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Teknologjisë Ushqimore 1” në lemin e Teknologjisë ushqimore, si dhe për të 

rritur nivelin e tyre profesional sipas standardeve kombëtare profesionale, me 

synim përmbushjen e kompetencave profesionale sipas kritereve të kërkuara 

nga kurrikula dhe kërkesave të tregut të punës. në sektorin e përpunimit të 

ushqimeve. 
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RM1: Nxënësi përshkruan rëndësinë dhe rolin që ka uji në industrinë 

   ushqimore 

 

Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

 

1.1. Uji për pije 

 

Për pije mund të përdoret çdo ujë që është i pastër, me përjashtim të ujit të kripur nga deti dhe 

nga liqenet e kripura, që kërkojnë përpunim të posaçëm që të mund të përdoret si ujë për pije. 

Uji i mirë për pije duhet të jetë krejtësisht i pastër, pa ngjyrë dhe pa erë.Ai në veti nuk guxon 

të përmban materie organike që mund të shkatërrohen dhe të shkaktojnë erë.Materiet 

organike mund të jenë shtrat për zhvillimin e mikroorganizmave. Uji për pije nuk guxon të 

përmban më shumë se 100 deri në 200 baktere në një litër ujë, që nuk janë patogjene, 

përderisa prezenca e baktereve patogjeneveprej tifozit, para tifozit, kolerës) nuk është e 

lejueshme. 

Temperaturë optimale e ujit për pije llogaritet intervali i temperaturës prej 5 deri më 15 
o
C. 

Në këtë temperaturë uji përmban sasi më të madhe të oksigjenit tretës, që i jep shije për pije, 

kurse në temperaturë më të lartë kjo sasi e oksigjenit tretës është zvogëluar, për shkak se uji 

pranon erë dhe shije të pakëndshme. 

Uji për pije duhet të përmban krip, para së gjithash kalcium bikarbonat dhe klorid natriumi, 

për shkak se ato japin shije, kurse fortësia e tyre mund të arrijë edhe deri në 10
o
N (që paraqet 

ujë të fortë mesatar) 
5
.Më së shpeshti përdoret uji nëntokësor për pije, por meqenëse nuk 

është i mjaftueshëm, por sipas nevojës përzihet me ujë të lumenjve dhe liqeneve. 

Duke marrë parasysh se nga ujit për pije kërkohen të gjitha vetitë e të theksuara më lartë, të 

cilat ai rrallë ato i përmban, i nënshtrohet pastrimit. Pastrimi i ujit për pije kryhet me 

- të tregojë se cila është rëndësia dhe roli i ujit në industrinë ushqimore me prejardhje 

bimore;  

- të tregojë se cilat janë kriteret për përdorimin e ujit në industrinë ushqimore bimore; 

- të tregojë se cilat janë kriteret për përgatitjen e ujit  sipas kërkesave, llojit dhe përshtatjes 

së prodhimit; 
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procedura të ndryshme. Cila procedurë do të zbatohet varet prej llojit të pastërtive që i 

përmban uji për pije. 

 

1.2 Procedurat për pastrimin e ujit për pije 

Në kushte bashkëkohore, gjithnjë e më shpesh, industria e siguron ujin për pije nëpër 

qytete.Ajo e plason në treg si mall
6
 që i posedon të gjitha vetitë e dëshiruara (që i kemi 

përmendur në titullin 2.2).I nënshtrohet standardeve për prodhime ushqimore. Tregtia 

konsumatorëve iu ofron zgjedhje të gjer të ujit si të ‘’gazuar’’ ose nuk është shpesh i pasuruar 

me shtesa për erë dhe shije, të paraqitur në figurën 2.1, (por nuk është objekt i vështrimit 

tonë). Patogjene janë bakteret të cilat Shkaktojnë sëmundje. 

 

 

1.3 Metodat fizike për pastrimin e ujit për pije 

 

Në procedurat fizike për pastrimin e ujit për pije bëjnë pjesë: ajrosja (aeracioni), koagulimi 

dhe filtrimi. Zgjedhja e metodës për pastrim të ujit për pije varet prej pa pastërtive që ai i 

përmban.Prezenca e gazrave dhe kripërave që i përmban uji nëntokësor që është më i 

përshtatshëm për pije, mund të shkaktojnë dëmtim të instalimit të gypave për ujësjellës, kurse 

kripërat me shtresimin e tyre munden të sjellin deri te zvogëlimi i rrjedhës, por edhe zënies së 

gyp sjellësit. Për atë më shpesh ndërmerret procedura ajrosja e ujit. 

Arosja nënkupton stërpikjen e ujit, lëshimin nëpër ‘’pengesa’’ ose fryrjen në ajër.Gjatë 

ajrosjes, uji stërpiket në shtresë të hollë ose lëshohet nëpërmjet pengesave speciale.Gjatë 

kësaj, lirohet prej pjesës më të madhe të CO2, kurse rritet sasia oksigjen i tretur, që e 

përmirëson shijen e ujit.  

Kthjellimi dhe kullimi ndërmerren që të largohet pjesa më e madhe nga premisat 

esuspenduara nga prejardhja organike dhe joorganike.Prandaj, uji filtrohet d.m.th., lëshohet 

nëpërmjet filtrave prej rërës, të paraqitur në figurën 2. 
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Fig. 2.2.: Basene për filtrim të ngadalshëm Fig.2.3: Dhoma e folkulacionit me garuzhdë 

Ky përpunim është i ngadalshëm. Që të përshpejtohet, uji më parë përgatitet, d.m.th., kryhet 

koagulimi. 

Koagulimi kryhet si procedurë për pastrimin e ujit prej materieve prezente kimike
7
,pjesërisht 

prej baktereve dhe prezencës më të madhe të planktonit bakterial
8
 dhe thërrmijave të tjera të 

disperzuara.Shkaktohet me shtimin e sasisë së vogël të koagulantit, më shpesh sulfat 

aluminiumi. Koagulanti formon shtresë voluminoze që i tërheq me vete në fund, jo vetëm 

përzierjet por edhe pjesën e madhe të baktereve. Prandaj përdoret instalimi, dhoma 

koagulacioni me garuzhdë, figura 2.3, e vendosur në mes të basenit, ku uji përzihet me sulfit 

alumini (ose koagulonte tjetër, për shembull:  

Për përshpejtim të filtrimit munden të përdoren filtra të hapur të paraqitur në figurën 2.4 dhe 

të tillë që punojnë nën presion, figura 2.5. 

 

Fig.2.4: Filtri i shpejtë për kullim Fig.2.5: Filtri i mbyllur nën presion 

 

Pastrimi i ujit mund të kryhet edhe me metodë fizike – distilim.Me filtrim largohen të gjitha 

përzierjet e patretshme që i përmban uji, kurse me distilim largohen të gjitha përzierjet 

minerale të tretshme.Distilimi kryhet në kolona distiluese.Uji nxehet dhe vlon, kurse avulli i 

krijuar kondensohet. Por kjo metodë nuk përdoret për ujin për pije, sepse uji i distiluar nuk 
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është i shijshëm për pije (për shkaqe të njëjta sikurse edhe të reshurat e shiut) .Kjo metodë 

përdoret për fitimin e ujit në medicinë dhe farmaci. Më shpesh distilimi përsëritet (për 

largimin e plotë të përzierjeve), kurse prodhimi i fituar është uji i ri distiluar. 

Humus (lat.) është material specifik organik me përmbajtje të përbërë. Shpesh ka madhësi 

koloide të grimcave. Krijohet gjatë zbërthimit të mbeturinave organike, nën ndikimin e 

mikroorganizmave.
 

Planktoni bakterial është bashkësi e mikroorganizmave si qeliza individuale dhe lirisht 

notojnë në mjedisin e lëngët. 

 

 

1.4 Metoda kimike për pastrimin e ujit për pije 

 

Edhe pse gjatë përpunimit të ujit me metoda fizike largohen pothuajse të gjitha përzierjet e 

suspenduara, përfshirë edhe pjesën nga bakteret, megjithatë uji për pije dezinfektohet. 

Prandaj përdoren procedura kimike, kurse më së shpeshti: kloremi, ozonimi, ndikimi i 

rrezeve ultraviolete dhe valët ultra të zërit. 

Për pastrimin e ujit për pije sot më së shumti përdoret procedura kloremi, ngase është efikas 

dhe i lirë. 

Kloremi i ujit mund të kryhet me klor të gaztë ose me komponime të hipoklorit.Efekti 

baktericid arrihet gjatë kloremitë të ujit dhe varet prej sasisë të reagensit të shtuar dhe 

kohëzgjatjes së veprimit të sajë. 

Kloremi i ujit me klor eliminues kryhet për kohë të shkurtë (2Min), gjatë pH = 7. Vjen deri te 

hidroliza dhe formohet acidi hipoklorik HCIO. Ajo në mënyrë fotonike shpërndahet, duke 

dhënë oksigjen.Ai i asgjëson mikroorganizmat (dhe i oksidon përzierjet organike). 

I shmangemi aplikimi të klorit për shkak të vështirësive që krijohen gjatë dozimit të tij. 

Prandaj sot më shumë shfrytëzohen komponimet hipoklorik që e japin efektin e njëjtë gjatë 

pastrimit të ujit si klor elementar. Komponimi hipoklorik i përdorur më shpesh është 

Ca(ClO)2. në mjedisin neutral ose bazik dhe në prezencë të CO2 në ujë, fitohet reaksioni 

vijues: 

Oksigjeni i liruar ka veprim baktericid.  
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Pas klorimit klori tepricë, varësisht nga përmbajtja e tyre në ujin për pije, mund të largohet 

nëpërmjet rrugës së aeracionit (ajrosjes), nëse përmbajtja e klorit deri 0,5 mg/l në ujin e 

pastruar. Nëse papë ai gjendet në sasi më të mëdha, largohet me veprimin e ujit me reagens 

përkatës (SO2 sulfat natriumi) ose prapë uji filtrohet përmes karbonit aktiv.Karboni aktiv, 

krahas asaj që e absorbon klorin e tepërt, e largon edhe erën e pakëndshme prej tij. 

Pastrimi i ujit për pije me ozonim kryhet me ndihmën e ozon
10

, i cili fitohet me aparate të 

posaçme-ozonorizator. Në veprimin e tensionit të lartë elektrikë së pari krijohet oksigjen 

nascent, kurse pastaj ozon: 

Ozoni është modifikim alotropik të oksigjenit (Ɉ3) Ozoni vendoset në ujë dhe shpërndahet në 

oksigjenin molekular dhe atomar.Oksigjeni atomar ka veprim baktericid, kurse molekulari 

absorbohet në ujë, me çka e përmirëson shijen e tij. 

Ozonimi është procedurë mjaftë efikase për pastrimin e ujit për pije, meqenëse me të uji 

lirohet prej baktereve prezente deri më 98%.Sot në botë përdoret në vendet që kanë rrymë të 

lirë elektrike, sepse për fitimin e ozonit (për ozonim) është e nevojshme sasi e madhe e 

rrymës elektrike. 

 

 

1.5 Uji industrial 

 

Me zhvillimin e prodhimit industrial nevojat për ujë prej ditës në ditë janë më të mëdha.Uji 

në proceset teknologjike përdoret për prodhimin e avullit teknologjik, për ftohje, tretje, 

‘’shpëlarje’’, si lëndë e parë themelore ose ndihmëse ose, nga ana tjetër, për mbajtjen e 

higjienës në repartet prodhuese. Varësisht nga dedikimi, uji industrial duhet të përmbush 

kushte të caktuara.Gjithsesi, nuk mund të përfshihen të gjitha rastet ku ai zbatohet, por t’i 

përcjellim ato kryesoret. 

Për ftohje në industri përdoret sasi e madhe e ujit.Shumë shpesh ai nuk vjen në kontakt direkt 

me materialet e prodhimit, por për shkak të mbrojtjes të mureve të aparateve që ftohen, duhet 

të përpunohet.Prej tij lirohen përzierjet, kripërat e hekurit dhe manganit, algat dhe fortësia 

karbonate (më vonë do të shpjegohet). Procedura zgjidhet varësisht prej kualitetit të ujit në 

disponim, mënyrës së ftohjes dhe faktit se athua do të përdoret njëherë ose do të riciklohet. 
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Uji për avujt në kazan i nënshtrohet përpunimit të veçantë. Ajo përcaktohet varësisht nga 

presioni në të cilin punon kazani, si dhe për dedikimin e avullit. Për çdo rast, ky ujë nuk 

guxon të vepron në mënyrë të ndryshkur.  

Veprimi i korrozuar i ujit është shkaktuar prej acideve të lira, karbon dyoksidit (karbonit (IV) 

oksidit) dhe prej oksigjenit.Uji për kazanët nuk guxon të formon ‘’gur’’’.Formimin e gurit të 

kazanit sjell deri te humbja e nxehtësisë dhe e rritë shpenzimin e karburantit.pH = 7-9,5 i tij, 

që do të thotë basen i dobët, kurse nuk guxon të shkakton as shkumë. 

Në industrinë e tekstilit dhe të lëkurës, ku shfrytëzohet detergjenti dhe sapuni, uji patjetër 

duhet të jetë pa prezencën e kripës së magneziumit dhe kalciumit, me çka zvogëlohet 

harxhimi i detergjentit dhe sapunit, kurse rritet efikasiteti i tyre gjatë larjes. 

Uji për këto industri, si dhe për fotografim, i nënshtrohet kritereve të ashpra, sepse prezenca e 

joneve të caktuara e pamundëson ngjyrosjen.Megjithatë, kripërat e hekurit dhe manganit 

shkaktojnë shenja në prodhimet finale, me çka zvogëlohet kualiteti i tyre. 

Uji i dedikuar për industrinë për prodhimin e spiritusit, tharmit, alkoolit dhe pijeve 

joalkoolike, birra dhe në përgjithësi të themi në industrinë ushqimore, duhet të jetë krejtësisht 

i pastër dhe të përgjigjet kushteve të ujit për pije, të jetë i butë dhe i pastër në aspektin 

mikrobiologjikë, sepse është lëndë kryesore. 

 Uji në industrinë e prodhimit të sheqerit duhet të përmban sa më pakë kripëra, për shkak se 

ato e pengojnë kristalizimin e sheqerit, që në procesin teknologjik mbetët në bluarjet 

 

1.6 Fortësia e ujit 

 

Fortësia e ujit paraqitet si rezultat i kripërave prezentë.Sipas përmbajtjeve të kripërave në ujë, 

dallojmë tri lloje të fortësisë: fortësi të përhershme ose jo karbonate, fortësi karbonate ose e 

përkohshme dhe fortësi e tërësishme. 

Fortësinë e përhershme (jo karbonate) të ujit e përbëjnë kripërat e sulfatmagneziumit 

(MgSO4), klorid magneziumit (MgCl2) dhe sulfat kalciumit (CaSO4), që me nxehjen e ujit 

nuk shtresohen, por mbesin të tretura në të dhe vështirë largohen. 
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Fortësinë e përkohshme (karbonate) i përbën bikarbonatet e tretshme nga 

kalciumi[Ca(HCO3)2] dhe magneziumi [Mg(HCO3)2] i ujit. 

Fortësia e tërësishme (jo karbonate) është shuma e fortësisë jo karbonate dhekarbonate të 

ujit. Fortësia e ujit shprehet në shkallë. Ekziston shkalla gjermane (H
o
), angleze (A

o
), 

franceze (F
o
) dhe amerikane që ndërmjet veti dallohen. 

Sipas fortësisë, uji klasifikohet në disa klasë: 

 Uji shumë i butë me 0-4 N
o
 

 Uji i butë me 4-8 N
o
 

 Uji mesatarisht i fortë me 8-12 N
o
 

 Uji mjaftë i rëndë me 12-18 N
o
 

 Uji i fortë me 18-30 N
o
 

 Uji shumë i fortë >30 N
o
 

Për nevojat e industrisë uji zbutet nëse ka më shumë se 6 N
o (% e kriprave alkalino toksore )

. 

 

 

1.7 Uji Fundërrirë 

 

Pas shfrytëzimit të ujit në vendbanimet dhe industri uji në vete përmban numër të madh të 

papastërtive (ndotësve).Disa prej tyre janë të rrezikshme për shëndetin e njerëzve, d.m.th., për 

botën bimore dhe shtazore në lumenj, liqenedhe oqeane, ku derdhen ujerat e këtillë. 

Uji i shfrytëzuar i qytetit mesatarisht përmban 0,10- 0,15% përzierje të ndryshme –

tëndotësve. Ato janë suspenduar gjatë tretjes.Më së paku 60% të tyre ka natyrë 

organike.Rrjedhin prej ushqimit, sapunëve, detergjenteve, yndyrave, kripërave, kurse para 

sëgjithash NaCl, fekalet, numrit të madh të baktereve të ndryshme, argjilës, rërës, 

mbeturinave bimore (gjethe etj).  

Problem i veçantë janë ndotjet që vijnë prej spitaleve, klinikave, garazheve, 

laboratorit.Përbërja e ujit të shfrytëzuar në industri është shumë indryshëm, varësisht prej 

nga rrjedh.Përmban acide, kripëra, cianide toksike.Uji i përdorur në fabrikat e sheqerit, 

lëkurës, celulozës, tekstilit, përmban substanca që krijojnë helme. 
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Problemi me ujin e shfrytëzuar nuk është i ri. Kohë të gjatë, mbeturinat e ujit mblidheshin 

dhe lëshoheshin në lumin më të afërt, liqen ose akumulacion tjetër, me sistemin e gypave 

(kanalizimit), duke ja lënë natyrës që t’i pastrojë, duke e shfrytëzuar oksigjenin që është i 

tretur në ujë. Punën e kanë vazhduar mikroorganizmat prezent, që i mineralizojnë mbeturinat 

e sjella, duke i sjellë deri te substanca jo organike. 

Por, me zhvillimin e industrisë dhe koncentrimin e popullsisë në qytete, bëhet e qartë se është 

e domosdoshme të mbrohet mjedisi jetësor. Sot problemi zgjidhet me rregullativë ligjore, që 

nuk do të thotë se edhe më tutje nuk është prezent. 

Sipas Ligjit për mbrojtjen e ujërave, ujë i ndotur në kuptimin më të gjerë të fjalës, është çdo 

ujë i shfrytëzuar për të cilin kishte nevojë.Gjatë shfrytëzimit ai i ndryshon vetitë e tij nga 

aspekti fizikë, kimik ose biologjik. Uji i ndotur praktikisht klasifikohet në: 

Të qytetit (nga rrjeti i kanalizimit) dhe 

Industrial (i cili më tutje ndahet në të ndotur me ndotës organik ose joorganik). Uji indotur 

para se të lëshohet në ujëra natyror domosdo të pastrohet, sepse bën ndotjen e ujërave 

ekologjik të pastër dhe shkakton vdekjen e botës bimore dhe shtazore në të 

 

 

1.8  Metodat e pastrimit të mbeturinave ujore 

Përpunimi i ujërave të ndotura dhe mënyra si do të kryhet varet nga shkalla e ndotjes së tyre. 

Ndotja përcaktohet me metoda analitike në laboratorit, me të cilat paraqitet ndotja e 

përgjithshme organike, sasia e materieve të suspenduare dhe tretura, sasia dhe materiet 

minerale, metalet e rënda, alkaliteti, d.m.th., thartësira e ujit etj.Metodat për pastrimin e 

ujërave të ndotura mund të jenë:  

Metodat fiziko-mekanike janë më të lira. Nuk kërkojnë aparate dhe reagensë, që dotë thotë 

nuk shpenzohen mjete. Reduktohen në shtresimin- dekantacion dhe filtrim.Mund të përdorin 

basene, por edhe gypa dhe kanale.Kohë pas kohe nga sipërfaqja largohen materiet më të lehta 

që notojnë (yndyra, derivate të naftës).Procedurat më shpesh kombinohen dhe zmadhohet 

efikasiteti.Për shembull, me rrjetë ndalen copat e mëdha (krënde, letra dhe të ngjashme), 

kurse shtresohet rëra, gurësit etje.Materiet organike të veçanta digjen ose bluhen, kurse mika 

përpunohet në mënyrë biologjike. 
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Metodat kimike, gjithashtu, realizohen me kombinim.Me shtimin e sulfat hekurit (III),klorid 

hekuri (III) ose sulfat aluminiumi shkaktohet koagulimi. Koagulati nga hidroksidet e krijuara 

do të tërheq pjesë të madhe nga materiali organik. Llumi i tillë pastaj do të përpunohet me 

procedurë përkatëse. 

Ujërat industrial përpunohen me procedurë që varet nga përmbajtja.Kështu munden acidet të 

neutralizohen, të kryhet oksidimi i përzierjeve dhe të ngjashme. 

Metodat biologjike janë më efikaset. Synohet të shkaktohet ose animohet procesinatyror kur 

mikroorganizmat nga uji i ndotur do të bëjnë ndarje të ndotësve organik në gazra të thjeshtë, 

lëngje ose në substanca të forta, pa veprim të dëmshëm. Sipas nevojës shtohen materie 

minerale (azotike, fosforike) që u janë të domosdoshme.Përgjithësisht, proceset mund të jenë 

aerobe ose anaerobe. 

Në proceset aerobe uji ajroset me ajër, kurse shtohet edhe llum aktiv, që është ruajtur nga 

pastrimi i mëparshëm, për shkak të përmbajtjeve mikroorganike që shpejtë shumohen.Më 

shpesh, faza e fundit në pastrim është kloremi. 

Llumi thahet dhe bluhet, kurse përpunimi i tillë mund të plasohet si prodhim anësor-plehra 

ose digjet. 

Ekziston mundësia që të derdhet nëpër fusha ose nëpër ujdhesa të pabanuara, ku ngadalë 

pastrohet përmes rrugës natyrore.Një metodë bashkëkohore e pastrimit aerob është me filtra 

biologjik.Ato përbëhen prej gurit të thyer ose zgjyrës nga furrat metalurgjike, të cilave me 

kohë u krijohet shtresa xhelatine nga mikroorganizmat aerob. 

Me procese anaerobe përpunohet llumi i fituar (nga pastrimet që tanimë shqyrtuam).Në 

rezervuar të posaçëm mbledhim myshk ‘’fermenton’’ nën veprimin e mikroorganizmave 

anaerob, kurse krijohen gazra (CH4, CO2, H2, N2) që munden të përdoren në mënyrë lokale si 

karburante.Është fakt se nuk munden të paraqiten të gjitha procedurat e përshtatshme për 

përpunimin e ujërave të ndotura të industrisë, sepse për të duhet të njihet përmbajtja e tyre. 

