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PROCESUL TEHNOLOGIC DE FABRICARE  A  PRODUSELOR DIN 

ALUAT CONSISTENT 

 

Produsele obţinute din aluat consistent au o structură poroasă, mai uscată, şi diferă 
între ele prin conţinutul în adaosuri sub formă de materii zaharoase şi substanţe 
aromatizante. Produsele din această categorie sunt: 

 grisinele şi 
  turta dulce. 

Grisinele  sunt produse cu durată mare de conservare putând fi folosite ca aperitiv, 
dar şi ca desert. Grisinele sunt produse obţinute din făina de grâu de diferite tipuri, 
drojdie, sare, apă şi o serie de adaosuri, cum ar fi: glucoza, lapte, lecitină, grăsimi, 
condimente, acid ascorbic, etc. 

Materiile prime şi auxiliare  folosite la fabricarea grisinelor trebuie să corespundă 
cerinţelor de calitate şi igienă prevăzute în standardul sau norma internă respectivă. 
        Turta dulce se realizează dintr-un aluat bogat în zahăr şi miere, afânat chimic. 
După coacere produsele se glazurează cu sirop de zahăr, ciocolată şi fondant, iar unele 
sortimente se secţionează orizontal şi se ung cu cremă sau gem de fructe. 

 
PROCESULUI    TEHNOLOGIC   DE   FABRICARE     

A TURTEI  DULCI 
 

� Turta dulce este un produs de patiserie, care se fabrică din făină de grâu, 
zahăr, miere, glucoză, ouă, arome, condimente (cuişoare, scorţişoara, etc.) şi bicarbonat de 
amoniu pentru afânare. 

Turta dulce se fabrică din aluat consistent care se modelează prin întindere şi 
decupare în diferite forme, şi apoi se coace. 

 După coacere, turta dulce se glasează cu sirop sau ciocolată şi uneori se umple cu 
creme de fructe. 

Sortimentele de turta dulce depind de natura şi cantitatea de substanţe zaharoase, 
astfel:  

� Turta dulce obişnuită  se realizează cu zahăr; 
� Turta dulce superioară conţine circa 20% miere; 
� Turta dulce specială care conţine peste 20% miere. 
�  

Schema tehnologică de fabricare a produselor din aluat consistent este prezentată în 
figura  de mai jos: 
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a. Descrierea materiilor prime şi auxiliare 

 La fabricarea turtei dulci se folosesc, în principal, următoarele materii prime şi 
auxiliare: făină, zahăr, miere, glucoză, afânători –bicarbonat de amoniu, ouă, arome, 
condimente. 
         Materiile prime şi auxiliare au un rol bine precizat la fabricarea lor, prin compoziţia 
lor asigurându-le un anumit conţinut în substanţe valoroase din punct de vedere 
alimentar, gust şi aromă, iar prin însuşirile tehnologice pe care le au influenţează asupra 
modului în care se desfăşoară procesul de fabricaţie. Ambalajele asigură protecţia calităţii 
produselor până la consumator şi prezentarea lor cât mai estetică. 
 Făina reprezintă materia primă de bază, care intră în cea mai mare proporţie în 
componenţa turtei dulci. Se utilizează în principal făină de grâu comun.  
         Făina utilizată se recomandă să aibă culoarea deschisă. Contrar, produsele nu au 
aspectul, gustul şi calitatea corespunzătoare. 
       Din punctul de vedere al granulaţiei, se recomandă ca făina să fie cât mai fină, spre 
a se comporta în mod corespunzător la adăugarea cantităţilor mari de lichide şi zahăr, care 
se folosesc la fabricarea acestor produse. 

Mierea are în compoziţia ei apă, zaharuri, - în special glucoză, fructoză şi dextrine – 
substanţe azotoase, minerale, etc. are culoarea galbenă până la brun-roşcată, cu aromă 
plăcută caracteristică, consistenţa vâscoasa, uneori cristalizată. 

Glucoza  se prezintă în stare solidă sau lichidă ( sirop). Glucoza solidă are culoarea 
albă - gălbuie, gust dulce, foarte slab sărat, structura compactă, nu are miros şi este 
solubilă în apă, dând o soluţie limpede. Glucoza lichidă este incoloră, gălbuie, limpede, de 
consistenţă vâscoasă, cu gust dulceag şi fără miros. 

  Ouăle se utilizează pentru mărirea valorii alimentare sub formă de ouă proaspete. 
Bicarbonatul de amoniu se prezintă ca o pulbere albă, cristalină, cu miros puternic 

de amoniac. 

 

b. Descrierea  operaţiilor  procesului  tehnologic  

 de  fabricare  a   turtei  dulci  

 

1. Pregătirea materiilor prime şi auxiliare 
 

           Pregătirea făinii se realizează prin operaţiile de : amestecare, cernere, reţinere 
impurităţi metalice feroase, încălzire. 

� Amestecarea făinurilor  urmăreşte realizarea unui lot omogen cu indici aproximativ 
constanţi în vederea asigurării unui regim tehnologic şi al calităţii produselor 
optim.  

