În majoritatea cazurilor, defectul poate fi eliminat prin spălarea 
peştelui în saramură, îndeosebi la nivelul branhiilor; 
depunere albă-se formează la suprafaţa peştelui, atunci când se foloseşte sare prea 
fină, cu conţinut ridicat de săruri de calciu şi magneziu. 
2. Defecte iremediabile-sunt defecte care nu se pot înlătura şi sunt legate de o 
depreciere vizibilă a calităţii produselor sărate: 
înroşirea (bronzarea cafenie)-se manifestă prin înroşirea musculaturii în 
apropierea coloanei vertebrale, care, uneori, poate emana şi un miros neplăcut de 
alterare. Defectul apare la peştele slab sărat (scrumbii), la păstrarea 
necorespunzătoare sau la peştele aflat în fază avansată de autoliză (vasele de 
sânge au pereţii foarte puţin rezistenţi) la momentul sărării; 
acrirea-este o alterare microbiană care apare la peştele sărat în tuzluc (fie în urma 

diluării saramurii, fie că s-a folosit sare insuficientă), la peştele de calitate 

necorespunzătoare sau la peştele sărat şi păstrat la temperatură ridicată. Într-o fază 

incipientă, acrirea survine numai la saramură, caz în care ea se substituie cu o 

nouă saramură; peştele se spală în saramura proaspătă; 

saponificarea-la suprafaţa peştelui sărat se formează o peliculă cleioasă şi cu 

miros neplăcut. Se întâlneşte la peştele ambalat fără tuzluc şi păstrat la temperaturi 

ridicate, dar şi la peştele care a fost desărat; 

fucsina-este o depunere roşie pe corpul peştelui, ce apare în urma activităţii 

microorganismelor halofile care se găsesc pe peşte sau în sare; ele se dezvoltă 

numai la temperaturi ridicate. Defectul apare la peştii slabi şi mai rar la cei graşi. 
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În stadiul iniţial, defectul poate fi eliminat prin spălarea peştelui într-o saramură 

care conţine şi 4-5% acid acetic; 

oxidarea grăsimii (rugina)-defectul se caracterizează prin apariţia la suprafaţa 

peştelui a unei eflorescenţe de culoare brun-roşiatică, îngălbenirea stratului 

subcutanat (datorită oxidării grăsimilor), iar carnea capătă miros de rânced şi gust 

amar. Defectul se întâlneşte în special la peştii graşi, păstraţi fără tuzluc şi la 

temperaturi ridicate. 

 
 
 
 
ÎNTREBĂRI Capitol 14: 
 

1. Care este concentraţia de sare care asigură (la majoritatea produselor 
alimentare) efectul senzorial optim de sărat 
2. Cum se numeşte saramura naturală care se formează pe timpul “sărării 

uscate” a peştelui 
3. Care dintre proprietăţile cărnii tocate de peşte sunt ameliorate, datorită 

acţiunii sării asupra proteinelor şi a grăsimilor 
4. La ce temperaturi se realizează “sărarea la rece” a peştelui 
5. Ce concentraţie de sare trebuie să aibă sucul muscular şi tuzlucul 

înconjurător, în cazul sărării peştelui prin metoda “sărării nesaturate” 
6. Care sunt metodele de “tăiere” a peştelui în tehnologia generală de 

prelucrare a acestuia prin sărare 
7. Care este concentraţia saramurii în care se “spală” peştele, în cazul 

finisării produselor sărate 
8. Cum se ambalează peştele sărat, care a fost tăiat în tip “plast” 
9. La ce categorii de peşte prelucrat prin sărare poate apare defectul 

numit “peşte cu burta spartă” 
10. Cum se numeşte defectul peştelui sărat, când la suprafaţa acestuia 

apare o eflorescenţă de culoare brun-roşiatică, stratul subcutanat se 
îngălbeneşte, iar carnea capătă miros de rânced şi gust amar 

 
TEME DE CONTROL: 

1. Factorii care influenţează calitatea peştelui sărat 
2. Modalităţi de prevenire a defectelor la peştele sărat 

REFERATE: 
1. Tehnica sărării de la specia………….. 
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Cap. 15. Conservarea peştelui cu ajutorul fumului 
 

15.1. Producerea fumului 
 

Afumarea reprezintă operaţia tehnologică de expunere a unui aliment la 
acţiunea fumului, cu scopul asigurării conservabilităţii, aromatizării şi formării 
culorii specifice. 

Fumul ia naştere prin descompunerea componentelor lemnului, prin aport 
de căldură, în compuşi volatili şi cărbune de lemn, proces cunoscut sub denumirea 
de “piroliză”. Pentru afumarea produselor alimentare se întrebuinţează fumul 
obţinut ca rezultat al dezagregării compuşilor majori ai lemnului (celuloză, 
hemiceluloză şi mai puţin lignina): 
piroliza celulozei. Se desfăşoară în două etape: reacţia iniţială constă într-o 
hidroliză acidă, urmată de un proces de deshidratare cu formare de β-glucoză. În 
etapa a doua, din glucoză se formează acidul acetic, apă şi, ocazional, mici 
cantităţi de furan şi fenoli. Piroliza celulozei are loc în domeniul de temperatură 
+280...+3000C; 
piroliza hemicelulozei. Hemiceluloza este un polizaharid care se dezagreagă la 
+250...+2750C. Prin piroliză, se formează furfuroul, furanul, acizi carbonilici şi 
acidul acetic cu omologii săi; 
piroliza ligninei. Lignina este o macromoleculă cu structura complexă şi diferită 
în funcţie de natura lemnului; astfel, lignina din lemnul moale, comparativ cu cea 
din lemnul tare, conţine în ciclul aromatic un substituient metoxic. 

 
15.2. Factorii care influenţează compoziţia fumului 

 
Compoziţia fumului este influenţată de mai mulţi factori, respectiv: 

Natura şi starea lemnului. Pentru afumarea peştelui se utilizează, în principal, 
lemnul de esenţă tare (fag, stejar, frasin, arţar), care generează fum mai bogat în 
compuşi aromatici şi în substanţe cu caracter acid, în comparaţie cu fumul obţinut 
prin combustia lemnului de esenţă moale. Lemnul de esenţă moale, mai ales cel de 
conifere (cedru, brad, pin) nu este indicat pentru afumarea peştelui, deoarece prin 
arderea lui se formează funingine (murdăreşte suprafaţa produsului), dar şi 
cantităţi mari de hidrocarburi policiclice aromatice care imprimă peştelui miros 
străin, culoare închisă şi gust amărui. Compoziţia chimică generală a fumului şi 
influenţa acestuia asupra calităţii produselor depinde de natura lemnului (tab. 25). 
Umiditatea rumeguşului. Prin mărirea umidităţii rumeguşului se micşorează 
concentraţia fenolilor şi a substanţelor din gudroane şi se măresc cantităţile de 
cenuşă, funingine şi conţinuturile de aldehidă formică şi acizi organici (formic, 
propionic, acetic); în aceste condiţii, aroma produselor afumate este mai acidă. În 
producţie, cu cca. 20 ore înainte de întrebuinţare, rumeguşul sau aşchiile de lemn 
se umezesc până la o umiditate de maximum 30%. 
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Tabelul 25 
Compoziţia chimică generală a fumului, în % faţă de conţinutul total 