Shumë shpesh ekziston nevoja nga procedura specifike.Prandaj zgjidhje më e përshtatshme 

janë repartet prodhuese ta përpunojnë ujin e ‘’tyre’’ të ndotur, që është obligim ligjor.Nga ana 

tjetër, industria gjithnjë e më shumë orientohet në prodhimin që në aspektin ekologjik nuk 

është i dëmshëm.Shembull për këtë është industria e detergjenteve. Deri para do kohe 

koncentrimi i detergjenteve në ujërat e ndotura ishte aq i madh sa ajo shkumonte, kurse 
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ndarja e tyre është e vështirë dhe e shtrenjtë. Sot jemi dëshmitar se detergjentet bashkëkohore 

nuk përmbajnë ndotës ekologjik ose ato janë reduktuar në masën më të vogël. 

 

1.9 Kërkesat indusriale për cilësinë e ujit 

Industria ushqimore ka kerkesa shumë të rrepta për cilësinë e ujit që përdoret për proceset e 

prodhimit dhe të përpunimit të ushqimeve. Këto kërkesa përcaktohen nga: Normat 

shëndetësore të percaktuara qartë në standarde dhe rregullore: 

- të mos përmbajë mikroorganizma që shkaktojnë sëmundje si të dizanterisë, tifos, 

kolerës etj. 

- të mos përmbajë substanca helmuese me veprim të shpejtë ose të ngadaltë, të cilat 

përbëjnë rrezik për jetën e njeriut, siç janë metalet e rënda: As, Pb, Cu, etj.  

- Këto kërkesa përcaktohen në kartën teknologjike, që përbën dokumentacionin teknik 

të nevojshëm për funksionimin me efektivitet të njësisë industriale dhe që garanton 

cilësinë e prodhimit të gatshëm. Sipas regjimit teknologjik: 

Perdorimet : 

Uji që përdoret për prodhimin e avullit me trysni deri në 15 bar duhet të ketë fortësi të 

përgjithshme jo më tepër se 0.2 mg-nj/l. Ndërsa për prodhimin e avullit me trysni më të lartë 

se 100 bar, fortësia e përgjithshme e ujit nuk duhet të kalojë 0.004 mg-nj\l,si dhe duhet të 

përmbajë oksigjen të tretur. 
 

 Uji që përdoret për ekstraktimin e saharozit nga fetat e panxharit nuk duhet të ketë 

fortësi të përgjithshme mbi 6 mg-nj\l,në të kundërt gypat e nxehjes së shurupit vishen në 

fundërresë. 
 

 Uji që përdoret në makinat larëse të ambalazheve prej qelqi duhet të jetë i butë që 

efektiviteti lëndës larëse të jetë sa më optimal. 
 

 Në industrine e konservave duhet përdorur uji i butë sepse kriprat e metaleve alkalino-

tokësore veprojnë me lëndët pektinike të fruta-perimeve, duke përftuar lëndë të patretshme. 

Për pasojë dëmtohen cilësitë e prodhimit të gatshëm. 
 

 Në industrinë e prodhimit të sheqerit, uji patjetër duhet të jetë i butë, sepse prania e 

joneve Ca
2+

 vështirëson kristalizimin e sheqerit. 
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 Në industrinë e prodhimit të birrës, cilësia dhe tipi i saj varet në mënyrë të ndjeshme 

nga përmbajtja e kripërave minerale ne ujin që përdoret për tretjen e maltit. 

Papastertëitë kimike që shoqërojnë ujin mund të veprojnë drejtpërdrejt me metalin ose mund 

të veçohen si smerç. 

Detyrë: 

Në një enë ‘’ndotë’’ sasi uji të mjaftueshëm (për shembull 300 cm
3
) me disa kripëra të 

laboratorit të shkollës që në të njëjtën kohë do ta ngjyrosin ujin. Pastaj vendosë aparatura prej 

disa hinkave dhe enëve të radhitura njëra mbi tjetrën, duke i përdorur mjetet laboratorike. Në 

hinkat vendos nga një copë filtër -letër, kurse në çdonjërën vendos nga disa gram 

zeolit.Mundëso që uji nga ena më e lartë (1), të rrjedh në hinkën (1) me zeolit, prej kësaj të 

mblidhet në enën 2 dhe prej saj të rrjedhë në hinkën 2 etj. Uji në enën e fundit do të jetë 

plotësisht i pangjyrë, por edhe i pastër që mund të argumentosh me voltmetër (ngase uji i 

pastër nuk është elektrolit). 

 Cilat janë metodat e pastrimit të ujit për pije? 

 Cila është matja themelore për vlerësimin e kualitetit të ujit industrial? 

 Cilat janë anët pozitive, e cilat negative të procedurave për zbutjen e ujit? 

 Mendo dhe komento shfrytëzimin e ujit nga aspekti i ekologjisë? 

 Çfarë nënkupton me terminin ‘’uji i pastër i ndotur 

 Ç’përfundime mund të nxirrni nëse në ujë vërtetohet prania e: 

 Klasifikoni ujërat sipas shkallës së fortësisë të shprehur në: 
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RM2 : Nxënësi përshkruan rëndësinë dhe llojet e ambalazheve në 

industritë ushqimore 

 

  Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

 

2.1 Historiku i ambalazhimit 

 

 Njeriu konsumon ushqime te ndryshme te cilat e kanë prejardhjen nga kafshë, bimë etj.Gjith

ashtu dhe nga produktet që përgatiten duke përdorur si lëndë të para ato ushqime qe 

u permenden me sipër.  

Të gjithë këto organizma ndjekin një cikël jetësor derisa kthhehen nëushqim. Shumë faktorë 

ndikojnë në procesin jeteësorë tërësisht ose pjeserisht. Këtu nderthurentemperatura e 

ambjemit, lageshtia,etj. Humbja e konlrollit të njerit prej këtyre faktorëve ndikojnënë cilësinë 

e ushqimit. Shumë ushqime trajtohen artificialisht për qellim ruajtjen.  

Qëllimi kryesori trajtimit është jetëgjatesia e cilësisë së ushqimit nga lënda e parë në duart 

ekonsumatorit. Teknologjia ne formen e tharjes, gatimit, ngrohjes, ngrirjes, pasterizimit, 

sterilizimit dhe ambalazhimit janë hallkat kryesore në industrinë ushqimore.Funksioni bazë I 

ambalazhimit është identifikimi ,ruajtja, transportimi I tij nëpër te gjithësistemin e 

shpërndarjes duke ruajtur te gjitha veçorit e tij (shija, era, cilesia etj) deri tek përdoruesi. Pra 

ambalazhi është një lidhje e rëmdësishme midis prodhuesit dhe konsumatorit.Ambalazhimi 

nuk shton asnjë veçori tek prdoukti që përmban, por ai shërben vetëm përtë ruajtur cilësinë 

dhe mbrojtur produktin ushqimor nga gjdo dëmtim fizik.  

Kostoja e ambalazhimit është kriteri i vetëm për suksesin e procesit të ambalazhimit, 

kështu,sigurimi I riciklueshmërisë së ambalazhit është një kusht për uljen e kostos së 

produktit.   

Në ditët e sotëme, materialet e reja dhe teknologji më të përparuara për ambalazhimin janë bë

rë pjesë e industris ushqimore. Këtu futen ambalazhimet në formë qesesh(retortable,packakin

g), ambalazhim nën vakum etj. 

 

- të shpjegojë rolin dhe rëndësinë e ambalazhimit te prodhimeve ushqimore;  

- të tegojë llojet e ambalazheve sipas kërkesave te prodhimit. 

- të përshkruajë mënyrat e ambalazhimit të prodhimeve ushqimore 

- të tregojë kërkesat dhe kontrollin e ambalazheve qe përdorën në industritë ushqimore; 
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Edhe pse historia e ruajtjes së ushqimit daton shumë shekuj më parë,Nikolas Appertnjihet si i 

pari shkenctar i cili u mor me ruajtjen e produkteve ushqimore me metoden e nxehtesisduke i 

tharë produktet ushqimore në temperatura të larta me qëllim të zgjatjes 

sëqëndrueshmëris.Nga 1809, Appert kishte pasur sukses në ruajtjen e disa ushqimeve në enë 

qelqi,Appert mori çmime të ndryshme nga qeveria franceze,për këtë metod të ruajtjes së 

produkteveushqimore.Kaluan gati 50 vite deri sa erdhi shkenctar i njohur Louis Pasteur i cili 

zbuloi seorigjina e prishjes së ushqimit ishte rritja e mikroorganizmave. Louis Pasteur zbuloi 

nje metodshumë efikase te zhdukjes se mikroorganizmave i cili e emertoj si 

pasterizim.Kaluan disa vite dhe askush më nuk u mor me këtë problematikë,mirpo pas disa 

vitevedolën dy emra të rinjë të kësaj problematike të cilët ishin Prescott dhe Underëood, ku 

pas disahulumtimeve arrijnë deri në një metod më e re e ruajtjes së produkteve ushqimore 

tëkonzervuara.  

Në 200 vitet e fundit kemi evoluim të paketimeve nga të qënit një enë për produktin,përtu 

bërënjë element i rëndësishëm i dizajnit të përgjithshëm të produktit - për shembull ,zgjatja e 

afatitnga paketimi domateve në ketqap në shishe qelqi apo në pvc. 

Kërkesat ushtarake kanë ndihmuar për të përshpejtuar disa zhvillime kryesore 

të paketimit ,këtu përfshihet shpikja e kontenjerëve për ruajtjen e produkteve ushqimore e cila

 u përdor në Francë,e sidomos për ushtrinë franceze, dhe kështu u rrit përdorimi 

i  kontejnerëve përruajtjen e djathit,qumështit,etj në të gjith territorin e Francës.  

Për shkak të mungesës sëllamarinës për kanaçe çeliku gjatë Luftës së Parë Botërore kjo 

metod mori hovë te gjerë nëaplikim përshkak të kostos më të ulët dhe përshkak të mungesës 

së lëndës së parë përambalazhe.Rritja e kërkesës për ushqime të paketuara dhe të paketuara të 

ushqimit që nga lufta edytë botërore është shumë e madhe dhe u rritë në 

mënyrë dramatike gama e materialeve dhe pakove të përdorura të pijeve dhe ushqimit.Gjatë 

Luftës së Dytë Botërore, për dallim nga Franca, Amerika filloj prodhimin ekontejnerëve 

aerosol që filluan së përdoruri nga ushtria amerikane. 

Përkufizimi i ambalazhimit: Vështërsia në përcaktimin e përkufizimin e ambalazhit vjen si 

rezultat I shumë faktorëveqë ndikojn drejtpërdrejt në teknologjin e prodhimit të tijë.  Duke ju 

referuarstandarteveindustriale për sa i përket përkufizimit për ambalazhimin është përcaktuar 

si një teknikëpër tëpërdorurmateriale si mbajtës të përshtatshëm për ushqimin me qëllim 

mbrojtjen dhej ruajtjen e cilësissë tij gjatë trnasportimit e magazinimit deri në duart e 

konsumatorit.Kemi tri lloje ambalazhi:1)Ambalazh parësor.2) Ambalazh i brendëshëm.3) 

Ambalazh i jashtëm. 
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2.2 Funksionet e ambalazhimit 

 

Ambalazhimi duhet ti plotësoj disa funksione të ndryshme: 

 Mbrojtja dhe ruajtja e produkteve ushqimore-  

 Ambalazhimi duhet të mbrojë produktetushqimore nga dëmtimet e ndryshme mekanike dhe 

kimike të shkaktuara nga agjentët tëndryshëm klimaterikë gjatë shpërndrajes dhe përdorimit. 

 

 Komunikimi midis prodhuesit dhe konsumatorit  

-Të gjitha ambalazhimet duhet që tëinformojnë jo vetëm për përmbajtjen e ingredientëve të 

ushqimeve që ato përmbajnë, por edhe tëndihmojn në shitjen e tyre. 

 

 Mekanizmi i përpunimit të ushqimeve-  

Shumica e konzervave mbushen,mbyllen 

dhe përpunohen me makineri menjë prodhimtari shumë të lartë(deri 1000 ose më shumë copa

 nëminut). Për këtë makineri të procesit të paketimit duhet që të funksionojn mesa më pakë 

ndalimetë cilat ulin prodhimtarinë dhe redimentin si dhe rrisin humbjet e ndryshme. 

 

 Përshtatshmëria/Konvenienca-  

 Një ambalazh përkufizohet si I përshtatshëm kur ai mundë tëhapet (të hapet dhe të mbyllet sa 

herë që është e nevojshme), ruhet dhe paspërdorimit të ushqimitnë të, mundë të riciklohet 

lehtësisht. 

 

 

2.3 Roli i ambalazheve në rritjen e furnizimit me ushqim 

 

Kërkesa konsumatorëve për ushqime dhe pije të paketuara vazhdon të rritet në vendet 

ezhvilluara dhe një rritje të popullsisë. Ky trend konsumi është duke u reflektuar në vendet 

nëzhvillim dhe në vendet më pak të zhvilluara që përjetojnë urbanizimë të shpejtë. Në 

përgjigje tëndryshimit të jetesës të konsumatorit grupe të mëdha të shitjes me pakicë i ka 

shtyrë industritë eushqimit të evoluojnë.Një përzierje shumë konkurrues e logjistikes tregtare, 

marketingut dheekspertizës së shërbimit të klientit, të gjitha janë të varura në cilësisinë 

ambalazheve. 
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Ambalazhimi i produkteve ka mundësuar rritjen e furnizimit me ushqim pothuajse në tëgjith 

globin kjo mënyrë e furnizimit me ushqim është metoda më e mira e mundëshme efurnizimit 

me ushqim në zonat e krizës në regjione të ndryshme në glob sepse ambalzhi Imundëson 

kompaksi produktetit pastaj i siguron pastërti si dhe më e rëndësishmjaqëndrueshmëri në 

afate më tëgjata kohore,prandaj industrit ushqimore kanë arritur të bëjnëndryshime të mëdha 

në avancimin e ambalazheve duke mos patur efekte anësore përkonsumatorin,kjo e ka shtyr 

edhe konkurrencen në prodhimin e ambalazheve në të gjithë botenduke e ditur se sot njësasi e 

konsiderueshme e produkteve ushqimore dhe pijeve jan te paketuaradhe të konzervuara pa 

marr parasysh na kartoni apo qelqi,pvc etj. 

 

2.4 Materialet që përdoren në ambalazhim 

Materialet kryesore të përdoruranë ambalazhimin e ditëve tona janë:a)Letra b) Qelqi c) 

Çeliku d) Alumini e) Plastika f)Druri 

Letra Në kohët e sotme letra përbën rreth 39% të numrit të ambalazheve. Disa ngaava

ntazhet e ofruara nga letra janë:1.Letra mundë të prodhohet në cilësi të ndryshme dhe të 

marrë lehtësisht forma tëndryshme.2.Mundë të përgatitet me aftësi të ndryshme të pengimit 

ose lejimit të dritës.3.Ruan karkateristikat esajë për një kufij të gjërë të ndryshimit të 

temperaturës.4.Letra është e riciklueshme. 

Qelqi-Përdoret për prodhimin e rreth 10% të ambalazheve të cilat në bazë të peshës 

sërëndë të qelqit përbëjnë rreth 31% të peshës së ambalazheve. 

 Kështu ambalazhet e qelqit janëmjaft të rënda krahasuar me ambalazhet e tjera. 

Vetit pozitive të qelqit janë qelqi ështëtransparent por mundë të ngjyroset në varësi 

të destiancionit të ambalazhimit,është kimikishtinert ndaj përbëersëve të ushqimeve dhe 

kontaminantëve të jashtëm është rezistent ndaj shtypjesetj. 

Çeliku-Sot Qeliku së bashku me aluminin (ambalazhet metalike përbëjnë rreth 21 

% tëambalazheve me një peshë rreth 9% ndaj peshës së përgjithëshme të tyre. Disa veçori 

pozitive tëkëtyre ambalazheve janë: Kontinierët prej qeliku janë mjaft të fortë dhe të 

rezistueshëm përtransportimin në distanca të mëdha të produkteve të ndryshme,fabrikohen 

lehtësisht, mund të duroj procese termike dhe një kufi mjaftë të gjërë temperaturash,është i 

papërshkrushëm ndajdritës dhe lagështis,dhe mund të riciklohet etj. 

Alumini -Si pjesë e ambalazheve metalike alumini ofron shumë veti të dobishme. 

Disanga këto veti janë: është i lehtë, i papërshkrueshëm nga drita dhe lagështia, mundë të 
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kombinohetme letrën ose plastikat duke dhënë ambalazhe me shumë shtresa,mundë të 

riciklohet etj. 

Plastika -Materialet plastika përbëjnë rreth 26% të ambalazhimeve.  

Lëndët kryesore plastike janë: PVC, Polistirenet dhe polipropileni 

Avantazhet që ofrojn ambalazhet plastike janë: janë të lehta, janë rezistente ndaj lagështis dhe  

gazrave, janë të qëndrushme ndaj baktereve dhe mykut etj. 

Druri- në kohët e sotme pesha e tij si ambalazhues është mjaft e kufizuar-rreth 4% 

tëambalazheve. Disa veti të drurit si ambalazh janë: rezistenca ndaj forcave graduale ose 

tëmenjëhershme të shtypjes,përkuljes,përdredhjes etj. 

 

 

2.5 Ambalazhimi dhe mjedisi 

 

Ambalazhimi është bërë një proces tekno-ekonomik i rëndësishem në shpërndarjen eushqimit 

me qëllim reduktimin e çmimite ndërkohë rritjen e e perfitimeve.Shoqëria ose më sakt 

konsumatori përcakton nevojat dhe industrit e prodhimit teushqimit, transportuesit, 

menagjeret e shitjeve, perpiqen te plotesojnë sa më mirë keto nevoja.Kritika të mëdha janë 

bërë nga shumë ambientalist dhe ekologjistë për konceptin e paketimit.Fokusimi i kritikave 

ka te bëjë me : 

1) Elektricitetin 

2) Lëndën e pare 

3) Riciklimin e paketimit 

Prodhimi i ambalazheve për konfeksionimin e produkteve ushqimorë, po i nënshtrohet 

presioneve të vazhdueshme të ekologjistëve sikurse dhe legjislacionit të ri, në funksion të 

higjienës dhe mjedisitNisur nga problemet e mbrojtjes së mjedisit, kursimin e burimeve 

natyrore dhe energjetike sikurse dhe për kushtet e veçanta që kërkohen për ambalazhimin, 

magazinimin e transportin e produkteve ushqimore, ekziston sot një shumëllojshmëri 

ambalazhesh të produkteve në qelq, letër, plastikë, tekstil, dru dhe metal. Vlerësimi i këtij 

problemi, ka çuar në arritjet e sotme të industrisë për prodhimin e ambalazheve tepër të 

sofistikuar, higjienikë dhe tërheqës për konsumatorët. 

 Konkurrenca dhe standardet e kërkuara të ambalazheve, e bëjnë tepër të vështirë 

përzgjedhjen e tyre në përputhje me specifikat e produkteve të ndryshme industriale e 
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ushqimore. Kriteret më të rëndësishme që duhen marrë në konsideratë për këtë qëllim, 

veçanërisht për produktet ushqimore, janë: –  Kushtet e ambientit në momentin e magazinimit 

dhe gjatë transportit të tyre (vlerat e lagështisë, ndriçimi, ndryshimet e temperaturës, 

përshkueshmëria e avujve të ujit dhe oksigjenit sikurse dhe papërshkueshmëria e substancave 

dhe aromave). 

 – Qëndrueshmëria e nevojshme ndaj goditjeve mekanike dhe streseve ambientale. 

 – Pajtueshmëria e përbërjes së materialit ambalazhues me produktin përkatës (të mos ketë 

ndërveprim kimik, deformues dhe që të migrojë aroma apo kimikate të dëmshme në këto 

produkte).- Zbatimi i detyrimeve ligjore që lidhen me mbrojtjen e higjienës së produkteve në 

momentin e ambalazhimit si: pasterizimi, sterilizimi, irradiacioni etj., i ambalazheve sikurse 

dhe detyrime të tjera ligjore për prodhimin e përdorimin e tyre në përputhje me direktivat e 

BE-së për marketingun, riciklimin dhe ripërdorimin. Ambalazhet duhet të jenë lehtësisht të 

identifikueshme, të manovrueshme, të markueshëm e të etiketueshëm, të hapen kollaj, të kenë 

volume të përshtatshme përdorimi dhe etikë në paraqitje.  Sipas përdorimit të tyre ushqimor, 

të jenë rezistentë ndaj temperaturës së ambientit, mikrovalëve, furnelës së thjeshtë apo ndaj 

depërtimit të ajrit dhe lagështisë. Kështu, nëse oksidimi i yndyrërave është faktor kufizues në 

konservimin e produkteve ushqimore, duhet përzgjedhur një ambalazh hermetik ndaj 

oksigjenit. 

 

 

2.6 Kërkesat dhe kontrolli i ambalazheve 

 

Meqenëse ambalazhimi radhitet ndërmjet procesit të prodhimit dhe atij të trajtimit të 

produktit të gatshëm, kuptohet, se këta dy të fundit parashtrojnë kërkesa të posaçme ndaj tij. 

Nga përmbushja me rreptësi e kërkesave të dyanshme varet në mnyrë të theksuar konkurenca 

e produktit në treg. Prandaj, siç  kontrollohet me rreptësi edhe cilësia e ambalzhuar, në 

përputhje me standartet e vendosura. 

Nga pikëpamja mekanike, ambalazhi duhet të garantojë qëndrueshmërinë në goditje, 

përkulje, tërheqje dhe fërkim. 
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Për nga vetitë fiziko-kimike kërkohet që të mos jenë higroskopik, t’i qëndrojnë temperaturave 

të sterilizimit, mjedisit të produktit që ambalazhohet, kushteve atmosferike (lagështirës, 

oksigjenit të ajrit, dritës etj.), të shpërbëhët lehtë kur është i destinuar për t’u flakur. 

Ata duhet të jenë të qëndrueshëm, të mos veprojnë me acidet, bazat, vajrat, tretësirat, lëndët 

pektinike etj. Kur nuk e plotësojnë këtë kërkesë, si pasojë e reaksioneve kimike që 

zhvillohen, ato mund të dëmtohen, të shpohen, brehen, etj. 

Nga pikëpamja ekonomike kërkohet që në rradhë të parë të jenë të lirë. Gjithashtu kërkohet 

të jenë të lehtë dhe të volitshëm në paketim, që të mos rëndohet kostoja e transportit. Në 

industrinë ushqimore ka ambalazhe të cilat grumbulohen dhe përdoren. Për këtë lloj 

amballazhi ka rëndësi qëndresa e tij si dhe mundësia e pastrimit (P.sh. voza, kavanoza, 

shishe, etj.). 

