             Anexa nr.1
la Reglementarea tehnică
„Fructe şi legume uscate
(deshidratate)”

Indicatorii cărora trebuie să le corespundă
fructele şi legumele uscate (deshidratate)

Tabelul 1.1. Caracteristici organoleptice pentru  fructe uscate


Denumirea indicatorilor
Condiţii de admisibilitate
1
2

Aspect exterior:



formă
a)  fructe drupacee

întregi (cu sîmburi) – fructe netăiate la prelucrarea cărora nu au fost îndepărtaţi sîmburii;
întregi fără sîmburi – fructe netăiate cu deteriorări mecanice şi formă în funcţie de modul de îndepărtare a sîmburelui;
întregi (fără sîmburi) cu   umplutură – fructe întregi fără sîmburi, umplute cu produs comestibil, cum ar fi nuci, fructe uscate etc.;
jumătăţi –fructe divizate în două părţi înaintea uscării în sensul logitudinal al fructului;
felii –fructe tăiate în formă de sectoare (dungi) paralele, cu dimensiuni şi grosime neregulate;
bucăţi – fructe tăiate după uscare  sub formă de cubuleţe sau părţi de fructe de bună calitate, cu formă, dimensiuni şi grosime neregulate
suprafaţă
Rugoasă, tipică fructelor uscate





culoare
Caise tratate cu dioxid de sulf:  galben deschis, galben,  galben- oranj;  oranj şi oranj închis. 
Caise uscate, netratate cu S02 sau cu un conţinut rezidual inferior celui de  500  mg/kg,  zarzări: culori puţin mai închise, pînă la maro închis

Prune uscate întregi cu sau fără sîmburi: neagră cu nuanţă albăstrie, neagră,  maro închis, brună-roşcată, maro cu nuanţă brună-roşcată, maro deschis.
Pentru jumătăţi (pieliţă): neagră, roşu închis sau maro deschis cu diverse nuanţe în funcţie de soiul pomologic. Se admite pieliţa cu pete.
Pentru jumătăţi (pulpă):  gălbuie-aurie, verde,  chihlimbariu cu diverse nuanţe,  maro închis, brună-roşcată

Piersici uscate tratate cu dioxid de sulf: alb - gălbui,  galben deschis, galben,   oranj, roşu-oranj şi oranj închis. 
Pentru piersicile uscate, netratate cu S02, sau cu un conţinut rezidual inferior celui de  500  mg/kg, culorile puţin mai închise, pînă la maro închis, şi nuanţă brună-roşcată  la locul îndepărtării sîmburilor 

Vişine uscate: de la vişinie închisă pînă la neagră cu nuanţă brună-roşcată
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1
2

Cireşe,  corcoduşe uscate:
pentru soiuri de culoare deschisă – de la galben cu diferite nuanţe pînă la maro deschis. Se admit nuanţe de culoare maro;
pentru soiuri de culoare înschisă – de la maro pînă la neagră - brună-roşcată

Coarnă:  de la brun roşcat pînă la brun închis

Curmale uscate: maro închis cu diferite nuanţe
Gust şi miros
Caracteristice fructelor uscate corespunzătoare.  Pentru jumătăţi de fructe uscate  se admit nuanţe caracteristice fructelor  proaspete.
 Nu se admit  gust şi miros străine şi impurităţi minerale organoleptic perceptibile
Aspect exterior:


formă
b)  fructe  sămînţoase

întregi –fructe netăiate depelate sau nedepelate, cu/fără camera seminală;
jumătăţi – fructe depelate sau nedepelate, tăiate logitudinal  în două părţi aproximativ egale; 
rondele - fructe depelate sau nedepelate, cu/fără camera seminală, tăiate transversal  în mai multe rondele;    
felii – fructe depelate sau nedepelate, cu/fără camera seminală, tăiate logitudinal  în mai multe felii;
bucăţi – fructe tăiate în cuburi aproximativ egale;
granule  (sau praf) – particule mici (sau pulbere ) din fructe uscate   
culoare
Mere, pere tăiate prelucrate: galben deschis,  galben, crem deschis şi crem. 
Mere, pere tăiate neprelucrate:  de la crem pînă la maro sau cihlimbariu închis.
Se admit nuanţe de roz tipice unor soiuri pomologice.
Pere  întregi prelucrate: măsliniu-verzui, galben, maro deschis. 
Pere  întregi neprelucrate: de la maro deshis pînă la maro închis. Se admite prezenţa unui strat subţire de culoare albie, tipic produsului respectiv.