� Cernerea urmăreşte îndepărtarea impurităţilor grosiere ajunse accidental în făină 
după măcinare.  

� Îndepărtarea impurităţilor metalice se realizează cu ajutorul magneţilor sau 
electromagneţilor. 

�   Încălzirea făinii, mai ales în timpul iernii, se recomandă următoarele procedee:  
depozitarea făinii în imediata vecinătate a spaţiului de lucru; încălzirea depozitelor. 
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   Operaţia specifică fazei de pregătire a materiilor prime este prepararea siropului 

care se obţine prin dizolvarea zahărului în apă, în urma fierberii timp de o oră, după care 
se adăugă glucoză şi miere, continuându-se fierberea lentă circa 30 minute. Pentru 
prepararea siropului se utilizează cazane de cupru cositorite, cu încălzire la foc direct, sau 
cazane cu manta dublă, încălzite cu abur sub presiune. 

  Siropul corespunde când are concentraţia refractometrică de 75 grade. El se lasă să 
se răcească, iar când temperatura a scăzut sub 60°C se neutralizează prin adăugarea de 
bioxid de sodiu. Siropul se păstrează în vase corespunzătoare condiţiilor de igienă. Separat 
de siropul   propriu - zis din zahăr se mai pregăteşte şi zahăr caramelizat, care se foloseşte 
în raport de 1% faţă de sirop şi serveşte pentru colorarea aluatului. 
           

 2. Dozarea materiilor prime şi auxiliare - asigură proporţia de materiale conform 
reţetei de fabricaţie pentru obţinerea unui aluat cu însuşiri reologice optime în vederea 
realizării unui produs finit cu indici de calitate optimi. 
       Dozarea se realizează cu instalaţii ataşate utilajelor de frământare care funcţionează 
pe principii gravimetrice sau volumetrice. 

Datorită faptului că materialele pulverulente prezintă variaţii de porozitate a 
vracului, cea mai bună dozare pentru făină se realizează pe principiul gravimetric ( 
cântare ).Deoarece acest sistem prezintă dificultăţi in asigurarea continuităţii procesului 
tehnologic se apelează la sisteme de dozare volumetrice. 
        Tipuri constructive: 

� Dozator continuu cu bandă; 
� Dozator cu transportoare elicoidale; 
� Dozator tip ecluză. 

           Materiile fluide sunt dozate volumetric prin diferite tehnici şi instrumente. 
Dozatoarele, în general, sunt rezervoare de formă cilindrică cu o parte conică de evacuare 
prevăzute cu dispozitive etalonate. Se mai utilizează dozatoarele tip debitmetru contor sau 
dozatoare cu vane care au profile speciale tip sertar cu orificii de tip triunghi echilateral. 
La dozarea materiilor in cantităţi mici se utilizează recipiente gradate din material plastic. 
Materiile fluide sunt dozate volumetric prin diferite tehnici şi instrumente. 
 

3. Prepararea   aluatului 
    Se face din făină, zahăr, miere, glucoză, grăsimi, ouă, substanţe afânâtoare 

(bicarbonat de amoniu). Ele conferă caracteristicile tehnice ale aluatului, elasticitatea şi 
rezistenţa şi servesc la sporirea valorii alimentare şi la întregirea aromei şi aspectului. De 
exemplu, mierea dă miezului şi cojii o culoare maronie specifică, mai închisă decât a 
produselor în care nu s-a introdus. 

Frământarea aluatului  pentru turta dulce se face cu ajutorul unui frământător 
pentru aluat consistent, iar materiile se introduc în următoarea ordine: siropul de zahăr se 
amestecă cu ouăle, grăsimile cu condimentele, pentru o distribuţie uniformă, apoi se 
adaugă afânătorii chimici şi, în final, se introduce treptat, făina. 

Se continuă frământarea  până când aluatul şi-a format structura, ceea ce 
corespunde unei durate de: 

o Peste 35 minute, daca frământarea se face la rece, deci aluatul rezultă la 20 - 25°C; 
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o 25 - 30 minute pentru frământarea la cald, când siropul introdus are temperatura de 
35 - 40°C, iar aluatul 25 - 35°C. 
 

4. Repauzarea  aluatului. Această  operaţie serveşte pentru îmbunătăţirea 
structurii şi se desfăşoară la temperaturi de 10-12°C, timp de 24...72 ore. Prelungirea 
repauzării până la 10 - 30 zile ( la temperatura de 10 - 12°C ) duce la ameliorarea aromei şi 
prospeţimii produselor, datorită unor transformări biochimice produse de 
microorganisme pătrunse în aluat prin intermediul făinii. 

 
5. Prelucrarea aluatului în vederea modelării se face prin laminare, pentru a se 

omogeniza şi a se  îmbunătăţi structura lui internă, după care se face o primă modelare 
sub forma unei benzi de aluat, cu dimensiuni uniforme ale secţiunii. 