Natura lemnului Grupa de substanţe chimice 
Fag Stejar Mesteacăn Brad 

Acizi (în % de acid acetic) 5,24 5,14 4,57 3,74 
Fenoli 0,30 0,30 0,19 0,25 
Combinaţii carbonilice (în % de acetonă) 8,69 8,05 8,71 10,84 
Aldehidă formică 1,10 1,04 0,96 1,43 
Aldehidă acetică 1,40 1,07 1,16 1,93 
Furfurol 0,69 1,57 0,75 1,03 
Diacetali 0,61 0,62 0,44 0,83 
Aldehide şi diacetali 3,79 4,30 3,31 5,22 

 

Temperatura de formare a fumului. Fumul trebuie să se formeze la temperaturi 
mai mici decât temperatura de aprindere a lemnului. Creşterea progresivă a 
temperaturii de combustie a lemnului duce la diminuarea substanţelor utile din 
fum şi la mărirea conţinutului de hidrocarburi policiclice aromatice şi de gaze 
neutre (CO2, CO); în acest caz, aroma de afumare este mai puţin exprimată. 
Aportul de aer. Degradarea macromoleculelor lemnului depinde nu numai de 
temperatură, ci şi de cantitatea de aer admisă în generatorul de fum, respectiv, de 
concentraţia oxigenului. În prezenţa unui aport mai mare de aer au loc reacţii de 
oxidare mai intense ale substanţelor din fum, formându-se cantităţi însemnate de 
gudron, alcool metilic şi hidrocarburi policiclice aromatice. Un aport insuficient 
de aer (cazul arderii mocnite a rumeguşului) conduce la formarea unui fum dens şi 
închis la culoare, care înrăutăţeşte calitatea produsului afumat; fumul respectiv 
conţine prea mulţi acizi şi combinaţii carbonil, cu caracteristici gustative nedorite. 
Metoda de obţinere a fumului. În comparaţie cu procedeul de ardere mocnită a 
rumeguşului, în cazul procedeelor de obţinere a fumului prin fluidizare cu abur 
sau prin fricţiune rezultă un fum mai bogat în substanţe utile şi relativ mai sărac în 
hidrocarburi policiclice aromatice, datorită faptului că procesul de generare a 
fumului este mult mai bine controlat. 
 

15.3. Metode de afumare 
 

 În practica procesării peştelui se utilizează 3 tehnici de afumare, respectiv: 
afumarea tradiţională cu aerosoli de afumare, afumarea electrostatică şi afumarea 
cu condensate de fum sau arome de fum. Dintre acestea, cea mai răspândită este 
afumarea tradiţională, care poate fi executată la cald sau la rece. 

 
15.3.1. Afumarea tradiţională la cald a peştelui 

 
Materia primă este reprezentată de diferite specii de peşti de apă dulce, 

marini şi oceanici (scrumbie, merluciu, sardina, sardinela, tresca etc). Schema 
tehnologică de obţinere a peştelui afumat la cald este prezentată în figura 2. 



 
 

92

  Peşte 
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Fig. 2 Schema tehnologică de afumare la cald a peştelui 
 
Decongelarea. Se face în aer cu temperatura de +200C sau în apă de +200C (raport 
peşte/apă 1:2). Durata depinde de mărimea peştelui şi este de 8-24 ore. 
Spintecarea-operaţie facultativă, ce se aplică doar peştilor foarte mari (peste 2kg), 
la care se îndepărtează viscerele, capetele şi, uneori, se taie trunchiul în bucăţi. 
Sărarea se realizează în scopul ameliorării calităţilor gustative, într-o saramură 
22% NaCl şi la un raport peşte/saramură de 1:1. Conţinutul de sare din carnea 
peştelui nu trebuie să depăşească 2%. 
Agăţarea peştelui, se face prin mai multe metode: legarea cu ajutorul acului de 
lemn; legarea combinată cu coaserea peştelui; legarea peştelui mare sau a 
bucăţilor de peşte cu sfoară; înşirarea pe vergele; prinderea pe cuie şi cârlige 
cuier; prinderea cu cleme metalice. 
Spălarea-peştele (legat sau înşirat) se duşează cu apă rece, pentru a împiedica 
apariţia la suprafaţă a unui strat alb de sare, ce se formează pe timpul zvântării. 
Zvântarea-se execută pentru crearea condiţiilor necesare depunerii compuşilor 
fumului pe suprafaţa peştelui, dar şi pentru coagularea proteinelor din stratul 
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superficial al cărnii de peşte (se limitează evaporarea apei din carne). Temperatura 
de zvântare trebuie să fie de +60÷+800C. La temperaturi mai mari de +800C, 
carnea devine mai puţin suculentă, ca urmare a creşterii pierderilor de grăsime şi 
apă, în timp ce la temperaturi mai mici de +600C straturile exterioare ale cărnii nu 
se deshidratează suficient şi din această cauză, în următoarele etape tehnologice 
(coacerea şi afumarea) au loc procese de răsfierbere a ţesuturilor şi de formare la 
suprafaţa peştelui a unei culori necorespunzătoare. 
Coacerea se realizează la temperaturi ridicate (+80÷+1400C). Durata nu trebuie să 
fie prea mare şi depinde de mărimea peştelui, metoda de spintecare şi umiditatea 
aerului. După coacere, peştele poate fi consumat fără o pregătire prealabilă. 
Afumarea propriu-zisă. La afumarea caldă, în ţesutul muscular de peşte au loc 
procese fizice şi chimice care afectează mai ales componenta proteică. Timpul de 
afumare este de 30-100 minute, iar temperatura de +80÷+120oC, variaţiile fiind 
date de specia de peşte supusă afumării (tab. 26 şi 27). 

Tabelul 26 
Regimurile optime de afumare la cald pentru diferitele specii de peşti 

Fazele procesului de afumare 
Zvântare Coacere Afumare  

propriu-zisă 

Specia 
peştelui 

Timp 
(min.) 

Temp. 
(0C) 

Timp 
(min.) 

Temp. 
(0C) 

Timp 
(min.) 