Gutuie: galbenă, maro deschis pînă la brun- roşcat

Moşmoane: de la maro deshis pînă la maro închis, maro cu diferite nuanţe
Gust şi miros
Caracteristice fructelor uscate corespunzătoare.  
 Nu se admit gust şi miros străine, impurităţi minerale organoleptic perceptibile.
Mirosul şi gustul  uşor de anhidridă sulfuroasă, sau de ulei, sau de sare de uz alimentar nu se consideră anormal penru fructele prelucrate în mod corespunzător

c)  struguri 
Aspect exterior: 

formă
Boabe de struguri fără pedicele în masă friabilă, fără  bulgări:
din soiuri apirene - boabe uscate din soiuri de struguri fără sîmburi, adică boabe care, în mod natural, nu conţin sîmburi sau au sîmburii puţin dezvoltaţi;
cu sîmburi  - boabe uscate din struguri cu sîmburi şi cărora  nu le-au fost îndepărtaţi sîmburii;
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fără sîmburi  - boabe uscate din struguri cu sîmburi şi cărora  le-au fost îndepărtaţi sîmburii în instalaţii mecanice adecvate;

ciorchini (buchete) - produs care se prezintă în formă de ciorchine;
cu codiţe – boabe uscate la prelucrarea cărora nu au fost îndepărtate codiţele, exceptînd varianta  referitoare la strugurii uscaţi în ciorchini
culoare
Soiuri apirene de culoare deshisă:
verde deshis, verde deshis cu nuanţă galbenă, auriu, maro deshis, maro; 
pentru struguri neprelucraţi – maro cu nuanţă brună-roşcată, brun  cu diferite nuanţe;
soiuri de culoare albastru închis: negru-albastru

Soiuri cu sîmburi, de culoare deshisă: de la verde deshis cu nuanţe aurii pînă la maro cu nuanţă brună.
Soiuri de culoare închisă: negru-albastru cu nuanţe roşii

Ciorchini (buchete), cu codiţe  caracteristică soiului de struguri şi tratamentului utilizat
Textură
Boabele trebuie să fie potrivit de tari, cu pulpa elastică
Gust şi miros
Gustul trebuie să fie plăcut, caracteristic soiurilor de struguri din care au fost fabricate şi ingredientelor folosite, fără gust străin.
Mirosul trebuie să fie caracteristic soiului de struguri din care au fost fabricate, fără mirosuri străine (de fermentat, mucegai etc.)
Aspect exterior: 
formă
d) pomuşoare

Fructe întregi, divizate, tăiate conform condiţiilor de comercializare sau practicii de manipulare
culoare
Zmeură: de culoare închisă pînă la brună-roşcată

(Căpşună) de la roşu pînă la brun roşcat

Coacăză neagră: de la negru pînă la negru cu nuanţe brune-roşcate

Scoruşe negre: de la negru şi negru-albastru pînă la nuanţe roşcate

Alte: caracteristică varietăţii fructului uscat, soiului, tipului de prelucrare
Gust şi miros
Plăcute, caracteristice sortimentului fabricat, fără gust şi miros străin şi fără impurităţi minerale organoleptic perceptibile
Aspect exterior: 

formă
e) alte fructe (citrice, tropice, smochine, banane)

