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NOȚIUNI GENERALE 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ – BUCĂTAR 
 

Dotarea şi funcţionarea bucătăriei 

 Fişa de documentare 

 

Pregătirea propriu-zisă a preparatelor culinare constă în transformarea materiilor prime şi 

auxiliare în produse finite, prin diferite procese tehnologice aplicate în continuarea pregătirii 

primare a alimentelor. Aceste operaţii se execută în bucătărie, la cald sau rece, şi în secţia de 

patiserie, care trebuie să fie dotată cu utilaje, mobilier şi ustensile corespunzătoare.  

Robotul fix universal. Este o maşină destinată procesului de producţie culinară de 

cofetărie-patiserie, care execută multiple operaţii ca: 

a) amestecat (omogenizat) pastă de carne, aluaturi, maioneze, piureuri, creme şi spume; 

b) tocat carne; 

c) măcinat cafea şi condimente; 

d) stors sucuri din fructe şi legume; 

e) răzuit legume şi fructe; 

f) tăiat zarzavaturi şi legume în felii, în pai sau cuburi.  

Robotul cuprinde o serie de anexe prin intermediul cărora se efectuează gama de operaţii 

amintite. Conectarea maşinii la reţeaua electrică de 380V curent alternativ trifazic se face de către 

specialişti. Personalul care urmează a deservi robotul trebuie să fie iniţiat în funcţionarea lui şi 

instruit în ce priveşte normele de protecţia muncii. 

Pentru pornirea maşinii se apasă butonul de pornire, această operaţie  fiind semnalată de 

aprinderea unui bec de control ce se găseşte deasupra acestui buton. Oprirea se face apăsând pe 

butonul din stânga celui de pornire. Robotul are trei viteze de funcţionare: viteza I (viteza mică), 

viteza a II-a (mijlocie) şi viteza a III-a (mare). 

Vitezele se schimbă cu ajutorul manetei.  

Când se lucrează cu anexele de pe axul de cuplare vertical (A), axul de cuplare orizontal 

(B) se va închide cu capacul de protecţie. 

Anexele care se montează la axul (A) sunt: 

• dispozitivul de frământat aluatul,  

• dispozitivul de amestecat aluaturi mai uşoare pentru prăjituri şi torturi sau pastă de mici, 

de cârnaţi, de chiftele, de sarmale etc.  

• dispozitivul de bătut albuşuri, frişcă, creme, maioneze, pireuri etc. 

Anexele care se montează pe axul B sunt:  

• maşina de tocat carne, slănină, legume fierte sau opărite,  

• maşina de măcinat condimente şi cafea.  

La maşina de tocat se mai pot monta şi alte dispozitive pentru stors şi răzuit legume, tăiat 

legume şi zarzavat, tăiat cartofi pai şi cuburi. 

 Rotisorul. Se compune dintr-o carcasă metalică, confecţionată din tablă inoxidabilă sau 

din tablă emailată, fixată pe un cadru metalic. Carcasa este prevăzută la partea inferioară cu o tavă 

inoxidabilă, pentru colectarea sosurilor din timpul frigerii. În partea frontală, rotisorul este 

prevăzut cu doua uşi din material transparent pentru a se urmări procesul de frigere a produselor. 

În funcţie de numărul frigărilor, în dreptul fiecăreia se găseşte montat peretele reflectorizant care 
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concentrează căldura degajată de rezistenţe pe frigare. Pentru apropierea sau îndepărtarea frigărilor 

faţă de rezistenţele electrice, utilajul este prevăzut cu mânere. Grupul rezistenţelor din dreptul 

fiecărei frigărui are câte un întrerupător individual cu mai multe faze, care permite conectarea 

uneia sau mai multor rezistenţe. Într-unul din montaţii laterali ai carcasei se găsesc motoarele 

electrice prevăzute cu reductor, care permit rotirea fiecărei frigărui în parte. 

Rotisorul tradiţional se prezintă sub formă de vatră executată din cărămidă aparentă, iar încălzirea 

se face cu ajutorul arzătoarelor cu gaze sau electrice. Spaţiul de lucru este asemănător rotisorului 

electric.  

Tot din rotisoarele tradiţionale face parte şi aparatul special pentru pregătirea ‘chebapului’, 

care funcţionează pe bază de cărbuni şi are tija rotisorului plasată vertical. În partea inferioară se 

află o tavă de colectare a transelor de carne rezultate în urma porţionării. 
 

Fişa de documentare 

 

Prelucrarea primară şi termică a legumelor şi suproduselor din carne  

Prelucrarea primară şi termică a legumelor şi suproduselor din carne reprezintă primele 

operaţii efectuate în tehnologia culinară a legumelor şi constă în îndepărtarea corpurilor străine de 

aderenţă sau amestec, a parţilor alterate şi necomestibile, sortarea, spălarea, tăierea, etc. 

În schema 2.2. sunt prezentate prelucrările primare ale principalelor grupe de legume.  

În urma prelucrărilor preliminare ale legumelor, rezultă diferenţe cantitative, cunoscute sub 

numele de pierderi menajere şi pierderi calitative. 

Calitatea legumelor influenţează pierderi cantitative. În cazul legumelor corespunzătoare 

calitativ şi cu un grad de prospeţime ridicat, pierderile menajere sunt mai mici. Amploarea 

pierderilor creşte şi în raport cu met oda folosită la curăţire. Dacă rădăcinoasele şi cartofii sunt 

răzuite, pierderea nu depăşeşte 2 – 6%, pe când, dacă se curăţă prin tăiere cu cuţitul, partea 

îndepărtata poate ajunge la 20 – 25% din greutatea legumei. 

Orientativ, pierderile menajere sunt: 

• la legume frunzoase 20 – 25%; 

• la rădăcinoase 25 – 40%; 

• la tubercule de 10 – 25%; 

• la mazăre verde 50 – 60%; 

• la legume cu fruct 5-10%.  

Prin prelucrarea primară a legumelor, pe lângă pierderile cantitative, apar modificări 

calitative, de pierdere a unor factori de nutriţie, fie prin solubilizarea lor în apa de spălare, fie prin 

curăţire necorespunzătoare, în strat gros, a cojii. Se pierd astfel o mare parte din vitaminele şi 

sărurile minerale care se găsesc mai ales în părţile exterioare ale legumelor. Pentru ca pierderile 

să se reducă la minimum, se recomandă următoarele măsuri: 

- prelucrarea primara să se facă cu foarte puţin timp înaintea tratamentului termic; 

- să se evite spălarea îndelungată sau menţinerea legumelor mult timp în apa de spălare; 

- să se evite fragmentarea legumelor în bucăţi mici şi menţinerea lor în aer liber sau apă; 

- să se îndepărteze un strat cât mai subţire din părţile externe ale unor legume şi cât mai puţine 

frunze etc.; 

- să se evite decongelarea legumelor în bazine cu apă sau în apropierea surselor de căldură; dacă 

sunt divizate, se vor introduce direct în apa clocotită; 

- să se folosească în procesul tehnologic apa în care au fost rehidratate legumele uscate. 
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Prelucrările primare ale principalelor grupe de legume 

 

LEGUME 

                   
 

Sortare 

     
              

Spălare cu 
apă rece 

                         
      

CURĂŢIRE 

 
             
                                                           
             

   
  

Prin 
răzuire 

 Detaşarea 
foilor 

externe 

 Îndepărtarea 
frunzelor 
veştede 

 
Răzuire 

   

TĂIERE  

    
 
 

RĂDĂCINOASE  
- triunghiuri  
- cubuleţe 
- bare 
- julien 

 BULBIFERE 
- mărunt 
- inele 

etc. 

 CU FRUCT  
- rotund 
- felii 
- sferturi 

 TUBERCULE 
- cuburi 
- butoiaşe 
- pai 
- cips etc. 

 
 

Prelucrarea termică 
 

Constituie faza a doua a tehnologiei culinare a legumelor, tratamentele termice, îndeplinind 

un rol important în stabilirea gustului, aspectului, digestibilitaţii şi gradului de asimilare a acestora. 

În funcţie de preparatele culinare ce se obţin şi de modelul de transmitere a căldurii (energiei 

calorice), legumele pot fi prelucrate printr-o serie de tratamente termice, ce sunt prezentate în 

continuare.      

Opărirea se aplică unor legume proaspete, pentru îndepărtarea substanţelor pesticide, 

pentru fixarea culorii (mazăre, fasole, spanac), îndepărtarea gustului neplăcut, pentru a îmbunătăţi 

textura, eliminând gustul crud, pentru a înlesni îndepărtarea membranei externe. 

Fierberea constă în introducerea legumelor în apă clocotită cu sare, cu scopul de a înmuia 

textura legumelor şi a scurta timpul de fierbere. 

Înăbuşirea constă în introducerea legumelor în grăsime şi lichid fierbinte, într-un vas 

acoperit, realizându-se o fierbere în suc propriu, până ce produsul este bine pătruns. 

RĂDĂCINOASE  BULBIFERE  FRUNZOASE   TUBERCULE 
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Frigerea constă în transmiterea energiei calorice prin iradierea de la o sursă, care poate fi 

flacăra, cărbunii aprinşi, raze infraroşii (vinete, ardei, ciuperci, roşii, dovlecei). 

 

Prelucrarea primară a subproduselor din carne 

 

Subproduse 

 
 
 

Ficat  Rinichi  Creier  Limbă 

 
 

Se taie în 
lungime 

 Se taie în 
lungime 

 Se înmoaie 1/2 
ore in apa rece 

 Se freacă 
cu peria 

 
 

Se 
scoate 
hilul 

 Se 
îndepărtează 
capsula 

 Se 
îndepărtează 
meningele 

 Se spală în 
apă rece 

 
 

Se scoate capsula  
Se spală cu apă 
rece 

 Se spală cu apă 
rece şi oţet până 
dispare mirosul 

 Se spală cu 
apă rece 

 
Prelucrarea termică a subproduselor din carne se realizează prin aceleaşi procedee termice 

care se aplică la carne. 

 

PRODUSELE INDUSTRIALIZATE DIN CARNE 

 

 Industrial, produsele din carne se pregătesc din bucăţi de carne sau din carne tocată, 

prelucrate după diferite reţete. Majoritatea se consumă fără să mai sufere prelucrări termice.  

 Din punct  de vedere al pregătirii lor, produsele industrializate din carne se grupează în: 

produse sărate, produse afumate, preparate din carne, mezeluri şi conserve din carne.  