Temp. 
(0C) 

Pierder
i totale 

de 
masă 
(g) 

Conţinutul 
de apă 

al 
produsului 

finit 
(g%) 

Trescă mare 30-40 80-90 45-60 120-150 90-100 100-120 22 71,2 
Biban mare 30-35 80-90 40-45 110-140 86-90 100-110 28 63,8 
Plătică, crap 30-35 60-70 30-35 100-110 55-60 90-100 25 64,0 
Caras mic 15-30 60-70 20-30 120-140 30-80 100-120 32 68,6 
Hec 15-30 50-90 20-35 80-100 35-80 80-100 40 68,0 
Scrumbie 15-20 60-70 15-20 80-100 30-40 90-100 38 65,1 
Păstrugă 30-35 60-80 40-50 140-170 80-100 100-120 16 68,5 

 
Tabelul 27 

Parametrii de zvântare şi afumare în cazul afumării peştelui mărunt 
Faza procesului Temperatura 

(0C) 
Viteza 
(m/s) 

Umezeala 
relativă (%) 

Durata procesului 
(minute) 

Coacere 80-100 2 20-30 10-15 
Afumare 80-90 2 10-15 45 

 

Răcirea-are drept scop întreruperea acţiunii temperaturii ridicate din timpul 
afumării asupra cărnii peştelui, pentru a se micşora pierderile în greutate. La 
ambalarea unui peşte cald, prin egalizarea temperaturii peştelui cu cea a mediului 
ambiant, se formează vapori de apă, care condensează şi umezesc suprafaţa 
peştelui, creându-se condiţii favorabile pentru dezvoltarea microorganismelor. 
Răcirea peştelui se desfăşoară în 2 etape: în prima fază, răcirea se face până la 
+15÷+180C şi apoi, după ambalare, răcirea în depozit până la 0÷+20C. Durata 
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răcirii peştelui este de 6-8 ore-când se face în aer cu circulaţie naturală sau de 0,5-
2 ore-la răcirea în camere cu circulaţie forţată a aerului. 
Depozitarea, se face pentru cel mult 72 ore, la temperaturi de –3÷00C. 

 
15.3.2. Afumarea tradiţională la rece a peştelui 

 
Procesul tehnologic de obţinere a produselor afumate la rece din peşte 

proaspăt şi sărat include următoarele operaţiuni (fig. 3): 
  Peşte proaspăt    Peşte sărat   
         
Deşeuri  Despicare  Apă rece  Spălare  Ape uzate 
         
Ape uzate  Spălare    Desărare 

(6-8% NaCl) 
  

         
  Sărare 

(6-8% sare) 
   Scurgere  Ape uzate 

         
  Desărarea    Atârnare   
         
Ape uzate  Scurgere    Zvântare 

(30oC şi UR 60%) 
  

         
  Atârnare    Afumare 

(25-40oC, 5 zile) 
  

         
  Zvântare 

(30oC şi UR 60%) 
   Sortare   

         
  Afumare 

(20-40oC, 5 zile) 
   Ştergere   

         
  Sortare    Ambalare   
         
  Ştergere    Depozitare 

(-2...+2oC, 10 zile) 
  

         
  Ambalare       
         
  Depozitare 

(-2...+2oC, 10 zile) 
      

Fig. 3 Schema tehnologică de fabricare a peştelui afumat la rece (din peşte 
proaspăt şi sărat 

 
Tăierea peştelui-se face sub formă de trunchi despicat pe spate, burtă batog şi mai 
rar trunchi desfăcut. Peştele mărunt se afumă întreg, iar scrumbiile se desolzesc. 
Sărarea peştelui-în funcţie de mărimea peştelui, dar mai ales de gradul final de 
sărare al semifabricatului, se pot aplica următoarele metode de sărare: uscată, în 
saramură şi mixtă. Peştele proaspăt se sărează până la un nivel de 8-12% sare în 
carne, după care se desărează până la 2-4%. În cazul folosirii peştelui sărat 
anterior (8-14% sare), înainte de afumare se aplică desărarea. 
Desărare-se execută obligatoriu înainte de afumare şi are rolul de a reduce 
salinitatea semifabricatului până la un nivel de 2-4%. Desărarea se poate realiza în 
apă, în saramură (cu densitatea 1050-1100 kg/m3) sau mixt (saramură slabă). Cel 
mai utilizat regim de desărare este: desărare în apă timp de 4 ore, întrerupere 2 
ore, desărare 6 ore, scurgere 4 ore. Durata desărării depinde de grosimea peştelui, 
de conţinutul său de grăsime, de gradul iniţial de sărare, de metoda de tăiere, de 



 
 

95

temperatura soluţiei în care se face desărarea (+5÷+120C) şi de raportul dintre 
agentul de desărare şi peşte (1/1; 1,5/1; 2/1). 
Atârnarea peştelui-se poate face prin următoarele metode: atârnarea pe cârlige 
(după străpungerea peştelui prin ochi sau în partea caudală); înşirarea pe sfoară (se 
trece prin ochii peştelui sau prin carnea de la coadă); legarea cu sfoară (peşti mari, 
mijlocii şi batog); înşirarea pe vergele metalice (se străpung peştii prin ochi sau 
prin gură şi orificiile branhiale-peştele mărunt). 
Zvântarea-se face în aer, la temperatura de +24÷+300C şi umiditatea de 30-60%. 
Afumarea peştelui-se desfăşoară la temperaturi ale amestecului de afumare de 
maximum +400C, pentru a nu se produce denaturarea termică a proteinelor. 
Conţinutul de apă al produsului finit trebuie să fie de max. 58%. Durata afumării 
este condiţionată de parametrii aerului şi ai amestecului fum-aer (temperatură, 
umiditate relativă şi viteza de uscare), de conţinutul de grăsime al peştelui, de 
specie, de dimensiunile peştelui şi de conţinutul de apă din musculatură. 

În tab. 28 sunt prezentate regimurile de afumare pentru unele specii de 
peşti, conţinuturile de sare şi de apă din produsele finite şi pierderile de masă. 

 
Tabelul 28 

Regimurile optime de afumare la rece pentru diferite specii de peşti 
Fazele procesului de afumare 

Zvântare Afumare rece Conţinut de: 
Specia peştelui 

Timp 
(ore) 

Temp. 
(0C) 

Timp 
(ore) 

Temp. 
(0C) 

Sare 
(g%) 

Apă 
(g%) 

Pierderi 
totale de 

masă 
(g) 

Conţinutul 
de sare 

al semifa 
bricatului 

(g%) 
Scrumbie de mare 2-4 20-25 24-50 20-25 5-14 60 30,1 4-8 
Stavrid 2-6 18-28 20-48 20-30 5-10 52-58 32,0 5-7 
Scrumbie 2-6 18-28 20-48 20-30 5-10 52-58 33,0 5-7 
Sardinelă 2-6 18-28 20-48 20-30 2-12 42-52 35,1 5-7 
Somn 12 20-25 24-48 30-32 6-13 52-58 28,6 5-6 

Parametrii agenţilor de uscare şi afumare pentru afumarea peştelui la rece 
sunt înscrişi în tabelul 29. 