Un bun efect de prelucrare se obţine dacă aluatul se trece de 5 - 7 ori printr-un valţ, 
cu precizarea ca la primele 4 - 6 vălţuiri aluatul se întoarce de fiecare dată cu 90°, pentru a 
se acţiona asupra lui din toate direcţiile. În urma prelucrării, banda de aluat ce rezultă 
trebuie să aibă grosimea de 8 – 10 mm. 

Temperatura cea mai indicată pentru vălţuirea aluatului este de 22...25°C. Pentru a 
se creşte temperatura aluatului de la 10 la 12°C, cât este recomandat să aibă la sfârşitul 
repauzării, până la nivelul recomandat pentru vălţuire, aluatul se aduce într-o sală cu 
temperatura mai ridicată şi se ţine câteva ore. 

În caz contrar, vălţuirea se face anevoie, foaia manifestă tendinţa de lipire, este 
puţin elastică şi se deformează la tăierea în bucăţi. 

 

6. Modelarea aluatului reprezintă operaţia care dă forma viitoarelor produse, 
realizându-se prin: 

� ştanţare cu ajutorul unor cuţite care taie banda de aluat longitudinal şi 
apoi transversal; 

� trefilare  sau şpriţare ; 
� presarea în forme rotative. 
�  

7. Coacerea   aluatului - datorită conţinutului ridicat în materii zaharoase, se 
face lent, la o temperatura de 150 - 180°C şi durează 10 – 14 minute, în funcţie de 
dimensiuni şi de compoziţie.În timpul coacerii, pe măsură ce se încălzeşte aluatul, 
bicarbonatul de amoniu se descompune şi se afânează aluatul, mărind volumul 
produselor. Treptat, se formează coaja şi apoi se transformă aluatul într-o structură 
poroasă specifică. 

Pentru coacere se folosesc cuptoare tunel cu funcţionare continuă, în care caz 
coacerea se face direct pe bandă, sau cuptoare cu vatră fixă, la care aluatul se încarcă în 
prealabil pe tăvi, cu care se introduce şi se scoate din camera de coacere. 

 
8. Răcirea  turtei   dulci  se face la scoaterea din cuptor, deoarece bucăţile de 

turtă dulce sunt încă fragile, ceea ce le face uşor deformabile. Pentru a se evita degradarea, 
este indicat ca manipularea lor în stare caldă să se facă cu multă grijă. După ce s-au 
prerăcit, ceea ce se realizează în circa 10 minute de la scoaterea din cuptor, produsele 
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capătă o rezistenţă suficienta şi se pot scoate pe tăvi mai uşor; manipularea lor în 
continuare nu mai ridică probleme speciale. 

Răcirea definitivă, care durează 24 h, se face în lăzi, în care produsele se păstrează 
până când ajung la temperatura camerei, după care, în funcţie de organizarea producţiei, 
sunt trecute la fazele tehnologice de finisare. 

 
9. Finisarea   turtei    dulci 

Turta dulce umplută se finisează prin tăierea orizontală a bucăţilor şi intercalarea 
unui strat subţire de umplutură. La prepararea cremei şi a pastei de fructe se recomandă 
să se aleagă o consistenţă medie adaptată corespunzător consistenţei miezului turtei dulci. 
Folosirea unei umpluturi prea moi determină scurgerea sau împingerea ei în afară, în 
momentul apăsării. Umpluturile consistente creează straturi dure, distonante la masticaţie, 
faţă de miezul  mai fin al produsului. 

Glazurarea turtei dulci, care se practică atât pentru cea simplă, cât şi pentru cea 
umplută, se face prin acoperire cu sirop de zahăr. 

Prepararea siropului pentru glazurare : se pregăteşte un amestec 10/4 zahăr şi apă, 
prin fierbere 25...30 minute, amestecând continuu până când lipiciozitatea este foarte 
ridicată, însuşire ce se capătă la temperatura de 113 - 114°C. Ea corespunde unei greutăţi 
specifice de 1,31 – 1,32, la 80 - 85°C. Siropul se răceşte până la 35...60°C, după care se 
aromatizează şi colorează corespunzător prevederilor din reţete. 

Execuţia glazurării  are loc într-o tobă (vas rotativ), cu turaţia de circa 17 rot./minut, 
turta dulce şi siropul se ţin în contact 1 – 2 minute, timp în care are loc acoperirea completă 
a suprafeţei turtei dulci şi creşterea ei în greutate cu 10 – 30%. 

Turta dulce glazurată, încă umedă, se trece pentru zvântare pe tăvi cu sita rară, care 
se introduc în dulapuri sau spaţii cu temperatura de 60 - 65°C sau în tunele cu apă rece, iar 
după 6 - 7 minute suprafaţa lor se usucă. 

 
10.  Ambalarea si  depozitarea  turtei  dulci 

Ambalarea   se face în vrac, în lăzi de lemn căptuşite cu hârtie, iar preambalarea în 
cutii, pungi, prin învelire, soluţie recomandată pentru produsele de calitate superioară. 

Depozitarea se face în încăperi bine aerisite, la o temperatura de 10 - 18°C şi 
umiditate relativă a aerului de 65 – 70%. 
 