Përsa i takon higjenës kërkohet që të sigurohet ruajtja e produktit të ambalazhuar në kushte 

sa më të shëndetshme. Për këtë duhet siguruar zhdukja e mikrogjallesave të dëmshme për 

shëdetin e konsumatorit, dhe për procesin teknologjik përkatës. Gjithashtu, kërkohet të 

shmanget infektimi i produktit të gatshëm me mikrogjallesa të rrezikshme gjatë maganizimit. 

Kërkesa kryesore nga ana higjenike është që amballazhet të mos përmbajnë lëndë kimike të 

dëmshme, si metale të rënda (Pb, As, Hg etj.) që shkaktojnë helmime të rënda dhe nuk duhet 

të jenë mjedise që mund të infektojnë me mikrobe produktin e gatshëm ushqimor. 

 

Përsa i përket marketingut kërkohet që së pari të jetë i volitshëm në përdorim, p.sh. konservat 

që mund të konsumohen direkt (qumësht i pasterizuar si dhe lëngjet e frutave të ambalazhuar 

në kuti kartoni, konservat e mishit dhe peshkut të pajisura me çelës për t’u hapur etj.). 

Zakonisht parapëlqehen ambalazhet me ngjyra dhe forma jo të zakonta, të cilat vëmendjen e 

konsumatorit për të blerë një produkt të një tipi të caktuar. 

Pjesë e ambalazhit është edhe etikena që e shoqëron. Në të shënohet emërtimi i produktit, 

firma që e prodhon, shpeshherë përbërja kimike në përputhje me kërkesat e standartit, masa, 

koha dhe kushtet e ruajtjes së produktit. Etiketat e ilustruara dhe me ngjyra e bëjnë më 

tërheqës produktin. Kjo ka më shumë rëndësi për produktet ushqimore për fëmijë dhe 

produktet delikatesë. Ka raste që një produkt ushqimore shoqërohet me etiketë, në të cilën 

shpjegohet mënyra e përdorimit të tij. Për pije alkoolike të veçanta si konjak, verë etj., në 

etiketë vihen edhe vlerësimet e tyre në konkurse ndërkombëtare. P.sh. Ka konjak me dy, tre, 

katër dhe pesë yje. Sa më shumë yje aq më e mirë është cilësia e konjakut 

 

 



[24] 
 

2.7 Mënyrat e ambalazhimit 

  

Produktet ushqimore ambalazhohen hermetikisht dhe johermetikisht. 

Ambalazhimi hermetik filloi të përdoret qysh me zbatimin e pasterizimit dhe të sterilizimit të 

produkteve ushqimore. Ambalazhet hermetike janë prejt qelqi, (shishe dhe kavanoza), dhe 

metalike ( teneqeje, fletë alumini etj.). 

Qelqi që shërben për përgatitjen e këtyre ambalazheve duhet të jetë i qëndrueshëm ndaj 

temperatuarve të larta, si dhe atyre të ulëta. Këtë gjë e dikton teknologjia, sepse konservat, 

menjëhere pas pasterizimit ose sterilizimit duhet të ftohen. 

Ambalazhet metalike duhet të kallajisen ose të llakohen njëtrajtësisht për të shmangur 

brejtjen, për pasojë bombazhet që mund të ndodhin. 

Kusht kryesor për ambalazhet hermetike është sigurimi i mbylljes hermetike të tyre. Në të 

kundërt në to hyn ajër, për pasojë konservat e ambalazhuara në to nuk mund të pasterizohen 

ose sterilizohen. 

Kavanozat mbyllen hermetikisht me kapak, i cili vishet nga brenda me llak dhe përreth tij 

kalon një rreth llastiku ose kauçuku. Kjo mënyrë siguron jo vetëm përputhje të plotë të grykës 

së kavanazit me kapakun, por edhe hapjes me lehtësi të konservës. Ose kur kapaku është i 

rrudhur edhe mbërthehet në grykën e kavanozit si vidha me bulonin. Shishet mbyllen 

hermetikisht nëpërmjet koronave metalike. 

Ambalazhet metalike mbyllen hermetikisht duke ngjitur kutinë me kapakun nëpërmjet qepjes 

dyfishe.Ky veprim kryhet në makina të posaçme, me të cilat janë pajisur të gjitha fabrikat e 

konservave. Llaku që përdoret për veshjen e brendshme të kutive ose dhe të kapakëve të 

kavanozave duhet të përmbush këto kërkesa: të mos përmbajë lëndë të dëmshme për 

shëndetin e njeriut (veçaniërisht plumb), t’i qëndrojë forcës goditëse, të shpërndahet 

njëtrajtësisht mbi teneqe, dhe të mos veprojë me përmbajtjen e produktit. 

Ambalazhimi johermetik përdoret për produkte të thata, si:miell, oriz, sheqer, makarona, 

fruta-perime të thata, reçel me mbi 70 % lëndë të thatë etj. Ky lloj ambalazhi nuk ndikon në 

cilësitë organoleptike të produktit. Gjithashtu, ambalazhi johermetik përdoret edhe për 

produkte që konsumohen shpejt, ose kur vendosen në frigorifer për të zgjatur afatin e ruajtjes 

së tyre, ose kur i nënshtrohen trajtimeve plotësuese, si ngrohje, valim etj. Ambalazhe të tilla 

janë shishet e qumështit ose të kosit, të cilat mbyllen me kapak prejt flete alumini, dhe që 

shërbejnë vetëm për t’i mbrojtur nga ndotja e mjedisit, bidonat prej alumini ose kauçuku, 

kutitë prejt kartoni ose dërrase. 
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RM3: Nxënësi përshkruan karakteristikat e përgjithshme të lëndëve të 

para ushqimore me prejardhje bimore (parimet e ushqimit të drejtë te 

njeriut) 

 Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

 

 

 

3.1 Përbërja kimike e lëndeve të para ushqimore 

Vlera ushqyese e prodhimeve ushqimoer varet nga përbërja dhe vetitë e lëndëve të para me 

prejardhje bimore dhe shtazore. 

 Prodhimet ushqimore përbëhen nga lagështira (uji) dhe lënda e thatë. Raporti lagështirë-

lëndë e thatë përcakton vlerën ushqyese të prodhimeve ushqimore. Në këtë vlerë lënda e thatë 

ndikon jo vetëm si sasi por edhe si cilësi, pra ka rëndësi lloji i përbërësve dhe përpjestimi i 

tyre. Në lëndën e thatë hyjnë:  

 

o Përbërja organike (karbohidrate, proteina, yndyra etj.),  

o Përbërja inorganike (kripëra minerale) dhe përbërja biologjike e biokimike 

(enzima, hormone, mikrogjalesa etj. 

 

 të shpjegojë se cila është rëndësia e drithërave në të ushqyerit e njeriut; 

 të përshkruajë klasifikimin botanik të grurit dhe të misrit; 

 të dallojë  llojet e drithërave që kultivohen në vendin tonë; 

 të përshkruajë ndërtimin dhe përbërjen kimike të kokrrës sw drithit; 

 të tregojë se cilat janë mënyrat e ruajtjes së drithërave;  

 të dallojë pwrbwrjen kimike te llojeve tw bishtajoreve, që kultivohen në vendin tonë; 

 të tregojë cilët janë bimët kryesore që përdoren për prodhimin e vajit; 

 të shpjegojë rëndësinë e bimëve vajore; 

 të tregojë përbërjen  kimike dhe vlerën  ushqyese të bimëve për prodhimin e vajit; 

 të tregojë se cilat janë bimët që përdoren për prodhimin e amidonit, sheqerit dhe alkoolit, 

llojet e tyre për secilin produkt,  rëndësinë e këtyre bimëve; 

 të tregojë se  cila është përbërja kimike dhe vlera ushqyese e bimëve që përdoren për 

prodhimin e amidonit; 

 të tregojë se cilat janë lëndët bazë që përdoren për prodhimin e birrës; 

 të tregojë se cila është rëndësia e kultivimit të kërpudhave; 

 të tregojë se cila është ndarja dhe klasifikimi i pemëve dhe perimeve; 

 të tregojë se cila është përbërja kimike e rrushit dhe vlerat ushqyese të tij; 
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3.2 Uji si përbërës i prodhimeve ushqimore 

Uji është i domosdoshëm për jetën e njeriut. Proceset fiziologjike (tretja e ushqimit, 

shkëmbimi i lëndëve, proceset e oksidimit e të reduktimit, sekretimet etj.) ne organizmin e 

njeriut kryhen në prani të ujit. Nevoja ditore për ujë, që të arrinë në 2 l, njeriu i siguron 

nëpërmjet ujit ose pijeve dhe ushqimit të përditshëm (fruta, perime, supë etj.).  

Gjdo prodhim ushqimor përmban sasi të caktuar uji (lagështira). Masa që mbetet pas largimit 

të tij quhët lëndë e thatë. 

Lagështira në prodhimet ushqimore që ka prejardhje bimore ose shtazore është dy llojesh:  

1) lagështirë e lirë ose higroskopike dhe  

2) lagështirë e lidhur ose koloidale  

Në përpunimin e prodhimeve ushqimore rëndësi ka lagështira e lirë sepse rritja e saj nxit 

proceset e frymarrjes aerobe ose anaerobe. Këto procese ndikojnë në afatin e ruajtjes së 

prodhimeve ushqimore. Psh. drithërat me 14 % lagështirë mund të ruhen për vite të tëra pa u 

prishur. Kurse drithërat me 17 % lagështirë ruhen për kohë shumë të shkurtër, dhe humbjet 

janë të mëdha. Kjo ndodh sepse intensiteti i frymarrjes në rastin e dytë rritet tri herë.  

Rritja e lagështirës përshpejton zhvillimin e proceseve fermentuese, të cilat bëhën shkak për 

prishjen e prodhimeve ushqimore.  Vlera ushqyese e prodhimeve ushqimore varet nga raporti 

ujë-lëndë e thatë.   

Kuptohet sa më shumë lëndë të thatë të përmbajë një prodhim aqë ma të madhe do ta ketë 

vlerën ushqyese. Në vlerën ushqyese ndikon jo vetëm sasia, por edhe cilësia e lëndës së thatë, 

d.m.th. lloji i përbërësve të saj. Përmbajtja e lëndës së thatë në disa prodhime ushqimore(%). 

 

Lloji i 

prodhimit 

Lagështira (në 

%) 

Lënda e thatë 

(në %) 

Lloji i 

prodhimit 

Lagështira (në 

%) 

Lënda e thatë 

(në %) 

 

Buka 

 

Frutat 

(mesatarisht) 

Perimet 

(mesatarisht) 

Fasulja e thatë 

 

Tjerrëzat 

 

40 

 

80-90 

 

65-96 

 

8.5-20 

 

12.2 

 

60 

 

9.5-23 

 

4-35 

 

80-82 

 

87.8 

 

Qumështi 

 

Djathi 

 

Gjalpi 

 

Mishi 

 

88 

 

35 

 

16-18 

 

60 

 

12 

 

65 

 

84-82 

 

40 
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Karbohidratet (Hidratet e krbonit) Karbohidratet janë përbërje organike energjipërfituese. 

Njeriu 2/3 e energjisë që i nevojitet në 24 orë i siguron nga oksidimi i karbohidrateve (nga 

oksidimi i 1 g karbohidrate përfitohen 14 kJ energji). 

*1kJ = 4.19 kkal 

Produktet ushqimore përmbajnë këto karbohidrate: amidon, maltoz, glukoz, fruktoz, sakaroz, 

laktoz, celuloza, hemiceluloza etj. Amidoni ose nisheshteja është sheqeri më i përhapur në 

produktet ushqimore, sidomos në drithëra, patate e disa fruta. Gjatë përgatitjes së bukës 

amidoni fermentohet, duke u shpërbërë fillimisht në glukoz, dhe më tej në acid laktik, etanol, 

dioksid karboni dhe ujë. Ecuria e zhvillimit të këtij fermentimi përcakton shijen dhe 

porozitetin e bukës. Amidoni në trajtë faqoli shërben për prodhimin e karameleve. 

 Maltozi ose sheqeri i drithërave (disakarid), përftohet gjatë fermentimit të brumit të 

bukës, mbirjes së elbit dhe zierjes së maltos (në fabrikat e birrës), prodhimit të alkoolit nga 

drithërat, përgatitjes së ushqimeve dietetike për fëmije, pleq e të sëmurë (sepse përvetohet 

lehtë nga organizimi). Ky proces quhet sheqerim dhe kryhet nën veprimin e enzimës ß-

amilazë. 

 Celuloza, polisakarid josheqer, gjendet në cipën e kokrrave ose të farave të drithrave. 

Kjo nuk përvetohet nga organizmi i njeriut, por në sasi të vogël (1-2 %) ndihmon tretjen e 

ushqimeve. 

 Glukozi, fruktozi, sakarozi. Glukozi gjendet në fruta dhe perime më shpesh i 

shoqëruar me fruktozen që quhet sheqeri i frutave. Kurse glukozi quhet sheqeri i rrushit. 

Ëmbëlsira e shumicës së frutave dhe perimeve i detyrohet sakarozit. Kto sheqerna kanë vlerë 

të lartë ushqyese, energjike dhe përvetohen lehtë. Sakarozi në prani të enzimeve invertazë 

dhe të acidit klorhidrik shpërbehen në glukozë dhe fruktozë. Më tej glukozi pëson 

fermentimin laktik dhe alkoolik.  

 Lakzoti, quhet sheqer i qumështit, sepse gjendet vetëm në qumësht. Në prani të 

enzimes laktaz shpërbëhet fillimisht ne glukoz e galaktoz, e më tej në acid laktik. Në këtë 

shpërbërje, që quhet fermentim laktik sepse nxiten nga bakteret laktike, mbështetet përgaditja 

e kosit, të turrshive etj. 

 Lëndët pektinike gjenden në disa fruta. Të pasura me lëndë pektinike (mbi 1%) janë 

mollat, ftonjët, kumbullat etj. 

Pektina në fruta gjendet ne tri forma: protopektinë, pektine dhe acid pektinik. 

Protopektina gjendet në frutat e papjekura. Gjatë pjekjes së tyre ajo shëndrrohet në pektinë 

(nga veprimi i enzimes protopektinazë) dhe acideve inorganike, frutat zbuten. Më tej pektina 
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nga veprimi i enzimes pektinazë dhe acideve ose bazave inorganike shpërbëhet në acid 

pektinik dhe metanol, i cili është i dëmshëm për shëndetin e njeriut (prek shqisën e të 

pamurit). Ky proces vrehet tek frutat e tejpjekura. 

 

3.3 Proteinat dhe substancat e tjera të azotuara.  

Lëndët proteinike, të quajtura shkurt proteina, janë mjaftë të përhapura në natyrë. Ato luajn 

rol të rëndësishëm në proceset jetësore.  

Proteinat janë përbërës të bërthamës e të citoplazmës së qelizës si dhe të lëngjëve 

fiziologjike, si limfës, gjakut, qumështit etj. Gjithashtu hyjnë në përbërjen e hormoneve e 

enzimeve, që janë rregullatorë të shpërbërjes së lëndëve. 

Proteinat janë një nga tri lëndët bazë të ushqimit të njeriut, roli i të cilave është kryesishtë 

fiziologjik, por dhe energjik. Nga oksidimi i 1 g proteine përfitohet energji prej 17 kJ.  

 

 

 Përmbajtja e proteineve në disa produkte me prejardhje bimore e shtazore (në %) 

 

Lloji i produktit 

 

Proteina (në %) 

 

Lloji i produktit 

 

Proteina (në %) 

 

Buka e zezë 

 

Buka e bardhë 

 

Orizi 

 

Patatja 

 

Bizelja 

 

 

9.7 

 

6.7 

 

7.5 

 

1.5 

 

24 

Djathi 

Qumështi 

Mëlçia 

Mishi i gjedhit 

Mishi i peshkut 

Veza 

 

26-36 

3.4 

19 

17 

20 

12 

 

 Lëndët proteinike ndahen në dy grupe: në proteina të thjeshta, të cilat gjatë hidrolizës 

shpërbëhën vetëm në aminoacide, dhe në proteina të përbëra të cilat ndryshe quhen edhe 
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protide. Këto gjatë hidrolizës shpërbëhën në aminoacide dhe përbërje të tjera me natyrë jo 

proteinike. 

 Vlera ushqyese e proteinave varet nga sasia dhe lloji i aminoacideve që përmban. Nga 

aminoacidet që njihen, 8 prej tyre quhen të pazavendësueshme, sepse organizmi i njeriut nuk 

është i aftë ti sintetizojë, por i merr të gatshme nga ushqimet. 

Të tilla janë: triptofani, fenilalanina, trionina, metionina, lizina, valina dhe leucina.  

 Vlera biologjike e një ushqimi varet nga sasia e aminoacideve të pazavendësueshme 

që ajo përmban. Në këtë pikëpamje prodhimet shtazore kanë vlera më të larta se sa prodhimet 

bimore. Psh. vlera biologjike e proteinave të mishit dhe të qumështit është  

100 %, e proteinave të miellit të drithrave (i grurit 40 %) është më i ulët. Shkaku është se 

proteinat e këtyre prodhimeve përmbajnë më pakë ose aspakë aminoacide të 

pazavendësueshme. Por ka edhe produkte bimore me vlerë të larte biologjike, psh. proteinat e 

patatës 79 %, të bizeles 56 % etj. 

 Proteinat më të rëndësishme janë: 

Albuminat, të cilat gjenden në serumin e gjakut, në qumësht në trajten e 

laktoalbuminës, në vezë etj. 

 Globulinat që gjenden në serumin e gjakut të shoqëruara me albuminat, në mish, në 

bimë të ndryshme, që quhen dhe globulina bimore (në bishtajore, në farat vajore, në farat e 

patatës dhe të domatës etj.).  

 Prolaminat dhe glutinat gjenden në drithëra. Gliadina gjendet në grurë dhe zeina në 

misër. 

 Bukë e mirë (e pjekur mirë dhe e shijshme) përgaditët nëse mielli i grurit përmban 

prolaminë dhe gluten. 

 Protide ose proteina të përbëra janë fosfoprotidet, të cilat në molekulën e tyre 

përmbajnë dhe acid fosforik. E tillë është kazeina (proteina kryesore e qumështit). 

 Protidet e ngjyrosura (kromoprotidet), si mioglobina që i jep ngjyrën e kuqe qelizave 

muskulore (mishit). 

 Lipoprotidet gjenden në vezë dhe në qumësht (në cipën që mbështjell kokrrizat e 

yndyrës së qumështit).  

 Nukleoprotidet gjenden në bërthamat e frutave, viruset e filtrueshme, të cilat jaë 

shkaktar të shumë sëmundjeve. 

Proteinat nga veprimi i acideve, bazave ose enzimave, të grupit proteinaza, shpërbëhën 

(hidrolizohen) në polipeptide, dipeptide dhe aminoacide. Pra nga lëndë të pa përvetueshme 

(të pashfrytëzueshme) shëndrrohen në substanca të thjeshta dhe lehtësishtë të përvetueshme. 
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Ky proces shpërbërës ndodh në aparatin tretës të organizmit të kafshëve, por edhe gjatë 

stazhionimit të mishit dhe djathit. Njeriu i merr të gatshme aminoacidet. 

Gjatë përpunimit teknologjik të prodhimeve bimore ose shtazore, proteinat e tyre trajtohen në 

temperatura të larta si: pjekja e bukës, zierja e mishit, vezëve, qumështit etj. 

Në këtë rast proteinat ç’natyrohen, dmth. humbin aftësinë për tu ripërtrirë (për tu kthyer në 

gjendjen e mëparshme). Kjo veti e proteinave shfrytëzohet në kthjellimin e lëngjëve të 

frutave dhe të perimeve.  

 

3.4 Yndyrat (Lipidet) 

Yndyrëra është përzierje e ndërlikuar e glicerideve, të cilat janë përbërje të glicerinës me 

acide lyrore të ngopura dhe të pangopura. 

Yndyrërat janë produkte tipike energjipërfituese. Nga oksidimi i 1 g lyre përfitohen 39,8 kJ 

energji, dyfishi i energjisë që përfitohet nga oksidimi i 1 g karbohidrate ose 1 g proteine. 

Ushqimi që nuk përmban sasinë dhe cilësinë e duhur të yndyrës shkakton çrregullime në 

sistemin nervor. Njeriu nuk përballon të ftohët dhe priret për sëmundje nga pamjaftushmëria 

e vitaminave A,D,E dhe K të cilat janë të tretshme në yndyrë. Kur flasim për rolin e cilësinë 

së yndyrave kemi parasysh që në racionin ditor raporti i yndyrave bimore me ato shtazore 

duhet të jetë 2/3 me 1/3. Shkaku është se yndyrërat bimore (vaji i ullirit, i lulediellit, misrit 

etj.) parandalojnë sëmundjen e artereosklerozës. 

 Përmbajtja e yndyrës në disa produkte ushqimore 

Lloji i produktit 

ushqimor 

Përmbajtja e yndyrës 

në % 

Lloji i produktit 

ushqimor 

Përmbajtja e yndyrës 

në % 

 

Vajrat (mesatarisht) 

Drithërat 

Buka e bardhë 

Fasulja 

(mesatarisht) 

Arrat,bajamet 

Perimet 

(mesatarisht) 

 

 

99 

1,5 

0,5 

1,7 

 

45 

0,2-0,5 

 

Dhjami i derrit 

Mishi i derrit 

Sallami 

Mishi i gjedhit 

Qumështi 

Gjalpi 

Djathi 

 

 

99,4 

20,6 

35-40 

8,3 

3,5 

82 

12-30 
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Yndyrërat bimore përmbajnë acide lyrore të pangopura, prandaj kanë konsistencë të lëngët. 

Yndyrërat shtazore janë me konsistencë të ngurtë, sepse përmbajnë acide lyrore të ngopura 

(gjalpi, dhjamrat e ndryshmë, margarina).  

Këto përmbajnë dhe kolesterinë, e cila ndikon në ngushtimin e enëve të gjakut, prandaj nuk 

këshillohen për të rriturit. 

Produkte të pasura me yndyrë janë farat e kulturave vajore, si: farat e lulediellit (35-40%), të 

lirit (37 %), të pambukut (23 %) fryti i ullirit (mesatarisht 25 %), arra (45 % ), bajamja (50 

%) etj. 

Drithërat përmbajnë pak yndyrë. Kjo përqendrohet në embrionet e tyre. Tipik është embrioni 

i misrit me 32 % yndyrë. Vaji që nxirret prej tij ka vlera të larta ushqyese dhe kurative. 

Nga yndyra shtazore përmendim gjalpin, si produkt i shijshëm dhe me vlera të larta ushqyese.   

Yndyrërat ndahen në tri grupe kryesore: yndyra asnjanëse, dyllra dhe sterole. 

Yndyrërat asnjanëse janë gliceridet (esteret e glicerinës me acide lyrore)  

Dyllrat, janë lëndë lyrore të ngurta, që zakonisht veshin cipat e frutave dhe të 

perimeve. 