Tabelul 29 
Parametrii agenţilor termici de uscare şi afumare în cazul afumării la rece 

Faza procesului Temperatura 
(0C) 

Viteza 
(m/s) 

Umiditatea 
relativă (%) 

Durata procesului 
(minute) 

Uscare (zvântare) 20-30 1-3 30-50 8-24 
Afumare 20-40 0,5-1,0 35-60 18-72 

 

Păstrarea produselor afumate la rece se realizează în spaţii răcite la 0÷-20C 
(pentru 10 zile) sau la -3,30C (pentru maximum două luni). 

 
 

15.4. Obţinerea batogului afumat 
 

Pentru obţinerea batogului afumat se foloseşte peşte refrigerat sau 
congelat, utilizându-se, în special, speciile: crap mare (>2 kg/bucată), şalău, 
macrou, rechin, lufăr, somn, morun (fig. 4). 
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 Peşte congelat  
   
 Decongelare (în apă sau în aer)  
   
 Desolzire  
   
 Decapitare  
   
 Eviscerare  
   
 Tăierea înotătoarelor  
   
 Filetare  
   
 Spălare Apă rece 
   
 Sărarea fileurilor (sărare uscată la rece sau mixtă)  
   
 Desărare  
   
 Legarea fileurilor  
   
Ape uzate Scurgere  
   
 Zvântare (90-120 min. la 70oC pentru morum, somn, crap, macrou)  
   
 Coacere (90-120 min, la 80-90oC pentru şalău)  
   
 Afumare caldă (120-180 min, la 60-80oC)  
   
 Răcire  
   
 Ambalare în ceolofan  
   
 Etichetare  
   
 Depozitare (5 zile pentru batog din crap, şalău şi macrou şi de 7 zile 

pentru batog din somn şi morun 
 

Fig. 4 Schema tehnologică de obţinere a batogului afumat la cald 
 

Pentru obţinerea batogului din peşti oceanici cartilaginoşi se utilizează o 
altă tehnologie de fabricaţie (fig. 5). 

 Rechin congelat  
   
 Decongelare în aer 

(-2...0oC) 
 

   
 Spălare 

(apă rece) 
 

   
 Tăierea în bucăţi  
   
 Spălare 

(în apă rece) 
 

   
 Menţinerea în apă la 20oC, 

timp de 4 ore 
 

Sărare 
(4-5% NaCl) 

 Sărare 
(7-8% NaCl) 

   
Desărare 

(până la 1,5-2%NaCl) 
 Desărare 

(până la 4-5%NaCl) 
   

Legare cu sfoară  Legare cu sfoară 
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Răcire (la 15-17oC)  Răcire (la 15-17oC) 
   

Injectare grăsime 
(6%) 

 Injectare grăsime 
(6%) 

   
Uniformizarea grăsimii (25-30oC, 

timp de 4-6 ore) 
 Uniformizarea grăsimii  

(25-30oC, timp de 4-6 ore) 
   

Zvântare (30-40 min, la 60-80oC)  Afumare rece (36 ore, la 30-40oC şi 
UR de 80%) 

   
Coacere (30 min., la 110-130oC)  Răcire 

(15oC) 
   

Afumare (90 min, la 90-110oC)  Sortare 
   

Răcire 
(15oC) 

 Ştergere 

   
Sortare  Ambalare 

   
Ştergere  Depozitare  

(-2...+2oC, timp de 10 zile) 
   

Ambalare   
   

Depozitare  
(-2...+2oC, timp de 10 zile) 

  

a  b 
Fig. 5 Schema tehnologică de obţinere a batogului de rechin 

a-afumare la cald; b-afumare la rece 
 
Prin menţinerea timp de 4 ore a fileurilor de rechin în apă la +200C se 

elimină 13-15% din conţinutul iniţial de carbamidă, iar la desărarea în apă are loc 
o nouă scădere a conţinutului de carbamidă, cu 20-30% faţă de conţinutul iniţial. 

Grăsimea care se injectează în musculatura de rechin se obţine din hamsii. 
În acest sens, hamsiile proaspete se mărunţesc, tocătura se încălzeşte la 
+80÷+900C şi se centrifughează timp de 15 minute la 4000-5000 rot./min.; 
grăsimea separată se păstrează la –400C, până la utilizare. 

 
15.5. Defectele produselor de afumare 

 
Nerespectarea procesului tehnologic de afumare, utilizarea unor regimuri 

necorespunzătoare de afumare, ca şi folosirea unei materii prime de calitate 
inferioară, pot să conducă la apariţia defectelor de la fabricaţie: 
Peşte cu burta crăpată. Apare la peştele neeviscerat, la semifabricatele sărate 
atunci când sunt în fază avansată de autoliză, dar şi în cazul prelungirii duratei de 
sărare a peştelui, în saramură cu temperatură ridicată. 

Mai frecvent apare la peştele mărunt, de calitate inferioară. Defectul 
constă în distrugerea muşchilor viscerali şi a învelişului cutanat abdominal. Poate 
fi înlăturat prin reducerea duratei de păstrare a materiei prime în stare refrigerată 
până la afumare sau prin congelarea materiei prime. 
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Formarea crăpăturilor în lungul coloanei vertebrale a peştelui. Defectul se produce 
ca urmare a creşterii temperaturii şi umidităţii pe timpul coacerii, în special la 
peştele gras. 