Fructe întregi, divizate, tăiate şi preparate conform condiţiilor de comercializare sau practicii de manipulare.
Ananas:  tăiat în formă de cuburi, rondele/felii, granule (particule mici).
Mango: tăiat în formă de bucăţi, cuburi, rondele/felii, granule (particule mici).
Papaia: tăiată în formă de  bucăţi, cuburi, felii, granule (particule mici).
Smochine: fructe întregi turtite, tipice smochinelor uscate. Capetele fructelor pot fi retezate, iar fructele pot fi tăiate în conformitate cu condiţiile de comercializare.
Banane: fructe întregi depelate, tăiate rondele/felii, cuburi sau altfel, în corespundere cu condiţiile de comercializare;
făină – pulbere din fructe uscate
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culoare
Fructe citrice, tropice:  caracteristice fructelor uscate din varietatea corespunzătoare.  
Ananas:  galben deschis, galben auriu, galben- portocaliu.
Mango: portocaliu cu nuanţe de galben, de la galben-portocaliu pînă la portocaliu cu nuanţe de brun.
Papaia: de la galben pînă la roşu-portocaliu, pot fi de culoare albă sau de alte culori mai deschise.
Smochine: de la galben-crem pînă la   violet închis.
Banane: galben deschis sau  galben, sau crem deschis pînă la maro deshis
Gust şi miros
Caracteristice fructelor uscate din  varietatea corespunzătoare: dulce pînă la dulce acrişor.
Nu se admit  gust şi miros străine şi impurităţi minerale organoleptic perceptibile
Textură
 De la moale pînă la densă
NOTE: 1. Altă formă de prezentare a fructelor este admisă în condiţiile în care:
 (i) se deosebeşte de formele specificate în prezentul tabel;
 (ii) întruneşte cerinţele prezentei Reglementări tehnice, incluzîndu-le pe cele privind  
 defectele şi orice altă prevedere privind modul de prezentare, pentru evitarea  
 confuziilor;
 (iii) este descrisă clar în denumirea produsului şi pe etichetă, astfel încît să nu inducă în  eroare consumatorul.
 2. Mirosul fructelor aromatizate se determină prin utilizarea aromei sau substanţelor aromatice şi trebuie să fie pronunţat. Culoarea fructelor aromatizate poate fi schimbată sub influenţa substanţelor sau concentratelor naturale care posedă un efect colorant.

Tabelul 1.2. Caracteristici organoleptice pentru  fructe  deshidratate 
(cu umiditate scăzută)

Denumirea indicatorilor
Condiţii de admisibilitate
1
2
Aspect exterior:
Produs suficient de uniform prin mărimea sa.
Piersici, caise:
tip „Nugget” – bucăţele de formă neregulată, obţinute din produs
texturat prin tehnologii speciale. care trec prin site cu ochiuri cuprinse între 2,0 şi 15 mm, se admit sfărîmături sau bucăţi mai mici de 2,5 mm – maximum  25 %  din masă; 
bucăţele- produs tăiat ori sfărîmat în bucăţi de formă neregulată, care trec prin site cu ochiuri cuprinse între 2,0 şi 15 mm, se admit sfărîmături sau bucăţi mai mici de 2,5 mm – maximum 25 % din masă; 
cubuşoare - fructe tăiate cubuşoare cu latura de cca 3-6 mm;
felii – fructe tăiate logitudinal  în mai multe felii cu grosimea de  cca 3-6 mm.
Se admit sfărîmături sau bucăţi mai mici de 2,5 mm – maximum 10% din masă
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formă (tip)



Mere: 
bucăţi pentru plăcintă  bucăţi tăiate predominant paralel, de formă neregulată, cu grosimea de cca de 5 mm şi mai mică şi lungimea de cca de 19 mm şi mai lungă;
fulgi - bucăţi tăiate predominant paralel, de formă neregulată, cu grosimea maximă de cca 5 mm ori mai mică şi lungimea mai mică de 19 mm;
pene – secţiuni relativ groase cu grosimea de maximum16 mm.;
bucăţele pentru sos - bucăţi mici de diferite forme care, practic, toate sînt trecute  prin sită cu ochiuri de 10-12 mm.
Se admit sfărîmături sau bucăţi mai mici de 2 mm – maximum 10 %  din masă
Prune:
tip „Nugget” – bucăţele de formă neregulată, obţinute din produs
texturat prin tehnologii speciale. Bucăţelele sînt trecute prin site cu ochiuri cuprinse între 2,0 şi 15 mm ; se admit sfărîmături sau bucăţi mai mici de 2,5 mm – maximum 25 %  din masă; 
bucăţele - produs tăiat ori sfărîmat în bucăţi de formă neregulată, trecute prin site cu ochiuri cuprinse între 2,0 şi 15 mm, se admit sfărîmături sau bucăţi mai mici de 2,5 mm – maximum 25 %  din masă; 
 întregi – fructe întregi fără sîmburi, cu deteriorări mecanice şi formă în funcţie de modul de  înlăturare a sîmburelui. Se admit sfărîmături sau bucăţi mai mici de 5 mm – maximum 5 %  (conform calculului)
culoare
Caracteristică varietăţii, tipului şi soiului  produsului.
Piersice deshidratate:  de la galben închis sau  galben   oranj pînă la oranj şi chihlimbariu închis; de la galben uşor întunecat sau galben-oranj uşor întunecat pînă la oranj  mai închis sau chihlimbariu închis. 
După preparare prin fierbere: culoare strălucitoare sau uşor întunecată caracteristică piersicilor cu umiditate joasă, fierte.
Caise deshidratate: de la oranj batînd în roşu cu/fără luciu pînă la oranj – chihlimbariu cu/fără luciu. 
Mere deshidratate: culoare destul de strălucitoare, de la  galben deschis pînă la galben-alb sau galben-chihlimbariu deschis, sau de la galben deschis pînă la galben alb