 Produse sărate, din carne. Se prepară din carne sau slănina, prin sărare uscată sau umedă 

(saramură), la care se adăugă silitră (azotat de sodiu) şi zahăr, pentru a păstra culoarea şi a 

îmbunătăţi gustul. Din cauza pierderilor de substanţe nutritive (proteine, săruri minerale, 

vitamine), aceste produse au valoare mai scăzută decât carnea proaspătă.   

Cele mai importante produse din carne sărată sunt slănina sărată, pastrama de oaie şi 

pastrama de capră.          

Produse afumate, din carne. Sunt apreciate pentru gustul şi aspectul plăcut, au o durată 

de consumare mai mare decât cele sărate, datorită acţiunii antibacteriene şi antioxidante a fumului. 

Din grupa acestor produse fac parte sortimentele: slănină afumată, piept afumat, muşchi file 

afumat, limbă afumată, oase, ciolane, picioare şi căpăţâni de porc afumate, pastrama etc. 
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Fişa de documentare 

Dotarea şi funcţionarea bucătăriei 

  

Pregătirea propriu-zisă a preparatelor culinare constă în transformarea materiilor prime şi 

auxiliare în produse finite, prin diferite procese tehnologice aplicate în continuarea pregătirii 

primare a alimentelor. Aceste operaţii se execută în bucătărie, la cald sau rece, şi în secţia de 

patiserie, care trebuie să fie dotată cu utilaje, mobilier şi ustensile corespunzătoare.  

Robotul fix universal. Este o maşină destinată procesului de producţie culinară de 

cofetărie-patiserie, care execută multiple operaţii ca: 

g) amestecat (omogenizat) pastă de carne, aluaturi, maioneze, piureuri, creme şi spume; 

h) tocat carne; 

i) măcinat cafea şi condimente; 

j) stors sucuri din fructe şi legume; 

k) răzuit legume şi fructe; 

l) tăiat zarzavaturi şi legume în felii, în pai sau cuburi.  

Robotul cuprinde o serie de anexe prin intermediul cărora se efectuează gama de operaţii 

amintite. Conectarea maşinii la reţeaua electrică de 380V curent alternativ trifazic se face de către 

specialişti. Personalul care urmează a deservi robotul trebuie să fie iniţiat în funcţionarea lui şi 

instruit în ce priveşte normele de protecţia muncii.  

Pentru pornirea maşinii se apasă butonul de pornire, această operaţie  fiind semnalată de 

aprinderea unui bec de control ce se găseşte deasupra acestui buton. Oprirea se face apăsând pe 

butonul din stânga celui de pornire. Robotul are trei viteze de funcţionare: viteza I (viteza mică), 

viteza a II-a (mijlocie) şi viteza a III-a (mare). 

Vitezele se schimbă cu ajutorul manetei.  

Când se lucrează cu anexele de pe axul de cuplare vertical (A), axul de cuplare orizontal 

(B) se va închide cu capacul de protecţie. 

Anexele care se montează la axul (A) sunt: 

• dispozitivul de frământat aluatul,  

• dispozitivul de amestecat aluaturi mai uşoare pentru prăjituri şi torturi sau pastă de mici, 

de cârnaţi, de chiftele, de sarmale etc.  

• dispozitivul de bătut albuşuri, frişcă, creme, maioneze, pireuri etc. 

Anexele care se montează pe axul B sunt:  

• maşina de tocat carne, slănină, legume fierte sau opărite,  

• maşina de măcinat condimente şi cafea.  

La maşina de tocat se mai pot monta şi alte dispozitive pentru stors şi răzuit legume, tăiat 

legume şi zarzavat, tăiat cartofi pai şi cuburi. 
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 Rotisorul. Se compune dintr-o carcasă metalică, confecţionată din tablă inoxidabilă sau 

din tablă emailată, fixată pe un cadru metalic. Carcasa este prevăzută la partea inferioară cu o tavă 

inoxidabilă, pentru colectarea sosurilor din timpul frigerii. În partea frontală, rotisorul este 

prevăzut cu doua uşi din material transparent pentru a se urmări procesul de frigere a produselor. 

În funcţie de numărul frigărilor, în dreptul fiecăreia se găseşte montat peretele reflectorizant care 

concentrează căldura degajată de rezistenţe pe frigare. Pentru apropierea sau îndepărtarea frigărilor 

faţă de rezistenţele electrice, utilajul este prevăzut cu mânere. Grupul rezistenţelor din dreptul 

fiecărei frigărui are câte un întrerupător individual cu mai multe faze, care permite conectarea 

uneia sau mai multor rezistenţe. Într-unul din montaţii laterali ai carcasei se găsesc motoarele 

electrice prevăzute cu reductor, care permit rotirea fiecărei frigărui în parte. 

Rotisorul tradiţional se prezintă sub formă de vatră executată din cărămidă aparentă, iar 

încălzirea se face cu ajutorul arzătoarelor cu gaze sau electrice. Spaţiul de lucru este asemănător 

rotisorului electric. Tot din rotisoarele tradiţionale face parte şi aparatul special pentru 

pregătirea ‘chebapului’, care funcţionează pe bază de cărbuni şi are tija rotisorului plasată vertical. 

În partea inferioară se află o tavă de colectare a transelor de carne rezultate în urma porţionării.  

 

Fişa de documentare  

                                  

Remedierea defectelor 

Defectele pentru preparatele din ouă servite la micul dejun şi cauzele ce le generează 

Denumirea 

preparatului 
Defecte Cauze 

Ouă fierte 

 

Gălbenuş de culoare 

verde închis spre 

margine 

- depăşirea timpului de fierbere. 

Ochiuri 

româneşti 

 

Aspect necorespunzător 

(cu „zdrenţe”, 

gălbenuşul descoperit) 

 

 

 

Gălbenuş complet 

coagulat 

- nu s-a retras vasul pe marginea plitei;  

- ouăle nu s-au introdus în apă prin alunecare;  

- fierberea s-a făcut în clocote mari; 

- nu s-a adăugat sare şi oţet; 

- albuşul nu s-a strâns spre gălbenuş cu spumiera;  

- nu s-au fasonat după preparare. 

- depăşirea timpului de fierbere; 

- ţinerea ouălelor mai mult timp în apa fierbinte.  

Omlete 

 

 

Culoare 

necorespunzătoare 

(insuficient rumenite sau 

prea rumenite)  

Insuficient pătrunse  

Nu-si păstrează forma 

dată prin rulare 

- temperatura în timpul prăjirii a fost prea mare sau 

prea mică; 

- timpul tratamentului termic a fost scurt sau 

depăşit.      

- prăjirea la temperatură prea mare, la suprafaţă se 

rumenesc, dar in interior nu pătrund.           

- rularea nu s-a făcut imediat după prăjire.  

Jumări  

 

Complet coagulate  

 

 

 

Prea grase  

- nu s-au amestecat la timp; 

- prăjirea la temperatură prea mare; 

- depăşirea timpului de prăjire; 

- nu s-au servit imediat după preparare. 

- dozarea necorespunzătoare a grăsimii (prea 

multă). 
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FIŞE DE LUCRU 

Rotisorul – echipament de bază într-o unitate de alimentaţie 

Exerciţiul 1  

Completaţi în text spaţiile libere: 

Rotisorul tradiţional se prezintă sub formă de vatră ..…………din cărămidă aparentă, iar 

încălzirea se face cu ajutorul …………….. cu gaze sau …………….. 

Spaţiul de lucru este ……………………. electric. Tot din rotisoarele tradiţionale, face 

parte şi aparatul special ………………… ‘chebabului’, care funcţionează pe bază de ……………. 

şi are tija rotisorului plasată …………… 

 În partea …………. se află tava de colectare a ……….... carne, rezultată în urma ………… 

 

Exerciţiul 2  

Completaţi spatiile libere cu termenii specifici: 

 Opărirea se aplică legumelor …………… pentru îndepărtarea substanţelor ……………...., 

pentru fixarea ….……………, îndepărtarea ……………., pentru îmbunătăţirea …..…………….., 

eliminarea gustului de ……….….., pentru a înlesni îndepărtarea ……………… externe. 

Fierberea constă …………………… în apa …………… cu ………………, cu scopul de 

……………. şi a scurta …………. de fierbere. 

Înăbuşirea constă în introducerea legumelor ………………. şi lichidului …….……, într-

un vas …………, realizându-se o fierbere ……………….., până ce produsul este bine pătruns.  

 

Fişa de lucru 

Completaţi spatiile libere cu grupele de legume corespunzătoare tipului de prelucrare 

primară.  
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  Fişa de lucru 

 

Remedierea defectelor 

Exerciţiul 1  

 Defectele pentru preparatele din ouă servite la micul dejun şi cauzele ce le generează. 

 Precizaţi cauzele care au generat defectele enumerate la preparatele de mai jos: 

Denumirea preparatului Defecte Cauze 

Ouă fierte 
Gălbenuş de culoare verde, închis spre 

margine 

                                                     

Ochiuri româneşti 

 

Aspect necorespunzător (cu „zdrenţe”, 

gălbenuşul descoperit). 

Gălbenuş complet coagulat. 

 

Omlete 

 

Culoare necorespunzătoare 

(insuficient rumenite sau prea 

rumenite)  

Insuficient pătrunse.  

Nu-şi păstrează forma dată prin rulare. 

 

Jumări 
Complet coagulate.  

Prea grase. 

 

 

SORTIMENTE DE PREPARATE CULINARE 
Fişa de documentare 

Sortimentul de preparate şi băuturi 

 TIP 
GRUPA DE 

PREPARATE 
SUBGRUPA 

Preparate de 

bucătărie 

- Gustări 

- Reci: tartine, sandvici-uri, legume, ouă, ciuperci, 

umplute  etc. 

- Calde: din foietaj, cu foi clătită, pe bază de sos alb, etc. 

- Antreuri 
- Reci: pe bază de aspic, piftii, etc. 

- Calde: sufleuri, budinci, pizza, etc. 

- Preparate lichide - Supe, supe crème, consomme-uri, ciorbe, etc. 

- Preparate de bază 
- Mâncăruri din: legume, carne şi legume, carne tocatş, 

fripturi cu garnituri şi salate, etc. 

- Dulciuri de 

bucătărie 

- Din compoziţii diferite: din fructe, din crupe şi paste 

făinoase, sufleuri, budinci, etc. 