Arsurile se manifestă sub formă de vezici, rupturi ale pielii şi arsuri la 
nivelul înotătoarei caudale şi se constată, de obicei, la peştii atârnaţi pe ramele din 
rândul de jos, dispuse mai aproape de vatra de ardere. 
Răsfierberea. Peştele răsfiert are pielea netedă, palidă, fără luciu şi încreţituri mici, 
specifice; ţesutul muscular adiacent pielii este de culoare roşiatică, sfărâmicios şi 
cu gust neplăcut acru-amărui. Defectul apare ca urmare a denaturării termice a 
proteinelor în cazul nerespectării regimului termic la uscare, a deshidratării rapide 
a suprafeţei peştelui şi a păstrării umidităţii în straturile profunde ale cărnii. Pentru 
prevenirea defectului, se recomandă ca umiditatea pielii peştelui în timpul 
afumării calde să nu depăşească 70%. 
Peştele afumat excesiv. Se caracterizează prin coloraţia închisă a suprafeţei şi 
însuşiri de gust şi miros accentuate de fum. Defectul apare în cazul nerespectării 
regimului de afumare, când se foloseşte peşte insuficient zvântat, dar şi la 
folosirea fumului cu densitate şi umiditate mare. 
Peştele insuficient afumat. Prezintă o coloraţie slab aurie la suprafaţă, un gust şi 
miros de afumare puţin exprimate. Defectul se produce în cazul expunerii peştelui 
la fum pentru un timp prea scurt, la afumarea peştelui nezvântat, la utilizarea unui 
amestec fum-aer prea puţin concentrat, la afumarea peştelui slab sau când 
temperatura de uscare este mai mare decât cea de afumare. 
Zonele albe (locuri neafumate). Se formează ca rezultat al dispunerii neregulate a 
peştelui în camera de afumare sau a repartizării neuniforme a agentului de 
afumare pe suprafaţa produselor agăţate. 
Scurgerile. Se identifică prin prezenţa la suprafaţa peştelui a grăsimii sau a 
lichidelor provenite din cavităţile abdominale şi branhiale. Cantitatea de suc care 
se scurge prin orificiul anal depinde de specia peştelui, de mărimea acestuia şi de 
gradul său de prospeţime. Defectul se întâlneşte frecvent la stavrid, scrumbie şi 
biban, neevisceraţi. Înlăturarea scurgerilor de fluide celulare şi grăsime se 
realizează prin dirijarea la afumare a peştelui proaspăt, prin respectarea 
regimurilor de temperatură (în special în stadiul de coacere) şi prin prelucrarea 
peştelui gras în formă tăiată sau prin fixarea în camera de afumare cu capul în jos 
şi afumarea peştelui în poziţie orizontală. 
Crusta de sare. Reprezintă stratul de sare de pe suprafaţa peştelui, format din 
cristale mici, albe. Defectul apare în timpul depozitării, în special, la produsele cu 
un grad de sărare de peste 12%. Defectul se elimină prin ungerea suprafeţei 
peştelui cu ulei vegetal sau ştergerea acestuia. 
Mucegaiul de culoare albă sau verzuie apare iniţial la suprafaţa peştelui, dar cu 
timpul pătrunde şi în stratul subcutanat. Mucegăirea este favorizată de păstrarea 
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peştelui în încăperi neventilate şi la umiditate mare, dar şi de ambalarea peştelui 
relativ cald în lăzi fără orificii. Când mucegaiul este numai la suprafaţa peştelui, 
se elimină prin ştergere cu ulei vegetal. Mucegaiul pătruns în carne nu poate fi 
înlăturat şi produsul se exclude de la consum. 
Acrirea (saponificarea) constă în fermentarea şi degradarea bacteriană a peştelui; 
peştele este exclus de la consum. 
 
 
ÎNTREBĂRI Capitol 15: 
 

1. Sub ce denumire este cunoscut procesul de formare a fumului, care i-a 
naştere din descompunerea componentelor lemnului, prin aport de căldură 
2. La ce umiditate trebuie adus rumeguşul sau aşchiile de lemn cu cca. 20 

ore înainte de întrebuinţare, în condiţii de producţie 
3. Ce fenomen se produce atunci când are loc o creştere progresivă a 

temperaturii de combustie a lemnului, în procesul de obţinere a 
fumului 

4. La ce temperatură are loc “zvântarea” peştelui destinat afumării 
tradiţionale la cald 

5. Care este durata de depozitare a peştelui afumat tradiţional la cald 
6. Care este scopul operaţiunii de “răcire” care se aplică peştelui afumat 

tradiţional la cald 
7. Din ce motiv, afumarea tradiţională la rece a peştelui se face la 

temperaturi de max. 40oC 
8. Ce substanţă se elimină din fileul de reghin (destinat obţinerii 

batogului) prin menţinere în apă rece şi apoi prin desărare în apă 
9. Care sunt cauzele ce conduc la aparţia defectului de afumare denumit 

“formare de crăpături în lungul coloanei vertebrale” 
10. Cum se numeşte defectul de afumare care constă în fermentarea şi 

degradarea bateriană a peştelui 
 
TEME DE CONTROL: 

1. Factorii care influenţează calitatea fumului 
2. Factorii care influenţează conservabilitatea peştelui afumat 

 
REFERATE: 

1. Tehnologia de obţinere a produsului afumat………….. 
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Cap. 16. Tehnologia de fabricare a conservelor de peşte 
 

Conservele de peşte sunt produse alimentare obţinute prin ambalarea 

peştelui împreună cu alte componente, în recipiente rezistente şi impermeabile, 

închise ermetic şi sterilizate, frecvent prin tehnica clasică de sterilizare, respectiv 

sterilizarea recipientului şi a alimentului reunite. Produsul sterilizat trebuie să 

rămână stabil pentru mai mulţi ani, oricare ar fi temperatura de depozitare. 

Materia primă destinată fabricării conservelor este reprezentată de peştele 

de apă dulce, marin sau oceanic, fie în stare refrigerată, fie congelată. 

Procesul tehnologic de fabricare a conservelor de peşte cuprinde un număr 

mare de operaţii unitare pentru diversele sortimente de conserve. 

Operaţiile iniţiale sunt cele de sortare, desolzire şi tăiere a peştelui; la 

speciile de peşti fără solzi, se exclude operaţia de desolzire. 

Tăierea peştelui în bucăţi-peştele mare se taie în bucăţi de mărimi diferite în 

funcţie de dimensiunile ambalajelor; secţiunea trebuie să fie dreaptă, curată şi fără 

capete de oase evidenţiate. 

Spălarea-se face cât repede pentru a se preveni umflarea ţesutului muscular şi 

pentru limitarea pierderilor de substanţe utile (proteine, vitamine hidrosolubile, 

săruri minerale şi substanţe extractive azotate şi neazotate), în apă potabilă, cu 

temperatura <+100C. 

Sărarea-are drept scop îmbunătăţirea gustului cărnii, deshidratarea ei parţială, 

creşterea fermităţii cărnii, precum şi de eliminare a sângelui şi, eventual, albirea 

cărnii de peşte. Conţinutul de sare din carnea de peşte trebuie să fie în final de 1,2-

2,5% NaCl. Durata de menţinere în saramură este de 2-6 minute pentru bucăţile 

mici de peşte şi de 6-8 minute pentru cele mari; concentraţia saramurii trebuie să 

fie de 1180-1200 kg/m3, iar temperatura acesteia de +10÷+150C. 

După fiecare 30 minute de sărare, se face corecţia concentraţiei saramurii, 

iar după 2 ore de folosire se impune schimbarea saramurii, datorită contaminării 

excesive cu microorganisme. 