Sterolet janë estere të ergosterolit (përbërës i yndyrave bimore) dhe kolesterolit ( 

përbërës i yndyrave shtazore). 

Në produktet ushqimore nisëtore, yndyrërat shtazore ose bimore gjenden në trajtën e 

fosfolipideve (fosfatideve). Molekulat e këtyre përmbajnë glicerinë të esterizuar me acide 

lyrore të ngopura ose të pangopura dhe acid fosforik dhe kolinë (lecitinë) ose kolaminë 

(ketalinë). 

Ndryshimet kryesore që pësojnë vajrat dhe dhjamrat gjatë përpunimit industrial janë: 

sapunëzimi, hidrogjenimi, tretja, djegja, etj. 

Sapunëzimi kryhet në prani të bazave dhe në kushte trysnie të lartë. Yndyrërat e sapunëzuara 

shpërbëhen në glicerinë dhe kripëra të acideve lyrore, të cilat quhen sapune. Në këtë proces 

bazohet industria e prodhimit të sapunit. 

Hidrogjenimi. Në këtë rast acidet lyrore të pangopura të yndyrës lidhen me hidrogjenin, dhe 

kthehen në acide lyrore të pangopura. Në këtë proces bazohet prodhimi i margarinës nga 

vajrat. 

Yndyra tretet në tretësa organikë. Në këtë veti të yndyrës bazohet industria e prodhimit të 

vajit nga farat e kulturave vajore nëpërmjet procesit të ekstraktimit. 

Hidhërimi. Yndyra, në prani të oksigjenit të ajrit, oksidohet deri në substanca më shije të 

hidhur, prandaj ky proces quhet hidhërim. Kjo dukuri vihet re shpesh te mielli, gjalpi, dhjami, 

etj. kur këto produkte nuk ruhën në kushte të përshtatshme. 
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Djegia. Në temperatura të larta yndyrërat mund të digjen, deri në glicerinë dhe substanca me 

shije të hidhur. Kjo dukuri diktohet gjatë djegjes së gjalpit. Akroleina që përfitohet, në këtë 

rast ka shije të hidhur dhe erë të fortë. 

 

 

3.5 Substancat minerale dhe acidet organike 

 

1 Substancat minerale 

Substancat minerale që merren me ushqimin (duke përfshirë edhe ujin që pihet), hyjnë në 

ndërtimin e kockave dhe të dhëmbëve. Ato marrin pjesë në procesin e trejtes, dhe mbi të 

gjitha ndikojnë në rregullimin e trysnisë osmotike dhe të qarkullimit të lëngjëve në organizëm 

(gjak dhe limfë). P.sh. natriumi ndikon në mbajtjen e lëngjëve në organizëm, kurse kaliumi 

nxit ncjerrjen e tyre nga organizmi.  

 Ushqimi që përdor njeriu duhet të jetë i larmishëm për të siguruar nevojat e tij me 

substanca minerale. Ushqimi i njëanshëm (me mish dhe drithëra), prish ekuilibrin acidobazik 

të organizmit. Prishja e këtij ekuilibri shoqërohet me rrijte të aciditetit të stomakut, që 

shkakton sëmundjen e ulçerës. Përdorimi i frutave, perimeve dhe qumështit e produkteve të 

tij, është rregullator i këtij ekuilibri. 

 Nga përbërësit mineral më të domosdoshëm të produkteve ushqimore jane: kaliumi, 

natriumi, kalciumi, fosfori, magnezi, hekuri, squfuri, mangani, kobalti etj. Njeriu në 24 orë 

duhet të marrë përafërsisht 2 g K; 0,75 g Na; 0,8 g Ca; 0,13 g Mg; 0,015 g Fe dhe 1 g P. 

Azotin, pjesërisht squfurin dhe fosforin organizmi i përveton nga proteinat. Nevojat për klor i 

siguron nga kripa e gjellës, të cilën e merr në sasinë e disa gramëve në ditë. 

 Kalciumi dhe fosfori. Produkte të pasura me kalcium janë qumështi, djathi, vezët, me 

rreth 150 mg %. Me fosfor më të pasura janë e verdha e vezës, peshku, thjerrëzat, arrat, mishi 

etj. Me rreth 200-550 mg %. 

 Natriumi dhe kaliumi. Pjesën më të madhe të natriumit të domosdoshëm, njeriu e 

merr nga kripa e gjellës, ndërsa të kaliumit e merr nga frutat dhe perimet. Më të pasura me 

kalium janë frutat e thata, fiku, kumbulla, rrushi, etj. Nga frutat dhe perimet e freskëta për 

mendim agrumet, rrushin, kumbullën, pataten, bizelen, fasulen etj. 

E pasur me kalium është dhe buka. 

 Hekuri, përbërës i hemoglobinës dhe pjesëmarrës aktiv në sintezën e rruzave të kuqe 

të gjakut, gjendet në mëlçi, mish vezë, bukë gruri, spinaq, arra etj. 
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 Magnezi parandalon çrregullimet e procesit të përvetimit të ushqimeve, çrregullimet e 

sistemit nervor etj. 

 Të pasura me magnez janë: veshkat, arrat, buka e grurit etj. 

 Të gjita këto që u përmendën më lart hyjnë në grupin e quajtur makroelemente. 

Organizmi i njeriut ka nevojë dhe për elemente të tjera, megjithëse në sasira tepër të vogla. 

Këto të fundit hyjnë në grupin të quajtur mikroelemente. Të tilla janë jodi, squfuri, magnezi, 

zinku, kobalti etj. Mungesa e mikroelementeve në ushqim shkakton sëmundje të rënda për 

njeriun. P.sh. mungesa e jodit shkakton sëmundjen e gjendrës tiroide. Ushqimet më të pasura 

me jod janë: peshku, veza, qumështi etj. Jod, madje në sasira të pakta, përmbajnë edhe 

produktet bimore, si lakra dhe patatja. 

 Standardet e produkteve ushqimore ndalojnë praninë e metaleve të rënda (plumb, 

merkur dhe arsenik), si elemente me veti të theksuara helmuese. 

2 Acidet organike 

Aciditeti i prodkteve ushqimore i detyrohet kryesisht pranisë së acideve organike. 

Acidet organike takohen më shpesh në fruta, e më pak në perime. Përmbajtja e tyre ndikon në 

shijen e fruta-perimeve, dhe në ruajtjen e tyre. P.sh. aciditeti normal i disa frutave shmang 

zhvillimin e sakaromiceteve në to. Aciditeti është faktor i rëndësishëm për zgjedhjen e 

temperaturës për sterilizimin e konservave. Konservat e frutave sterilizohen në 100 
o
C për 

kohë më të shkurtër se konservat e perimeve, të cilat sterilizohen në 115-120 
o
C, meqë kanë 

aciditet të ulët. 

Aciditeti i frutave të pjekura luhatet në kufijë 0,2-0,3 %. Ai përbëhet kryesisht nga 

këto acide: 

Acidi citrik është mjat i përhapur në botën bimore. Më shumë gjendet në lëngun e limonit 

(rreth 10 %). I shoqëruar me acidin malik gjendet pothuajse në të gjitha frutat e perimet. 

Acidi malik Përbën rreth 85 % të aciditetit të vishnjeve dhe rreth 10 % të aciditetit të mollëve. 

Rrushi i papjekur përmban më shumë acid malik se acid tartik. 

Acidi oksalik gjendet kryesisht në perime etj. 

Acidi acetiknuk gjendet në produktet ushqimore të freskëta. Prania e tij dëshmon për 

çrregullime të procesit teknologjik dhe për keqësimin e cilësisë së produktit të gatshëm si 

pasojë e zhvillimit të fermentimit laktik. 

Në përgatitjen e konservave të quajtura marinata, acidi acetik përdoret në masën 0,8-2 %, si 

konservues. 
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Acidi laktik, perftohet gjatë fermentimit laktik, i cili nxitet nga bakteriet laktike. Kjo dukuri 

vihet re në përgatitjen e turshive, kosit, staxhionimit të djathit etj. Si dukuri e dëshirueshme, 

dhe në thartimin e qumështit si proces i padëshirueshëm. 

Acidi laktik shtyp zhvillimin e bakterieve kalbëzuese. 

Acidi cianhidrik, është shumë i helmët. Gjendet në farat dhe bërthamat e frutave e perimeve. 

 

 

3.6  Substancat ngjyruese dhe taninet 

 

1 Substancat ngjyruese 

Ngjyra e produkteve ushqimore, si: e fruta – perimeve, qumështit, gjalpit, mishit, sallamit, 

verës etj. i detyrohet pranisë së substancave ngjyruese natyrore.  

Këto substanca i përkasin tri grupeve kryesore: karotenoideve, antocianeve dhe klorofilit. 

Karotenoidetu japin produkteve ushqimore ngjyrë të verdhë, portokalli ose të kuqe. 

Karotenoidet më të rëndësishme janë karoteni dhe ksantofili. Këto substanca treten në 

yndyrë, prandaj ndeshen më shpesh në produktet e pasura me yndyrë. Qumështi përmban 

rreth 3,4-7,8 mg/l karotinë. Kur qumështi skremohet, karotina kalon ne gjalpë, të cilit i jep 

ngjyrë të verdhë. 

Ngjyra portokalli e karotave, si dhe ngjyra e kuqe e domateve i detyrohet pranisë së 

karotenoideve, që arrin në disa miligramë për 100 g produkt. 

Karotinat (b-karotina) janë provitaminë A. Kjo nën veprimin e enzimës karotinazë shpërbëhët 

në dy molekula vitaminë A. Prandaj produktet me përmbajtje karotenoidesh janë me vlerë të 

lartë ushqyese. 

Karotenoidet në prani të oksigjenit të ajrit, temperaturave të larta dhe metaleve të rënda 

(hekur, bakër, etj.) oksidohen duke humbur ngjyrën e tyre karakteristike (si te mielli i grurit, 

gjalpi,pulpa e domates dhe frutave-perimeve të tjera, etj.) 

Klorofili, ngjyruesi natyror i gjelbër i bimës, është faktori bazë për zhvillimin e fotosintezës. 

Ky gjendet në kloroplastet e qelizave bimore, dhe i jep ngjyrë të gjelbër perimeve gjethore 

(qepës së njomë, sallatës, preshit, lakrës, domates etj.) dhe frutave të pjekura (mollës, 

dardhës, kumbullës etj.) 

Klorofili është i ndjeshëm ndaj faktorëve të jashtëm si nxehtësisë, rrezeve të dritës, pranisë së 

metaleve të rënda, acideve, bazave etj. Nën veprimin e rrezeve të dritës dhe oksigjenit të ajrit, 

klorofili shpërbëhët. Kjo dukuri vërehet gjatë pjekjes së frutave, në të cilat ngjyra e gjelbër 

zbehet dhe del në pah ngjyra e kuqe ose portokalli, që dëshmon praninë e karotenoideve. 
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Ngjyra e gjelbër e klorofilit forcohet në prani të bakrit i cili zëvendëson magnezin që ai 

përmban. Kjo dukuri shfrytëzohet në praktikën industriale për të ruajtur të gjallë ngjyrën e 

gjelbër te disa perime të konservuara (bizele, bishtaja, spinaq etj.). 

Ngjyra e mishit dhe e produkteve të tij i detyrohet ngjyruesve heminikë, me strukturë të 

ngjajshme me të klorofilit.  

Ndryshimi qëndron në përmbajtjen e hekurit në vend të magnezit që përmban klorofil. 

Antocionatet janë grupi më i madh dhe më i rëndësishëm i ngjyruesve të frutave, luleve dhe 

perimeve (panxhar, lakër brukseli etj.). Antocianet janë të ndjeshme ndaj temperaturave të 

larta dhe SO2. Në prani të këtij të fundit çngjyrosen plotësisht (p.sh. pulpat e frutave të 

konservuara me 0,1-0,2 % SO2 e humbasin krejtësisht ngjyrën natyrale). 

Antocianet përfitojnë ngjyrë të kuqe, vjollcë ose të kaltër. Mjedisi acid mundëson shfaqjen e 

ngjyrës së kuqe bazike. Këto ndryshime lidhen me praninë e lëndëve tanine. Faktor që 

shkakton ndryshime në ngjyrën e produkteve suhqimore është prania e flavoneve, të cilat 

shpesh shoqërohen me antocianet. 

2 Substancat tanine 

 Frutat përmbajnë rreth 0,1 % substanca tanine. Molla, rrushi, dardha, kumbulla, ftoi, 

hurma etj. , përmbajnë deri në 1 % tanina. Shija e mirë ose e keqe e frutave varet jo vetëm 

nga acidet dhe sheqeri që përmbajnë, por edhe nga taninat. Frutat e papjekura ose produktet e 

pasura me tanina shkaktojnë në shije “mbledhjen e gjuhës”. Gjatë pjekjes së frutave taninat 

shpërbëhen dhe shija e frutave përmirësohet. 

 Taninat ndikojnë dhe në ngjyrën e frutave e të perimeve. Nxirja e tulit të mollës, 

dardhës, ftoit, kumbullës, patateve etj., kur u qërohet lëkura shpjegohet me oksidimin e 

taninave në substanca më ngjyrë të errët (kinone). Këtë proces e nxit enzima 

polifenoloksidazë në prani të oksigjenit të ajrit. Veçanërisht shije, kthjelltësia dhe deri diku 

ngjyra e verës varen nga sasia e taninave në rrush. Vetia e taninave të përfitojë përbërje të 

patretshme me proteinat (tanate të proteinave), shfrytëzohet në kthjellimin e verave dhe të 

lëngjeve të frutave e perimeve. 

 

 

3.7 Substancat etero-vajore 

 Aroma karakteristike e produkteve të ndryshme ushqimore me prejardhje bimore ose 

shtazore i detyrohet pranisë së estereve, terpeneve, hidrokarbureve, aldehideve, ketoneve etj. 
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Aroma dalluese e frutave (p.sh. mollës, dardhës, ftoit, agrumeve etj.) përfitohet nga 

ndërthurja e substancave arompërfituese, të cilat përbëjnë vajin eteror ose esencën e tyre. Ky 

gjendet në lëkurën ose tulin e frutave. Vajrat eterore janë substanca organike të lëngshme me 

veti të theksuara flurore, pra që avullojnë lehtë. Ato dallohen nga yndyrërat asnjanëse nga 

përbërja kimike. Substancat eterovajore ndikojnë ne buketin (shijen, aromën etj.) e verës, 

konjakut, birrës, pijeve të ndryshme alkoolike, gjatë staxhionimit të tyre (vjetërimit). Rol të 

veçantë, në këtë proces, luajnë esteret që përftohen nga bashkëveprimi i alkooleve me acidet. 

Frutat përmbajnë estere të shumëllosjhme. P.sh. në mollë gjendet acetati i etilit, në agrume 

(veçanërisht në portokalla) antranilat i etilit, në dardhë acetat i amilit, në ananas butirat i etilit 

etj. Duhet theksuar se aroma e tulit të një frute nuk varet nga prania e një esteri të vetëm, por 

nga përzierja e disa estereve. 

 Substanca eterovajore (esenca) aromëpërfituese jane terpenet. Këto gjenden  më 

shumë te agrumet sidomos te limoni. 

 Acidi bezoik është një tjetër substancë aromatike, i cili përfiton erën e bajames. Ky 

shfaq veprim baktericid. Në masën 0,05 -0,15 % frenon zhvillimin e sakaromiceteve dhe të 

mykut. Të pasura me acid benzoik janë veçanërisht boronicat. Aroma karakteristike e vaniles, 

e cila përdoret gjerësisht në prodhimin e ëmbëlsirave, çokollatave, likereve etj. i detyrohet 

substancave eterovajore. Substancat arompërfituese (substancat eterovajore), gjatë përpunimit 

teknologjik të frutave dhe të perimeve në temperatura të larta, avullojnë. Kjo është më e 

dukshme kur frutat dhe perimet përpunohen në enë të hapura, në të cilat valimi arrihet në 

temperaturë jo më të ulët se 100
o
C. Prandaj sterilizimi i konservave të frutave dhe të 

perimeve bëhët në aparate me zbrazëti, në të cilat valimi arrihet në temperaturë nën 100
o
C. 

Një degë e veçatë e industrisë ushqimore është ajo e ncjerrjes së esencave (substancave 

eterovajore) nga mbeturinat e frutave, lëkurat e agrumeve, petalet e luleve, bimët eterovajore. 

Kjo industri bazohet në distilimin e lëndëve nisëtore me avuj uji (për esencat e tretshme në 

ujë) ose ekstratimin me alkool etj. 

 

 

3.8 Vitaminat 

Vitaminat i duhen organizmit në sasi shumë të vogla (sasia e tyre matet në miligramë). 

Mungesa e tyre çrregullon procesin e shkëmbimit të lëndëve,duke shkaktuar shqetësime të 

rënda, që mund të shkojnë deri në vdekje (mungesa e tyre e plotë për kohë të gjatë). 

Është shumë interesante mënyra e formimit të vitaminave dhe laboratori kimik ku ato 

prodhohen. Mendohet që në këtë proces rolin kryesor e luajnë bakteret e tokës. Këto 
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përpunojnë provitamina ose drejtpërdrejt vitamina. Provitaminat përvetohen nga bimët, të 

cilat i shëndrrojnë ato në vitamina të vërteta. Këto përqendrohen në pjesë të ndryshme të 

bimës (fryte, gjethe, kërcell dhe rrënjë). Disa baktere përfitojne vitamina ose substanca të 

tilla, të cilat në organizmin e kafshëve shëndrrohen në vitamina (bakteret e aparatit tretës). 

Pra, kafshët, burim kryesor për përfitimin e vitaminave kanë bimët dhe 

mikrogjallesat.Vitaminat janë substanca organike, të cilat organizmit i sigurojnë rritjen, 

riprodhimin dhe shfrytëzimin e plotë të lëndëve ushqyese. Mungesa e plotë e vitaminave në 

racionin ditor quhet avitaminozë. Më shpesh ndeshet hipovitaminoza, që shkaktohet nga 

marrja e ushqimeve të varfëra në vitamina. Dhe hipervitaminoza, d.n.th. marrja e vitaminave 

mbi normën e domosdoshme është e dëmshme. Nga pikëpamja teknologjike ka rëndësi të 

përmendim ndjeshmërinë e vitaminave ndaj disa kushteve të prodhimit. 

Vitaminat C,B1,B12 etj. janë tepër të ndjeshme ndaj ngrohjes kur mjedisi është 

asnjanës ose bazik. Në prani të oksigjenit të ajrit dhe dritës doza të larta veprojnë negativisht 

ndaj vitaminave K1 B1 dhe B2 . Faktor negativ është dhe prania e acidit sulfuror. 

Vitaminat ndahen në dy grupe: vitamia të tretshme në ujë (hidro-vitamina), si 

vitaminat C,B1,B2,B6,B12 etj.dhe vitamina të tretshme në yndyrë (hipovitamina), si vitamina 

A,D dhe F. 

Vitamina C (acid askorbinik) sintetizohet në organizëm kryesisht te bimët. Mungesa e saj në 

ushqim shkakton sëmundjen e skorbutit, e cila shfaqet me dobësi të përgjitshme dhe 

çrregullime në sistemin nervor. Pamjaftueshmëria e vitaminës C në ushqim shfaqet me 

gjakosjen e mishit të dhëmbëve, prirjen e organizimit ndaj infeksioneve, ndjenjën e lodhjes së 

tepërt etj. 

 Permbajtja e vitaminës C në disa produkte ushqimore. 

Lloji i produktit Vitaminë C (mg%) Lloji i produktit Vitaminë C (mg%) 

 

Trëndafili i egër 

Speci i kuq 

Majdanozi 

Lulelakra 

Qepa e njomë 

Spinaqi 

Domatja 

Agrumet 

 

1300 

250 

150 

70 

60 

60 

30-40 

40-50 

 

Pjeshëka 

Molla 

Buka 

Qumështi 

Mishi 

 

 

 

 

10 

8-10 

0 

1,5 

0,6 
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 Nevojat ditore për vitaminë C mund të plotësohen me 200 g domate, ose 30-35 g spec 

të kuq, ose me rreth 150 g portokalle. 

 Vitamina C në prani të oksigjenit të ajrit shkatërrohet (oksidohet deri në substanca të 

thjeshta). Ky proces nxitet nga enzimat, të cilat ç’aktivizohen në temperatura të larta. Kjo 

ështe arsyeja që frutat dhe perimet para konservimit përvëlohen (zhyten në ujë të valuar për 

pak minuta). Vitamina C është e ndjeshme ndaj temperaturave të larta dhe pH-it. Në mjedis 

asnjanës dhe bazik ajo pëson humbje të mëdha. 

 Vitamina B1 (tiaminë) është vitamina e parë që është zbuluar.  

Mungesa e saj në ushqim shkakton sëmundjen e quajtur beri – beri. 

Përmbajtja e vitaminës B1 në disa produkte ushqimore 

 

Lloji i produktit 

 

Vitaminë B1 (mg%) 

 

Lloji i produktit 

 

Vitaminë B1 (mg%) 

 

Thjerrëza 

 

Gruri 

 

Buka e zezë 

 

Karrota 

 

Qepa 

 

Hudhra 

 

0,5 

 

0,4 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,12 

 

0,3 

 

Patatja 

 

Bizelja e njomë 

 

Spinaqi 

 

Mishi 

 

Qumështi 

 

 

0,31 

 

0,32 

 

0,12 

 

0,2 

 

0,04-0,07 

 

Njeriu nevojat ditore për vitaminë B1 i plotëson nga buka e zezë, perimet, mishi etj. Vitamina 

B1 nuk shkatërrohet gjatë pasterizimit kurse në produktet e sterilizuara (mbi 100 
o
C) humbet 

në sasi të mëdha. Meqë është e qëndrueshme në mjedis acid, vitamina B1 ruhet me mirë në 

konservat e frutave sesa të perimeve. Vitamina B2 (riboflavina). Në qumësht njihen me emrin 

laktoflavinë, dhe në vezë evoflavinë. Mungesa e vitaminës B2 shkakton sëmundje të lëkurës, 

anemi etj. Më tepër gjendet në produktet shtazore, si në djath (0,40 mg %), vezë (0,35 mg %), 

mish (0,25 mg %), hudhra e spinaqi (0,020 mg %)etj. Vitamina B2 është e qëndrueshme në 
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mjedis acid, kurse në mjedis asnjanës ose bazik shkatërrohet lehtë, sidomos në temperatura të 

larta (gjatë sterilizimit në 120 
o
C). 

 Vitamina A (retinol). Mungesa ose pamjaftueshmëria e saj për kohë të gjatë shkakton 

sëmundje të syve (kseroftalmi), ngadalëson rritjen e organizmit, qëndresën ndaj sëmundjeve 

infektive etj. 