Produse de 

patiserie 

- Produse pe bază 

de aluaturi 

- Din aluat opărit; 

- Din aluat foietaj; 

- Din aluat fraged; 

- Din aluat dospit, etc. 

Produse de 

cofetărie 

- Prăjituri 

- Pe bază de blat alb/colorat  

- Pe bază de foi (ruladă, doboş, etc.) 

- Pe bază de frişcă; 

- Specialităţi etc. 

- Torturi 

- Pe bază de blat alb/colorat; 

- Pe bază de foi; 

- Torturi piese. 
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- Îngheţate 
- Pe bază de lapte; 

- Pe bază de fructe. 

- Bomboane 

- Specialităţi; 

- Specialităţi de ciocolată; 

- Fondant, etc. 

Produse 

alimentare 

- Produse de 

panificaţie 
- Pâine, chifle, cornuri, batoane, brioşe, etc. 

- Fructe 

- Proaspete; 

- Fructe uleioase; 

- Fructe conservate, etc. 

  

Fişa de documentare 

Reguli de asociere a preparatelor şi a băuturilor 

CRITERIU REGULI GENERALE DE ASOCIERE 

Alegerea 

preparatelor si 

băuturilor în 

funcţie de meniu 

şi consumator 

- Ocazia/prilejul cu care se oferă meniul (masă pentru aniversare, de afaceri, 

între prieteni, de protocol, etc.) 

- Importanţa mesei pentru cel care o oferă; 

- Posibilităţile de pregătire şi de servire a meniului. 

Condiţii de 

asociere corectă 

- Asigurarea componentelor şi varietăţii meniului, prin folosirea tuturor 

categoriilor de alimente, în vederea oferirii necesarului de elemente nutritive, 

stimulative pentru apetit, digestive, etc. 

- Oferirea de preparate diversificate din punct de vedere tehnologic; 

- Oferirea de băuturi în concordanţă cu preparatul şi locul acestuia în meniu; 

- Posibilităţile de aprovizionare şi producţie ale unităţii; 

- Preferinţele consumatorilor, obiceiurile, timpul de care dispune şi 

posibilităţile financiare; 

- Asigurarea succesiunii gusturilor: amar/acru; sărat; dulce. 

- Asigurarea fineţii şi calităţii preparatelor şi băuturilor la mesele intime.  

Interdicţii de 

asociere 

- Evitarea servirii preparatelor grele, conservelor şi băuturilor alcoolice în 

sezonul cald; 

- Evitarea servirii preparatelor greu digerabile la cină; 

- Un meniu nu va conţine în mod repetat aceeaşi materie primă în structura 

preparatelor (ex. garnituri, tocătură, carne, etc.); 

- Meniul pentru cină care conţine preparat lichid, nu va conţine şi gustări; 

- O carne roşie sau un sos roşu nu vor fi servite după o carne albă, respectiv un 

sos alb; 

- Când se serveşte îngheţată, nu se mai oferă şi fructe; 

 

Fişa de documentare 

Caracteristicile preparatelor 

 

GRUPA DE 

PREPARATE 

CARACTERISTICILE TEHNO-LOGICE 

(GASTRONOMICE) 

CARACTERISTICILE 

NUTRITIVE 
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Gustări 

- obţinute din asocierea alimentelor vegetale cu cele 

animale; 

- se pregătesc fără sau cu tratament termic (fierbere, 

prăjire, coacere, sotare, etc.); 

- au dimensiuni mici şi forme diferite; 

- au gustul picant puţin mai pronunţat şi un colorit 

deosebit, viu; 

- la servire se asociază mai multe sortimente; 

- se servesc atât în stare caldă cât şi rece. 

- se servesc ca intrare în meniu, în 

cantitate mică; 

- deschid apetitul; 

- valoarea nutritivă este echilibrată, dar 

nu acoperă procentul ridicat din 

necesarul nutritiv; 

- au digestibilitate relativ uşoară – ajută 

şi la digestia celorlalte alimente. 

Preparate 

lichide (supe, 

creme, 

consomme-

uri, ciorbe, 

borşuri) 

- se obţin din legume, carne sau carne cu legume; 

- tratamentul termic este fierberea obişnuită sau 

fierberea extractivă, pentru cele cu carne; 

- se servesc mai ales la dejun, crème-le şi consomme-

urile fiind servite şi la cină sau mese festive; 

- consomme-urile sunt supe concentrate şi degresate 

şi se servesc în cantităţi mai mici; 

- se servesc calde, uneori şi reci, cu decor de verdeaţă 

sau însoţite de produse lactate – iaurt, smântână.  

- se servesc ca felul I; 

- deschid şi întreţin apetitul 

consumatorului; 

- valoarea nutritivă depinde de materia 

primă, dar nu este ridicată 

(consistentă); 

- digestibilitatea este uşoară datorită 

consistenţei; 

- ajută la buna digestibilitate a 

celorlalte alimente; 

- unele sortimente se pot consuma ca 

alimente dietetice. 

Salate (crude, 

fierte, coapte, 

combinate) 

- se obţin din legume sau legume asociate cu produse 

cerealiere (orez, paste) sau produse animaliere (carne, 

peşte, subproduse, produse lactate); 

- se pregătesc neprelucrate sau pre-lucrate termic; 

- se folosesc legume proaspete sau conservate; 

- se obţin dintr-o singură legumă sau din mai multe 

legume; 

- se asezonează cu sosuri emulsionate reci (oţet, 

lămâie, maioneză şi derivate, mujdei, etc.); 

- se prezintă în salatiere sau pe platouri/ castroane – 

porţionat sau piese. 

- se servesc ca intrare sau însoţesc alte 

preparate; 

- rolul depinde de locul în meniu 

(deschid apetitul, completează valoarea 

nutritivă şi asigură digestibilitatea). 

Preparate de 

bază 

(mâncăruri, 

tocături, 

fripturi, etc.) 

- se obţin din legume sau din carne/legume/produse 

cerealiere; 

- au în componenţă şi sos care asigură saţietate; 

- se folosesc tratamente termice specifice (înăbuşire, 

fierbere, coacere, gratinare etc.); 

- se servesc porţionate sau neporţionate, de regulă în 

stare caldă; 

- sortimentul este foarte diversificat. 

- ocupa locul II in meniu (felul 

principal); 

- valoarea nutritivă este echilibrată, 

acoperind cea mai mare parte din 

necesarul nutritiv; 

- digestibilitatea este influenţată de 

materia primă (carne) şi de tratamentul 

termic (mai ales la fripturi).  

Preparate 

servite ca 

desert 

(dulciuri de 

bucătărie, 

produse de 

patiserie, de 

cofetărie) 

- se obţin din asocierea alimentelor vegetale cu cele 

animale; 

- se folosesc tratamente termice diverse (fierbere, 

prăjire, coacere) sau fără tratament termic; 

- unele se pot pregăti la comandă. 

- se servesc la sfârşitul mesei; 

- închid apetitul şi dau senzaţia de 

saţietate; 

- completează valoarea nutritivă a 

meniului mai ales cu glucide; 

- se digeră uşor, ajutând şi la digerarea 

celorlalte alimente; 

- cele din fructe aduc un aport de 

vitamine şi săruri minerale având o 

funcţie răcoritoare. 

 

Activitatea nr. 1  (Lucru individual) 

Pentru fiecare din grupele de preparate, enumără 5 (cinci) sortimente existente într-o 

unitate de alimentaţie publică: 

- gustări (reci sau calde); 

- preparate lichide; 
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- preparate din peşte; 

- mâncăruri cu carne; 

- fripturi; 

- dulciuri de bucătărie. 

Timp de lucru = 20 minute. 

 

Răspuns: 

- gustări: tartine cu salam de Sibiu; roşii cu pastă de brânză; ciuperci umplute; ouă cu 

maioneză; clătite cu ciuperci; crochete de caşcaval, etc. 

- preparate lichide: supă crema de ciuperci; cremă de pui; cremă de legume; supă de 

pasăre; consomme cu parmezan; ciorbă de burtă, etc. 

- preparate din peşte: peşte rasol; peste prăjit; păstrăvi meuniere; crap spaniol; 

scrumbii a la grec, etc.; 

- mâncăruri cu carne: ostropel de pui; stufat de miel; sote stroganof; ciuperci cu carne 

de vită; escalop cu ciuperci; pilaf de pui, etc.; 

- fripturi: muşchi de porc la grătar; pulpă de porc garnitură chateaubriand; muşchi de 

vită umplut; pulpă de miel la tavă; friptură tocată berlineză, etc.; 

- dulciuri de bucătărie: papanaşi cu smântână; clătite cu sos de vanilie; găluşte cu 

prune; budincă de tăiţei cu nucă; salată de fructe, etc. 

 

 

Activitatea nr. 2 

Caracteristicile preparatelor şi băuturilor (Lucru individual) 

  

Completaţi spatiile libere: 

 1) Supele crème sunt _______________ realizate prin fierberea şi ________________ 

materiilor prime. Conţin în structură un amestec de __________________ numit 

__________________ . Sunt recomandate şi în alimentaţia ______________________. 

2) Băuturile aperitiv au rolul _______________ şi se servesc ________ . Cele mai 

recomandate sunt băuturile _____________. 

Timp de lucru = 15 minute 

 

Răspuns: 

 Supele crème sunt preparate lichide realizate prin fierberea şi pasarea materiilor prime. 

Conţin în structură un amestec de lapte, gălbenuş, făină numit liezon. Sunt recomandate şi în 

alimentaţia dietetică.  

Băuturile aperitiv au rolul să stimuleze apetitul şi se servesc înainte sau odată cu gustările. Cele 

mai recomandate sunt băuturile alcoolice distilate naturale. 

 

Activitatea nr. 3 (Lucru individual) 

Caracterizarea şi prezentarea produselor 

 

a) Prezintă particularităţile tehnologice şi nutritive ale preparatului “Chateaubriand”. 

b) Ordonează în funcţie de digestibilitate următoarele preparate: 

b1 – friptură de porc la tavă; 

b2 – peşte rasol cu cartofi nature; 

b3 – raţă cu portocale; 

b4 – pilaf de pasăre; 

b5 – şniţel pane cu legume sote. 

c) Prezintă structura preparatului “Escalop de porc cu ciuperci”. 

Timp de lucru = 60 minute. 

 

Răspuns: 



14 

 

a) “Chateaubriand” – friptură din muşchi de vită la grătar. 