Prune deshidratate: 
tip „Nugget”- ciocolată maro deshis pînă la maro închis cu/fără luciu;
bucăţi, întregi – de la negru –albăstriu pînă la maro cu nuanţă brună-roşcată tipic epidermei exterioare şi de la ciocolată maro deschis pînă la maro foarte închis, tipică culorii pulpei, cu/fără luciu.
După fierbere: de culoare diferită, dar tipică fructelor deshidratate, fierte
Textură
Piersice, caise, prune: de la parţial flexibilă pînă la fragilă.
Mere: fragilă
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Gust şi miros
Piersice, caise, mere deshidratate şi piersice, caise, mere deshidratate fierte: caracteristice, fără oarecare gust şi miros străin.  Mirosul şi gustul uşor  de anhidridă sulfuroasă nu se  consideră anormal pînă cînd el nu se simte ca un miros neplăcut în piersicile, caisele sau merele fierte.
Prune: caracteristice, fără oarecare gust şi miros străin, inclusiv de fructe arse
NOTĂ : Altă formă de prezentare a fructelor deshidratate (cu umiditate scăzută) este
admisă în cazurile în care:
(i) se deosebeşte de formele specificate în prezentul tabel;
            (ii) întruneşte cerinţele prezentei Reglementări tehnice, incluzîndu-le pe cele privind defectele şi orice alte prevederi privind modul de prezentare, pentru evitarea confuziilor;
(iii) este descrisă clar în denumirea produsului şi pe eticheta astfel încît să nu inducă în eroare consumatorul.

Tabelul 1.3. Caracteristici organoleptice pentru  chipsuri de fructe

Denumirea indicatoilor
Condiţii de admisibilitate
1
2
Aspect exterior:
formă
Conform condiţiilor de comercializare sau practicii de manipulare
culoare
Caracteristică fructelor deshidratate din  varietatea corespunzătoare, preponderent de culori deschise,  pînă la crem deschis  
Textură
De la tare pînă la fragilă
Gust şi miros
Caracteristice fructelor deshidratate şi ingredientelor, fără  gust şi miros străin, inclusiv de fructe arse fără impurităţi minerale organoleptic perceptibile. Pentru chipsuri aromatizate  mirosul aromei utilizate trebuie să fie pronunţat

Tabelul 1.4. Caracteristici organoleptice pentru  fructe (legume) liofilizate (uscate prin sublimare), inclusiv piure de fructe (legume) liofilizat (deshidratat prin sublimare)

Denumirea indicatoilor
Condiţii de admisibilitate
1
2
Aspect exterior:

formă
Fructe, legume întregi, divizate sau tăiate: formă caracteristică fructelor proaspete, ţinînd seama de forma lor de prezentare;
 piure: praf friabil sau straturi cu forme neregulate;
amestec de legume: bucăţile componentelor unitare difuzate uniform într-un amestec, păstrîndu-se în general forma 
culoare
Characteristică fructelor sau legumelor  proaspete din care au fost preparate produsele 
Textură
Fragilă
1
2
Gust şi miros
Caracteristice fructelor sau legumelor  proaspete din care au fost preparate, fără gust şi miros străin
Aspect, textură, gust şi miros după rehidratare
 Amestec de legume: caracteristic produselor similare preparate din legume proaspete, fără gust şi miros străin;
pentru piure: masa omogenă caracteristică piureului conservat cu aceeaşi denumire