Përmbajtja e vitaminës A në disa produkte ushqimore 

 

Lloji i produktit 

 

Vitaminë A (mg %) 

 

Lloji i produktit 

 

Vitaminë A (mg %) 

 

Vaj i peshkut 

 

Gjalpi 

 

E verdha e vezës 

 

Mëlçia e zezë 

 

Karota 

 

 

38 

 

0,30 

 

2 

 

3 

 

9 

 

Speci i kuq 

 

Qepa e njomë 

 

Domatja 

 

Spinaqi 

 

Kungulli i verdhë 

 

 

10 

 

6 

 

2 

 

5 

 

5 

 

Karota përmban provitaminë A, e cila nën veprimin e enzimës karotinazë, shpërbëhet në dy 

molekula vitaminë A. 

Vitamina Aështë shumë e qëndrueshme në temperatura të larta, por shumë e ndjeshme ndaj 

oksigjenit të ajrit. Kavanozat e konservave të perimeve të sterilizuara mbushen plot, që 

vitamina A të mos oksidohet nga oksigjeni i ajrit. Në produktet ushqimore të fermentuara 

sasia e vitaminës A rritet me 10-30 %, p.sh. te turshia e lakrës etj. Kjo i detyrohet shëndrrimit 

të karotinës në vitaminë A. 

Vitamina D(kalciferol) quhet dhe vitaminë antiraktike. Prania e saj në ushqim ndikon në 

përvetësimin e kripërave të kalciumit dhe të fosforit, për pasojë në forcimin e kockave dhe të 

dhëmbëve. Mungesa e saj sjell sëmundjen e rakitizmit. Hipervitaminoza D shkakton 

gëlqerizimin (Kalcifikimin e kalciumit) e kockave dhe depozitimin e kripërave të kalciumit 
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në organet e brendshme. Produkte ushqimore të pasura me vitaminë D janë vaji i peshkut e 

verdha e vezës, gjalpi etj. 

 

 

3.9 Enzimat dhe vetitë e tyre 

Enzmat janë substanca, të cilat në kushte të caktuara shpejtojnë proceset bokimike të 

gjallesave. Veprimi i enzimave është i ngjajshëm me atë të katalizatorëve kimike, prandaj 

quhen biokatalizator. 

Ato janë subsanca që hyjnë në përbërjen e qelizave të njeriut, kafshëve bimëve dhe të gjitha 

mikrogjallesave pa përjashtim. Në prani të enzimave zhvillohen proceset e metabolizmit 

(anabolizmi – frymëmarrja, dhe katabolizmi- tretja e ushqimeve etj.). Në tokë në prani të tyre, 

kryhet procesi i mineralizimit, d.m.th. shëndërrimi i substancave organike në substanca 

inorganike. Kështu rritet pjelloria e tokës. Pra pa enzima dhe veprimin e tyre do të zhdukej 

jeta në tokë. 

Shumë procese të industrisë ushqimore fillesën e tyre e kane te  enzimat. P.sh. mpiksja e 

qumështit në djath, fermentimi i kosit, prodhimi i rakisë, uthullës, verës, përgatitja e bukës, 

turshive etj. Sipas përbërjes kimike enzimat janë: enzima të thjeshta dhe enzima të përbëra. 

Enzimat e thjeshta janë proteina të thjeshta (aminoacide të lidhura ndërmjet tyre). Enzimat e 

përbëra kanë dy pjesë, pjesën vepruese (koenzimën), dhe pjesën mbarëse (apoenzimën). Pjesa 

vepruese është substancë joproteinike, ndërsa pjesa jovepruese është substancë proteinike. 

Pjesa e dytë e enzimës përforcon veprimin katalitik të pjesës vepruese. 

Enzimat formohen në qelizën e gjallë. Ato enzima që dalin nga qeliza quhen ektoenzima. Të 

tjerat që rrijnë në qelizë quhen endoenzima. Endoenzimar nuk veprojnë sa kohë që qeliza 

është e gjallë. Kur qeliza vdes, ato fillojnë të veprojnë në mjedisin rrethues. Shembull tipik 

janë enzimat që marrin pjesë në staxhionimin e djathit. 

Vetitë e enzimave varen nga faktorët e mjedisit, si temperatura, rrezet e dritës, reaksioni i 

mjedisit etj. 

Temperatura. Enzimat veprojnë në kufij të caktuar temperature. 

Veprimin maksimal e shfaqin në të ashtuquajtuarën temperaturë optimalë. Shumica e 

enzimave bimore, temperaturën optimale e kanë në kufijtë 40-60 
o
C, enzimat shtazore në 40-

50 
o
C. Mbi ose nën këto caqe enzimat e ngadalësojnë aktivitetin e tyre. Kjo spjegohet me 

ç’natyrimin e proteinave të enzimave. Enzimat me prejardhje bakterore dhe disa enzima 

oksiduese mund të qëndrojnë për një farë kohe deri në 100 
o
C. 
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Reaksioni i mjedisit. Enzimat shfaqin veprim katalizues në kufij të caktuar pH-i, i cili quhet 

pH optimal. P.sh. pepsina vepron në mjedis me reaksion acid (pH 1,2-2,0). 

Jonet Na
+
, Ca

2+
, Zn

2+
, K

+
, etj. përfocojnë veprimin katalizues të ezimave. P.sh. qumështit, 

para se të mpikset, i hidhet dhe CaCl2 që enzima kimozinë të aktivizohet më mirë. Këto jone 

quhen aktivatorë. Ndërsa metalet e rënda Cu, Ag, Pb dhe taninat e ngadalësojnë veprimin e 

enzimave. Këto substanca quhen inhibitorë. Enzimat janë të ndjeshme ndaj dritës. Rrezet e 

drejtpërdrejta të diellit i shkatërrojnë ato. Veprim shkatërrues ndaj enzimave shfaqin edhe 

ozoni, KMnO4, K2Cr2O7 etj. 

Emërtimi i enzimave. Emri  i pothuajse të gjitha enzimave formohet nga emri i substancës 

mbi të cilën veprojnë dhe prapashtesa aze. P.sh. enzimat që veprojnë mbi proteinat quhen 

protaza, ato që veprojnë mbi yndyrërat quhen lipaza etj. 

 

 

3.10 Tretja e ushqimit dhe shfrytezimi i materjeve ushqyese 

 

Ushqimi i konsumuar tretet në trup, ky proces karakterizohet si vijon: Ushqimet dhe pijet 

përzihen me lëngjet tretëse (pështymë, lëng stomaku, tëmthi dhe sekrecione nga gjëndrat e 

pankreasit dhe nga mukoza e zorrëve) dhe zbërthehen në pjesë përbërëse të imëta. Lëndët 

ushqyese të vlefshme merren dhe përdorën: 

- për përfitim të energjisë, 

- për ndërtim të substancës trupore,  

- për kontrollimin e procesit metabolik. 

Të ushqyerit kualitativ nënkupton konsumimin e ushqimeve të ndryshme dhe të balancuara. 

Nevoja e trupit të njeriut për energji varet nga aktiviteti fizik i trupit, gjë që matet në kalori 

ose ne xhaul (Joule). Prej ritmit metabolik (gjendje pushimi) dhe metabolizmit aktiv, nxirret 

qarkullimi total. Për metabolizmin përgjegjëse janë enzimat/fermentet dhe mikroorganizmat. 

Drithërat Drithërat janë burim i pashtershëm dhe mjaft i përhapur i energjisë së përditshme që 

merren nga njeriu nëpërmjet ushqimit. Drithërat janë kulturat bujqësore, që zënë vendin e 

parë nga sipërfaqja e mbjellë kundrejt sipërfaqës së punueshmë.  Në drithërat bëjnë pjesë 

lëndët me farë siç janë: 

 Gruri …………(Triticum sp.) 

 Misri………….(Zea mays) 

  Orizi……….....(Oryza sativa L.) 
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 Elbi…………...(Hordeum sativum) 

 Thekra……….(Secale cereale L.) 

 Tërshëra….....(Avena sativa L.) 

 Meli……………(Panicum sp.) 

 Melekuqja……(Antropogon sorghum brot.) 

 Sumbullorja…(Polygonum fagopyrum L.) 

Drithërat ose bimët e familjes së graminoreve karakterizohen nga këto veti morfologjike: 

a) Rrënja është në formë xhufke, d.m.th. bima nuk e formon boshtin kryesor, por që nga çasti 

i mbirjes dalin disa rrënjë të zhvilluara gati njëlloj (gruri) ose një rrënjë e vetme (misri), të 

cilat formojnë më tutje rrënjën xhufkore. 

b) Kërcelli, që është trupi i bimës, paraqitet në formë kashte (te gruri, thekra) i lartë 1-1,30 

cm ose në formë kallami (te misri). Kërcelli pjesërisht, ose tërësisht me ind palcor të 

sfungjertë. 

c) Gjethet vendosen në mënyrë të këmbyer me nyjat e kërcellit. Çdo gjethe përbëhet prej 

këllëfit, që mbulon kërcellin e bimës dhe prej llapës në formë shiriti, që përmban në fund me 

majë. Në vendin ku këllëfi bashkohet me llapën e gjethes rritet gjuhëza dhe dy zgjatime të 

vogla nga jashtë që quhen veshkëza. 

ç) Lulesa ëhstë grumbullimi i luleve në majën e kërcellit; në formë kalliri (te gruri, thekra, 

elbi) ose në formën e lules mashkullore dhe femërore. Lulesa mashkullore e misrit gjendet në 

majën e kërcelit në formë melthi. Lulesa femërore ndodhet në sqetullën e një ose më shumë 

gjetheve dhe paraqitet në formë kalliri. 

d) Fara është fryti i bimëve të familjes së gramoreve (drithërave), e cila ka formë e madhësi të 

ndryshme në varësi të kultivarit dhe llojit, ku bën pjesë drithi. Kokrra e drithit mund të ketë 

formë vezake ose eliptike (gruri, thekra, elbi) të stërholluar, boshtake me majë (thekra, 

tërshëra) ose me forma të tjera karakteristike si te misri, orizi, meli etj. Ngjyra e kokrrave 

ndryshon nga e bardha në të verdhë, nga e kuqëremtë në hiri të murrme. Fara e drithit mund 

të ketë në brazdë gjatësore nga ana e barkut dhe me push ose mjekërzë (si: gruri, thekra, elbi, 

tërshëra), ose pa brazdë e pa push (si misri, orizi, meli). 

Interes për teknologjinë e prodhimit të miellrave ka njohja e strukturës mikroskopike dhe 

përbërja kimike e farërave të ndryshme. Gjatë shfrytëzimit të kokrrave të drithit për ushqim, 

zakonisht përdoren pjesët e brendshme të kokrrës, kurse pjesët periferike të saj, që kanë 

ngjyrë më të errët, bluhen me vështirësi dhe nuk përvetohen nga aparati tretës i njeriut, sepse 

përmbajnë shumë celulozë, ligninë etj. 
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 Drithërat që kultivohen në vendin tonë 

 Ndër drithërat që kultivohen në vendin tonë përmedim: grurin e llojeve të ndryshme, 

misrin, po ashtu të llojeve të ndryshme, thekrën, tërshërën, elbin (kryesisht për birrë)  

Për bukë shfrytëzohet kryesisht gruri, thekra dhe fare pak misri. 

Misri dhe drithërat e tjera shfrytëzohen kryesisht për ushqim të kafsh 

 

 

3.11 Klasifikimi botanik i grurit 

 

Gruri është kultura më e rëndësishme në drithërat e bukës dhe sipas klasifikimit botanik, i 

përket klasës së njëthelborësve, familjes së gramoreve dhe gjinisë Tritikum. Përbërës kryesor 

të frytit ka amidonin. 

Përhapja e llojeve të reja të grurit me prodhimtari të lartë, trajtimi shkencor i tyre, masat e 

tjera agroteknike, janë faktorë të rëndësishëm, që kanë ndikuar shumë në marrjen e 

rendimenteve të larta e të qëndrueshme. 

Gruri i gjinisë Tritikum, në varësi të strukturës e të formës së kallirit, të vendosjes së 

kallëzave në kalli, të pamjes së jashtme ndahet në disa lloje. Sipas përmbajtjes së 

kromozomeve nga ana botanike gruri mund të ndahet në:  

 a) grurë të butë, Tritikum, Sativa vulgaris 

 b) grurë të fortë, Tritikum duru 

a-Gruri i butë është më i përhapuri. Ai zë 97 % të prodhimit të vendit tonë. Ky lloj quhet 

edhe grurë i zakonshëm dhe jep kalli me hala dhe pa hala. Ndahet në grurë, që mbillet në 

pranverë dhe në grurë që mbillet në vjeshtë. Në vendin tonë gruri tërësisht mbillet në vjeshtë. 

Kokrra e grurit të butë ka ngjyrë të bardhë në të kuqe dhe formë vezake. Shumica e llojeve të 

grurit të butë në të dyja anët mbarojnë me majë. Në pjesën e sipërme të kokrrës duket qartë 

pushi ose mjekërza e dendur dhe e gjatë. Kanali në mes të kokrrës e ndan atë së gjati në dy 

pjesë të barabarta 

 

b-Gruri i fortë. Kokrrat e grurit të fortë kanë ngjyrë të verdhë si qelibari deri në të murrme 

me nuanca të ndryshme. Këto grurëza kanë kallëz të dendur me hala. Kërcelli i bimës në të 

gjithë gjatësinë ose në pjesën e sipërme të tij është i mbushur me palcë. Kokrra e grurit ka 

formë të zgjatur, kurse në prerje tërthore paraqitet këndore, në pjesën më të madhe kokrrat 
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janë me konsistencë qelqore, kurse pushi (mjekërza) nuk dallohet pa lente zmadhuese. Gruri i 

fortë përdoret kryesisht për prodhimin e miellit të makaronave.  

 

 

3.12 Klasifikimi botanik i misrit 

 

Misri është bimë njëvjeçare, që mbillet në pranverë dhe jep prodhimin në vjeshtë ose në verë. 

Kërkon shumë dritë e nxehtësi. 

Misri është bimë e familjes së graminoreve Zea dhe e species Zea mays nga të cilat rëndësi 

më të madhe eknomike kanë: 

 misri i fortë qelqorë, 

 misri dhëmbëkali, 

 misri amidonik dhe 

 misri i ëmbël. 

Misri klasifikohet edhe sipas ngjyrës së kokrrës në të bardhë dhe i verdhë. Gjatë kultivimit të 

misrit ka rëndësi jo vetëm zgjedhja e farës, por edhe klima, toka e plehërimi. Hibridet e reja, 

në kushtet e zbatimit të një agroteknike të studiuar dhe të përcaktuar, kanë dhënë 80-130 

kv/ha, një rendiment disa herë më të lartë se llojet e tjera të kultivuara më parë. 

Misri mund të mbillet edhe i shoqëruar me fasule etj. 

 

 

3.13 Ndërtimi dhe përbërja kimike e kokrrës së drithit 

 

 Ndërtimi i kokrrës së grurit 

Për të studiuar ndërtimin anatomik dhe përbërjen kimike të kokrrës së drithërave, po marrim 

kokrrën e gruri, sepse ajo, si për ndërtimin ashtu edhe për përbërjen është tipike për të gjitha 

drithërat 

Po t’i bëhet prerje për së gjati kokrrës së grurit do të shihet se ajo ka këto pjesë kryesore: 

 cipa mbuluese (mbështjellësi   

 shtresa aleuronike 

 endosperma 

 embrioni 
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 Membrana ose cipa mbuluese mbështjell kokrrën e drithit. 

 Shtresa aleuronike. Qelizat e kësaj shtrese përmbajnë kokrriza aleuroni, gjysma e të 

cilit përbëhet nga proteina, kurse gjysma tjetër përmban: yndyra, sheqerna, substanca 

minerale dhe përbërje të tjera. Shtresa aleuronike është e pasur me enzima të cilat 

ndikojnë në veprimtarinë e të gjithë kokrrizës gjatë mbirjes së saj. Trashësia e madhe 

e faqeve qelizore të shtresës aleuronike, përbërja dhe fortësia tyre, e bëjnë atë të 

papërvetueshme nga organizmi i njeriut. Shtresa aleuronike zë rreth 7-8 % të të gjithë 

masës së kokrrës. 

 Endosperma ose bërthama miellore është pjesa më kryesore e kokrrës dhe zë rreth 80 

% të saj. Mielli në të vërtetë është endosperma e bluar. Kështu që rendimenti i miellit 

që merret për 100 pjesë drithë, është në përpjestim të drejtë me përmbajtjen e 

endospermës në kokrrës e drithit. 

 Embrioni zë rreth 3 % të kokrrës, vetëm në kokrrën e misrit embrioni zë 9-15 % të 

masës së saj. 

 

 Përbërja kimike e drithërave 

Përbërja kimike e drithërave varet shumë nga faktorë, si nga lloji i drithit ashtu dhe nga 

kushtet klimatiko-tokësore të rritjes. 

Në pasqyrën më poshtë jepet përbërja kimike e kulturave kryesore të drithërave. 
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Përbërja kimike mesatare, në % 

Drithërat Kabrohidrate % Yndyrë % Celulozë % Hi % Proteina % 

Grurë 77 2.36 2.23 2.35 10.65 

Thekër 78.6 2.1 2.94 2.03 8.6 

Misër 75 4.80 2.48 1.76 8.3 

Oriz 86.7 1.50 1.1 1.16 7.2 

Elb 74.6 2.92 8.41 2.56 8.1 

Tërshërë 66.35 5.7 12.3 3.78 3.2 

 

Përbërja kimike dhe vlera energjetike e drithërave dhe prodhimeve të tyre      (përmbajtja 

mesatare në 100 g të pjesës që hahet) 

 

Artikulli 

Drithërat dhe 

prodhimet 

 

Uji 

(g) 

 

Proteina

t 

(g) 

 

Hidratet e 

karbonit 

(g) 

Fijet e 

papërpunueshm

e shumë (g) 

 

Yndyr

at 

(g) 

 

Hiri 

(g) 

 

Vlera 

energjetike 

(kj) 

Gruri – kokrra 

e tërë 
13.5 12.2 68.8 1.9 1.9 1.7 1382 

Buka e bardhë 38.3 8.2 50.1 0.9 1.2 1.3 1059 

Buka e zezë 39.5 8.4 46.2 1.1 2.1 2.7 942 

Buka e thekrës 37.7 6.7 51.2 1.5 1.0 1.9 950 

Mielli i misrit 12.0 9.3 71.6 1.9 4.0 1.2 1507 

Fluskat e 

tërshërës 
10.0 14.4 66.1 1.0 6.8 1.7 1620 

Orizi ( i 

poliruar) 
12.3 7.6 79.2 0.2 0.3 0.4 1516 
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Disa elemente dhe vitamina të drithërave dhe prodhimeve të tyre (përmbajtja mesatare në 

100 g të pjesës që hahet) 

 

Artikulli 

 

Elementet 

 

 

Vitaminat 
(m

g
) 
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m

i 
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g
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i 
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g
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K
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i 
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F
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(B
1

) 
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) 
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o
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i 
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) 

(m
g

) 
N

ia
ci

n
i 

(B
3

) 

(m
g

) 
A

ci
d

i 

as
k

o
rb
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 (
C

) 

 

Drithërat 

dhe 

prodhimet 

 

 

 

          

Gruri – 

kokrra e 

tërë 

290 2 41 372 3.3 0.15 5.6 0.53 0.21 6.6 - 

Buka e 

bardhë 

132 385 58 89 0.95 - 2.2 0.09 0.06 0.85 - 

Buka e 

zezë 

209 370 50 187 2.2 - - 0.25 0.15 3.0 0 

Buka e 

thekrës 

100 220 22 134 1.9 - 1.3 0.16 0.12 1.1 - 

Mielli i 

misrit 

120 0.7 18 248 2.7 0.30 10.0 0.40 0.12 1.7 - 

Flluskat e 

tërshërës 

340 2 54 409 3.6 - 3.9 0.55 0.14 1.1 - 

Orizi ( i 

poliruar) 

121 6 5 146 0.7 - 0.4 0.07 0.03 1.6 - 

 

 Nga të dhënat e pasqyrës shihet se sasinë më të madhe të substancave, që ndodhen në 

drithë e përbëjnë karbohidratet, pastaj substancat e azotuara, vitaminat etj. 

Karbohidratet. Vendin e parë ndër karbohidratet e zë amidoni, i cili në grurë e misër është 

60-75 %, në elb 50-60 %, kurse në oriz 75-80 %. Ndër sheqernat, sasinë më të madhe në 

drithëra e përbën sakarozi. Sasia e përgjithshme e sheqernave reduktuese, në drithin e mirë 

është 0,2 %, kurse në drithin e mbirë nga 0,5-0,8 %. Përmbajtja e sheqernave reduktuese 

mundëson gjykimin e drithit, veçanërisht fuqinë mbirëse. 
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Substancat e azotuara. Rreth 80-95 % të azotit të kokrrës së drithit e përbëjnë proteinat, si: 

albumina, globulina dhe glutelina. Ato zënë nga 5-21 % të kokrrës së drithërave. Në grurë 

zënë 9-25 %, në thekër 7-25 %, në misër 5-20 %, në oriz 5-11 % etj. 

Gluteni. Ndryshe nga proteinat e drithërave të tjera, proteinat e grurit kanë veti të formojnë 

një masë elastike veshtullore dhe ngjitëse që quhet gluten. Gluteni i njomë përmban 

mesatarisht 66 % ujë dhe 34 % lëndë të thatë. Lënda e thatë e glutenit është e përbërë nga 

gliadina, 4,3 %, glutenina 39 % dhe proteina të tjera si albumina e globulina 4,4 %. Gluteni 

përmban, gjithashtu, 2,8 % yndyrë, 2,1 % sheqer, 6,4 % amidon dhe 1-2 % celulozë. Këto 

përqindje varen nga cilësia e miellit. 

Një nga vetitë e rëndësishme teknologjike të glutenit është aftësia për të thithur ujinë. Të 

gjtha llojet e grurërave qelqore japin gluten me veti ujëthithësve të lartë. Gluteina ka aftësi 

ujëthithëse më të madhe se gliadina. 

Substancat minerale. Drithërat përmbajnë rreth 2 % substanca minerale, të cilat pas djegies 

mbeten në formë hiri. Afërsisht gjysma e hi –rit është P2O5, rreth 30 % K2O dhe rreth 20 % 

është Ca, Mg, Fe, Na, S etj. 

Enzimat. Në drithë ndodhen një varg enzimash, si: amilizat, proteinaza, lipaza, maltaza, 

fitaza etj. Më e rëndësishmja është alfa –amila-za. 

Vitaminat. Vitaminat janë të përqëndruara kryesisht në embrion, në shtresën aleuronike dhe 

një sasi e vogël në endospermë. Në drithërat janë gjetur vitamina të grupit B (B1, B2, B6) dhe 

PP, A, E. 