- o porţie are 300-400 grame; 

- se prezintă pe cruton cu garnitură de legume şi crupe, sos de unt la suprafaţă; 

- valoare biologică mare (proteine complete); 

- valoare energetică ridicată (glucide din garnitură, lipide din sos şi carne); 

- digestibilitate uşoară; 

- recomandat şi dietetic. 

b) b2; b4; b3; b1; şi b5. 

c) Tranşe de file de porc sotate; 

-   sos brun cu adaos de ciuperci; 

-   garnitură: cartofi nature. 

 

 

NOȚIUNI GENERALE 
CALIFICAREA  PROFESIONALĂ COFETAR – PATISER  

 

GLOSAR 
 
Baroturile = semipreparate prezentate sub formă de granul sau firişoare obţinute din zahăr, prin 

fierbere sau caramelizare 

Blaturile = semipreparate de formă rotundă (pentru torturi) sau dreptunghiulară (prăjituri) care, 

prin structura şi componentele lor orientează întreaga gamă de prăjituri şi torturi 

preparate în cofetărie 

Fondantul  = pastă consistentă, alb fină, obţinută prin fierberea şi apoi tablarea amestecului de 

zahăr, glucoză lichidă şi apă 

Fructe uleioase (oleaginoase) = nuci, alune, fistic, arahide, etc. 

Zahărul ars = semipreparat folosit în laboratoarele de cofetărie în calitate de colorant pentru barotul 

granulat, blaturi, foi, fondant de cacao pentru glasat. 

Siropurile = lichide obţinute prin fierberea zahărului cu apă, in diferite proporţii 

 

Fişa de documentare nr. 1  

  

Operaţii de pregătire primară şi termică 

a grupei de semipreparate din zahăr, ouă şi făină 

Grupe de 

semipreparate 

de cofetărie – 

patiserie 

Sortimentul 

de preparat 

de cofetărie 

– patiserie 

Operaţii de pregătire primară 

Operaţii de 

pregătire 

termică 

Particularităţi 

Semipreparate 

din zahăr 

1. Sirop 

1. Combinarea zahărului cu apa 

în diferite proporţii. 

Adăugarea de glucoză. 

1. Fierberea                                       

2. Fondant 

2.1. 

Fondant de 

cofetărie 

2.2. 

Fondant de 

bombonărie 

2. Combinarea apei, zahărului şi 

glucozei lichide 

2. Fierbere 

2.1. Fierbere 

mai moale 

2.2. Fierbere 

mai tare 

Glucoza este 

înlocuită cu sare  

de lămâie sau 

oţet. 
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Fişă de documentare nr. 2 

 

Operaţii de pregătire primară şi termică a sortimentelor  

de prăjituri pe bază de blat şi a sortimentelor de torturi 

 

Nr. 

crt. 

Grupe de 

prăjituri şi 

torturi 

Operaţii 

pregătitoare 

Operaţii 

termice 

3. Barot 

3. Baroturile naturale 

3.1. Nucile se aleg de partea 

uscată şi miezul mucegăit se 

usucă, se sfărâmă cu merdeneaua 

sau cu maşina specială pentru 

fileuri. 

Nu se 

prelucrează 

termic. 

 

Grupe de 

semipreparate 

de cofetărie – 

patiserie 

Sortimentul 

de preparat 

de cofetărie 

– patiserie 

Operaţii de pregătire primară 

Operaţii de 

pregătire 

termică 

Particularităţi  

Semipreparate 

din 

zahăr 

    

  

Barotul din fondant. 

3.2. Cernerea zahărului farin, 

asocierea fondantului cu zahărul 

farin 

Nu se 

prelucrează 

termic. 

 

  

3.3. Barot granulat. 

Combinarea barotului natural cu 

siropul din zahăr. 

Fierbere  Se tablează. 

Grupe de 

semipreparate 

de cofetărie – 

patiserie 

Sortimentul 

de preparat 

de cofetărie 

– patiserie 

Operaţii de pregătire primară 

Operaţii de 

pregătire 

termică 

Particularităţi  

Semipreparate 

din zahăr 
    

  3.4. Barot griat 

Topirea la 

temperaturi de 

(160 – 180)o C 

Se barotează 

după răcire. 

  4. Zahărul ars (caramel) 

Topirea 

zahărului până 

capătă o  culoare 

brun roşcat. 

Fierberea după 

adăugarea apei. 

Fierberea se 

realizează până 

când amestecul 

capătă consistenţa 

unei smântâni. 

Semipreparate 

din ouă şi 

făină 

Blaturi. 

Foi 

Pişcoturi de 

şampanie 

Ouăle se spală, se dezinfectează 

Se bat gălbenuşurile cu apă şi o 

parte din cantitatea de zahăr. 

Se bat albuşurile spumă, cu o  

parte din conţinutul de zahăr.  

Zahărul se împarte în două părţi 

(blaturi, foi, coji) şi în trei părţi 

pentru pişcoturile de şampanie, o 

parte din cantitatea zahărului se 

încălzeşte la temperatura de (55 – 

60)o C. 

Coacerea la 

temperaturi de 

(120 – 160)o C. 

Blatul se utilizează 

la 24 ore de la 

pregătire. Foile de 

ruladă se păstrează 

pe hârtie la frigider. 

Foile doboş se 

pudrează cu făină şi 

se păstrează în 

condiţii de 

laborator. Foile 

„Alcazar” se 

desprind imediat de 

pe tavă. 
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1 

Prăjituri pe 

bază de 

blat  

• Omogenizarea cremelor 

• Tăierea fructelor: 

➢ În cuburi mici 

➢ În forme geometrice 

• Pregătirea blatului: 

➢ Nivelarea,raderea sau haşurarea feţei lucioase 

➢ Îndepărtarea marginilor şi tăierea,pe orizontală, în 2 

sau 3 capace 

Nu se 

prelucrează 

termic 

 

2 Torturi  

Blaturi, foi 

• Uniformizarea semipreparatelor şi tăierea blatului în 3 capace 

Siropuri  

• aromatizarea şi colorarea în funcţie de crema utilizată 

Creme 

• omogenizarea şi adăugarea după caz a diferitelor ingrediente 

Nuci, stafide,fructe confiate 

• uscarea 

• decojirea 

• mărunţirea 

Baroturi 

• alegerea baroturilor în funcţie de semipreparatele utilizate 

Ciocolată,fondant 

• Încălzirea fondantului 

• Tablarea ciocolatei 

Elemente pentru decor 

• Alegerea elementelor de decor în funcţie de sortimentul 

tortului 

Nu se 

prelucrează 

termic 

 

 

Fişa de documentare nr. 3 

 

Tehnici de asamblare a prăjiturilor 

 

C. TRAMPAREA 

Este operaţia de stropire a foilor de blat cu sirop, alternativ cu umplerea, pentru a se realiza:  

• Înmuierea uşoară a blatului; 

• Accentuarea gustului dulce şi a aromatizării; 

• Uşurarea întinderii cremei. 

B. UMPLEREA BLATULUI 

 

Reprezintă operaţia de aşezare a cremei şi întinderea ei de la centru spre margini, în strat uniform şi de 

aceeaşi grosime cu foaia de blat şi are drept scop: 

• Stabilizarea foilor de blat; 

• Participarea la formarea valorii nutritive; 

• Asigură înălţimea prăjiturii. 

C. PRESAREA 

 

Este operaţia care se execută concomitent cu umplerea şi are drept scop: 

• Asigurarea unei înălţimi uniforme a blatului umplut; 

• Aderarea foilor la cremă; 

• Eliminarea golurilor de aer. 

 

Fişa de documentare nr. 4 
 

Verificarea calităţii îngheţatelor prin examinare organoleptică 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Culoare • Uniformă, caracteristică aromei sau adaosului întrebuinţat 
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• Se admite culoare neuniformă la îngheţate cu adaosuri de fructe 

sau sâmburi 

Miros 

– se apreciază la –5°C 
• Plăcut, corespunzător aromei sau adaosului întrebuinţat 

Gust 

– se apreciază la –5°C 
• Plăcut, dulce sau dulce acrişor, corespunzător aromei sau 

adaosului întrebuinţat 

Structură şi consistenţă 

– se apreciază la –10°C 
• Fină, omogenă în întreaga masă, fără cristale de gheaţă 

precipitabile sau aglomerări de grăsime sau stabilizatori 

 
Fişa de documentare nr. 5 

Decorarea cu elemente de decor din ciocolată 

 

Elementele de decor din ciocolată sunt utilizate foarte frecvent în laboratoarele de cofetărie, 

pentru finisarea şi decorarea torturilor. 

Elementele decorative din ciocolată se pot realiza sub formă de:  

Elemente decorative Modalităţi de realizare 

Grătar de ciocolată 

- se toarnă ciocolata cuvertură într-un cornet executat din 

hârtie pergament sau celofan; 

- prin presarea cornetului pe întreaga suprafaţă a tortului, sau 

numai pe anumite porţiuni, sub formă de linii subţiri şi 

paralele se obţine grătarul simplu; 

- dacă aceste linii paralele se suprapun în sens invers, se obţine 

grătarul dublu; 

- în cazul în care cornetul urmează mişcări neregulate, 

executate de mană, se obţine grătarul fantezie. 

Filigranul de ciocolată 

- se obţine cu cornetul de hârtie direct pe suprafaţa laterală a 

tortului sau pe fâşii de hârtie, care se aplică pe înălţimea 

torturilor îmbrăcate în cremă 

Figurile geometrice 

- se obţin întinzând ciocolata cuvertură în strat subţire pe 

hârtie pergament; 

- după întărirea ciocolatei, cu lama cuţitului introdusă în apă 

fierbinte şi bine ştearsă, se taie sub formă de romburi, 

dreptunghiuri sau pătrate, care se aplică pe suprafaţa 

torturilor decorate întâi cu cremă. 

Figurile de ciocolată 

- se obţin din ciocolata cuvertură turnată în forme din metal 

sau material plastic special; 

- figurinele obţinute: păsări, flori, ouă, se aplică pe suprafaţa 

torturilor. 

 
Fişa de documentare nr. 6 

 

Păstrarea elementelor de decor pentru  torturi 
 

Elementele de decor pentru torturi sunt semipreparate obţinute prin prelucrarea la rece sau 

la cald în scopul finisării şi înfrumuseţării torturilor. 

