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DISCIPLINA : EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 

UNITATEA: ALIMENTE ȘI PRODUSE ALIMENTARE 

1. Alimentele se clasifică în funcție de provenientă în : alimente de origine vegetală, alimente de 

origine animală, alimente de origine minerală. 

2. Din făină se pot obține : produse de panificație, produse de cofetărie, produse de patiserie. 

3. Prin măcinarea boabelor de porumb se obțin : mălai grișat, mălai superior și tărâțe. 

4. Ddm reprezintă durata durabilității minimale, adică data până la care ouăle pot fi consumate. 

5. Alimente de origine minerală sunt : apa și sarea. 

6. Valoarea energetică a alimentelor este dată de:  proteine, lipide, glucide. 

7. Notați cinci produse lactate obținute din lapte : caș, telemea, unt, chefir, iaurt, smântână, sana, 

brânză, lapte bătut. 

8. Proprietățile organoleptice sunt însușiri ale alimentelor care pot fi apreciate cu ajutorul organelor 

de simț : văz, auz, pipăit, miros, gust. 

9. Senzațiile olfactive permit identificarea unor mirosuri și arome. 

10. Notați cinci preparate alimentare în componența cărora intră ouă : prăjitură, tort, maioneză, 

chiftele, înghețată, budincă, clătite, cozonac, tăieței, găluște 

11. Notați principalele substanțe nutritive conținute în alimente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   proteine       glucide      lipide 

      Substanțe        

nutritive 

      Substanțe          

minerale 

       vitamine 



12. Recunoașteți tipurile de uleiuri alimentare din imagine: 

 

 

       

 

               ulei de măsline                             ulei de porumb                               ulei de floarea soarelui 

 

13. Clasificați fructele după structura lor și dați câte două exemple din fiecare categorie. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Recunoașteți tipurile de zahăr din imagine: 

SEMINȚOASE 

Mere, pere, gutui 

SÂMBUROASE 

Caise, vișine, cireșe, 

piersici 

                          

FRUCTE 

BACE 

Căpșuni, struguri, kiwi, afine 

.................. 

NUCIFERE 

Nuci, alune, fistic, migdale 



 

 

       

 

                Zahăr cubic                                 zahăr cristal (tos)                           zahăr pudră (praf) 

 

15. Marcați oul din figură cu informațiile corespunzătoare. 

 

                               

 

Pe ou se vor trece : 

- Codul producătorului : modul de creștere al păsărilor, țara de origine, numărul de 

identificare al producătorului 

- Durata durabilității minimale 

 

 

16. Clasificați legumele în funcție de partea comestibilă și dați câte două exemple pentru fiecare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LEGUME 

RĂDĂCINOASE 

Morcov, țelină 

FRUNZOASE 

Spanac, salată 

BULBOASE 

Usturoi, ceapă, praz 

FRUCTOASE 

Tomate, vinete, ardei 

TUBERCULIFERE 

cartof 

PĂSTĂIOASE 

Fasole, mazăre, linte 


