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1.Scop şi domeniul de aplicare
Prezenta instructie reglementează metodologia de congelara rapida in cadrul organizatie.
2. Definiţii şi prescurtări
MG = Manager
RMC = Reprezentantul Managementului Calitatii
RA = Responsabil de activitate
SDBA = Sef departament bloc alimentar
congelare - prelucrarea materieiprime la temperaturi joase, cu utilizarea diferiţilor agenţi frigorifici,
care conduce la anabioza microorganismelor şi reducerea vitezei decurgerii proceselor biochimice,
ceea ce permite asigurarea unui timp mai îndelungat de păstrare a produselor alimentare de bună
calitate;
produse congelate rapid = fructe, bace, legume sau porţiuni ale acestora cu consistenţă dură, avînd
temperatura în mijlocul produsului nu mai înaltă de (minus 20±2)°C, pe lîngă aceasta, formarea
cristalelor structurii produsului rapid congelat are loc la temperatura mediului frigorific nu mai înaltă de
(minus 33±2)°C.
3. Responsabilitati
Responsabil de proces = SDBA
Echipa de proces
= RMC, SDBA, RA implicati
4. Descriere

Fructele si legumele se congeleaza rapid in abatitor. Cantitatea maxima de produse
congelata intr-o punga este de 2 kg. Dupa atingerea temperaturii de -18 0C produsele se
transfera in congelatoare.
Toate produsele congelate vor fi etichetate cu urmatoarele informatii:
1. Denumirea
2. Data congelarii
3. Cantitatea
Produsele congelate se vor consuma numai in cadrul organizatiei.
Se va intocmi raportul de productie pentru produsele congelate rapid in cadrul organizatiei.
Este interzisa recongelarea produselor decongelate.
Produsele congelate rapid in cadrul organizatiei se vor consuma in maxim 6 luni de la
data congelarii.
Caracteristicile fructelor si legumelor congelate
Caracteristici

Condiţii de admisibilitate pentru produse congelate de calitatea
superioară
întîi
de masă
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În stare congelată
Fructe, porţiuni de fructe şi bace de unul şi acelaşi soi pomologic,
coapte, curate, fără deteriorări de către dăunătorii agricoli :
fructe sîmburoase – întregi cu sîmbure sau fără sîmbure, în
jumătăţi;
fructe sămînţoase întregi sau în felii;
fructe fără frunzuliţe şi peduncul (excluzînd cătina, strugurii,
coacăza roşie, fragii (căpşună), congelate cu frunzuliţe);
coacăză neagră – în ciorchine;
struguri – ciorchine întregi, porţiuni de ciorchine şi boabe de soiuri
ampelografice.
Se admit:
fructe
de
alte
soiuri amestec de soiuri
pomologice, %, maximum
pomologice
20
fructe alipite prin congelare (porţiuni congelate, în jumătăţi, şi fructe
fără sîmburi), %, maximum
10
20
30
bace de diverse soiuri pomologice alipite prin congelare, %, maximum
5
10
20
Uniformă, specifică pentru soiurile de fructe şi bace proaspete în
stadiul de coacere de consum
În stare decongelată
Specific pentru soiurile de fructe şi bace, fără gust şi miros străin
Asemănătoare cu consistenţa fructelor şi bacelor proaspete
Se admit:
fructe sau bace uşor înmuiate
Uniformă, specifică pentru soiurile de fructe şi bace
Se admite:
pentru soiurile de caise, piersici, mere, pere şi prune de culoare
deschisă  culoare puţin întunecată
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Condiţii de admisibilitate pentru semifabricate
în stare congelată
după prepararea culinară
Amestec din legume întregi şi –
divizate.
Dimensiunile
legumelor
componente:
ardei dulce – divizat în rondele, tăieţei
sau bucăţi de diversă formă, cu
dimensiunile de maximum 25 mm;
fasole păstăi – bucăţi de păstăi în
stadiul de coacere în lapte, cu
lungimea de la 20 pînă la 40 mm;
tomate – jumătăţi, sferturi, cuburi cu
latura de maximum 10 mm sau
rondele cu diametrul de la 30 pînă la
70 mm, grosimea de la 10 pînă la 20
mm;
ceapă – rondele cu diametrul de
maximum 50 mm şi grosimea de la 3
pînă la 5 mm sau fîşii cu grosimea de
la 5 pînă la 7 mm;
varză albă – tăieţei sau fîşii cu
grosimea de la 5 pînă la 7 mm;
pătlăgele vinete, dovlecei – divizaţi în
rondele cu diametrul de la 30 mm
pînă la 70 mm, grosimea pînă la
15 mm şi cuburi cu latura de
maximum 15 mm;
rădăcini (morcov, pătrunjel, sfeclă) –
divizate în formă de cuburi cu latura
de maximum 10 mm sau blocuri cu
dimensiunile în secţiune transfersală
de maximum 5 mm x 5 mm şi
lungimea de la 20 pînă la 60 mm sau
tăieţei, curate fără impurităţi, bucăţi
de coajă
pătlăgele vinete – coapte si decojite
ardei gras – copt si decojit
Corespunzătoare
legumelor Corespunzătoare
legumelor
proaspete congelate
după tratare termică
Corespunzător legumelor proaspete Corespunzător
mîncărurilor
congelate, fără miros străin
preparate
din
legume
proaspete, fără miros străin
–
Corespunzător
legumelor
preparate, fără gust străin
–
Moale, cu menţinerea formei
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5. Înregistrări si anexe relevante pentru SMI/SMCSM
Denumire înregistrare
Raport de productie *

Cod

la
SDBA

Se păstrează
durata

* Document informatic

6. Documente aplicabile cu procesul
Denumire document
Controlul informatiilor documentate - documente
Controlul informatiilor documentate - înregistrări
Intocmit RMC
Aprobat Manager

Cod
PS-AD - 01
PS-AD - 0 2

