
Tehnologia laptelui şi a produselor derivate (ANUL IV, SEMESTRUL VIII) 
 

Nr. credite transferabile 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Sef lucrari dr. RAȚU Roxana Nicoleta 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

La curs vor fi detaliate informaţiile referitoare la tehnologiile generale şi particulare pentru 

principalele grupe sortimentale aparţinând la trei produse lactate: unt, brânzeturi şi îngheţată. 

Lucrările practice vor fi axate pe cunoaşterea tehnicilor de recoltare, pregătire şi de analize 

calitative pentru unt, brânzeturi şi îngheţată, dar şi a calculelor de producţie pentru acestea. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Tehnologia untului (Bazele teoretice ale formării untului. Fabricarea untului în flux 

discontinuu. Fabricarea untului în flux continuu) 

Brânzeturile (Clasificare. Pregătirea laptelui. Închegarea laptelui, Prelucrarea coagulului. 

Formarea şi presarea. Sărarea. Maturarea. Tratamente aplicate. Depozitarea brânzeturilor) 

Tehnologii specifice de fabricaţie a brânzeturilor (Tehnologia brânzeturilor proaspete. 

Tehnologia brânzeturilor moi. Tehnologia brânzeturilor maturate în saramură. Tehnologia 

brânzeturilor cu pastă semitare. Tehnologia brânzeturilor cu pastă tare. Tehnologia 

brânzeturilor cu pastă opărită. Tehnologia brânzeturilor frământate. Tehnologia brânzeturilor 

topite) 

Tehnologia îngheţatei (Materii prime şi auxiliare. Etapele fabricării îngheţatei) 

 

Lucrări practice 

Untul (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru analiză. Examenul organoleptic. Determinarea 

acidităţii şi a conţinutului de apă, sare şi grăsime. Aprecierea gradului de râncezire. Calcule în 

producţia de unt) 

Brânzeturi (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru analiză. Examenul organoleptic. 

Determinarea acidităţii şi a conţinutului de apă, sare şi grăsime. Determinarea tăriei cheagului. 

Calcule în producţia de brânzeturi) 

Îngheţata (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru analiză. Examenul organoleptic. 

Determinarea conţinutului de apă şi grăsime) 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 
Teste de verificare, colocviu de laborator. 30% 

 

Persoana de contact 

Sef lucrari dr. Roxana Nicoleta RAȚU 

Facultatea de Agricultura – USV Iasi 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407 592 

E-mail: roxana.ratu@uaiasi.ro de evaluare Procent din nota finală 

 

 