Vitamina B ndodhet me shumicë në lëvozhgën e orizit, në shtresën aleuronike të grurit, misrit 

etj. Vitamina B2 gjendet në embrionin e grurit, kurse vitamina B6 ndodhet në shtresën 

aleuronike dhe në embrionin e drithërave, po kështu edhe vitaminat A, PP dhe E. 

 

 

3.14. Karakteristikat që përcaktojnë cilësitë e drithërave  

Cilësia e drithit vlerësohet gjatë pranimit, ruajtjes, përpunimit ose eksportimit të tij, duke 

përcaktuar kështu, karakteristikat më të përgjithshme cilësore . Në këta tregues mund të 

përmendim: 

Pamja e jashtme e kokrrës (gjendja e sipërfaqes së kokrrës), freskia e kokrrës, lagështira, 

madhësia, përmbajtja e lëndëve të huaja (shkalla e papastërtisë), mungesa ose shkalla e 

infektimit, aftësia e mbirjes, qëndrueshmëria e kokrrës për disa kultura, përmbajtja e cipave 
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në kokrrat e drithit etj. Disa nga këta tregues varen nga natyra dhe nga kushtet e rritjes së 

bimës, disa nga kushtet e korrjes, kurse të tjerë varen nga kushtet e ruajtjes së drithit. 

Pamja e jashtme e kokrrës është një tregues, me anë të cilit, ngjyra, forma e kokrrës dhe 

gjendja e sipërfaqës, mund të përcaktojnë deri në njëfarë shkalle natyrën e drithit, cilësinë, 

shkallën e pjekjes, freskinë e drithit, etj. Nga pamja e jashtme dallohet gruri i fortë nga gruri i 

butë, kokërrmadhi nga ai me kokërr të vogël etj. 

Freskia e kokrrës. Kokrra të freskëta mund të quhen ato kokrra drithi, në të cilat nuk kanë 

ndodhur ndryshime të theksuara në përbërjen kimike dhe në pamjen e jashtme, nën ndikimin 

e veprimtarisë jetësore si të vetë drithit ashtu dhe të dëmtuesve të hambarit ose 

mikrogjallesave. 

Lagështira e kokrrës. Lagështira është faktor i rëndësishëm, sasia e të cilës varet nga shkalla 

e pjekurisë së drithit. Drithi me shumë lagështirë nuk ruhet mirë, sepse procesi i frymëmarrjes 

kryhet me intensitet duke çliruar CO2 ujë dhe nxehtësi. Gjatë ruajtjes krijohen kushte më të 

favorshme për zhvillimin e mikrogjallesave të cilat prishin drithin. Drithi me lagështirë bluhet 

me vështirësi dhe produktet e blojës siten me vështërsi. Kjo ul kapacitetin e mullinjve dhe rrit 

konsumin e energjisë në blojë. Sipas përqindjes së lagështirës që përmban drithi mund të 

ndahet në katër grupe: drithë i thatë me 14 % lagështirë, drithë mesatarisht i thatë 14-15 % 

lagështirë, drithë i lagësht me 15,5-17 % lagështirë dhe drithë i njomë me mbi 17 % 

lagështirë. 

Kokrrat e mëdha dhe me masë të plotë kanë vlerë më të madhe, sepse kanë më shumë 

endospermë dhe më pak cipë, se sa kokrrat me peshë jo të plotë. 

Njëtrajtshmëria e drithit ka rëndësi të madhe në industrinë e blojës. Për matjen e madhësisë 

dhe të peshës së plotë të kokrrës së drithit përdoret pesha natyrore (pesha për hektolitër) dhe 

pesha mesatare absolute e drithit që shprehet me peshën e kokrrave. 

Përmbajtja e përzierjeve të huaja (shkalla e papastërtive). Drithi përmban gjithmonë sasi 

të ndryshme përzirjesh të huaja ndërmjet të cilave ndeshen farërat e barërave të këqija, farat e 

bimëve të tjera të kultivuara etj. Përcaktimi i këtyre përzierjeve dhe i sasive të tyre ka shumë 

rëndësi gjatë përpunimit të drithit në miell dhe gjatë ruajtjes së drithit. 

Pamja qelqore e kokrrave është një tregues që karakterizon qëndrueshmërinë e kokrrave me 

të cilën lidhen veçori të përbërjes kimike, fiziko-kimike, strukturore të drithit. Gruri i butë me 

pamje qelqore vlerësohet më lart, se sa gruri me pamje miellore, sepse prej të parit mund të 

përfitohet më tepër miell i cilësisë së lartë. 

Treguesit cilësorë të drithit pasqyrohen në standardet e drithit ushqimor. Drithi që plotëson 

kushtet e standardit pranohet në qendrat e grumbullimit dhe në fabrikat e përpunimit. 
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3.15. Frutet bishtajore 

Në frutet bishtajore bëjnë pjesë: 

 Fasulja (Phaseolus spp. L.) 

 Bizelja (Pisum sativum L.) 

 Thjerrëza (Lens culinaris) 

 Batha ( Vicia faba L.) 

 Soja (Glycine hispida) 

 Kikiriku (Arachis hypogea L.) etj. 

 

Frutet bishtajore: kokrrat e pjekura të fasules, bizeles, thjerrës, bathës dhe sojës përbëjnë 

grupin e veçantë të artikujve ushqimorë, sepse sipas përmbajtjes së materieve ushqyese 

esencialisht dallohen nga perimet përkatëse (bishtaje të papjekura dhe kokrrave të papjekura 

të fasules, bizeles dhe bathës: bishtajat, bizelja e re dhe batha hyjnë në grupin e perimeve. 

Fasulja, bizelja kokërr, thjerrëza dhe batha shfrytëzohen në ushqim si gjellë, kurse soja 

shfrytëzohet në formë të prodhimeve (si miell i sojës, koncentrat proteinor dhe si proteinë e 

izoluar e sojës). 

Sipas përbërjes kimike dhe vlerës ushqyese, frutet bishtajore, përveç pjesërisht sojës, janë të 

ngjashme, kurse soja edhe sipas përmbajtjes e përbërësve ushqyes dhe sipas vlerës biologjike 

e proteinave dallohet edhe nga ato edhe nga të gjithë artikujt me prejardhje bimore. 

Frutet bishtajore përmbajnë relativisht pak ujë (ngjashëm me drithërat), sasi të 

konsiderueshme të hidrateve të karbonit (kryesisht amidon) dhe sasi të konsiderueshme të 

fijeve të papërpunueshme (për atë treten vështirë dhe kanë shkallë të vogël të 

shfrytëzueshmërisë së përbërësve ushqyes). 

Sipas përbërjes së proteinave frutet bishtajore i tejkalojnë të gjithë artikujt me prejardhje 

bimore. Proteinat e sojës kanë vlerë të plotë biologjike (andaj prodhimet përkatëse të sojës 

shfrytëzohen për pasurimin e bukës), kurse nga proteinat e fruteve bishtajore të tjera janë më 

pak të vlershme (u mungon metionimi). 

Të gjitha frutet bishtajore, përveç sojës, përmbajnë pak yndyrë (1 – 2 %), kurse soja përmban 

edhe sasi të konsiderueshme të yndyrës së vërtetë dhe sasi të konsiderueshme të lecitinës. 

Nga soja përfitohet lecitina e papërpunueshme, e cila si emulgator ka përdorim të gjerë në 

industrinë ushqimore. Yndyrat e sojës karakterizohen me përmbajtje të madhe të acidit 

linolik. 
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Nga materiet minerale frutet bishtajore përmbanë kalium, magnez, kalcium, fosfor dhe hekur, 

kurse soja edhe sasi të konsiderueshme të zinkut dhe të kobaltit. 

Frutet bishtajore të cilat shfrytëzohen për gjellë janë të rëndësishme për ushqim për shkak të 

vlerës energjetike të tyre dhe të përmbajtjes të sasive të konsiderueshme të zinkut dhe të 

kobaltit. 

Frutet bishtajore të cilat shfrytëzohen për gjellë janë të rëndësishme për ushqim për shkak të 

vlerës energjetike të tyre dhe të përmbajtjes të sasive të konsiderueshme të proteinave, 

materieve minerale dhe të vitaminave të grupit – B. Mirëpo, për shkak të përmbajtjes së 

konsiderueshme të fijeve të papërpunueshme, treten vështirë dhe kanë shkallë të ulët të 

shfrytëzueshmërisë (nga sasia e përgjithshme e përbërësve ushqyes të përmbajtur në 

organizëm shfrytëzohen mesatarisht 78 %, kurse nga proteinat rreth 60 %). 

 

Përbërja kimike dhe vlera energjetike e e fruteve bishtajore 

(përmbajtja mesatare në 100 g  të pjesës që hahet) 

 

Artikulli 

 

Frutet 

bishtajore 

Uji 

(g) 

Proteinat 

(g) 

Hidratet e 

karbonit 

(g) 

Fijet e 

papërpunueshme  

(g) 

Yndyrat 

(g) 

Hiri 

(g) 

Vlera 

energjetike 

(kj) 

Fasulja 

 

11.6 21.3 57.6 4.0 1.6 3.9 1424 

Bizelja 

kokrra 

10.0 24.5 60.5 1.2 1.0 2.8 1444 

Soja 

(kokrra e 

tërë) 

8.5 36.9 26.8 4.3 18.1 4.7 1386 
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Disa elemente dhe vitamina në frutet bishtajore 

(përmbajtja mesatare në 100 g  të pjesës që hahet) 
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Fasulja 1310 2 106 428 6 0.30 4.0 0.53 0.22 2.1 2.8 

Bizelja 

kokrra 
880 42 73 303 6.0 0.20 - 0.71 0.29 3.0 2.0 

Soja 

(kokrra e 

tërë) 

1900 
4-

34 
244 610 9.0 0.20 14.0 1.2 0.35 1-5 - 

 

 

3.16 Bimët vajore 

Në këtë grupim përfshihet një numër i konsiderueshëm bimësh, të egra dhe të kultivuara, që 

dallohen nga përmbajtja e lartë e yndyrës në farë. Meqë prodhimi i tyre duhet t’i nënshtrohet 

përpunimit industrial, për t’u bërë i përdorshëm nga njeriu, ato përbëjnë një ndër nëngrupet 

më të rëndësishme të bimëve industriale. 

Nga ana botanike, bëjnë pjesë një numër krahasismisht i gjerë familjesh, gjinish, speciesh e 

nënspeciesh shumë të largëta dhe, për rrjedhojë, dallohen dukshëm nga veçoritë morfologjike 

e mjedisore, nga kërkesat e shumëllojshme për elemente ushqyese. Natyrisht, kanë diferenca 

të theksuara edhe në parametrat e teknologjisë së kultivimit. Përbërja e yndyrnave është e 

shumëllojshme dhe me vlera përdorimi të veçanta, duke krijuar një gamë të gjerë. 
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Në përgjithësi, bimët vajore kanë të përbashkët prodhimin e farave, në të cilat përmbahen 

yndyrna (vaj), përzierje lëndësh dhjamore të lëngshme, që rrjedhin kryesisht nga të njëjtat 

parime elementare ose të të njëjtave kombinime biokimike, kimike e fiziologjike, por vajrat 

që nxirren nuk janë aspak të njëjtë. 

Vajrat që nxirren nga farat e këtyre bimëve mund të klasifikohen në bazë të vlerave të 

përdorimit: për ngrënie, për mjekësi, pikturë, lubrifikant etj. 

Një nëngrup të veçantë formojnë bimët e vajrave eterike, të cilat kultivohen për nxjerrjen e 

vajit eterik, me vlera përdorimi në shkallë të gjerë. 

Një mënyrë tjetër e klasifikimit të vajrave është sipas shkallës së tharjes së tyre, duke i ndarë 

në tri grupe: 

 a. Vajra që nuk thahen. Përfshihen ato ushqimore, veçanërisht vaji i përfituar nga 

përpunimi i kikirikut. 

 b. Vajra gjysmëtharëse ose me shkallë të dobët tharjeje. Përfshihen kryesisht vajrat 

ushqimore të përfituar nga përpunimi i lulediellit, sojës, susamit, kolzës, etj. 

 c. Përmbajtja e lartë e karbonit dhe hidrogjenit ndikon në fuqinë kalorike shumë të 

lartë të yndyrnave, në krahasim me hidratet e karbonit dhe lëndët e tjera organike Përmbajtja 

e yndyrës në farë është e ndryshme midis bimëve. Në këtë vështrim, ato renditen sipas kësaj 

radhe; luledielli, kikiriku, recini, susami, pambuku, kolza, liri vajor, soja,  lulekuqja. 

Për vlerat e larta të përdorimit të vajrave vegjetale, bimët vajore kanë qenë objekt studimi në 

aspektin agronomik dhe industrial. Kjo ka bërë që të rritet vazhdimisht sipërfaqja e mbjellë 

me këto bimë, të përmirësohet teknologjia e kultivimit dhe e përpunimit industrial të tyre. 

Pavarësisht nga diversiteti morfologjik e mjedisor, bimët vajore kanë edhe përafërsi në mjaft 

tregues, midis të cilëve veçojmë: 

 Përgjithësisht janë bimë të zonave të ngrohta. 

 Lagështia e lartë e tokës dhe e ajrit, temperatura mesatare ndikojnë në rritjen e 

përmbajtjes së yndyrës. 

 Janë bimë që kërkojnë shumë fosfor e kalium, elemente që ndikojnë shumë në rritjen 

e përmbajtjes së yndyrës. 

 Farat e bimëve vajore janë të ndjeshme ndaj lagështisë, prandaj duhet të magazinohen 

kur përmbajtja e lagështisë në fryt ose farë të jetë nën 10 % dhe mjediset e magazinimit të 

jenë të thata. 

 Farat e humbasin fuqinë mbirëse, prandaj për mbjellje duhet të përdoren fara të thata. 

Bimët vajore në ballkan janë të përhapura me një numër të kufizuar të tyre (lule dielli, kolza, 

soja, recini dhe susami). 
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Soja: Glycine hispida  

Janë të pakëta produktet me prejardhje bimore ose shtazore që kanë një kombinim të tillë dhe 

përmbajtje të lartë të komponenteve të ndryshme e të rëndësishme si në kokrrat e sojës 

Përmbajtja e kokrrave të sojës : 

 Ujë    10.8 % 

 Lëndë të azotuara  33.5 % 

 Yndyrna    17.0 % 

 L.e.p.a.    28.7 % 

 Celulozë   4.8 % 

 Hi    5.2 % 

Lëndët e azotuara kryesisht në formën e proteinave gjenden në masën 33 – 40 %, yndyrnat 17 

– 20 % dhe hidratet e karbonit 26 – 28 %. 

Proteinat, që gjenden në kokrrat e sojës, në dallim nga shumica e proteinave bimore të tjera, 

mund të zëvendësojnë plotësisht ato shtazore, si dhe kanë mbi 90 % tretshmëri. Proteinet janë 

pothuajse të përqëndruara në kotiledone. Këto kanë raport të kënaqshëm ndërmjet 

aminoacideve kryesore, edhe pse janë të varfëra me metioninë e cistinë. Lënda proteinike që 

mbizotëron te soja është glicina, me liguminën e bishtajoreve të tjera  

Vlera e lartë e proteinave te soja nuk qëndron vetëm te sasia e lartë e tyre, por te përmbajtja 

në të e disa aminoacideve shumë të domosdoshme ( gjithësejtë 18), si: argininë, cistinë, 

lizinë, triptofan etj.  

Yndyrnat e sojës përmbajnë trigliceride, sterol dhe derivate të tregliceridit. Vaji i sojës bënë 

pjesë në vajrat gjysmë të tharshme; i rafinuar shërben për nevojat ushqimore të njeriut. Në 

industri, vaji i sojës ka përdorim shumë të gjërë, duke shërbyer si lëndë e parë për përfitimin 

e linoleumit, kauqukut sintetik, lëndëve plastike, fijeve artificiale, ngjyrave etj. 

Prodhimet kryesore të nxjerra nga farat e sojës janë vaji dhe mielli. Mesatarisht nga 100 kg 

sojë merren 80 kg miell dhe 10 kg vaj. Mielli i sojës përdoret në përpunimin e mishit, të 

perimeve e sidomos të domateve për konservim. Mielli i sojës përzihet në sasinë 1-4 % me 

atë të grurit dhe rritë cilësinë e bukës, deri në 10 % me miellin e grurit të fortë, për të 

përmirësuar shijen dhe përmbajtjen e proteinave në makarana. Përdoret gjithashtu për 

përgatitjen e torteve, biskotave, bonbonave etj.  

Kokërrat e sojës përmbajnë edhe enzima të shumëta, si ureazë, urinazë, lipeazë, amilazë, 

proteazë etj., si dhe vitamina A, B, C, D, E në sasi të mjafshtueshme për rritjen dhe 

zhvillimin normal të organizmit të gjallë. 
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Soja është bimë e rëndësishme e me vlera të larta ushqimore edhe për blegtorinë, si ushqim i 

koncentruar, vlera e kokrrave të saj është shumë e lartë dhe ndër më të lartat nga të gjitha 

bimët. Ushqimi i koncetruar për blegtorinë nuk ka vlerë pa përdorimin e bërsive të sojës të 

cilat përfitohen pas nxjerrjes së vajit dhe të cilat janë shumë të pasura veqanërisht me 

proteina, 43-46 %.  

Kikiriku (Arachis hypogaea L.) 

Farat e tij përmbajnë 40 – 60 % vaj të ngrënshëm, si dhe 20 – 30 % albumina. Vaji i kikirikut 

mund të krahasohet me atë të ullirit. Mund të përdoret gjithashtu në industrinë ushqimore, në 

konservimin e peshkut e të perimeve, në industrinë e ëmbëlsirave etj.  

Farat e kikirikut hahen edhe në gjendje të thatë (të pjekur). Po ashtu bima që mbetet pas 

heqjes së bishtajës, përdoret si ushqim për blegtorinë . 

Kolza vajore (Brassicca napus L. var. oleifera) 

Kolza ka vlera të mëdha ekonomike sepse jep prodhim më të lartë të vajit për njësi të 

sipërfaqës, në krahasim me shumë bimë të tjera vajore. Megjithëse hynë në grupin e bimëve 

vajore me përqindje të lartë yndyrore (rrezja e vajit varet nga kushtet e kultivimit dhe arrinë 

33 – 45 %), tek ne në të ardhmën duhet kushtuar rëndësi shumë të madhe si për përfitimin e 

vajit ashtu edhe për kultivimin e saj si bimë foragjere.  

Vaji i kolzës ka gjetur përdorime të shumëta edhe në industrinë e rëndë të metalurgjisë dhe 

çelikut, për temperim, në torno, etj.  

Në temperatura të larta vaji i saj, i përzier me squlfur, i jep kauçuk, që përdoret për prodhimin 

e gomës. Përdorime të shumëta vaji gjen në industrinë e llakut, sapunëve, tekstileve, në 

industrinë e lëkurës artificiale si dhe për lëndë eksplozive. Mirëpo prodhimi i saj vlen në 

radhë të parë për ushqimin e njerëzve. Duke pasur sasi të vogla kolesterine dhe që jap shumë 

kalori vaji i kolzës bëhët mjaft i shishëm, si ushqim direkt për njerëz ashtu edhe në industrinë 

e margarinës. 

 Kolza përdoret edhe si ushqim mjaftë i mirë për kafshët, kryesisht në gjendje të 

gjelbërt, por edhe e silazhuar etj. Pas përpunimit industrial të farave, përfitohen bërësitë e 

kolzës, që kanë përmbajtje të lartë proteinash, 19 – 23 %. 

Luledielli (Helianthus annuus L.) 
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Luledielli është bimë vajore me rëndësi të madhe ekonomike. Farat e saj përdoren gjërësisht 

në industrinë e vajit pasi përmbajnë 30 – 50 % vaj (në bërthamë 58 – 60 % dhe në cipën e 

sipërme 2 – 3 %).  

Shkalla e përvetësimit të vajit nga luledielli në organizëm radhitet ndër vajrat më të mira 

vegjetare; për nga vlerat ushqyese është shumë i përafërt me gjalpin. 

Vaji i lulediellit përdoret me sukses edhe si përbërës në industrinë e ngjyrave të pikturës pasi 

përmban 36 – 60 % acid linoleik.  

Nga vaji i lulediellit përfitohet margarinë e cilësisë së lartë; aj përdoret në industrinë e 

konservave dhe në përgatitjen e një numri të madh prodhimesh ushqimore. Luledielli 

përdoret edhe si bimë për sillazhë. Bërësitë e lulediellit, pas marrjes së vajit, mund të bluhen 

e të përdoren si ushqim plotësues në racionin ushqimor të kafshëve (si ushqim i koncentruar). 

Susami ( Sesamum indicum L.) Susami është bimë vajore me vlera të larta. Farat përmbajnë 

56 – 60 % vaj, i cili ndryshon në varësi me kushtet e kultivimit dhe llojet. Po ashtu, përmban 

20 % proteina dhe 18 % karbohidrate. Vaji i susamit është ndër më të mirët për ngrënje; ai 

mund të krahasohet me vajin e arrave e të ullirit. Me farat e susamit përgatiten ëmbëlsira të 

ndryshme. Susami ka cilësi të lidh acidet në stomak, prandaj prej kohësh njihet si ushqim 

dietik dhe me veti kurative për sëmundjet e stomakut. Kur nxirret me presim të nxehtë, vaji 

përdoret edhe për qëllime të tjera, si në përgatitjen e sapunëve, lubrifikantëve, ndërsa nga 

bloza gjatë djegjes së tij përgatitet ngjyrë tush (bojë kine). 

Bërësitë që mbeten pas nxjerrjes së vajit, përdoren për përgatitjen e ushqimit të kafshëve. 

Recini (Ricinus comunis) 

Është bimë e kultivuar që në lashtësi për farat me përmbajtje të lartë yndyre (46 – 65 %).  

Vaji që përfitohet nga farat e recinit, bën pjesë në vajrat që nuk thahen dhe gjejnë përdorim të 

gjërë në teknikë, në mjekësi e kozmetikë përshkak të viskozitetit të madhë, vaji gjen përdorim 

edhe në industri, si vaj motorrësh për ajroplanët. Vaji ka edhe përmbajtje të lartë 

aminoacidesh.  

 

 

3.17 Bimët për prodhimin e sheqerit, amidonit dhe alkoolit 

Prej bimëve të këtij grupi  më të rëndësishme janë:  

 -  Panxhari i sheqerit dhe 

 -  Patatja 
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1 Panxhari i sheqerit- beta vulgaris sacharifera lange 

Panxhari i sheqerit është përfituar me kryqëzimin e formave të egra të rrepës rrënjore dhe 

formave gjethore të rrepës. Me seleksionimin natyror janë favorizuar vetitë me përmbajtje më 

të madhe të sheqerit në rrënjë, deri sa të tjerat janë zhduk. 