Elemente de decor din 

zahar 

Trecute de la o temperatura la alta, îşi pierd luciul şi se pot deforma; 

Păstrarea îndelungată necesită condiţii speciale. 
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Elemente de decor din 

dragan 

Au o durată mare de păstrare, fără să–şi modifice calitatea sau 

aspectul şi fără să solicite condiţii deosebite. 

Elemente de decor din 

pastiaj 

Se pot folosi imediat după preparare sau se pot păstra o perioadă 

mai mare de timp, fără condiţii speciale. 

Elemente de decor din 

ciocolată 
Se păstrează la rece la 0–4°C. 

 
 

                
                                

 

 
 
 

REZOLVĂRI 
FIȘE DE LUCRU 

 
                                         Fişa de lucru nr.1 

       I. c 

II. 

                                                         

  1 F I E R B E R E    

     2 F A R I N 

3 B O M B O N E R I E 

   4 S I R O P      

      5 T A B L A R E 

                                                        

III. 

• Siropuri  

• Fondant  

• Baroturi 

• Zahăr ars (caramel) 

 

Fişa de lucru nr.2 

1.     A – blaturi,foi 

   B – siropuri 

   C – creme 

   D – nuci,stafide,fructe confiate 

   E – baroturi 

   F – ciocolată,fondant 

   G – elemente pentru decor 

 

X 

Y 
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2.     1 – c 

2 – b 

3 – a 

                                

   Fişa de lucru nr. 3 

1.      Tramparea 

 Umplerea 

 Presarea 

 

3. 

 1 A S A M B L A  R  E 

   2 D U L C E   

     3 A E R   

4 P R A J I T U R I  

 

                            

 Fişa de lucru nr. 4 

 

 

1. Culoare; miros; gust; structură şi consistenţă 

2. Structura şi consistenţa îngheţatelor trebuie să fie fină, omogenă în întreaga masă, fără cristale 

de gheaţă precipitabile, aglomerări de grăsime sau stabilizatori. 

3. c 

                              

Fişa de lucru nr. 5 

 

 

1. Elementele de decor din ciocolată sunt utilizate foarte frecvent în laboratoarele de cofetărie 

pentru finisarea şi decorarea torturilor. 

2. 

Elemente 

decorative 

Modalităţi de realizare 

Filigranul de 

ciocolată 

- se obţine cu cornetul de hârtie direct pe suprafaţa laterală a tortului sau 

pe fâşii de hârtie care se aplică pe înălţimea torturilor îmbrăcate în cremă 

Figurile de 

ciocolată 

- se obţin din ciocolata cuvertură turnată în forme din metal sau material 

plastic special 

- figurinele obţinute: păsări, flori, ouă, se aplică pe suprafaţa torturilor 

 

 

Fişa de lucru nr. 6 

 

1. Elementele de decor pentru torturi sunt semipreparate obţinute prin prelucrarea la rece sau la 

cald în scopul finisării şi înfrumuseţării torturilor. 

2.  Elementele de decor din zahar. 

3. 
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A F G X A Z A H A R M O D I H O R T S U 

D M R T V O P A M D R A G A N R A T I S 

P A S T I A J M X Z A T B O T X I A B T 

X A I T K C I O C O L A T A M O B A M B 

 

 

FIȘE DE EVALUARE 

Fişa de evaluare nr. 1 

 

1. a–A 

b–A 

c–F 

d–A 

e–F 

           

2. Se bat gălbenuşurile cu apa şi o parte din cantitatea de zahăr, iar albuşurile se bat 

spumă cu a doua parte din cantitatea de zahăr. 

             

3. a  

 

Fişa de evaluare nr. 2 

 

1. Nucile, stafidele, fructele confiate se usucă, decojesc şi mărunţesc. Semipreparatele utilizate la 

pregătirea prăjiturilor nu se prelucrează termic, cu excepţia fondantului care se încălzeşte. 

Blatul se taie pe orizontală în 2 sau 3 capace 

 

2.   1 – A 

2 – A 

3 – F 

 

3.   c 

Fişa de evaluare nr. 3 

 

1. 1 – A 

2 – A 

3 – F 

 

2.  C 

 

3.  1 – C 

2 – A 

3 – B 

 

Fişa de evaluare nr. 4 

1. 
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Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Miros 

– se apreciază la –

5°C 

Plăcut, corespunzător aromei sau adaosului întrebuinţat 

Gust 

– se apreciază la –

5°C 

Plăcut, dulce sau dulce acrişor, corespunzător aromei sau adaosului 

întrebuinţat 

 

2.    Caracteristica este CULOAREA. 

 

Fişa de evaluare nr.5  

 

1.     c 

3.     a – A; b – A; c – F; d – F; e – A.  

      

 

Fişa de evaluare nr. 6 

1.  

Elemente de decor Condiţii de păstrare 

Elemente de decor din ciocolată Se păstrează la rece la 0–4°C 

Elemente de decor din pastiaj Se pot folosi imediat după preparare sau se 

pot păstra o perioadă mai mare de timp fără 

condiţii speciale. 

2.    Elementele de decor din dragan au o durată mare de păstrare, fără să–şi modifice calitatea 

sau aspectul şi fără să solicite condiţii deosebite. 

3.    c 

 
Fişa de lucru nr. 1 

 

I. Încercuiţi răspunsul corect: 

   Grierea zahărului în vederea pregătirii zahărului caramel are loc la temperaturi cuprinse între: 

 

a) 80° C – 95° C 

b) 100° C – 110° C 

c) 160° C – 180° C 

 

II. Completând pe orizontală aritmogriful următor puteţi afla, pe verticala XY, denumirea 

unui semipreparat de cofetărie–patiserie pe bază de zahăr: 

                                              

                                                                     X 

  1            

     2      

3           

   4           

      5        

                                                                     Y 
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1. Operaţie de pregătire termică aplicată în vederea obţinerii siropurilor; 

2. Sortiment de zahăr utilizat la pregătirea barotului din fondant; 

3. Sortiment de fondant;    

4. Semipreparat de consistenţă lichidă prelucrat termic prin fierbere; 

5. Particularitate prezentă la barotul granulat.  

 

 

III. Enumeraţi semipreparatele pe bază de zahăr. 

 
                    

 
Fişa de lucru nr. 2 

 

1. Găsiţi exemple de semipreparate de cofetărie–patiserie ce stau la baza  pregătirii 

torturilor şi care sunt supuse prelucrării primare. 

 

  
 

2. Asociaţi noţiunile din prima coloană cu cele din coloana B, dacă între ele există o corelaţie: 

 

A B 

1. Omogenizare 

2. Tăierea fructelor 

3. Blat 

a) Nivelare, radere sau haşurare 

b) În cuburi mici; în forme geometrice 

c) Creme 

 

    

    

TORTURI 

 

A 

 

G 
F 

B 

 

E 

C 
D 
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3. Decupaţi din revistele de specialitate diferite imagini cu prăjituri şi torturi pe bază de blat 

şi analizaţi–le din punct de vedere al operaţiilor primare aplicate semipreparatelor. 

Puneţi–le în portofoliul vostru! 

 

Fişa de lucru nr. 3 

 

1. Enumeraţi operaţiunile cuprinse în tehnica de asamblare a prăjiturilor. 

2. Încercuiţi răspunsul corect: 

a) Presarea se execută înainte de umplere. 

b) Presarea se execută după umplere. 

c) Presarea se execută concomitent cu umplerea. 

 

3. Descoperă cuvântul cheie, completând aritmogriful de mai jos: 

 

 1          

   2        

     3      

4           

 

1. Tehnici aplicate semipreparatelor şi care constituie titlul fişei de documentare 

2. Gustul prăjiturilor 

3. Prin presare se elimină golurile de …  

4. Subiectul tehnicii de asamblare 

                   

 

Fişa de lucru nr. 4 

 

1. Enumeraţi caracteristicile care stau la baza verificării îngheţatelor prin examinarea 

organoleptică. 

 

2. Completaţi spatiile libere cu cuvintele potrivite: 

Structura şi consistenţa îngheţatelor trebuie să fie __________ fără cristale de __________, 

aglomerări de grăsime sau stabilizatori. 

 

3. Încercuiţi răspunsul corect: 

Mirosul îngheţatelor se apreciază la temperatura de: 

1. 0° C 

2. 3° C 

3. –5° C 

 

 

Fişa de lucru nr. 5 

 

1. Definiţi elementele de decor din ciocolată. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Completaţi spaţiile libere din tabelul următor: 
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Elemente 

decorative 
Modalităţi de realizare 

______________ se obţine cu cornetul de hârtie direct pe suprafaţa laterală a 

tortului sau pe fâşii de hârtie care se aplică pe înălţimea torturilor 

îmbrăcate în cremă. 

Figurile de 

ciocolată 

_______________________________________________ 

3. Realizaţi prin desen, figurine din ciocolată: păsări, flori, ouă, etc. 

 

 

Fişa de lucru nr. 7 

 

1. Definiţi elementele de decor pentru torturi: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Identificaţi care grupă de elemente de decor trecute de la o temperatură la alta îşi pierd 

luciul şi se pot deforma şi, totodată păstrarea îndelungata necesită condiţii speciale. 

3. În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală denumirile celor 4 grupe de elemente 

de decor. 

 

A F G X A Z A H A R M O D I H O R T S U 

D M R T V O P A M D R A G A N R A T I S 

P A S T I A J M X Z A T B O T X I A B T 

X A I T K C I O C O L A T A M O B A M B 

 

 

Fişa de evaluare nr. 1 

 

1. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmaţii: 

a) În pregătirea fondantului, glucoza poate fi înlocuită cu sare de lămâie  sau oţet. 

b) Pentru pregătirea pişcoturilor de şampanie, zahărul se împarte în trei părţi. 

c) Blatul se utilizează imediat după coacere. 

d) În vederea păstrării, foile Doboş se pudrează cu făină. 

e) Barotul din fondant nu se colorează. 

 

2. Completaţi spaţiile libere: 

Se bat gălbenuşurile cu ______________ şi o parte din cantitatea de ______________, iar 

albuşurile se bat spumă cu a doua parte din cantitatea ___________________. 

 

3. Încercuiţi răspunsul corect: 

După coacere foile Alcazar: 

a) se desprind imediat de pe tavă; 

b) se lasă pe tavă ½ h; 

c) se păstrează pe tavă, până la utilizare. 