Tabelul 1.5. Caracteristici organoleptice pentru deserturi din fructe 
                     uscate

Denumirea indicatoilor
Condiţii de admisibilitate
1
2
Aspect exterior:

forma
Brichete de formă dreptunghiulară, obţinute prin presarea fructelor întregi sau tăiate jumătăţi de felii sau mărunţite cu sau fără adaos de nuci mărunţite. Brichetele acoperite cu un strat de uz alimentar se caracterizează printr-o suprafaţă lucioasă
culoare
Caracteristică fructelor sau legumelor  uscate din care au fost preparate; în reţete cu nuci - cu introduceri de culoare deschisă ale bucăţelelor de nuci 
Gust şi miros
Plăcut, dulce sau dulce-acru, fără gust şi miros străin
Textură
Deserturile trebuie să poată fi uşor mestecate

Tabelul 1.6. Caracteristici organoleptice pentru legume uscate 
                     (deshidratate)

Denumirea indicatoilor
Condiţii de admisibilitate
1
2
Aspect exterior:



formă

a) legume

Dovlecei, pătlăgele vinete: felii longitudinale de grosimea maximum 10 mm  sau rondele, elipse şi fragmente ale acestora, sau bucăţi de formă neregulată, fără peduncul, cu seminţe nedezvoltate. Prezenţa bucăţelelor cu dimensiune maximum de 5 mm – maximum 15% (în masă);
Dovleac: bucăţi (cubuşoare), felii;
Pepene-galben: bucăţi, felii, felii împletite sau brichetate

Ceapă:
rondele sau felii, sau plăcuţi şi fragmente ale acestora – bulbi de ceapă divizaţi în rondele sau felii, avînd grosimi între 1-5 mm şi dimensiuni maximale –  minimum 5 mm. Se admit sfărîmături sau bucăţi mai mici de 5 mm – maximum 15 % (în masă) ;
brichete  - de formă regulată, cu suprafaţă plană, uniforme prin grosimea lor, întregi, fără laturi rupte;
granule – particule de ceapă  deshidratată, trecute prin site cu ochiuri cuprinse între 400 μm şi 5 mm;
praf (făină) – pulbere din ceapă  deshidratată, trecută prin sită cu ochiuri  de 400 μm în proporţie de 99%
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Praz: plăcuţe sau rondele. Se admit sfărîmături sau bucăţi mai mici de 5 mm – maximum 15 % (în masă)

Usturoi:
căţei întregi;
bucăţele – bucăţele de usturoi de formă diferită;
fulgi – rondele subţiri de usturoi tăiat pînă la uscare;
praf (făină) – pulbere din usturoi deshidratat, trecut prin sita cu ochiuri  de 400 μm în proporţie de 99%

Mazăre verde: 
boabe întregi - boabe de mazăre verde uscate întregi, suficient de uniforme prin mărimea lor. Boabe rotunjite cu supafaţă rugoasă. Se admit boabe cu suprafaţă netedă –  maximum 10 %;
praf - pulbere din mazăre verde uscată (deshidratată)

Varză albă şi varză roşie: 
tocată - produs tocat uniform pînă la uscare (deshidratare).
Brichete  de formă regulată, cu suprafaţă plană, uniforme prin grosimea lor, întregi, fără laturi rupte.
Tăiţei sau bucăţi de tăiţei şi porţiuni ale acestora,  aproape uniforme, cu dimensiune maximală – minimum 5 mm.
Se admit  bucăţele cu dimensiunea maximală mai mică de 5 mm:
15%   pentru produs în masă,
20 %  pentru produs în brichete.
Aspect exterior:


formă
Tomate:
jumătăţi – fructe tăiate logitudinal  în două părţi aproximativ egale;
sferturi – jumătăţi de fructe tăiate de-a curmezişul în două părţi aproximativ egale;
bucăţele – particule de fructe de o formă neregulată şi dimensiuni de minimum  6 mm;
cubuşoare mici – particule de fructe de o formă neregulată şi dimensiuni de minimum  3 mm;
granule – particule din fructe uscate mai mici de 3 mm;
Julienne – tăiţei cu lărgimea de cca 6-7 mm şi lungimea caracteristică tomatelor uscate