Panxhari i sheqerit është bimë dyvjeqare. Në vitin e parë zhvillohet rrënja e mufatur dhe 

rozeta e gjetheve. Në rrënjë grumbullohet sheqeri, që duhet të përdoret për rritjen e kërcellit 

dhe të fryteve në vitin tjetër (dytë). Pjekjen teknike kjo bimë e mbërrinë në vitin e dytë. 

 Rëndësia ekonomike e panxharit të sheqerit 

 Panxhari i sheqerit kultivohet përshkak të rrëjnës e cila përmban 16-22 % sheqer. Sheqeri 

është ushqim i pazëvendësueshëm për njerzimin. Me rritjen e standartit jetësor dukshëm rritet 

edhe hargjimi i sheqerit. Panxhari i sheqerit është bimë mjaftë e rëndësishme për ushqimin e 

kafshëve. Nga rendimenti i përgjithshëm i panxharit të sheqerit në gjethe me kokë përfshihet 

30-50 %. Gjethet e freskëta dhe kokat e rrepës mund ti jipen kafshëve si të freskëta, të 

sillazhuara në gjendje të terur ose në formë mielli (te bluara). Për ushqimin e kafshëve 

shërbejnë edhe rriskat e panxharit (të freskëta ose të thata), si dhe melasa. Me përpunimin e 

melasës përfitohet alkool dhe maja. Me rendiment prej 400 q/ha të rrënjës përfitohen 4.500-

5000 kg/sheqer, 2000-2200 kg rriska të thata, 1600 – 1800 kg melasë dhe afër 1.000 kg majë. 

Mbeturinat të cilat mbesin gjatë përpunimit, përdoren për plehërimin e tokës.  

Rrënja e panxhari të sheqerit është boshtore. Te kjo bimë dallohet rrënja (rrepore) krysore 

edhe numri i madh i rrënjëve dhe rrënjëzave të cilat dalin nga të dy anët në rrënjën kryesore 

dhe mund të rriten në thellsi deri 2 m. Në rrënjën kryesore (rrepore) grumbullohen materiet 

rezervë (sheqeri etj.) kurse rrënjët dhe rrënjëzat e furnizojnë bimën me ushqim nga toka. Në 

rrënjën e mufatur dallojmë këto pjesë: koka, qafa, rrënja e vërtetë dhe bishti. 

Përbërja kimike e rrënjës së panxharit të sheqerit 

Rrënja e panxharit të sheqerit përmban 20-25 % materie të thatë, dhe 75 % ujë. Përbërja 

kryesore e materies së thatë është sheqeri. Në rrënjë gjendet 16 – 18 % saharozë. Pjesa tjetër 

e materies së thatë paraqet të ashtuquajtura meterje josheqerore (celulozë, yndyra, acide 

organike dhe materie mineralogjike). 

Ruajtja e panxarsheqerit Prodhimi i sheqerit nuk bënë pjesë në ato degë të indrustrisë të cilat, 

përshkak të lndëve të qëndrueshme, mund të punohen gjatë tër vitit. Panxhari i sheqerit 

përpunohet, ne këto kushte optimale, për 80 – 100 ditë të punës së pandërprerë natë e ditë, për 

q’arsye edhe kjo punë quhet kampanjë. Kuptohet se qëndrimi i fabrikës së pashfrytëzuar në 
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periudhën nëntëmujore i rrit mjaft harxhimet e prodhimit të sheqerit dhe zvogëlon prodhimin 

e mallit të gatshëm për konsum. Ky ka qenë shkaku kryesor që në kohën e fundit është 

zhvilluar shkenca për ruajtjen e panxharit me humbje minimale të sheqerit, me qka është bërë 

e mundshme zgjatja e kampanjës deri në 120 ditë. Në këtë mënyrë rriten kapacitetet e 

prodhimit të sheqerit. 

Para së gjithash duhet ti shqyrtojmë disa probleme lidhur me ruajtjen e panxharit. Kuptohet 

se pas shkuljes së panxharit nga toka dhe menjanimit të gjetheve dhe një pjese të kokës 

ndërpriten proceset sintetike të formimit të sheqerit dhe të thithjes së lagështisë. Mirëpo me 

këtë nuk ndërpritet jeta e bimës. Ajo manifestohet me frymarrjen e rrënjës, gjatë së cilës 

prodhohet energjia dhe lirohet nxehtësia. 

Frymarrja është një proces i djegies së sakarozës më ndihmën e oksigjenit të ajrit. Pa marrë 

parasysh mënyrën e ruajtjes së panxharit në gjendje të freskët, gjithmonë shkaktohet humbja 

e sheqerit për shkak të frymarrjes. Intenziteti i këtij procesi varet nga temperatura, ngasë në 

temperatura të ulëta humbjet janë më të vogla. Rritja e temperaturës për 10 
o
C sjell rritjen e 

humbjeve për 2 deri 2,5 herë. 

Përveq faktorit të temperaturës, në ruajtjen e panxharit në masë të madhe ndikon edhe koha e 

ruajtjes, ashtu që humbja e sheqerit rritet progresivisht me zgjatjen e kohës. 

Edhe, gjatë ruajtjes së panxharit në gjendje të freskët, përveq humbjes së pashmangshme të 

sheqerit me frymarje, shkaktohen edhe humbje të shkaktuara nga puna e mikroorganizmave, 

mandej kryesisht nën veprimin e mikroorganizmave do të jetë aq më e madhe nëse panxhari 

është shumë i dëmtuar. Panxharin e sulmojnë kryessiht dy lloje të mikroorganizmave: 

mukorët dhe bakteriet. Panxharsheqerin e sulmojnë këta mukorë: Botrytis cinerea, Phoma 

betae dhe Rhizopus betavara. 

Nga bakteriet të cilat më së shpeshti e sulmojnë panxharin duhet përmendur Bacterium betae 

viskosum dhe bacterium betae flavum. 

Temperatura më e volitshme për zhvillimin e këtyre mikroorganizmave në panxhar është 

ndërmjet 25 dhe 30 
o
C. Ngase temperatura më e ulët e ngadalëson shumëzimin dhe veprimin 

e tyre, panxharin duhet ruajtur në temperaturën afro 0 
o
C. Në bazë të krejt asaj që u tha deri 

më tani, faktorët biologjikë dhe mikrobiologjikë gjatë ruajtjes së panxharit mund të 

rregullohen me sukses nëse u kushtohet vëmendje këtyre kushteve. 

1. Gjatë ruajtjes duhet, sipas mundësisë, të mbahet temperaturë sa më e ulët, sepse me këtë 

zvoglohen humbjet e sheqerit të shkaktuara me frymëmarrje, kurse ngadalësohet edhe 
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zhvillimi i mikroorganizmave. Me këtë rast duhet pasur kujdes që temperatura të mos bjerë 

nën 0 
o
C, që panxhari të mos ngrihet. 

2. Duhet zbatuar të gjitha masat për ruajtjen e panxharit në gjendje të shëndoshë, me imunitet 

natyror jo të dobësuar, qka do të thotë se deomos duhet pasur kujdes që në rrënjën e panxharit 

të mos ketë pjesë të vdekura, të cilat i nënshtrohen lehtë kalbjes, që panxhari të jetë sa më pak 

i dëmtuar, të mos jetë i ngrirë dhe të mos jetë vyshkur. 

3. Panxhari duhet të zgjidhet me kujdes, duke u bazuar më atë rast në rregullën që panxhari i 

dëmtuar (përveq prerjes së kokës dhe bishtit) nuk duhet të përzihet mepanxharin e freskët, i 

cili deponohet një kohë të gjatë që të mos përlyhen qendrat e infeksionit   

 

2- Patatja- solanum tuberosum 

Patatja është një bimë e rëndësishme me levërdi të madhe ekonomike, dhe paraqet ushqim të 

rëndësishëm për njerzimin. 

Patatja është një nga bimët me përhapje mjaft të gjërë, me aftësi të lartë prodhuese dhe 

përdorim të shumëanshëm. Kjo lidhet direkt me përmbajtjen e sasirave të mëdha amidonit ( 

18-20 % të peshës së zhardhokëve) dhe e kapacitetit të madhë prodhues (mbi 300 q/ha). Në 

këtë mënyrë patatja mbetet bima amidon-dhënëse kryesore e me rëndësi të madhe për 

konsum direkt, për përpunimin industrial dhe për ushqimin e kafshëve. Një kg patate jep 

mesatarisht 850 kalori, të cilat janë sa ¼ e sasisë ditore të kalorive që i nevojiten një njeriu të 

rritur që merret me punë fizike. Nuk ka familje jo vetem tek ne por jetësisht edhe në botë që 

patatja të mos jetë pjesë e kuzhinës si gjellë, e skuqur, e pjekur, sallat, chips, etj. 

Përbërja kimike e zhardhokëve të patateve-  është e ndryshme. Kjo është në varësi të 

kultivarit, kushteve të kultivimit dhe të ruajtjes, etj. Përbërësit e zhardhokëve të patates nuk 

janë të shpërndarë njësoj në të gjithë brendësinë e tij. Pjesa më e madhe e tyre gjendet në 

pjesën anësore të zhardhokut ( korteksit) dhe më pak në pjesën e mbrendshme të saj (palca), 

siq janë lëndët minerale, acidet organike, vitamina, etj. Nga përbërësit e zhardhokut, më me 

rëndësi për vlerat ushqimore janë karbohidratet, pasi ato japin pjesën më të madhe të 

energjisë. Kryesisht ato përbëhen nga amidoni (rreth 70 % e lëndës së thatë), sheqeret e 

tretshme ( saharozë 0,5-1 %, glukozë e fruktozë 0,5-2 % dhe celulozë 2-4%. Proteinat e 

patates megjithse përmbahen në sasi të pakët, kanë vlerë të lartë biolgjike. Ato përbëhen nga 

globulina dhe mjaftë aminoacide të vlefshme. 

Sa i përket lëndëve minerale që përmbahen në zhardhok e që kanë rol ushqyes të rëndësishëm 

si psh. Fosfori, klori squlfuri, ndërsa natriumi, magnezi, kalciumi, zingu, bakri, kobalti, jodi 

etj., përmbahen në sasi më të paktë. 
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Në zhardhok përmbahen pothuajse të gjitha vitaminat e tretshme të grupit B dhe C. Patatja 

është e pasur me vitaminë C, por ajo shpërbëhet gjatë ruajtjes së zhardhokut. 

Patatja ka fuqi kalorike dy herë më të madhe se e karrotës, katër herë më të madhe se të 

domatës, etj. Nga kjo pikëpamje ajo i kalon të gjitha perimet, me përjashtim të bizeles dhe 

fasulës. Vlera kalorike e patates rritet gjatë gatimit, për arsye se thith mjaft yndyrë. Kështu që 

gjatë skuqjes së saj vlera kalorike rritet dukshëm. 

Përveq konsumit direkt ( e skuqur, e zier, e pjekur, etj.) patatja mund të përdoret edhe në 

mjekësi për kurimin e shumë sëmundjeve, madje edhe si lëndë që ul trysninë e gjakut. Duke 

qenë lëndë e mirë, ajo përdoret në shumë sëmundje të veshkëve. Gjithashtu këshillohet edhe 

për sëmundjet e mëlqisë së zezë, në luftën kundër dhjamosjes, etj. 

Patatja shërben si lëndë e parë për industrinë në prodhimin e mjaftë produkteve të vlefshme. 

Nga patatja nxirret alkool, nisheste, glukozë etj. Alkooli i prodhuar nga patatja kushton 5 herë 

më lirë se alkooli i thekrës dhe dy herë më i lirë se ai i nxjerrë nga misri. Patatja është 

gjithashtu edhe nji ushqim i mirë i kafshëve e sidomos të derrave. 

Nga patatja mund të merren rendimente të larta vetëm kur kultivimi të bëhet në përshtatje me 

kërkesat e saj biologjike e prodhuese. Ndërmjet tyre, më të rëndësishme janë: zgjedhja e 

kultivarit dhe përdorimi i farës së pastër nga sëmundjet virale, kërpudhore e bakterale, 

operacionet që lidhen me mbjelljen, trajtimet fitosanitare dhe shërbimet e tjera deri në vjeljen 

dhe manipulimin e prodhimit. 

Në rajonet prodhuese të Kosovës në zonat fushore, mjellja e patates bëhet nga 5-20 prilli, 

ndërsa në rajonet kodrinore e malore nga 20 prilli deri më 20 maj. Për mbjelljen e patatës 

nevojiten 15- deri në 27 q/ha 

Patatja mbillet me dorë dhe me makina mbjellëse. Gjatë vegjetacionit të patatës duhet 

kujdesur duke përdorur të gjitha masat e nevojshme agroteknike për rritjen dhe zhvillimin e 

sajë. Mvarësisht nga kultivari patatja vilet nga muaji prill e deri në nëntor. 

Ruajtja (konservimi) e patatës 

Në përgjithësi, konservimi i çdo bimë mund të zgjatet duket ngadalsuar proceset vitale 

(frymarrjen, etj.) dhe si rrjedhojë modifikimet biokimike që mund të ndodhin tek ato. 

Megjithatë, në rastin e patates kemi të bëjmë me zhardhokë që të shfrytëzohen për 

destinacione të ndryshme (patate konsumi, për farë, për përpunim industrial, etj). Nga 

destinacione të ndryshme rrjedhin edhe modalitete të ndryshme të ruajtjes në mënyrë që 

zhardhokët të arrijnë shfrytëzimin e tyre në kushte sa më të përshtatshme. 
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Tuberët e shëndoshë ruhen gjatë dimrit në podrume ose trape. Tuberët në këto vende marrin 

frymë. Intenziteti i frymarrjes mvaret nga temperatura, në temperaturë të lartë frymarrja është 

më e madhe dhe e kundërta. Humbjet më të vogla në peshë bëhen në temperaturë prejt 3 deri 

5 
o
C , në temperaturën nën 3 

o
C patatja merr një shije të pakëndshme (prej amidonit krijohet 

më shumë sheqer se sa shpenzojnë patatet me rastin e frymarjes), kurse në temperaturë mbi 5 

o
C tuberët fillojnë me mugulluar dhe përshkak të avullimit të madh edhe me u kalbë. Në 

kushte të volitshme të ruajtjes tuberët humbin 8-10 % të peshës së vet, në kushte të 

pavolitshme humbjet mund të shtohen edhe deri 50 %. 

Kur patatja ruhet në podrum, tuberët duhet lanë në shtresë më të cekët (hollë), sepse në të 

temperatura është rëndom më e madhe se sa që është e nevojshme. 

Patatja ruhet më shpesh në trap, që mund të bëhen posaqërisht për këtë qëllim- i përhershëm 

ose i përkohshëm. Trapet e përherëshme janë më të përhapura. 

Vendi ku bëhet trapi duhet të jetë i thatë dhe i rrjedhshëm. Trapin duhet më e vënë në 

drejtimin veri-jug. Gjërësia e trapit është 1,2 – 1,5m, kurse lartësia 1m gjatësia e trapit varet 

nga sasia e patateve, rëndom është 5-10 m trapi me këto dimensione mund të zënë afër 5000 

kg tuber. 

Tuberët në trapë duhet me i derdhë me kujdes në mënyrë që mos të lëndohen përndryshe 

ruhen vështirë. Kur të vendosen tuberët duhet me i mbuluar me një shtresë kashte të trashë 

afër 10-15 cm, e cila shërben si izolues i mirë i patateve si dhe për arosje të mirë. Mbi kashtë 

hudhet dheu. Trashësia e shtresës së dheut varet nga temperatura e jashtme. Kur temperatura 

e jashtme bie nën 0 
o
C shtresa e dheut duhet të jetë 25 cm trapi i bërë në këtë mënyrë mund të 

durojë temperaturë deri – (minus) – 25 
o
C. 

Në brendësi të trapit duhet të mbahet temperatura prej 3 
o
C deri në 5 

o
C dhe duhet përpjekur 

që të ketë vazhdimisht ajër. E kjo mbërrihet duke bërë sistemin për ajrosje. 
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RM 4:  Nxënësi zbaton rregullat higjieno-shëndetësore në punë dhe mbron 

mjedisin 

 

4.1 Mbrojtja e mjedisit dhe siguria në vendin e punës 

Puna eshte nje veprimtari e ndërgjegjshme dhe e vullnetshme, e natyrshme por e 

mundimshme për faktin se ajo përmban përpjekje per krijimin ose për punimin e një vepre te 

dobishme, materiale ose jo materiale.  

Ndersa nga pikëpamja terminologjike puna nënkupton së pari veprimtarinë prodhuese, 

domethene kryerjen e një pune te caktuar dhe se dyti rezultatin e kesaj veprimtarie, pra punën 

e kryer, punën e perfunduar me sukses. 

Puna percaktohet si shërbim, zbatim i aftësisë mendore ose fizike, ajo percaktohet si 

veprimtari humane, me dore ose intelektuale që ushtrohet në drejtim të një rezultati të 

dobishem të caktuar si perpjekje e rregulluar me ligj. 

Pra puna nga natyra e saj eshte materiale ose intelektuale. Por jo çdo pune e kryer perben nje 

maredhenie pune ne kuptimin shkencor te së drejtës së punës, p.sh. ai që punon për llogari te 

tij, për interes të tij pa kërkuar punë të varur dhe vetëquhet punojës i pavarur (fermeri, 

artizani, tregtari i vogel etj.) këto nuk kane asnje lidhje me  mbrojtjen në drejten e punës, 

puna e tyre rregullohet me dispozita te vecanta.  

Mbrojtja në punë përfaqëson tërësinë e masave, teknike, shendetesore, organizative dhe 

shoqerore qe synojne sigurimin e kushteve sa me te pershtatshme ne parandalimin e 

aksidenteve ne pune, te semundjeve profesionale dhe te semundjeve te pergjithshme. 

Mbrojtjen në punë duhet ta gezojnë të gjithë punëmarrësit që janë në marrëdhenie pune. 

 

 

 

 

- Tw dallojw rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

- Tw tregojw praktikat e mira higjienike. 

- Tw tregojw faktorët që ndikojnë në ndotjen e mjedisit. 

- Tw dallojw mjete larëse dhe dezinfektuese dhe mwnyrat e trajtimit tw meturinave. 

- Tw dallojw rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtja e mjedisit 
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4.2 Rregullat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë 

Çdo makinë është e shoqëruar nga një manuel i përdorimit dhe mirëmbajtjes që përmban 

udhëzimet në lidhje me mënyrat e drejta të përdorimit, rreziqet e mundshme, masat e 

parandalimit që duhen marrë si dhe mjetet personale te mbrojtjes që duhet veshur patjeter 

para fillimit të procesit të punës. 

Mba mend gjithmon të kesh me vete manualin e përdorimit dhe mirëmbajtjes dhe ta lexosh 

para përdorimit të makinës. 

 

 

4.3 Përdorimi i mjeteve të përshtatshme për sigurinë në punë 

Mbajtja në gjendje të mirë 

Duhet kontrolluar që mjetet e mbrojtjes të jenë akoma në gjendje të mirë dhe që nuk kanë 

pësuar defekte. 

Kryej mirëmbajtjen sipas udhëzimeve të ofruara nga prodhuesi për të mbajtur gjithmonë në 

mënyrë të përshtatshme kushtet e sigurimit të makinës dhe stabilimnteve te punës. 

Njoftoni menjëher përgjegjësin tuaj për anomalitë e mundshme të funksionimit të makinës 

apo situata të rrezikshme. 

Rreziqet 

Çdo makinë paraqet rreziqe te veçanta: (rreziku elektrik, zhurma, kontakti me pjesët e 

makinës etj…), është e rëndësishme të njihen për të marrë masa të përshtatshme parandalimi. 

Rregullat e sjelljes 

Sigurohu të kesh në dispozicion manualin e përdorimit e të mirëmbajtjes së makinës. 

Përdore makinën vetëm për veprimtaritë për të cilat është e ndertuar. 

Mos sposto pjeset mbrojtese dhe njofto menjehere 

anomalite e funksionimit apo situatat e rrezikshme. 

 

 

4.4 Legjislacioni (Ligji) për siguri në punë dhe mbrojtjen e mjedisit 

Qëllimi i Ligjit për Siguri në Punë, Mbrojtje të Shëndetit të të Punësuarve dhe Ambientit të 

Punës, është që të: 

 parandalohen lëndimet në punë, 



[64] 
 

 parandalohen sëmundjet profesionale në vendin e punës dhe  të mbrohet ambienti i 

punës.  

Vendi i punës është çdo hapësirë punuese ku kryhet veprimtari pune. 

Obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit 

 Punëdhënësi është i obliguar të krijoi kushtet për siguri në punë, mbrojtjen e shëndetit të 

të punësuarve dhe ambientit të punës për punëmerrësit e tij/saj.  

  Punëdhënësi është i obliguar për ti mbuluar të gjitha shpenzimet për kurimin e të 

lenduarve në punë dhe sëmundjeve profesionale . 

Punëdhënësi është i obliguar të: 

 organizoi dhe të ndërmerr masa të nevojshmme për  siguri në punë,  

 mbrojtjen e shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të punës, përfshirë  parandalimin e 

rreziqeve në punë, 

 ofrimin e informatave,  

 trajnimeve, 

 organizimit  përkatës dhe masave të duhura për të siguruar, mirëmbajtur makinerinë, 

instrumentet, paisjet, veglat, vendin e punës, mundësit  për të shkuar në vendin e punës.  

 Punëdhënësi është përgjegjës për organizimin dhe zbatimin e masave për siguri në punë, 

mbrojtje të shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të punës. 

 Punëdhënësi obligohet që ti ketë mjetet themelore për dhënien e ndihmës së parë.  

 Punëdhënësi është i obliguar që  në rast të lëndimeve ose sëmundjes së papritur, 

punëmarrësit ti siguroi: 

 dhënjen e ndihmës së pare, 

 evakuimin e të punësuarit-lënduarit në mënyrë adekuate natyrës së veprimtarisë së 

punëdhënësit. 

 organizoi kontakte me shërbimin përkatës,  

 dhënjen e ndihmës urgjente,  

 kujdesin urgjent mjeksor-emër gjencës,  

 mbrojtjen kundër zjarrit, 

 aftësimin e numrit të caktuar të punëmarrësve për dhënjen e ndihmës së parë,  

 shpëtimin dhe evakuimin e punëmarrësve në rast të rrezikut të    mundshëm. 
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Punëdhënësi i përgjigjet punëmarrësit për dëmin e shkaktuar me rastin e lëndimit në punë dhe 

sëmundjen profesionale që ka të bëjë me punën, sipas parimit të përgjegjësisë objektive të së 

drejtës së detyrimeve. 