 

 

Fişa de evaluare nr. 2 

 

 

1. Completaţi spaţiile punctate cu următoarele cuvinte: uscare, decojire, mărunţire, 

termic, 2 sau 3 capace. 

Nucile, stafidele, fructele confiate se _______________ . 
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Semipreparatele utilizate la pregătirea prăjiturilor şi torturilor nu se prelucrează 

____________, cu excepţia fondantului, care se încălzeşte. 

Blatul se taie pe orizontală în _____________________ . 

 

2. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmaţii: 

a) Siropul se aromatizează şi colorează în funcţie de crema utilizată. 

b) Crema se omogenizează şi se asociază, după caz, cu diferite ingrediente. 

c) Barotul este supus operaţiei de uniformizare. 

 

3. Încercuiţi răspunsul corect: 

În vederea glasării fondantul trebuie: 

a) răcit; 

b) temperat; 

c) încălzit. 

Fişa de evaluare nr. 3 

 

1. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmaţii: 

a) Tramparea uşurează întinderea cremei. 

b) Presarea are printre altele si aderarea foilor la cremă. 

c) Umplerea blatului nu presupune şi asigurarea înălţimii prăjiturilor. 

2. Încercuiţi răspunsul corect: 

Stropirea foilor de blat cu sirop se face: 

a) după umplere; 

b) după presare; 

c) alternativ cu umplerea. 

3. Stabiliţi, prin săgeţi, corespondenţele corecte între conţinutul coloanei A şi conţinutul 

coloanei B. 

 

A B 

1. Tramparea A. Stabilizează foile de blat 

B. Aderarea foilor la crema 

C. Înmuierea uşoară a blatului 

D. Asimilarea golurilor de aer 

2. Umplerea 

3. Presarea 

 

Fişa de evaluare nr. 4 

 

1. Completaţi spaţiile libere din tabelul următor: 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Miros 

– se apreciază la –5°C 

 

 

Gust 

– se apreciază la –5°C 

 

____________________________ 
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2. Citiţi următoarea condiţie de admisibilitate şi precizaţi caracteristica căreia i se 

adresează: 

Uniformă, caracteristică aromei sau adaosului întrebuinţat, se admite culoare uniformă la 

____________ cu adaosuri de fructe sau sâmburi. 

3. Din revistele de specialitate decupaţi 5 imagini cu sortimente de îngheţată. 

 

Fişa de evaluare nr. 5 

 

1. Încercuiţi răspunsul corect: 

Grătarul de ciocolată poate fi: 

a) simplu; 

b) simplu şi dublu; 

c) simplu, dublu, fantezie. 

2. Realizaţi 5 modele de grătare din ciocolată de tip “fantezii”. 

 

3. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals(F) la următoarele afirmaţii: 

a) Grătarul dublu din ciocolată se obţine prin suprapunerea în sens invers a liniilor 

paralele. 

b) Filigranul de ciocolată se poate obţine în 2 moduri. 

c) Figurile geometrice se obţin prin întinderea ciocolatei cuvertură pe staniol. 

d) Figurile geometrice pregătite din ciocolata cuvertură sunt sub formă dreptunghiulară, 

hexagonală sau concentrică. 

e) Figurile obţinute din ciocolată, reprezentate de păsări, flori, ouă, se aplică pe suprafaţa 

torturilor. 

 

Fişa de evaluare nr. 6 

 

1. Completaţi în tabel, după modelul dat, condiţiile de păstrare a grupei de elemente de 

decor din pastiaj. 

Elemente de decor Condiţii de păstrare 

Elemente de decor din ciocolată Se păstrează la rece la 0–4°C 

Elemente de decor din pastiaj …………………………………… 

 

2. Pe baza fişei de documentare 8, completaţi spaţiile goale cu noţiunile corecte: 

Elementele de decor din dragan au o durată _____________________ . 

 

3. Alegeţi răspunsul corect aferent următoarelor afirmaţii: 

Elementele de decor pentru patiserie se pot obţine: 

a) numai la cald; 

b) numai la rece; 

c) la rece sau la cald. 
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SEMIPREPARATE SPECIFICE PRODUSELOR DE COFETĂRIE – PATISERIE 

FIŞA DE DOCUMENTARE 

 

Semipreparatele sunt preparate incomplet pregătite ce nu se pot consuma ca preparat finit decît 

după combinarea a cel putin doua componente si continuarea procesului tehnologic. Deşi au o 

structură complexă, ele constituie numai părţi din preparat. Rolul si importanţa semipreparatelor: 

- participă la stabilirea valorii nutritive a preparatelor finite;  

- influenţează calitatea şi aspectul comercial al preparatelor finite; 

- asigură asamblarea rapidă a preparatelor; 

- favorizează diversificarea gamei sortimentale a produselor de patiserie. 

Cremele sunt semipreparate prezentate sub forma de emulsii stabile, utilizate pentru 

umplerea şi finisarea preparatelor de patiserie. Prezenţa lor în componenţa preparatelor de patiserie 

contribuie la : asamblarea preparatelor, stabilirea formei finale a preparatelor, imbunătaţirea 

gustului, aromei preparatelor finite, mărirea gradului de sapiditate al preparatelor, mărirea valorii 

nutritive. 

Valoarea nutritivă şi digestibilitatea cremelor sunt influenţate de natura materiilor prime 

ce intra în componenţa lor. Cremele sunt amestecuri de grăsimi, ouă, frişcă, lapte, zahăr, arome şi 

coloranţi alimentari ce sunt apreciate în mod deosebit pentru valoarea lor energetică furnizate de 

lipidele provenite din grasimi şi completată de glucide sub formă de zaharoză, lactoză sau amidon. 

Clasificarea cremelor: 

 

 
Fişa de lucru 

Prepararea cremelor pe baza de lapte 

 

Activitatea se desfășoară la operatorul economic. 

Nr. 

crt 

Scopul 

experimentului 

Vase si 

ustensile 
Sarcini de lucru 

1 

Prepararea unei 

creme pe baza de lapte 

dupa reţetă: 

Cazanel de 

cofetărie, 

chipceaua, tel, 

1. Alegeţi vasele şi ustensilele 

2. Amestecaţi galbenuşurile cu sarea şi 

jumatate din cantitatea de zahăr, faină, 
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3 ouă 

1 g sare 

250 g zahăr 

100 g zeamil/amidon 

700 ml lapte 

0,5 g vanilina 

125 g faină 

boluri, linguri, 

pahare 

gradate, cîntar, 

aragaz, robot. 

amidonul se diluează cu lapte rece 

3. Subţiaţi amestecul cu laptele fiert şi 

răcit 

4. Fierbeţi compoziţia pe foc, amestecînd 

continuu 

5. Temperaţi crema obtinută şi amestecaţi 

cu albuşurile batute spuma şi restul de 

zahăr şi vanilină 

2 

Prepararea unei creme de 

nuci dupa reţetă: 

225 ml lapte 

350 g zahăr 

125 g pesmet 

350 g nuci 

1,5 g vanilină 

10 g scortişoară 

Cazanel de 

cofetărie, 

chipceaua, tel, 

boluri, linguri, 

pahare 

gradate, cîntar, 

aragaz, robot. 

1. Alegeţi vasele si ustensilele 

2. Fierbeţi laptele împreună cu zahărul 

3. Turnaţi pesmetul în bloc, amestecaţi 

intens 

4. Temperaţi compoziţia 

5. Adăugaţi pudra de nuci şi aromatizaţi cu 

vanilină 

Timp de lucru 90 min. 

Tutorele urmăreşte indeplinirea fiecărei sarcini de lucru. Rezultatele sunt înscrise pe o fişa de 

observaţie 

 

           ATENTIE!  

     Cremele pe baza de lapte sunt deosebit de apreciate pentru calităţile lor gustative, conţinutul 

scăzut de grăsimi şi valoarea nutritivă ridicată. 

Avînd ca element de bază: laptele, oul sau frişca, valoarea lor biologică este superioară altor creme. 

Alimentele de bază, combinate cu faină, amidon sau zeamil ca liant şi supuse procesului de 

fierbere dau posibilitatea ca aceste creme să fie asimilate uşor şi complet.Lipsa grăsimilor din 

componenţa acestor creme îngreuiază, însa, operaţia de întindere în straturi subţiri, operaţie 

accentuată, la răcire de gelificarea amidonului. Pentru a face posibilă aceasta operaţie, acolo unde 

este necesară întinderea în straturi subţiri, se va actiona asupra cremelor calde. Prin răcire cremele 

pe bază de lapte formează la suprafaţă o peliculă, determinată de gelificarea amidonului, care 

produce apariţia aglomerărilor. Pentru a evita acest defect, pana la răcirea completă crema se 

amestecă din cînd în cînd, păstrîndu-i omogenitatea. 

Combinarea laptelui cu amidonul si albuşul bătut spumă formează un mediu prielnic de 

fermentaţie, şi în mod deosebit în sezonul cald. Din acest motiv, numărul preparatelor care folosesc 

crema de vanilie este redus. Aceste preparate sunt date imediat în consum. 

 

Fişa de lucru 

FL4.Semipreparate din albuş 

Activitatea se desfășoară la operatorul economic 

Nr. 

crt 

Scopul 

experimentului 
Vase si ustensile Sarcini de lucru 

1 

Prepararea cojilor 

merengues dupa 

reţetă: 

3 ouă  

150 g zahăr 

30 ml apă 

 

Căzanel de 

cofetarie, telul de 

cofetar, poşul cu 

dui, şpriţul, 

cuţitul de 

patiserie, robotul 

universal, 

cuptorul. 

1. Alegeţi vasele şi ustensilele. 

2. Separaţi albuşurile de galbenuşuri. 

3. Combinaţi albuşurile cu cantitatea de zahăr şi 

încălziţi la temperatura de 55-60 °C amestecînd 

continuu. 

4. Retrageţi vasul de pe foc şi bateţi bine pănă 

cînd compoziţia işi mareşte volumul, are culoare 

albă imaculata ,este omogenă şi prin turnare isi 
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menţine forma. 

5. Turnaţi în formă unsă cu poşul  şi coaceţi la 

temperaturi coborîte timp îndelungat °C 

2 

Prepararea cojilor 

merengues dupa 

reţeta: 

3 ouă  

150 g zahăr 

 

Căzanel de 

cofetarie,  ţelul 

de cofetar, posul 

cu dui, şpriţul, 

cuţitul de 

patiserie, robotul 

universal, 

cuptorul. 