Fasole păstăie: păstăi întregi sau tăiate în bucăţi
culoare
Dovlecei: galben deschis cu nuanţă verzuie sau măslinie. Se admite brunificarea seminţelor

Pătlăgele vinete: miezul alb, alb-gălbui, crem deschis pînă la crem sau brun - cafeniu, pentru epidermă – violet, violet cafeniu sau cafeniu-negru. Se admite brunificarea seminţelor

Dovleac: galben deschis, galben, galben închis, galben – portocaliu, portocaliu intens, portocaliu cu nuanţe roşii, portocaliu închis, se admite cafeniu deschis şi brunificare uşoară

Pepene-galben: bej deschis pînă la cafeniu, pe alocuri cafeniu închis.
Pepene-galben de soiul cantaloup: portocaliu bătînd în roşu pînă la galben-brun




Tabelul 1.6. (continuare)
1
2

Ceapă: caracteristică soiului, de la alb, alb-gălbui, gălbui pînă la galben-deshis,  sau crem pînă la roz sau roşu. Se admit nuanţe spre verzui sau  cafeniu

Praz : alb-gălbui şi alb-verde. Se admit nuanţe spre brunificare

Usturoi: alb-gălbui, crem-auriu cu diferite nuanţe, galben-maroniu deschis 

Mazăre verde: de la verde închis pînă la verde. Se admit boabe de culoare  albuie –  maximum 10 % 

Varză albă: alb sau  alb verzui, verzui sau uşor gălbui pînă la galben deschis. Se admit nuanţe de cafeniu deschis

Varză roşie:roşu-violet spre vînăt

Tomate: specifică soiului: roşu sau galben. Se admite brunificarea culorilor

Fasole păstăi: verde sau galben, se admit nuanţe spre brunificare uşoară
Textură
De la elastică pînă la fragilă, în funcţie de umiditate.  Pentru legumele uscate  în formă de praf – friabilă
Gust şi miros
Caracteristice speciei de legume uscate, fără gust şi miros străin (de fermentare, de mucegai etc.)
Usturoi: pătrunzător, caracteristic usturoiului deshidratat
Ceapă: iute sau dulceag, iute pătrunzător, caracteristic cepei deshidratate
Mazăre verde:  dulce
Aspect exterior:
 
formă 
b) ardei gras, ardei-gogoşar

Inele, felii, plăcuţe sau părţi ale lor fără peduncul şi  seminţe. Prezenţa bucăţelelor cu dimensiune de maximum 5 mm – maximum 20% (în masă)
culoare
Specifică soiului: roşu sau roşu cu nuanţă de oranj, galben verde, verde sau verde cu nuanţă de galben
Gust şi miros
Caracteristice speciei uscate,  fără gust şi miros străin
Textură
De la elastică pînă la fragilă, în funcţie de umiditate.  Pentru legumele  în  formă de praf – friabilă
Aspect exterior: 
formă 
c) legume verdeţuri   şi verdeţuri  condimentare 

Frunze întregi sau  fragmente de diferite mărimi, peţioluri, porţiuni de tulpini, praf
Mărar: frunze pe tulpini subţiri nelemnificate sau părţi de frunze;
tulpini – bucăţi de  tulpini;
Pătrunjel, ţelină: plăcuţele frunzelor sau ale  fragmentelor  frunzelor, sau frunze cu peţioluri cu lungime de maximum de 5 cm pentru ţelină şi 3 cm pentru pătrunjel
Spanac, salată: frunze întregi sau fragmente de diferite mărimi

Coriandru, molură, magheran - frunze întregi sau  fragmente de diferite mărimi, bucăţi de  tulpini nelemnificate sau amestecurile lor;
peţioluri (ţelină) – bucăţi de  peţioluri;
frunze bucăţi -  verdeaţă mărunţită obţinînd bucăţelele;
praf – produsul friabil  obţinut prin măcinarea verdeţurilor deshidratate

