Anexa nr.2
la Reglementarea tehnică
 „Fructe şi legume uscate
 (deshidratate)”	

Valorile indicatorilor fizico-chimici ai fructelor
şi legumelor uscate (deshidratate)

Tabelul 2.1. Proprietăţi fizico-chimice  pentru  fructe uscate

Denumirea indicatorilor
Condiţii de admisibilitate
1
2
Fracţia masică de umiditate în: 
a)  fructe drupacee:


umiditatea curentă, % maximum
prune  
caise
piersici şi nectarine
vişine, cireşe, corcoduşe, coarne
curmale
zarzăre    
23 
22
23 
19 
26 
18 

umiditatea medie, %
prune  (cu conservant, pasteurizate)
caise (cu conservant)
piersici şi nectarine (cu conservant)
vişine, cireşe (сu/fără conservant)
curmale (cu conservant)
de la 24 pînă la 29 
de la 22 pînă la 25
de la 23 pînă la 25
de la 19 pînă la 25 
de la 26 pînă la 30 

umiditatea ridicată
(„gata pentru consum”), %
prune (cu conservant, pasteurizate)                      
prune conservate
caise rehidratate  
piercici şi nectarine rehidratate (cu
conservant)
vişine pasteurizate
de la 29 pînă la 35
de la 29 pînă la 38
de la 25 pînă la 37*
de la 25 pînă la  35

de la 25 pînă la 35
b)  fructe  sămînţoase:


umiditatea curentă, % maximum
pere, mere, gutuie
moşmoane
22
17

umiditatea medie, %
pere, mere, gutuie (cu conservant)
de la 22 pînă la 25

Tabelul 2.1. (continuare)
1
2
c)  struguri:
umiditatea curentă, % maximum
Muscat de Malaga
soiuri de masă cu sîmbure
toate celelalte sortimente de struguri
31
23
18
d) pomuşoare
umiditatea curentă, % maximum

Trebuie să fie suficient de uscate
e) alte (fructe citrice, fructe tropice,
     smochine, banane)


umiditatea curentă, % maximum
fructe citrice, tropice
smochine
banane
banane în formă de făină
16
26
18
8

umiditatea medie, %
smochine (сu conservant)
de la 26 pînă la 30
Fracţia masică de impurităţi de origine vegetală, % maximum:
a)  fructe drupacee uscate: 
b)  fructe  sămînţoase uscate:
c)  struguri uscaţi:
soiuri fără sîmburi
soiuri cu sîmburi
e) pomuşoare
e)  alte (fructe citrice, fructe tropice,
     smochine, banane)


1,0
6,0

0,1
0,2
1,0

0,5
* Cu condiţia ca informaţia despre rehidratare să fie indicată la marcare

Tabelul 2.2. Proprietăţi fizico-chimice  pentru  fructe  deshidratate 
                   (cu umiditate scăzută)

Denumirea indicatorilor
Condiţii de admisibilitate
1
2
Fracţia masică de umiditate, % maximum: 
a) caise, piersici şi nectarine
b) mere
c) prune:
           bucăţi
           întregi

7,5
3,5

2,5
4,0

Tabelul 2.3. Proprietăţi fizico-chimice pentru fructe (legume) liofilizate (uscate prin sublimare), inclusiv piure de fructe (legume) liofilizat (deshidratat prin sublimare)

Denumirea indicatorilor
Condiţii de admisibilitate
1
2
Fracţia masică de umiditate, % maximum:  
a) fructe, legume 
b) piure de fructe, legume


5
5
Durata rehidratării, minute maximum
5
Fracţia masică de impurităţi minerale, % max.:
a) piure de fructe
b) piure de legume


0,08
0,04

Tabelul 2.4. Proprietăţi fizico-chimice  pentru  deserturi din fructe 
                     uscate

Denumirea indicatorilor
Condiţii de admisibilitate
Fracţia masică de umiditate, % maximum 
25


Tabelul 2.5. Proprietăţi fizico-chimice pentru fructe şi legume îndulcite (fructe şi legume semicandizate, fructe şi legume deshidratate moi) 

Denumirea indicatorilor
Condiţii de admisibilitate
Fracţia masică de umiditate, % maximum 
25

Tabelul 2.6. Proprietăţi fizico-chimice  pentru legume uscate (deshidratate)

Denumirea indicatorilor
Condiţii de admisibilitate
1
2
Fracţia masică de umiditate, % maximum: 
a)  legume uscate:
dovlecei, pătlăgele vinete, dovleac, ceapă, mazăre verde, varză albă, varză roşie, fasole pastăi 






14


Tabelul 2.6. (continuare)

1
2
usturoi, praz
tomate
               pepene-galben

b) ardei gras, ardei-gogoşar uscat

c) legume verdeţuri   şi verdeţuri condimentare

d) legume rădăcinoase şi rădăcini (morcov, ţelină, pătrunjel, păstîrnac, sfeclă de masă)

e) cartofi

f) legume deshidratate în formă de granule, praf (făină)

g) legume cu umiditate intermediară (semiuscate)

h) legume deshidratate (cu umiditate scăzută):
                tomate:
                alte:
i) piure sec de cartof  sau legume pentru pregătire fără fierbere
8
25
Trebuie să fie suficient
de uscat
14


14


14

12


8


50



12
6

8
Durata de preparare pînă la starea gata de consum (pentru mazăre verde, varză albă, morcov, sfeclă de masă,
 cartofi), minute maximum:


25 
Fracţia masică de impurităţi minerale, % maximum

0,05
Fracţia masică de tegument al boabelor de mazăre verde, % maximum

0,5