1. Alegeţi vaselor şi ustensilelor 

2. Separaţi albuşurile de galbenuşuri. 

3. Bateţi albuşurile spumă pănă la culoarea albă 

cu o parte din zahăr. 

4.Incălziti restul de zahăr intr-o tavă acoperită la 

55-60 °C fară a se colora (se evită procesul de 

caramelizare) 

5.Turnaţi zahărul fierbinte peste albuşurile 

bătute şi continuaţi baterea pănă la dizolvarea 

completă a zahărului. 

6. Turnaţi în formă unsă cu posul  şi coaceţi la 

temperaturi coborîte timp îndelungat °C 

Timp de lucru 120 min. 

Tutorele urmăreşte indeplinirea fiecărei sarcini de lucru. Rezultatele sunt înscrise pe o fişa de 

observaţie 

               ATENTIE!  

Importanţa acestor semipreparate este determinată de: 

- se obţin prin prelucrarea la rece a albuşurilor şi a zahărului tos ; 

- -au numar restrans de materii prime  dar au valoare energetica  ridicată (fiecare 

albuş se amestecă cu 50 grame de zahăr şi furnizează 250 de calorii) 

- -un rol esenţial il au proteinele (albuminele şi globulinele)prezente în albuşul de ou 

ce participă la valoarea biologică a semipreparatelor ce va fi transmisă produselor 

finite. 

 

FIŞA DE DOCUMENTARE 

 

SEMIPREPARATE PE BAZĂ DE ZAHĂR 

Semipreparatele din această grupă au la bază zahărul, de unde îşi iau şi denumirea. Sunt apreciate 

în exclusivitate pentru energia mecanică mare pe care o transmit preparatelor finite în a căror componenţă 

intră. Sunt uşor de digerat şi asimilate aproape complet de către organism. 

Majoritatea semipreparatelor din această grupă se obţin prin fierberea sau caramelizarea zahărului. 

Aspectul lor plăcut şi culorile variate influenţează aspectul comercial al preparatelor finite. 

SIROPURILE 

Siropurile sunt semipreparate lichide obţinute prin fierberea zahărului cu apă, în diferite proporţii. 

Pentru a împiedica recristalizarea zaharozei la siropurile concentrate, se adaugă şi glucoza. 

Concentraţia diferită de zaharoză şi necesitatea combinării siropurilor cu diferite arome  şi coloranţi 

impune clasificarea lor în două grupe. 

FONDANTUL 

Este o pastă albă ,fina,obţinuta prin fierberea şi apoi tablarea amestecului de zahăr (980g), glucoză 

(270 g) lichidă şi apă (270 ml).Datorită consistenţei şi modului sau de preparare, fondatul se prezintă sub 

formă de pasta vascoasă formată din cristale fine de zaharoză într-un sirop saturat de zahăr si glucoză. 

Calitatea fondantului este influenţată de: calitatea materiilor prime şi gradul lor de rafinare, temperatura şi 

durata de fierbere a siropului, respectarea procesului tehnologic, stabilirea corectă a probei, durata şi modul 

de tablare, condiţiile de păstrare. 
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BAROTURILE 

Sunt semipreparate prezentate sub formă de granule sau firişoare obţinute din zahăr prin fierbere 

sau caramelizare. În funcţie de natura lor, baroturile pot primi ca adaosuri în procesul tehnologic: nuci, 

coloranţi alimentari, arome. Sunt utilizate pentru barotarea prajiturilor, torturilor, bomboanelor şi contribuie 

la completarea aspectului comercial, finisarea preparatelor şi creşterea valorii energetice a preparatului finit. 

 
Fişa de lucru 

Prepararea siropurilor 

 

Activitatea se desfășoară la operatorul economic. 

Nr. 

crt 

Scopul 

experimentului 

Vase si 

ustensile 
Sarcini de lucru 

1 

Prepararea unui 

sirop de trampat 

de portocale dupa 

reţeta: 

500 g zahăr 

500 ml apă 

0,5 g sare lămîie 

Căzanel, vase 

gradate, 

strecurătoare, 

aragaz. 

1. Alegeţi vasele şi ustensilele 

2. Combinaţi zahărul cu apa fierbinte 

3. Amestecaţi continuu pănă la dizolvarea 

zahărului 

4. Indepartaţi spuma formată prin fierbere 

5. Strecuraţi pentru indepărtarea corpurilor străine 

6. Raciţi, coloraţi si aromatizaţi 

2 

Prepararea unui 

sirop de insiropat 

de vanilie dupa 

reţeta: 

700 g zahăr 

400 ml apă 

300 g glucoză 

1 ml esentă 

vanilie 

Căzanel, vase 

gradate, 

strecuratoare, 

aragaz. 

1. Alegeţi vasele şi ustensilele 

2. Combinaţi zahărul cu apa fierbinte şi amestecaţi 

continuu pănă la dizolvarea zahărului 

3. Indepărtaţi spuma formata şi apoi adăugati 

glucoza şi continuaţi procesul de fierbere 

4. Strecuraţi pentru indepărtarea corpurilor străine 

5. Răciţi, coloraţi şi aromatizaţi 

 

Timp de lucru 60 min. 

Tutorele urmăreşte indeplinirea fiecărei sarcini de lucru. Rezultatele sunt înscrise pe o fişa de 

observaţie 
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          ATENTIE!  

Siropurile sunt semipreparate lichide obţinute prin fierberea zahărului cu apa, în 

diferite proporţii. Pentru a impiedica recristalizarea zaharozei la siropurile 

concentrate, se adaugă şi glucoza. 

Concentraţia diferită de zaharoză şi necesitatea combinării siropurilor cu diferite 

arome si coloranţi impune clasificarea lor în două grupe. 

 

Fişa de lucru 

Prepararea blaturilor 

Activitatea se desfășoară la operatorul economic. 

Nr. 

crt 

Scopul 

experimentului 
Vase si ustensile Sarcini de lucru 

1 

Prepararea blatului 

de tort dupa reteta: 

3 ouă  

95 g zahăr 

30 ml apă 

125 g faina 

10 ml ulei 

10 g zahăr ars 

5 g cacaoă 

Căzanel de 

cofetarie, cercul de 

tort, telul de cofetar, 

cuţitul de patiserie, 

robotul universal, 

cuptorul. 

1. Alegeţi vasele şi ustensilele. 

2. Bateţi gălbenuşurile cu jumatate din 

cantitatea de zahăr şi apă 

3. Bateţi albuşurile spuma cu restul de zahăr 

4. Formaţi compoziţia prin amestecarea 

albuşurilor, gălbenuşurilor lejer şi 

adaugarea treptată a uleiului 

5. Turnaţi în forme şi coaceţi la 120-160°C 

2 

Prepararea blatul 

Crantz dupa reţeta: 

3 ouă 

45 g zahăr 

50 g faină 

35 g unt 

5 g lamâie rasă 

Căzanel de 

cofetărie, cercul de 

tort, telul de cofetar, 

cuţitul de patiserie, 

robotul universal, 

cuptorul. 

1. Alegeţi vasele şi ustensilele. 

2. Bateţi gălbenuşurile cu jumătate din 

cantitatea de zahăr şi apă 

3. Bateţi albuşurile spumă cu restul de zahăr 

4. Formaţi compoziţia prin amestecarea 

albuşurilor, gălbenuşurilor lejer şi 

adaugarea treptată a untului 

5. Turnaţi în forme şi coaceţi la 120-160°C 

Timp de lucru 30 min. 

Tutorele urmăreşte indeplinirea fiecărei sarcini de lucru. Rezultatele sunt înscrise pe o fişa de 

observaţie 

ATENTIE!  

Importanţa acestor semipreparate este determinată de: 

- formele şi aspectul diferit pe care il au 

- posibilitatea de a se combina cu toate semipreparatelor pregătite în cofetărie 

- dau senzaţia de saţietate 

- au o valoarea alimentară echilibrată, datorită proteinelor complexe preluate din ou 

– aliment de bază în procesul tehnologic 

Valoarea energetică este asigurată de zaharoză, fosfolipidele din ou, amidonul din 

faină şi lipidele vegetale din ulei 

- se digera usor, întrucat continutul în grasimi este mic, atat cat să asigure evacuarea rapidă 

a bilei, în plus sunt obţinute prin procesul de coacere 

- sunt asimilate usor în procent mare 90-93% 

- obţinerea lor prin afînarea fizică le imprima o porozitate crescută, care necesită tramparea 

lor cu diferite siropuri şi prelucrarea dupa 12 ore de la preparare 
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ELEMENTE DE DECOR 
FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.1 

                                        

FIŞA DE LUCRU NR. 1 

 

Precizaţi cauzele următoarelor defecte apărute în procesul de obţinere al decorurilor din 

zahăr, pastiaj, ciocolată, drăgan, cremă şi fructe. Pentru rezolvarea acestei fişe de lucru folosiţi fişa 

de documentare nr. 1. 