Scurgerea-imediat după sărare, se efectuează scurgerea bucăţilor de peşte, operaţie 

care se execută în tăvi perforate, timp de 30-40 minute. 

Blanşarea-reprezintă tratamentul termic preliminar la care este supus peştele 

destinat obţinerii conservelor sau semiconserve şi poate fi realizată prin 3 

procedee: 
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 blanşarea în apă sau saramură fierbinte-se realizează la temperatura de 

+100÷+1020C, timp de 3-4 minute. Dacă blanşarea se face în saramură, 

aceasta trebuie să aibă densitatea de 1070-1100 kg/m3; 

 blanşarea prin aburire-se face abur sau aer umed, la temperaturi de 

+80÷+1000C, în trei etape: încălzirea aparatului timp 6-8 min.; aburirea 

propriu-zisă (15-20 min.) şi răcirea peştelui (3-5 min.); 

 blanşarea peştelui în ulei-se aplică în special peştelui mic (şprot, hering, 

scrumbii mici, macrou, cod). Înainte de blanşarea în ulei, peştele se 

sărează şi se usucă timp de 40-90 min., în curent de aer cald la temperatura 

de +40÷+450C. 

Opărirea legumelor (întregi sau porţionate) este o operaţiune care se face la 

temperatura de +85÷+950C, timp de 1-5 minute. 

Înfăinarea peştelui-este operaţiunea premergătoare prăjirii peştelui, care asigură 

protejarea ţesutului muscular împotriva închiderii la culoare, a apariţiei gustului 

amar şi împotriva deshidratării puternice la prăjire; această operaţiune concură 

însă la formarea gustului şi a aromei. 

Prăjirea peştelui-se practică în vederea obţinerii conservelor în sos tomat şi uneori 

a conservelor în ulei, a semiconservelor prăjite şi a preparatelor culinare (peşte 

prăjit). Prin prăjirea peştelui se urmăreşte obţinerea unor produse cu aspect, gust şi 

miros specifice, inactivarea enzimelor proprii ţesutului muscular, distrugerea 

microorganismelor de pe suprafaţa peştelui şi mărirea consistenţei cărnii prin 

eliminarea excesului de apă. 

După prăjire şi răcire, bucăţile de peşte se deformează mai puţin la 

aşezarea în recipiente şi nu se răsfierb în timpul sterilizării. Pierderile de grăsime 

sunt de 3-5% faţă de conţinutul iniţial, dar ele sunt compensate prin absorbţia 

uleiului de către carne; peştele gras absoarbe 3-5% ulei, iar cel slab 7-9%, 

asigurându-se îmbunătăţirea valorii calorice. 

Răcirea peştelui după tratament termic-are rolul de a mări consistenţa cărnii, de a 

evita sfărâmarea cărnii, de a reduce pierderile în greutate şi de a uşura aşezarea 

acesteia în recipient. Răcirea peştelui prăjit sau blanşat se realizează, de regulă, în 

camere de răcire cu circulaţia naturală a aerului, până la temperatura de 

+40÷+450C. Durata răcirii este de 2 ore. 

Umplerea recipientelor-peştele răcit se trece în recipiente, operaţiune pe timpul 

căreia trebuie respectate următoarele condiţii: 
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 bucăţile de peşte să fie aşezate cu tăietura la fundul şi la capacul 

recipientului; 

 peştii mici întregi se aşează pe o latură, în rânduri cap la coadă; 

 la suprafaţa bucăţilor de peşte nu trebuie să apară oase; 

 în recipiente, peştele se acoperă cu sos sau cu lichidul de acoperire indicat 

în reţetă. 

În cazul conservelor cu peşte şi sos, spaţiul liber dintre suprafaţa 

conţinutului şi marginea superioară a bordurii nu trebuie să depăşească 1/10 din 

înălţimea interioară a recipientului, pentru a nu rămâne mult aer în interior. 

Exhaustarea-reprezintă operaţia de evacuare a aerului liber din recipientul umplut 

cu produs. Cea mai utilizată este exhaustarea cu încălzirea prealabilă, situaţie în 

care, recipientele umplute cu produs şi cu capacele puse, dar fără a fi închise, sunt 

încălzite la +95÷+980C, timp de 7-14 minute; temperatura în centrul recipientului 

creşte şi aerul este evacuat rapid şi complet (vidul realizat este cuprins între 130-

350 mm coloană de mercur). 

Închiderea recipientelor-constă în formarea falţului dublu de închidere, care 

uneşte capacul recipientului cu corpul acestuia. 

Operaţiunea se realizează în două faze, cu ajutorul unei instalaţii cu role: 

în prima fază rolele rotunjesc numai marginea capacului şi bordura corpului 

recipientului, iar la a doua fază rolele închid definitiv toate cele cinci straturi de 

tablă formate, după care falţul de închidere este terminat. 

Sterilizarea termică a conservelor de peşte-constituie mijlocul de conservare care 
asigură distrugerea microorganismelor de contaminare din produsul preambalat în 
recipiente închise ermetic. Severitatea procesului termic depinde de tipul 
conservelor şi care, în funcţie de pH, se împart în trei grupe: 

 conserve acide (pH<4,5)-la acest nivel de pH nu se pot dezvolta bacteriile 
formatoare de spori şi microorganismele patogene pentru om, drept pentru 
care este suficient un tratament termic relativ blând, care permite atingerea 
temperaturii de +900C, în centrul termic al produsului. În acestă categorie 
intră marinatele de peşte şi produsele care conţin saramuri cu adaos de 
acid acetic, acid lactic sau citric; 

 conserve cu aciditate medie (pH=4,5-5,3)-necesită un proces de sterilizare 
complet, până la temperatura de +116oC (conserve de peşte cu sos tomat); 

 conserve cu aciditate scăzută (pH>5,3). Această grupă cuprinde 
majoritatea tipurilor de conserve din peşte, care necesită un regim termic 
complet şi sever (temperatura de +1210C, în centrul termic). 
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Cap. 17. Tehnologia de fabricare a semiconservelor de peşte 
 

Semiconservele de peşte sunt produse obţinute prin prelucrarea industrială 
specială a peştelui refrigerat, congelat sau sărat (tăiat sau netăiat) şi ambalat 
împreună cu alte materii prime şi auxiliare în recipiente de diferite tipuri şi 
mărimi. 

Semiconservele de peşte au durată de păstrare limitată, condiţionată de 
procedeul de conservare aplicat şi de condiţiile de depozitare. În funcţie de 
principiul biologic de conservare, semiconservele de peşte se împart în două mari 
grupe: semiconserve pasteurizate şi nepasteurizate. 

