
PROIECT DE LECŢIE 

 

Profesor: Calu Mirela  

Modulul: Analize specifice în industria legumelor și fructelor  

Unitatea de învățare: Analize fizico-chimice ale materiilor prime din industria 

prelucrării legumelor și fructelor  

Titlul lecţiei: Analiza materiilor prime-fructe 

Tipul lecţiei: laborator  

Clasa: a XII-a  

Data:  

Durata: 50 minute 

Unitatea de rezultate ale învăţării: URÎ 12: Efectuarea analizelor specifice în 

industria legumelor și fructelor  

Rezultate ale învăţării: 

Cunoștințe: 12.1.1. Analiza senzorială a materiilor prime semifabricatelor și 

produselor finite din industria prelucrării legumelor și fructelor  

Abilități: 12.2.1. Determinarea însușirilor senzoriale ale materiilor prime semifabricate și 

produselor finite din industria prelucrării legumelor și fructelor  

                  12.2.2. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în 

descrierea analizelor specifice din industria prelucrării legumelor și fructelor  

Atitudini: 12.3.1. Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru pentru sarcina de 

lucru primită la executarea analizelor de laborator  

                   12.3.3. Colaborarea cu membrii echipei în scopul îndeplinirii sarcinilor de la 

locul de desfășurare a activității 

                    12.3.4. Respectarea cerințelor prevăzute în fișele de lucru la executarea 

analizelor de laborator  

 

 

 

 

 

Obiectivele lecției:  

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să: 

 identifice modul de lucru pentru determinarea indicilor calitativi pentru 
mere;  

 determine gradul de maturare; 
 execute determinarea fermității;   
 execute determinarea acidității; 

 execute determinarea pH-lui; 

 execute determinarea substanței uscate solubile 

  



 calculeze indicii determinați 

  interpreteze rezultatele. 

Resurse de învăţământ: 

Metode şi procedee didactice: instruirea asistată de calculator 

Forme de organizare: echipe de lucru, frontal, individual 

Mijloace de învăţământ:tabla digitală,caiete, fişă de documentare, fişă de lucru. 

Locul de desfăşurare: sala de laborator  

 

Analize fizico-chimice la mere 

Formarea deprinderii de a determina indicii de calitate pentru mere   
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Timp 
Secvenţele 

lecţiei 
Strategia de predare Strategia de învăţare 

Stiluri de 
învăţare Resurse 

V A P 

5 min Momentul 
organizatoric 

Profesorul face prezenţa elevilor 
aflaţi în sala de clasă şi verifică, prin 
sondaj fișele documentare din 
portofoliu 

Elevii răspund la întrebările 
profesorului 

x x x  

5 min Captarea 
atenţiei şi 
trezirea 
interesului 
pentru lecţie 

Deschide lecţia pe tabla digitală  şi 
începe cu reactualizarea 
cunosţinţelor anterioare: 
- analize specifice calitative la mere 
- modul de funcționare a 
penetrometrului și refractometrului 

Elevii răspund la întrebări 
(reactualizează definiţiile, 
pregătesc aparatele de 
laborator) 

x x   
 
 

20 
min 

Prezentarea 
conţinutului 
noii lecţii 

Inductivă, euristică: sunt analizate 
fișele de lucru, este repartizat 
fiecare set de analize pe grupele 
formate   

Analizează documentele 
prezentate, observă, 
răspund la întrebări, 
notează schematic pe 
caiete. 

x x x 

10 
min 

Fixarea 
cunoştinţelor şi 
asigurarea 
feedback-ului 

Ghidează activitatea elevilor şi oferă 
feed-back 

Rezolvă fişele de lucru: 
fiecare echipă înregistrează 
rezultatele obținute pe fișele 
expert 

x x x 

10 
min 

Evaluarea Oferă feed-back colectiv şi 
individual, corectează eventualele 
greşeli. 
Exprimarea și interpretarea  
rezultatele  

Completarea fișei de lucru 
ce sumarizează rezultatele 
din fișele expert 
 

x x X 
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Fișă de lucru nr.1 
 

Determinarea fermității merelor 
  

    Alături de alţi parametrii, fermitatea reprezintă unul dintre  dintre cei mai impor- 
tanţi indicatori, folosiţi pe scară largă în determinarea gradului de maturare a 
fructelor.   

 

    Principiul metodei: Determinarea fermității merelor 

este o metodă fizică de analiză care  constă în măsu- 

rarea presiunii la care pistonul unui penetrometru poate  

pătrunde într-un fruct.  