Tabelul 1.6. (continuare)
1
2
culoare
Verde de diferite nuanţe, verde cu nuanţă spre brunificare uşoară
Gust şi miros
Caracteristice speciei uscate,  fără gust şi miros străin
Textură
Tare sau fragilă, se admite o elasticitate uşoară.
Pentru praf – friabilă
Aspect exterior:
 
formă
d) legume rădăcinoase şi rădăcini (morcov, ţelină, pătrunjel, păstîrnac, sfeclă de masă)

Rădăcini  sau legume rădăcinoase tăiate uniform pînă la uscare:
         rondele sau felii, sau plăcuţe cu grosimea de maximum 5 mm;
         tăeţei cu grosimea de maximum 5 mm;
         cuburi cu latura de maximum 10 mm.
Brichete de formă regulată, cu suprafaţă plană, uniforme prin grosimea lor, întregi fără laturi sfărîmîţate; se frămînţează uşor;
granule – produs mărunţit sau fărîmiţat după deshidratare, în formă de particule mici;
praf (făină) – produs măcinat după deshidratare, friabil
uniformitatea dimensională
Sfărămături sau bucăţi mai mici de 5 mm – maximum 15 % (în masă)                                                                                                                                        

culoare
Morcov: portocaliu, galben- portocaliu, portocaliu  închis 
Pătrunjel şi păstîrnac: alb gălbui, nuanţe spre galben, cenuşiu
Ţelină: galben cu nuanţe cenuşii 
La morcov, ţelină, pătrunjel, păstîrnac se admit nuanţe de galben pînă la galben închis la porţiunea cilindrului central
Sfeclă de masă- bordo de diferite nuanţe
Textură
De la elastică pînă la fragilă, în funcţie de umiditate.  Pentru legumele uscate în formă de praf – friabilă
Gust şi miros
Caracteristice speciei uscate, fără gust şi miros străin (de la fermentare, mucegai etc.)
Aspect exterior: 

formă
e) cartofi

bucăţi  paralelipipedice- tăiate uniform cu grosimea de maximum 7 mm, lărgimea de maximum 9 mm şi lungimea de minimum 10 mm (se evaluează după rehidratarea cartofilor uscaţi); 
cubuleţe – tăiate uniform cu dimensiunile laturilor de la 5 pînă la 12 mm (se evaluează după rehidratarea cartofilor uscaţi);
felii – tăiate uniform cu grosimea de maximum 5 mm (se evaluează după rehidratarea cartofilor uscaţi).
Brichete  de formă regulată, cu suprafaţă plană, uniforme prin grosimea lor, întregi, fără laturi sfărîmîţate
uniformitatea dimensională
Se acceptă bucăţile  paralelipipedice cu lungimea mai mică de 10 mm la măsurare maximală – maximum 20% (în masă), inclusiv  părticele mai mici de 5 mm – maximum 18 % (în masă).
culoare
De la alb sau alb gălbui pînă la galben de diferite nuanţe la varietăţile albe; alb verzui sau roz la cele colorate
Textură
De la tare pînă la fragilă, în funcţie de umiditate
Gust şi miros
Caracteristice cartofilor  deshidrataţi,  fără gust şi miros străin



Tabelul 1.6. (continuare)
1
2
Aspect exterior

formă
f) piure sec de cartof (legume) pentru pregătire fără fierbere

fulgi – produs prezentat sub formă de lamele mici subţiri cu dimensiunea de maximum 10 mm;
granule (praf) –produs prezentat sub formă de particule mici cu dimensiunea de maximum de 1 mm;
făină –pulbere obţinută în urma fărămiţării piureului sec;
granulat –produs obţinut din făină de cartof pentru pregătire fără fierbere, presată pentru a forma granule de o anumită formă 
culoare
Caracteristică speciei din care a fost pregătit. Produsul  preparat trebuie să aibă o culoare clară vie, tipică  legumelor preparate. Culoarea trebuie să fie vie, fără nuanţe cenuşii sau brune; pentru cartof -de la alb pînă la galben cu diferite nuanţe
Textură
Friabilă
Gust şi miros
Caracteristice speciei din care a fost pregătit, fără gust şi miros străin
NOTĂ:  Altă formă de prezentare a legumelor  este admisă în cazul în care:
(i) se deosebeşte de formele prezentate în tabelul 1.6 ;
(ii) întruneşte cerinţele prezentei Reglementări tehnice, incluzîndu-le pe cele privind defectele şi orice alte prevederi privind modul de prezentare, pentru evitarea confuziilor;
     (iii) este descrisă clar în denumirea produsului şi pe etichetă, astfel încît să nu inducă în eroare consumatorul
Tabelul 1.7. Caracteristici organoleptice pentru garnituri (amestecuri)
Denumirea indicatorilor
Condiţii de admisibilitate
Aspect exterior:
formă
a) garnituri (amestecuri) din fructe 