DEFECTE CAUZE 

Din zahăr: 

-aspect mat 

-forma şi mărimea nu imită cu 

fidelitate pe cele naturale 

 

Nr. DEFECTE CAUZE REMEDIERI 

 

 

1 

Din zahăr: 

-aspect mat 

-forma şi mărimea 

nu imită cu fidelitate 

pe cele naturale 

-siropul din zahăr,insuficient tras(tablat) 

-proba de fierbere prea moale 

-transpiră mâna în timpul tragerii petalelor 

-au fost păstrate o perioadă îndelungată 

descoperite şi au absorbit umiditate 

-au fost trecute brusc de la cald la rece 

invers 

-compoziţia de bază de consistenţă moale şi 

după montarea florilor se deformează 

îndemânarea insuficientă a lucrătorului 

 

 

-se pot dizolva în apă 

şi prelucra de la 

început 

-fierberea siropului 

până la proba de 

bomboană casantă 

 

 

2 

Din drăgan: 

-aspect mat şi cu 

pori vizibili 

-cu denivelări la 

suprafaţă 

-insuficient periate de amidonul folosit la 

întindere 

-nu au fost spălate după uscare 

-zahărul a avut o granulaţie prea mare 

-zahărul şi amidonul insuficient cernut 

-gelatina incomplet dizolvată 

-uscarea nu s-a făcut pe suprafeţe netede 

 

-se lustruiesc bine cu 

glaspapir piesele mari 

şi apoi se spală cu apă 

în care am dizolvat 

sare de lămâie 

 

 

3 

Din pastiaj: 

-compoziţia este 

lipicioasă,se rupe sau 

nu-şi menţine forma 

-cantitatea de lapte praf folosită este 

insuficientă şi compoziţia devine lipicioasă 

sau prea mare şi se rupe la extremitatea 

petalelor 

-masa şi lingura insuficient unsă cu ulei 

-după montare,uscarea nu este corespunzător 

realizată 

 

-se mai adaugă lapte 

praf sau fondant şi se 

continuă 

omogenizarea 

-se unge suficient cu 

ulei 

 

 

4 

Din ciocolată: 

-aspect mat sau din 

loc în loc prezintă 

dungi albe 

-ciocolata insuficient tablată 

-ciocolata a intrat în contact cu apa 

-formele au fost necorespunzător şterse 

-au intrat în contact cu mâna o perioadă 

îndelungată 

-ciocolata prea rece 

 

 

-se topesc şi se 

prelucrează din nou 

 

 

5 

Din cremă şi fructe: 

-nu se cunosc urmele 

şpriţului 

-nu-şi menţin forma 

-crema a fost de consistenţă prea moale 

-a avut aspect tăiat 

-poşul cu cremă a fost ţinut prea mult în 

mână 

-fructele au fost insuficient scurse de sirop 

-torturile au fost ţinute la cald 

 

-se ţine crema din nou 

la frigider 

-în cremă se mai 

adaugă grasime 

-fructele se scurg bine 

de sirop 



33 

 

Din drăgan: 

-aspect mat şi cu pori vizibili 

-cu denivelări la suprafaţă 

 

Din pastiaj: 

-compoziţia este lipicioasă,se rupe sau 

nu-şi menţine forma 

 

Din ciocolată: 

-aspect mat sau din loc în loc prezintă 

dungi albe 

 

Din cremă şi fructe: 

-nu se cunosc urmele şpriţului 

-nu-şi menţin forma 

 

 

FIŞĂ DE LUCRU NR. 2 

Precizaţi remedierile următoarelor defecte apărute în procesul de obţinere a decorurilor 

obţinute din zahăr, drăgan, pastiaj, ciocolată, cremă şi fructe . Pentru realizarea acestei fişe de lucru 

folosiţi fişa de documentare nr 1. 

DEFECTE REMEDIERI 

Din zahăr: 

-aspect mat 

-forma şi mărimea nu imită cu fidelitate pe cele naturale 

 

Din drăgan: 

-aspect mat şi cu pori vizibili 

-cu denivelări la suprafaţă 

 

Din pastiaj: 

-compoziţia este lipicioasă,se rupe sau nu-şi menţine 

forma 

 

Din ciocolată: 

-aspect mat sau din loc în loc prezintă dungi albe 

 

Din cremă şi fructe: 

-nu se cunosc urmele şpriţului 

-nu-şi menţin forma 

 

 

ELEMENTE DE DECOR DIN DRĂGAN 

FIŞĂ DE LUCRU NR. 3 

 

1. Precizaţi care sunt avantajele şi dezavantajele pregătirii compoziţiei pentru drăgan 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

  

2. Care sunt indicii de calitate a elementelor de decor din drăgan? 
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Pentru rezolvarea fişei de lucru nr. 3 folosiţi manualul Tehnologia cofetariei, precizata in 

bibliografie. 

 

ELEMENTE DE DECOR DIN PASTIAJ 

FIŞĂ DE LUCRU NR. 4 

 

1.Care sunt materiile prime folosite pentru obţinerea elementelor de decor din pastiaj? 

2.Descrieţi tehnologia de obţinere a elementelor de decor din pastiaj. 

3.Precizaţi avantajele şi dezavantajele preparării elementelor de decor din pastiaj 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

  

Pentru rezolvarea fişei de lucru nr. 4 folosiţi manualul, conform bibliografiei.  

 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE  NR. 2 

 

INDICI DE CALITATE AI MATERIILOR PRIME FOLOSITE LA OBŢINEREA 

ELEMENTELOR DE DECOR DIN  ZAHĂR, PASTIAJ, CIOCOLATĂ 

 

CARACTERISTICI ZAHĂR CRISTAL (TOS) 
ZAHĂR 

PUDRĂ(FARIN) 
ZAHĂR BUCĂŢI 

CULOARE ALBĂ LUCIOASĂ ALBĂ MATĂ ALBĂ MATĂ 

ASPECT 

CRISTALE CÂT MAI 

UNIFORME, 

NELIPICIOASE, 

FARĂ AGLOMERĂRI 

PUDRĂ USCATĂ 

NELIPICIOASĂ 

BUCĂŢI USCATE FĂRĂ 

PETE 

GUST DULCE DULCE DULCE 

MIROS 
FĂRĂ MIROS ŞI GUSTURI 

STRĂINE 

FĂRĂ MIROS ŞI 

GUSTURI STRĂINE 

FĂRĂ MIROS ŞI 

GUSTURI STRĂINE 

CORPURI STRĂINE LIPSĂ LIPSĂ LIPSĂ 

 

   GLUCOZA: 

Glucoza lichidă (siropul de glucoză) este un lichid vâscos, alb gălbui (verzui) fără miros, 

cu gust dulceag caracteristic, fără corpuri străine, umiditate 18,5%, ariditate 2-2,5% 

 

COLORANŢI ALIMENTARI 

Sortimentul coloranţilor alimentari 

 

 COLORANŢI SINTETICI 
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SORTIMENT 
SOLVENT CULOARE PRODUSE DIN CARE SE EXTRAG 

TARTRAZINA  

 

     APĂ 

GALBENĂ 

Se obţin pe cale chimică din substanţe 

organice rezultate prin distilarea cărbunelui 

INDIGOTINA ALBASTRĂ 

AMARANTUL ROŞIE 

ORANGE GGN PORTOCALIE 

OŢETUL ALIMENTAR - aspect limpede sau slab opalescent când este fabricat din vin, 

culoarea variază de la incolor la galben roşcat, până la roşu, în funcţie de materia primă. Mirosul 

este caracteristic. Gustul acru. 

FONDANT: 

Culoare: - albă imaculată. 

Aspect: - prin presare între degete să nu se simtă cristalele de zaharoză, să nu prezinte 

crustă uscată la suprafaţă. 

LAPTELE PRAF: 

- să aibă conţinutul normal de grăsime fără aglomerări, gust şi miros plăcute specifice 

COLORANŢII ALIMENTARI: 

- să fie bine dizolvaţi, să prezinte concentraţia normală şi culori vii, clare 

CIOCOLATA CUVERTURĂ: 

- să prezinte luciu pronunţat 

               

 
 

              ELEMENTE DE DECOR DIN CIOCOLATĂ 

 

FIŞA DE LUCRU NR. 5 

1. Descrieţi procesul tehnologic al elementelor de décor din ciocolata. Dati 3 exemple. 

2. Precizaţi care sunt indicii de calitate a elementelor de decor din ciocolată 

Pentru rezolvarea fişei de lucru nr. 5 folosiţi fişa de documentare nr. 2 

 

FIŞĂ DE LUCRU NR. 6 

1. Realizaţi verificarea organoleptică a materiilor prime pentru obţinerea elementelor de decor. 

DENUMIRE ASPECT CULOARE GUST MIROS CONSISTENŢĂ 
RAPORT  ÎNTRE 

COMPONENTE 

ZAHĂR 
      

CIOCOLATĂ 

CUVERTURĂ 

      

COLORANŢI 
      

FONDANT 
      

LAPTE PRAF 
 

 

     

Pentru realizarea fişei de lucru nr. 6 folosiţi fişa de documentare nr. 2 
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GLOSAR DE TERMENI 
a asambla = a uni, a îmbina două sau mai multe semifabricate ale unui produs, pentru a obţine produsul finit 

aglomerări = părţile unor materii prime strânse la un loc (referitor la aluat), a frământa bine aluatul pentru a nu se forma 

aglomerări de făină 

amestec =compoziţia obţinută din două sau mai multe materii prime care îsi păstrează proprietăţile 

aparel = cremă fină rezultată în urma fierberii unei compoziţii de zahăr, lapte, ouă, unt, cacao sau arome 

baie de apă = încălzirea unei compoziţii într-un vas cu apă fierbinte 

a barota = a acoperi cu barot suprafaţa superioară sau suprafeţele laterale ale unor prăjituri 

barfes = perie cu coadă folosită la îndepărtarea făinii după mese, planşete, aluat etc. 

blat = mix fluid ce are în compoziția sa făină, ouă,zahăr/indulcitori, ulei, zahăr ars, afânători chimici, arome, substanțe colorante 

brueza = moară cu 2-3 valţuri care macină sâmburi graşi sau omogenizează diferite semifabricate, compoziţii 

bule de aer = băşică de aer sau de alt gaz, aflată în masa unui lichid sau a unei compoziţii 

capse = ambalaje din aluminiu, lemn sau plastic, destinate transportului produselor de cofetărie-patiserie 

a carameliza = topirea zahărului fără apă până capătă culoarea brun-roşcat, folosit la prepararea unor baroturi, glazuri etc. 

chipcea = vas mic din cupru sau inox, în formă rotundă, cu coadă şi fund rotund, folosit la glasarea bomboanelor, prăjiturilor etc. 

coardă = firul, şuviţa de glazură ce alcătuieşte decorul bomboanelor, fursecurilor, formată din glazura respectivă cu ajutorul 

croşetei, trasă în formă de spirală 

confiere = a prelucra fructele prin fierbere repetată cu zahăr, glucoză şi apă, până la concentraţii de circa 750 C. 

cornet = hârtie pergament răsucită în formă de con, în care se pune cremă, fondant, ciocolată, în vederea decorării prăjiturilor, 

fursecurilor şi torturilor 

croşetă = sârmă lungă de 20 cm, răsucită în spirală, cu mâner din lemn din lemn la unul din capete, iar cel opus terminat în 2-4 

braţe în formă de furculiţă, sau în formă de inel 

drăgan = compoziţie din zahăr farin, albuş de ouă şi gelatină, folosită pentru executarea unor piese din zahăr 

dui = piesă mică, în formă de trunchi de con de diametre diferite 

fondant = masă compactă din sirop concentrat de zahăr, cu sau  fără glucoză 

a masa = apariţia de cristale mici de zahăr în masa de fondant după preparare sau după încălzirea acestuia  
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