 
17.1. Semiconservele pasteurizate 

 

La acest tip de semiconserve, recipientele cu produse (închise ermetic), se 

supun unui tratament termic moderat (pasteurizarea) care asigură distrugerea 

formelor vegetative ale microorganismelor. Temperatura mediului de încălzire 

(+75÷+980C) trebuie să permită atingerea temperaturii de +65÷+680C în centrul 

termic al produsului, care să se menţină cel puţin 15 minute. Semiconservele 

pasteurizate se obţin din peşte refrigerat sau congelat (macrou, stavrid, crap etc). 

Operaţiile tehnologice generale pentru obţinerea semiconservelor de peşte 

sunt următoarele: recepţia peştelui în fabricaţie, decongelarea în aer sau apă (până 

la –30C), sortarea, desolzirea, decapitarea, îndepărtarea înotătoarelor, eviscerarea, 

spălarea, porţionarea, sărarea în saramură cu concentraţia de 20%, spălarea, 

scurgerea, tratament termic (blanşare sau aburire), răcirea, ambalarea în 

recipiente, adaosul de legume şi lichide de acoperire, închiderea ermetică, 

pasteurizarea, ştergerea, etichetarea, ambalarea şi depozitarea (maximum 5 luni, la 

temperatura maxim de +50C). 

 

17.2. Semiconservele nepasteurizate 

 

În funcţie de tehnologia de obţinere, semiconservele de peşte 

nepasteurizate se clasifică în trei grupe şi anume: 

 semiconservele de peşte în oţet („marinate”); 

 semiconservele de peşte în ulei; 

 semiconservele de peşte speciale. 

Semiconservele de peşte în oţet-se fabrică într-o gamă sortimentală largă care 

include: marinatele reci, marinatele fierte şi marinatele prăjite. Procedeul de 
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conservare are la bază acidifierea artificială a cărnii de peşte prin adaos de acid 

acetic în concentraţie de până la 6%. 

Marinatele reci se obţin din peşte (întreg sau tăiat) refrigerat, congelat, slab 
sărat, cu sau fără menţinerea prealabilă în soluţie de sare şi acid acetic. Marinatele 
reci se obţin, în general, din scrumbii, sardină, hering, macrou, stavrid, gingirică, 
rizeafcă, anşoa, hamsii şi sardeluţă. 

Tehnologia de fabricare a marinatelor reci include operaţiile: desărarea 
peştelui de la 14% până la 6% NaCl (se face în apă curgătoare, timp de 24 ore), 
decapitarea, desolzirea, eviscerarea, tăierea peştelui în bucăţi (după caz), spălarea, 
marinarea, spălarea peştelui marinat în saramură, ambalarea în recipiente, 
adăugarea lichidelor de acoperire, închidere recipientelor, depozitarea la rece 
pentru maturare, condiţionarea recipientelor şi livrarea. 

Dacă semifabricatul este reprezentat de peşte sărat, marinarea se realizează 
într-o baie de frăgezire cu temperatura de +8÷+150C (conţine 6% acid acetic şi 
6,8% NaCl) şi durează 24 ore. Dacă se foloseşte peşte congelat sau decongelat, 
timpul de marinare este de 72-96 ore, iar soluţia conţine 5% acid acetic şi 10% 
NaCl. Raportul dintre lichidul de marinare şi peşte variază în limitele 1:1 până la 
2:3, astfel încât conţinutul de acid acetic din carnea peştelui să fie de 2,5%. 

Ambalarea se face în recipiente din metal, sticlă sau material plastic (de 
350-5000 ml) sau în butoaie (50-100 kg). Maturarea semiconservelor se face pe o 
perioadă limită de timp, la temperaturi de –2÷+ 20C. 

Durata de păstrare a marinatelor reci este de 3-6 săptămâni (în funcţie de 
concentraţia acidului acetic din lichidul de maturare) dacă se asigură temperatura 
de +80 C. La temperaturi de depozitare de -2÷+20C, marinatele se păstrează timp 
de 1 an (dacă conţin 2,2% acid acetic şi 5,6% sare) sau 3 luni (la o concentraţie de 
1,8% acid acetic şi 4,6% sare); marinatele cu 1,6% acid acetic şi 3,8% sare trebuie 
să se consume imediat. 

Marinatele fierte (scrumbie în aspic, hering în gelatină, nisetru, morun, 
şalău, somn în aspic, piftie de peşte) se prepară din peşte refrigerat sau congelat. 
Operaţia specifică procesului tehnologic de obţinere este tratamentul termic 
aplicat peştelui înainte de introducerea acestuia în recipiente. Acesta constă fie din 
blanşarea peştelui în apă la temperatura de +850C, timp de 10-15 minute, fie în 
aburirea peştelui. 

Peştele fiert şi răcit se aşează în recipiente de diferite forme şi mărimi 
(pahare din material plastic, borcane de sticlă, cutii metalice lăcuite) şi se acoperă 
cu lichidul de acoperire care conţine 2% acid acetic, 3% sare şi 4-5% gelatină; 
raportul peşte/lichid este de 1:1. 

Gustul şi consistenţa fină se formează după circa 48 ore de la ambalarea 
peştelui. La temperaturi de depozitare de -2÷+20C, marinatele fierte se pot păstra 
timp de 6 săptămâni. 
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Marinatele prăjite se obţin din sardele, hering, scrumbii, macrou, stavrid, 
hamsii, somn, nisetru, şalău, în stare refrigerată sau congelată. Tratamentul termic 
constă în prăjirea peştelui în ulei sau amestecuri de materii grase, la temperaturi 
de +160÷+1800C, timp de 5-15 minute. 

Peştele prăjit şi răcit se aşează în recipiente din sticlă sau metalice şi se 
acoperă cu lichide de acoperire care conţin 1,75-2% acid acetic şi 3-4% sare 
(pentru anotimpul rece) sau 2,25-2,5% acid acetic şi 5-6% sare (pentru anotimpul 
cald); după caz, se adaugă şi condimente. La temperaturi de -2÷+20C, marinatele 
prăjite se pot păstra timp de 1 an, în funcţie de prospeţimea peştelui, de condiţiile 
de prăjire şi de concentraţia lichidului de acoperire în acid acetic şi sare. 
Semiconservele de peşte în ulei-se obţin din peşte sărat, maturat, cu adaos de ulei, 
cu sau fără condimente pentru aromatizare. Uleiul folosit asigură îmbunătăţirea 
proprietăţilor senzoriale, sporirea valorii energetice şi nutritive a produsului, 
asigurând şi protecţia faţă de acţiunea microorganismelor aerobe. 

Peştele sărat se desărează parţial în apă sau într-o baie de frăgezire 
(conţine 3% acid acetic), se zvântă şi se ambalează în recipiente cu adaos de ulei 
şi condimente. Pentru unele sortimente, peştele sărat se afumă sau se prăjeşte 
pentru a se imprima produselor calităţi senzoriale deosebite. 