Amestec din fructe uscate distribuite uniform în masa totală sau aranjate altfel
culoare
Caracteristică fructelor uscate prezentate în amestec
Textură
Caracteristică fructelor uscate din care a fost pregătit amestecul
Gust şi miros
Caracteristice fructelor uscate şi ingredientelor prezentate în amestec, fără gust şi miros străin, fără impurităţi minerale organoleptic perceptibile
Aspect exterior:

formă
b) garnituri (amestecuri) din legume

Legume uscate (deshidratate) aranjate sau uniform repartizate în masa totală, în formă de amestec friabil sau în brichete, care vor avea calitatea prevăzută de prezenta Reglementare tehnică, corespunzător fiecărei specii de legume. Brichete  de formă regulată, cu suprafaţa plană, uniforme prin grosimea lor, întregi fără laturi sfărîmîţate; se frămînţează uşor.
Într-o unitate de ambalaj se acceptă abateri de la masa componentelor aparte stabilită în reţetă – maximum 10 %
culoare
Caracteristică legumelor uscate (deshidratate) prezentate în amestec, de diferite nuanţe
Textură
De la elastică pînă la fragilă, caracteristică legumelor uscate (deshidratate) din care a fost pregătit amestecul
Gust şi miros
Caracteristice tipului respectiv de amestec, fără gust şi miros străin
Tabelul 1.8. Caracteristici organoleptice pentru fructe şi legume uscate îndulcite (fructe şi legume semicandizate, fructe şi legume deshidratate moi)

Denumirea indicatorilor
Condiţii de admisibilitate
1
2
Aspectul exterior: 

formă
Fructe întregi sau divizate, sau tăiate, moderat zbîrcite,  ca rezultat al procesului de deshidratare, curate, sănătoase;  fără exces de umiditate exterioară.
În general, uniforme, de mărime şi formă în limitele fiecărui tip al produsului.
Se admit:
fructe lipite, dar care se pot desprinde unul de altul fără deteriorări mecanice;
brumare usoară din cauza zaharisirii
uniformitatea dimensională
Fracţia masică a bucăţilor între fructele întregi sau divizate în două părţi  maximum - 7% (în masă).
(Bucăţi:părţi ale fructelor întregi sau divizate în două, a căror mărime nu    depăşeşte 1/3 din fructul corespunzător)
culoare
Apropiată de culoarea  fructelor, legumelor sau pomuşoarelor proaspete  din care au fost preparate, cu nuanţe caracteristice fructelor deshidratate. Se acceptă o brunificare uşoară.
Pentu fructele  colorate: culori vii,  caracteristice fructelor uscate din varietatea corespunzătoare şi coloranţilor utilizaţi
Gust şi miros
Gust plăcut, dulce sau dulce-acrişor pînă la dulce-acru, caracteristic acestui tip de fructe, legume, pomuşoare deshidratate cu adaos de zahăr şi acid.
Pentru produse aromatizate mirosul aromei utilizate trebuie să fie pronunţat.
Se admite:
gustul şi/sau mirosul slab de dioxid de sulf;
gustul şi mirosul cucurbitaceelor concentrate.
Nu se admite:
alt gust şi miros străin;
impurităţi minerale organoleptic perceptibile
Textură
Elastică şi  semielastică, de la moale pînă la densă.
Fructele  trebuie să fie cărnoase, moi şi, totodată, cu o masă compactă, pentru a putea fi tăiate şi/sau mestecate, negumoase, nu prea tari şi  lipicioase; 
suprafaţa poate fi, în oarecare măsură, fragilă.
Se admite granulaţia fină a pulpei şi cristale izolate de zahăr
NOTĂ: Caracteristicile organoleptice pentru fiecare tip de fructe sau legume îndulcite sau garnituri din ele   trebuie să fie indicate, după caz, în reţetă.