   Echipamentul experimental: Penetrometrul electronic 

DFT 14, care măsoară duritatea sau fermitatea fructelor 

și care funcționează conform  organigramei prezentate 

în figura 1.  

   Efectuarea determinării: Gradul  de penetrare se 

măsoară cu o sondă limitată pentru adâncime, de  

diametru specific de 11mm.  

   Evaluarea fermităţii fructelor se realizează cu o rată 

de măsură inclusă între minim 0,100 kgf şi maxim de 13 

kgf iar forţa maximă necesară pătrunderii în ţesutul 

vegetal se măsoară  la o adâncime de 5 mm. 

   Se efectuează analiza pe mai multe mere din acelaș 

soi. Pentru fiecăre soi de măr corespunde un anumit lot, 

astfel încât să se poată identifica informațiile stocate și 

transferate în calculator pentru a putea fi vizualizate în 

ansamblu. Aparatul a fost în prealabil ajustat astfel 

încât să se realizeze 2 măsurători pe fruct.  

 

 

Fig.1: Etape parcurse pentru  

determinare și stocare informații  

      Exprimarea rezultatelor: Pe ecranul penetrometrului va apare după 

finalizarea determinării fermității a unui soi de măr, media pe soiul respectiv. De 

asemenea va apare un coeficient de variație (CV). ceea ce-mi definește 

omogenitatea lotului  respectiv. Pentru aprecierea completă a calității unui lot, 

este recomandat să se folosească media măsurătorilor și CV, ceea ce definește 

omogenitatea lotului :             CV < 10% = lot bun 

10%< CV< 15%= lot mediu           CV>15% =lotul nu este bun (lot rău) 

 



Fișă de lucru nr.2 
Determinarea  gradului de maturare- testul cu amidon  

Aceasta este o metodă frecvent utilizată pentru determinarea gradului de 

maturitate, la majoritatea soiurilor de mere. În perioada ce precede maturarea, 

fructele seminţoase conţin o cantitate mare de amidon. Pe măsura avansării 

procesului de maturare, cantitatea de amidon scade prin transformarea în 

glucoză, proces care se manifestă începând de la centru către periferia fructului. 

Prezenţa amidonului, la momentul optim de recoltare, în secţiunea transversală a 

merelor, corelat cu intensitatea ritmului de maturare al acestora, este o 

caracteristică de soi.  

Principiul metodei:  

Amidonul are proprietatea de a se colora în albastru în prezenţa iodului 

dizolvat în soluţia de iodură de potasiu (1 g iod+4g IK la 1000 cm3 cu apă 

distilată). 

Testarea maturităţii: 

Merele au fost secţionate transversal cu un cuţit inoxidabil. Una din cele 

două jumătăţi a fost imersată câteva minute, cu partea tăiată, într-o soluţie de iod 

în iodură de potasiu. 

Exprimarea rezultatului : 

Se apreciază suprafaţa mezocarpului care este colorată de soluţia de iod în 

iodură de potasiu. folosesc scări punctuale ce exprimă gradul de hidroliză al 

amidonului.Scara punctuală de la 1 la 5 se poate folosi astfel: 

1. prezent pe întreaga suprafaţă (fructul este nematurat) 

2. început de hidroliză în jurul casei seminale (5-10 %) 

3. amidon în curs de hidroliză (30-35 %), stadiu de maturitate de recoltare, 

moment valabil pentru soiurile târzii 

4. grad de hidroliză avansat, stadiu de maturitate de consum, caracteristic 

soiurilor timpurii (50 %). 

         Întreaga cantitate de amidon a fost hidrolizată, când apare cel mult o zonă  

 colorată în jurul epidermei conform figurii nr.2 

 
Fig.nr. 2- Diagramă utilizată 

determinarea etapei de maturare a fructelor de măr 



Fișă de lucru nr.3 
Determinarea acidităţii titrabile 

Metoda folosită pentru determinarea acidităţii titrabile se bazează pe 

extragerea acizilor din mere, prin fierbere cu apă, şi titrarea extractului cu o 

soluţie de NaOH sau KOH 0,1 N, în prezenţa fenolftaleinei ca indicator.  

Determinarea acidităţii titrabile s-a realizat conform STAS-ului 5952-79: 

,,Produse de legume şi fructe-determinarea acidităţii titrabile şi a acidităţii 

volatile".  

Extracţia 

Se mărunţesc 50 g de mere şi se fierb pe baia de apă, în 250 ml apă distilată. 

Conţinutul balonului se răceşte, se aduce la semn, după care se filtrează. 

Filtratul astfel obţinut serveşte pentru determinarea acidităţii titrabile şi a 

conţinutului în glucide solubile.       