Speciile de peşte frecvent folosite sunt: heringul, stavridul, rizefca, şprotul, 
hamsiile sau sardelele, prelucrate sub formă de fileuri în ulei, rulouri în ulei, 
bucăţi de peşte paralelipipedice în ulei, peşte întreg în ulei şi trunchi de peşte 
mărunt în ulei. 

Durata de păstrare este de 3 luni, la temperatura de +60C. 
Semiconservele de peşte speciale-se obţin din peşte proaspăt, supus sărării cu un 
amestec de sare, zahăr, condimente şi azotat sau azotit (pentru menţinerea culorii 
roz a cărnii de peşte); se adaugă şi conservanţi. 

Pentru fabricarea acestor semiconserve se folosesc speciile de peşte gras 
(scrumbii cu un conţinut de grăsime mai mare de 12%, hamsii, gingirică, sardeluţă 
şi somon). Sărarea se realizează cu amestec de sărare care conţine 75-95% NaCl, 
8-15% zahăr şi 1% benzoat de sodiu. 

Maturarea peştelui se efectuează în butoaie, borcane sau cutii de tablă 
cositorită, timp de o lună, la 0÷+20C. 

Depozitarea se face pentru 60-100 zile, la temperatura de +4÷+50C. 
 

17.3. Semiconserve de tip paste şi semiconserve din farş de peşte modelat 
 

La aceste tipuri de semiconserve se asigură folosirea raţională a peştelui de 
orice formă şi mărime. În farş se pot încorpora diferite adaosuri naturale de gust şi 
de aromă, se înlătură eterogenitatea de structură şi compoziţie a cărnii de peşte, iar 
procesele fermentative sunt mai bine definite.  
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La fabricarea semiconservelor tip paste se utilizează peşte congelat în 
diferite stadii de păstrare. Procesul tehnologic include următoarele operaţiuni: 
decongelarea peştelui, tăierea în trunchi, spălarea, obţinerea farşului grosier, 
omogenizarea cu diferite adaosuri (sare, zahăr, condimente, pastă de tomate, acid 
acetic sau conservant), mărunţite la cuter pentru obţinerea structurii fine, 
ambalarea, maturarea şi depozitarea. 

Maturarea se realizează la temperaturi de -8÷-60C, timp de 5-7 luni. Pentru 
accelerarea procesului de maturare se poate adăuga 1,0-1,5% preparat enzimatic 
obţinut din viscere de peşte sărat sau se măreşte temperatura de maturare la –
6÷00C. Pentru îmbunătăţirea structurii şi gustului se utilizează margarină din ulei 
de măsline, în proporţie de 10% faţă de masa iniţială de peşte. Pastele de peşte se 
pot obţine şi din peşte sărat maturat sau sărat şi afumat (macrou, hering, sardină 
sau stavrid). 

Compoziţia omogenă obţinută se introduce în tuburi litografiate, lăcuite în 
interior (cu masa netă de 70-80g) sau în borcane de sticlă. 
 Semiconserve din farş modelat. Fabricarea acestui tip de semiconserve se 
bazează pe capacitatea farşului de peşte de a forma o structură sub formă de reţea 
stabilă la adăugare de sare. Amestecul gelatinizat de carne de peşte slab sărat şi 
nematurat posedă însuşiri de stabilitate ridicate, uneori superioare ţesutului 
muscular netocat. 
 Procesul tehnologic cuprinde operaţiile: decongelarea peştelui, eviscerare, 
spălare, centrifugare (se îndepărtează apa superficială şi o parte din sucul 
muscular), separarea cărnii de piele şi oase, scurgere (15-20 minute), mărunţire 
fină la cuter, omogenizare cu restul componentelor (morcov uscat şi blanşat, sare, 
zahăr, benzoat de sodiu), mărunţire la moara coloidală, formare, tăiere în felii cu 
grosimea de 5-10 mm, ambalarea în cutii metalice, acoperirea cu ulei de floarea 
soarelui (temperatura uleiului mai mică de +200C), aromatizare cu uleiuri volatile 
de mărar sau de foi de dafin, închidere cutii, depozitare la rece (-8÷00C). 

Pastele de peşte şi produsele tartinabile-sunt fabricate din subproduse 
(ficat) sau din speciile de peşti mai puţin utilizabili (prea mici pentru utilizare în 
alte scopuri). Peştele necesită tocare şi/sau amestecare cu alte ingrediente (sare, 
sosuri, condimente, grăsime, agenţi de emulsionare şi de îngroşare). 

De regulă, produsele sunt preambalate în cutii lăcuite sau în borcane de 
sticlă şi închise cu capac. 

Sterilizarea cutiilor se realizează în autoclave convenţionale, pe când 
borcanele de sticlă necesită tratamente termice cu contrapresiune. 

Datorită profilului plat al recipientelor, penetraţia căldurii în centrul termic 
al recipientului este relativ rapidă, astfel că produsele mai sensibile la căldură 
(escalop şi pastele de homar) pot fi procesate fără pierderi excesive de aromă şi 
culoare. 
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ÎNTREBĂRI Capitolele 16 şi 17: 
 

1. Care sunt motivele pentru care peştele destinat obţinerii de 
conserve este supus operaţiunii de sărare 

2. Cum se numeşte tratamentul termic preliminar la care este supus 
peştele destinat obţinerii de conserve sau semiconserve 

3. Care este scopul operaţiunii de “înfăinare” aplicat peştelui destinat 
obţinerii de conserve 

4. Care este temperatura şi durata operaţiunii de “exhaustare” aplicată 
cutiilor de conserve umplute cu produs 

5. Care este temperatura (în centrul termic al produsului) la 
sterilizarea conservelor de peşte cu aciditate medie 

6. Care este temperatura mediului de încălzire necesară pasteurizării 
semiconservelor 

7. Care este compoziţia “băii de frăgezire” pentru semifabricate 
sărate, la fabricarea semiconservelor de peşte în oţet, de tip 
marinate reci 

8. În cazul “marinatelor fierte”, la cât timp de la ambalarea peştelui se 
formează gustul şi consistenţa fină a produsului 

9. Ce rol are uleiul în tehnologia de obţinere a semiconservelor de 
peşte în ulei 

10. Care este materia primă utilizată pentru obţinerea “semiconservelor 
de tip paste” 

 
TEME DE CONTROL: 

1. Etape premergătoare obţinerii de conserve şi semiconserve 
2. Materii auxiliare şi rolul acestora în obţinerea de conserve şi 
semiconserve 

REFERATE: 
1. Tehnologia de obţinere a semiconservelor/conservelor de tip..….. 
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