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PREFAŢĂ

Lucrarea de faţă se ocupă de utilizarea cărnii de porc în alimentaţia omului,
precum şi de prelucrarea cărnii de porc sub formă de preparate din carne.
Deoarece, sunt 9 grupe de preparate de carne (salamuri, cârnaţi, afumături,
caltaboşi, etc.) cu o mare diversitate în tehnologii, lucrarea s-a axat pe o singură
grupă şi anume: "specialităţile din carne de porc".
Specialităţile din carne, sunt o grupă de preparate, fabricate în principal din
piese anatomice întregi, din regiunile musculare cele mai valoroase şi anume:
muşchi spinali, pulpă, muşchiuleţ.
în această lucrare ne-am propus să realizăm două obiective majore şi anume:
1. Analizarea tehnologiilor de prelucrare a cărnii pentu obţinerea
specialităţilor din carne, de la cele clasice la cele mai performante, cu scopul de a
stabili cele mai bune tehnologii care să conducă la realizarea de produse
competitive din punct de vedere al cerinţelor economiei de piaţă.
2. Realizarea a cinci sortimente de specialităţi dietetice din carne de
porc, destinate bolilor metabolice, hepatice, gastrice şi diabetului.
Pentru rezolvarea acestor obiective s-au efectuat următoarele:
în prima parte a lucrării s-a făcut o analiză despre:
- carnea de porc şi rolul ei în alimemtaţia omului.
Analiza se ocupă de: producţia şi consumul de carne de porc în lume,
precum şi de valoarea nutritivă a cărnii de porc, în comparaţie cu carnea altor
specii.
- tehnologiile moderne de prelucrare a cărnii pentru obţinerea
specialităţilor din came de porc, comparativ cu cele clasice.
Analiza se ocupă atât de utilajele folosite în cele două tehnologii dar şi
de fazele tehnologice specifice precum şi de avantajele şi dezavantajele celor două
tehnologii. De asemenea tot legat de tehnologiile moderne sunt analizaţi şi descrişi
adjuvanţii care se folosesc în prezent la fabricarea specialităţilor din carne.
în a doua parte a lucrării, s-au efectuat cercetările proprii, care s-au
ocupat de:
- experimentări în vederea stabilirii diferenţelor între tehnologia
clasică şi cea performantă, pentru verificarea caracteristicilor acestora,
precum şi pentru alegerea tehnologiilor optime pentru fabricarea
produselor dietetice.

- elaborarea şi experimentarea a cinci produse dietetice din carne de"
porc, care au sortimente corespondente în nomenclatorul de produse
din carne, nedietetice.
La elaboararea reţetelor şi tehnologiei de prelucrare a cărnii pentru obţinerea
produselor dietetice din grupa "specialităţi", s-a ţinut cont de cerinţele
dieteticienilor de la Institutul "Dr. N.C. Paulescu" din Bucureşti.
Menţionăm că produsele dietetice din grupa "specialităţi" sunt o noutate,
deoarece produse dietetice din această grupă nu există în nomenclatorul de produse
din carne şi ca atare nici pe piaţă.
Subliniem de asemenea, că produsele dietetice sunt foarte necesare pentru
persoanele afectate de boli metabolice, hepatice, gastrice şi diabet, cu atât mai mult
că ele nu se pot importa.
Tot ca o noutate se poate considera şi folosirea aerului cald în loc de fum, în
faza de tratament termic, pentru prima oară utilizat în România.