 

Figura 3: Obținere filtrat aciditate titrabilă 

 

Efectuarea determinării 

Se neutralizează direct 25 ml din extract, cu NaOH 0,1 N, în prezenţa a 2-3 

picături de fenolftaleină, până la apariţia culorii roz .  

Calculul acidităţii titrabile 

Se calculează şi se exprimă valoarea acidităţii titrabile, în acidul predominant, 

respectiv în acid malic la mere. În final se face media rezultatelor obţinut în urma 

a două determinări, pentru fiecare probă de măr (soi). Valoarea acidităţii titrabile 

se calculează cu ajutorul formulei:  

 % acid malic = n·K·d·100/a·c, unde: 

 n - nr.ml NaOH 0,1 N consumaţi la titrare 

 k - coeficientul de transformare a NaOH 0,1 N, în acid malic: 0,0067 

 d - volumul la care s-a adus extractul 

 a - masa probei;  

 c - volumul extractului luat pentru titrare 

 



Fișă de lucru nr.4 
Determinarea substanței uscate solubile-metoda refractometrică 

 
   Citirea conținutului de substanță uscată solubilă în % se face la nivelul unei linii 

de demarcare a două câmpuri, unul luminos și altul întunecat. 

   Determinarea conținutului de substanță uscată solubilă se realizează prin 

metoda refractometrică, conform STAS-ului  5956-71. 

    Echipamentul experimental: refractometrul Abbe, prevăzut cu scală gradată în 
procente, cu precizie de 0,1%. 

    Efectuarea determinării:  1. Verificarea exactității de lucru al aparatului 

-calibrare prin utilizarea unui standard de calibrare cu indice de refracție 
cunoscut;  

-1÷2 picături de bromonaftalină pe suprafața standardului (bucată de sticlă);  

-indicele de refracție cunoscut corespunde valorii printate pe standardul de 
calibrare. 
                                             2. Determinarea substanței uscate solubile 

-cu ajutorul unei baghete de sticlă se lasă 2-3 picături, 
din sucul rezultat prin stoarcere, pe prisma de jos a 
refractometrului și se închide imediat a doua prismă; 

-se va urmări ca linia de demarcație a câmpurilor să 
fie clară (în caz contrar se repetă cu alt suc); 

-citirea se face rapid pentru a evita evaporarea 
(creșterea concentrației lichidului rămas); 
- după fiecare determinare se sterge prisma 
refractometrului cu vată; 

  
Figura 4: Citirea efectuată când  
linia de separare camp este clară 

                                          3. Corecția rezultatelor  
-sub temperatura de 20°C, se scade din valoarea citită câte 0,07 de fiecare grad 
de temperatură și peste20°C, se adaugă câte 0,07 de fiecare grad temperatură.   
  
Exprimarea rezultatelor  

-se vor face 2-3 determinări astfel încât rezultatul să reprezinte a medie a acestor 
determinări.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Fișă de lucru nr.5 
Determinarea pH-ului  

 
    Aciditatea extractelor de fructe se redă prin concentrația ionilor de hidrogen, 

care se poate exprima prin : g/l sau 10x.  Ph-ul este o măsură a activitații ionilor 

de (H+) într-o soluție. 

Echipamentul experimental: pH-metru cu microprocesor și un electrod special, cu vârf 

plat.  

Efectuarea determinării: 1. Verificarea exactității de lucru al aparatului 

Pentru  acuratețea rezultatelor este indicată calibrarea în două puncte : 

-se introduce electrodul în soluția tampon de pH 7.01 ;  

-după ce este acceptat punctul de calibrare, apare mesajul ,,pH4.01” , mesaj 

menținut aproximativ 12” ; 

-aparatul detectează soluția validă  

-urmează automat procedura de calibrare când apare mesajul ,,OK”. 

                                       2. Determinarea pH-ului 

-se imersează electrodul în soluția de analizat, sucul rezultat prin stoarcere 

-afișajul primar arată valoarea de pH (compensată automat cu temperatura)  

-afișajul secundar arată temperatura soluției 

-după fiecare măsurătoare se recomandă curățirea vârfului electrodului cu soluții 

de curățare  

 

 

 

Figura 5 :Ph-metrul HI 99181 

 

Exprimarea rezultatelor  

-se vor face 2-3 determinări astfel încât rezultatul să reprezinte a medie a acestor 

determinări.  

 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 

Gradul de maturare  

Aciditate  pH 

Fermitate  

Interpretarea  

Rezultatelor  

Substanța uscată solubilă 