Të drejtat dhe përgjegjësitë e punëmarrësit  

Punëmarrësi ka të drejtë dhe obligim për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit dhe ambientit të 

punës.  

Punëmarrësi është i obliguar: 

 t’i përmbahet masave të nevojshme për siguri në punë, mbrojtjes së shëndetit të të 

punësuarëve dhe ambientit të punës,  

 të kujdeset për sigurinë dhe shëndetin e tij/saj dhe të përsonave të tjerë të ndikuar nga 

veprimet e tij/saj  në punë,  

 t’i shfrytëzon në mënyrë të duhur mjetet e sigurisë dhe paisjet personale mbrojtëse 

(PPM-në),ato i përdor me kujdes dhe i mban në gjendje funksionale. 

Punëmarrësit gjithashtu duhet të kenë përgjegjësi për të siguruar mbrojtjen dh e shëndetin e të 

gjithë përsonave të ndikuar nga veprimet në punën e tyre .  

Punëmarrësi ka të drejtë ta refuzoi punën, nëse ai/ajo ka arsye të besoi se ekziston  rrezik i 

drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e tij / saj.Nëse punëdhënësi konsideron se refuzimi i 

punës është i pabazuar menjëherë duhet ta lajmëroi inspektorin e punës. 

Punëmarrësi bashkëpunon me punëdhënësin dhe nëpunësin për siguri në punë për tu siguruar 

se mjedisi punues dhe kushtet e punës janë të sigurta dhe se masat e urdhëruara nga 

inspektori i punës zbatohen nga punëdhënësi.  Është e drejtë e punëmarrësve dhe e 

organizatave të tyre që të konsultohen me punëdhënësit në të gjitha aspektet e sigurisë në 

punë, mbrojtjes së shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të punës lidhur me punën e 

tyre.Punëmarrësit do të shfrytëzojnë të gjitha makinat, paisjet, veglat, materialin punues dhe 

mjetet e transportit si dhe aparatet e sigurisë dhe paisjet personale mbrojtëse (PPM) në pajtim 

me udhëzimet specifike të aplikimit. 

Punëmarrësi ka të drejtë të sygjeroi përmirësimin e situatës së mbrojtjes dhe shëndetit në 

vendin e punës. Punëmarrësi ka të drejtë të raportoi mungesa te PPM-ve dhe masat e si gurisë 

në vendin e punës në mënyrë të drejtëpërdrejtë inspektorit të punës, me kusht që ata /ato të 

ken baza konkrete për të besuar se masat e mbrojtjes në punë, të zbatuara nga punëdhënësi, 

janë të pamjaftueshme dhe si shtesë punëdhënësi nuk e ka evituar rrezikun. Në këtë rast për 

punëmarrësit nuk do të ketë pasoja. 
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4.5 Kushtet për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë 

 

Toaletet dhe dhomat për ndrrim  

Punëdhënësi duhet të vë në dispozicion të të punësuarve numër të mjaftueshëm të toaleteve 

dhe dhoma të ndrrimit ndaras për femra, ndaras për mëshkuj dhe ti mirëmban ato në m ënyrë 

adekuate. Punëdhënësi është i obliguar të sigurojë kushte dhe mjete për pastrimin e rrobave të 

punës, veçanërisht nëse punëtorët punojnë me substanca të rrezikshme ose në kushte shumë 

të pa pastwrta.  

Punëdhënësi duhet të ofrojë vende për ngrënje, me lagështi të lejuar, të pastruar, me nxehtësi 

të mjaftueshme, të ventiluar dhe të pandikuar nga a tmosfera e dëmshme. Vendet e ngrënjes 

duhet të paisen me inventar të përshtatshme. 

Ndotja e ajrit 

Niveli i ndotjes së ajrit nga pluhuri dhe gazrat, duhet të matet dhe kontrollohet në 

institucionet e autorizuara përkatëse. Pluhuri dhe gazrat, duhet të pastrohen përmes ventilimit 

dhe formave tjera, në atë mënyrë që të parandalojnë koncentrimet që dëmtojmë shëndetin ose 

pengojnë pamjen konform standardeve Evropiane.Në ambientet e mbyllura të punës ndalohet 

pirja e duhanit. Punëdhënësi është i obliguar të caktoi hapësirat ku është e lejuar pirja e 

duhanit, dhe të siguroi ato vende në bazë të ligjit. Punëdhënësi është i obliguar të siguroi sasi 

të mjaftueshme të ujit të pijshëm për të punësuarit, sipas natyrës së punës dhe vendit të punës.  

Zhurma, Dridhja dhe Drita 

Zhurma, dridhja dhe drita duhet të matën dh e kontrollohën nga institutet e autorizuara 

përkatëse. Nivel i zhurmës dhe dridhjes, duhet të rregullohet dhe të  sillen në kufijt e lejuar në 

pajtim me minimumin e standardeve Evropiane  

Ndriçim 

Në çdo vend pune duhet të sigurohet ndriçim i mjaftueshëm, natyral ose artificial dhe 

mbrojtje nga ndriçimi i tepërt.   

Rreziqet nga elektriciteti 

Të gjitha paisjet elektrike, duhet ta kenë tiketën, në të cilën shënohen karakteristikat e tyre me 

simbolin CE. Instalimet e rrymës duhet bëhen në pajtim me standardet Europiane ( EN). 

Prodhimet kimike. Të gjitha substancat kimike, përfshirë pesticidet, alkalet, acidet dhe 

substancat tjera korozive duhet të deponohen dhe të përdoren në pajtim me standardet 

Evropiane mbi kontrollimin e substancave të rrezikshme për shëndetin. 

Zjarri 
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Vendi i punës duhet të jetë i paisur me mjete përkatëse kundër zjarrit në pajtim me planin 

emërgjent.  

Të punësuarit duhet të trajnohen nga punëdhënësi, në përdorimin e drejtë të mjeteve në 

pajtim me planin emergjent dhe në raste emërgjente të veprohet sipas planit për evakuim. Në 

raste emërgjente, daljet emergjente duhet të jen qart të shënuara dhe duhet ta ken ndriqimin 

emërgjent. Rruga kah dalja emergjente duhet të mos ketë pengesa , si dhe dyert e daljes 

emergjente, nuk guxojnë të jenë të mbyllura me çelës. Në vendet e punës me më shumë se 20 

të punësuar, punëdhënësi është i obliguar ta ketë planin për evakuim emërgjent. 

Dokumentacioni dhe Shënimet 

Punëdhënësi duhet të mbajë: ertifikatat teknike të cilat  qartë specifikojnë aplikimin e 

rregullave të sigurisë në punë, shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të punës, për lokalet, 

pjesët e lokaleve të shfrytëzuara si dhoma pune dhe dhomave ndihmëse në përdorim,  

- udhëzimet mbi përdorimin e gjithë makinerisë dhe të paisjeve në procesin e punës. 

 

 

4.6 Higjena në industrinë ushqimore 

Higjena në industrinë ushqimore shihet në dy drejtime, si higjenë ushqimore dhe higjenë e 

prodhimit. 

1. Higjena ushqimore studion vendin që zë ushqimi në jetën e njeriut dhe rolin e tij në 

zhvillimin fizik dhe mendor të tij. 

Higjena ushqimore përcakton tërësinë e faktorëve që veprojnë në organizmin e njeriut dhe 

nxjerr detyra të përgjithshme dhe të veçanta, zbatimi i të cilave ka për rëndësi të veçantë në 

sigurimin e shëndetit të njeriut. P.sh. ajo përcakton kërkesat dhe normat shëndetësore që kanë 

të bëjnë me cilësine e podukteve ushqimore, me lëndët nistore, lëndët ndihmëse dhe 

produktet e gatshme. Këto kërkesa janë të ligjëruara në standarte shtetërore, në të cilat përveç 

kërkesave ndaj treguesve organoleptikë, fizikë dhe kimikë, ka kërkesa të veçanta për 

përmbajtjen bakterike të produktit të gatshëm. 

Higjena ushqimore është degë e veçantë e higjenës në përgjithësi, me të cilën meren mjekët 

higjenist. Por, punonjësi i industrisë ushqimore është i detyruar t’i zbatojë të gjitha kërkesat 

që ajo parashtron. 
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2. Higjena e prodhimit është higjena e punës. Qëllimi është, që nëpërmjet zbatimit të saj, të 

arrihet në përfitimin e produkteve ushqimore më cilësi organoleptike, fiziko-kimike dhe 

bakteriologjike sa më të lartë, dhe nga ana tjetër të sigurojë kushte pune që nuk dëmtojnë 

shëndetin e punonjësve. 

 

 

4.7. Masat shëndetësore në industrinë ushqimore 

 

Ruajtja dhe zbatimi me përpikmëri i rregullave higjeno-shëndetësore në ndërmarrjet e 

industrisë ushqimore diktohet kryesisht nga këta faktorë: 

 1) Lëndët nisëtore që përpunohen në industrinë ushqimore, si dhe produktet e 

gatshme, përmbajnë përqindje të lartë lagështire dhe lëndësh (proteina, karbohidrate, yndyrë, 

enzima etj.), të cilat favorizojnë zhvillimin e mykeve, sakaromiciteve e baktereve të tjera. 

 2) Përdorimi i lëndëve nisëtore që nuk plotësojnë kërkesat e standardit, dhe shkeljet, 

sado të vogla të procesit teknologjik, çojnë në përfitimin e produkteve me cilësi të dobët, në 

raste jo të rralla dhe të pa lejushme për konsum (helmime, infeksione etj.). 

 3) Hedhurinat e industrisë ushqimore, si ujëra të larjes së lëndëve nistore, (gjak, hirrë 

etj). dhe bërsi të maltos, panxharsheqerit, ullirit, lulediellit, domates e fruta-perimeve të tjera, 

për shkak të përbërjes së tyre kimike, enzimatike e bakterologjike, jo vetëm që e ndotin 

mjedisin, por mund të rrezikojnë përhapjen e sëmundjeve të ndryshme. 

 4) Kushtet klimatike (temperatura e lartë), favorizojnë zhvillimin e proceseve 

mikrobiologjike të padëshirueshme. Ky faktor e bën më se të domosdoshëm zbatimin me 

rreptësi të kërkesave higjieno-shëndetësore të prodhimit. 

Higjiena e mjedisit dhe higjiena personale e punonjësve të industrisë ushqimore 

Plotësimi i kërkesave higjieno-shëndetësore në industrinë ushqimore fillon me kushtet e 

mjedisit të punës. Kërkesa e parë është zgjedhja e terrenit ku do të ndërtohet fabrika, dhe 

pastaj projekti i vetë fabrikës ose kompleksit ushqimore, linja teknologjike e parapëlqyer etj. 

P.sh. terreni ku do të ndërtohet një fabrikë buke ose vere duhet të jetë i pastër, të jetë larg 

magazinave të karburantit ose lëndëve të tjera që mbajnë erë (si fabrikë lëkurësh, thertore 
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etj.), të mos jetë fare pranë rrugës automobilistike, ku ngritet pluhur i dendur, përreth të mos 

grumbullohen hedhurina industriale e plehëra të qytetit etj. 

Kusht i domosdoshëm për terrenin e një fabrike ushqimore është prania e ujit të pijshëm dhe 

ndodhja e saj pranë nyjeve të komunikacionit. Në të kundërtën vështirësohet transporti i 

lëndëve nisëtore dhe produkteve të gatshme. Ky faktor ndikon në rritjen e kostos së prodhimit 

dhe në uljen e cilësisë së tij. 
 

Një fabrikë ushqimore duhet të ndërtohet në mënyrë të tillë që t’i përshtatet procesit 

teknologjik dhe natyrës së produktit të gatshëm që do të përfitohet. P.sh. fabrikat e bukës dhe 

kombinatet e mishit ndërtohen me disa kate. Në katet e sipërme të fabrikës së bukës kryhen 

procese si sitja e miellit, zënia e brumit, fermentimi i brumit, dhe në katin përdhes janë furrat 

për pjekjen e bukës, dhe magazinat, nga ku ajo transportohet për t’u tregtuar. 

Ndërtimi i godinës së fabrikës duhet të parashikojë mbrojtjen nga dëmtuesit, sidomos nga 

brejtësit (minjtë), dhe sistemin e kanaleve dhe kanalizimeve për tu larguar menjëherë dhe me 

lehtësi hedhurinat e lëngëta. Prania e këtyre ka pasoja të rënda në procesin teknologjik dhe në 

cilësinë e produktit të gatshëm. 

Parametrat optimalë të mjediseve të punës duhet të jenë: temperatura 20-25 
o
C, shpejtësia e 

qarkullimit të ajrit 6 m/min dhe lagështija relative e ajrit 70 %. 

Faktorët që ndikojnë në arritjen e këtyre parametrave janë: ajrosja e mirë, ndriçimi i 

përshtatshëm dhe izolimi i godinës me materiale me veti të larta termoizoluese. Fabrikat e 

industrisë ushqimore ajrosen me dy mënyra: me qarkullimin natyror të ajrit, me qarkullimin 

artificial nëpërmjet aspiratorëve, si p.sh. në fabrikat e blojes, frigoriferë etj. 
 

Ndriçimi duhet të jetë i mjaftueshëm, që punonjësit t’i kryejnë me lehtësi operacionet 

teknologjke. Nuk lejohet që ndriçimi të jetë i fortë, verbues dhe lodhës. Shkalla dhe lloji i 

ndriçimit varet nga procesi i punës. P.sh. vendet e punës, ku bëhët klasifikimi dhe 

standardizimi i lëndëve nistore dhe produkteve të gatshme, duhet të ndriçohen shumë më 

tepër se sa depot ku ruhen këto lëndë. Zgjedhja dhe vendosja e makinerive dhe aparaturave 

duhet të bëhët e tillë që të lejojë zhvillimin normal të procesit teknologjik dhe që të lahen, 

riparohen, zëvendësohen dhe shkarkohen me lehtësi. 

Fabrikat dhe kombinatet ushqimore kanë depo dhe anekse për mbajtjen e lëndëve nistore dhe 

produkteve të gatshme, të ambalazhuara. Këto duhet të mirëmbahen, duke i pastruar dhe 

dezinfektuar rregullisht në mbarim dhe në fillim të stinës së prodhimit. Të ndriçohen mirë 

dhe të ajrosen rregullisht. Dyshemetë duhet t’i kenë me pjerrësi të tillë që të lejojnë 
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shkarkimin e ujërave. Në to, çdo ditë, duhet të kontrollohet temperatura dhe lagështira 

relative e ajrit, dhe të merren masat përkatëse nëse këta tregues luhaten nga normat e lejuara. 

Pranë fabrikave dhe kombinateve ushqimore duhet të ketë mensa, banja për larjen e 

punëtorëve dhe kushte të tjera për të siguruar higjenën personale. 

Higjiena personale është faktor i rëndësishëm për higjenën në përgjithësi të ndërmarrjeve 

ushqimore. Së pari punonjësit e këtij sektori duhet të pajisen në afate kohore të caktuara me 

librezë shëndetësore. Nuk lejohet të punojnë njerëz me sëmundje infektive dhe as bartës të 

mikrobeve, të cilët bëhën shkak për përhapjen e sëmundjeve të ndryshme. Punonjësit duhet të 

ndërgjegjësohen për mbajtjen e higjienës personale, lidhur me detyrën humane që kanë. 

Kujdes duhet kushtuar veshjes së punëtorëve. Punonjësit duhet të mbajnë bluza të bardha ose 

me ngjyrë tjetër të çelët, përparëse (cope ose gome), kapuça, çizme etj. 

Kontrolli higjieno-shëndetësore në ndërmarrjet ushqimore bëhet nga kontrollori i cilësisë së 

prodhimit dhe nga inspektori higjieno-shëndetësor. Detyra e tyre ëshë të kërkojnë zbatimin e 

kërkesave higjieno-shëndetësore të sanksionuara nga ligji. 

Roli i tyre në ndërmarrje është po aq i rëndësishëm sa dhe e kontrollit të sigurimit teknik. 

Detyrë e inspektorit higjieno-shëndetësor është jo vetëm evidentimi i shkeljeve, por dhe 

studimi i faktorëve që çojnë në këto shkelje. 

 

 

4.8 Pastrimi i mjedisit të punës 

 

 Mjetet larëse dhe dezinfektuese 

Produktet e prodhuara në kushte të mira higjieno-shëndetësore, janë të shëndetshme për 

konsumatorin. 

Me kushte të mira higjieno-shëndetësore duhet të kuptojmë përpunimin e lëndëve të para 

cilësore, në aparatura dhe makineri të pastra, në mjedise të pastra, dhe të ambalazhuara 

pastër. 

Pastërtia e mjedisit ndikon mjaft në zhvillimin normal të procesit teknologjik. Ajri i ndenjur 

dhe i infektuar jo vetëm që dëmton shëndetin e punonjësve, por bën të mos zhvillohen 

proceset fermentuese të dëshirueshme (fermentimi alkoolik, laktik etj.). Për pasojë prodhimi 

shkon dëm, ose del me cilësi të dobët. Është e domosdoshme që mjedisi i punës të pastrohet 

menjëherë pas mbarimit të punës, dhe jo të lihet për të nesërmen. 

Fshirja dhe larja e dyshemesë janë të detyrueshme çdo ditë, në teknologji të veçanta edhe disa 

herë në ditë, p.sh. thertoret. Kohë pas kohe dyshemeja dezinfektohet. Muret dhe tavanet lyhen 
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me gëlqere. Kujdes i posaçëm duhet kushtuar vendeve të pranimit të lëndës nisëtore dhe 

depove ku vihen produktet e gatshme. 

Pastrimi dhe larja e makinerive dhe pajisjeve të ndryshme duhet bërë menjëhere pas mbarimit 

të punës. Larja e tyre para fillimit të punës nuk jep efektin e duhur, sepse papastërtitë e thara 

dhe të ngjitura nëpër faqet e tyre jo vetëm që nuk largohen me lehtësi, por edhe përsa kohë 

qëndrojne aty bëhën burim për zhvillimin e proceseve mikrobiologjike të padëshirueshme. 

Mjetet larëse, zakonisht, kanë karakter alkalin, tretin mirë proteinat dhe sapunëzojnë 

yndyrërat. Të tilla janë: soda e kalcinuar (Na2CO3), soda kaustike (NaOH), qelqi i lëngët 

(silikat natriumi, trifosfat natriumi), finja (ekstrakti i hirit të druve), i cili përmban kryesisht 

karbonat kaliumi (K2CO3). 

Soda e kalcinuar, soda kaustike dhe qelqi i lëngët përdoret në trajtë tretësire me përqëndrim të 

caktuar. Qelqi i lëngët ka veti të mira larëse, njëkohësisht mbron metalet nga brejtja. Prandaj, 

tretësirat larëse, që përdoren për larjen e pajisjeve metalike, duhet të përmbajnë edhe qelq të 

lëngët. Zakonisht, tretësirat larëse të pajisjeve metalike duhet të përmbajnë: sodë të kalcinuar 

0,5 % osë sodë kaustike 0,15 %, dhe në secilën prej tyre shtohet 0,1 % qelq i lëngët. 

Mjetet prej druri (tundëset për rrahjen e gjalpit, buret e verës, vozat prej druri, lugët, arkat 

etj.) lahen me tretësira më të përqendruara. P.sh. me tretësirë sode të kalcinuar 1 % -she, ose 

tretësirë sode kaustike 0,3-0,4 % -she. Në këtë rast, prania e qelqit të lëngët në këto tretësira, 

është e panevojshme. 

Finja (ekstrakti i hirit të druve), gjithashtu është mjet larës i suksesshëm. Zakonist përdoret në 

punishtet e vogla dhe në pikat e grumbullimit të lëndës nistore.  

Mjetet e lara me tretësirë bazike më tej dezinfektohen ose sterilizohen. 

Lëndë dezinfektuese janë klori dhe gëlqerja e sapo shuar. Sterilizimi bëhët me avull. 

Dezinfektimi me klor bëhet në ndërmarrjet që nuk kanë avull. 

Tretësira dezinfektuese me klor përgatitet në këtë mënyrë: gëlqerja e kloruar pluhur tretet në 

ujë në raport 1:1, përzihet mirë, pastaj lihet në qetësi për 2-3 orë. Ekstrati që përfitohet hidhet 

nëpër shishe. Ky përmban rreth 20 deri në 45 mg klor aktiv për milimetër. Mandej holohet 

derisa të përfitohet tretësirë, e cila të përmbajë 130-160 ml klor aktiv për litër. Për të arritur 

këtë shkallë hollimi, në 1 l ujë hidhen 3-4 ml nga ekstrati fillestar. 

Tretësira e përqendruar e klorit aktiv mbahet në vende të freskëta dhe të errëta. Gëlqerja e 

saposhuar përdoret për dezinfektim në trajtë qulli. Ky përgatitet në këtë mënyrë: një sasi e 

caktuar gëlqereje të pashuar përzjehet me ujë të nxehtë derisa të përfitohet masë në trajtë 

qulli. 
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Në ndërmarrjet ushqimore që disponojnë avull dezinfektimi zëvendësohet me sterilizim. 

Duhet bërë kujdes që avulli të prek të gjitha pjesët e enëve ose të pajisjeve që sterilizohen. 

Në mungesë të avullit ose gëlqeres së kloruar, sterilizimi bëhet me ujë të valuar, duke e 

kaluar ujin e nxehtë nëpër makineri për 10-15 min. 

Ndërmarrjet ushqimore kanë dhe një rrezik tjetër, praninë e minjve, veçanërisht në fabrikat e 

blojës të bukës, makaronave etj. Për zhdukjen e tyre, kohë pas kohe bëhet deratizimi. 

 

4.9 Teknika e larjes dhe e dezinfektimit 

Me inventarin e imët dhe enët që përdoren në ndërmarrjet e industrisë ushqimore (kova, 

përzierse, kazanë, bidona, sita, filtra etj.) veprohet në këtë mënyrë: fillimisht ato shpërlahen 

me ujë të ftohtë, pastaj lahen me ujë të ngrohtë dhe fërkohen me furçë. Më tej, lahen me 

tretësirë larëse (sodë të kalcinuar 0,5 %) me teperaturë 55-60 
o
C, për të hequr të gjitha 

mbeturinat, me çfarëdo origjine qofshin (lyrore, proteinike etj.). Pastaj shpërlahen me ujë të 

ftohtë që të shmangen mbetjet e tretësirës bazike. 

Mjetet e lara kalojnë në dezinfektim. Ky bëhët me tretësirë që përmban rreth 140-150 mg klor 

aktiv për litër. Mjetet e dezinfektuara mbahen përmbys mbi etazhere, derisa të kullojnë dhe të 

thahen. 

Mjetet prej druri mbajnë më shumë papastërti se ato metalike. Prandaj, larja dhe dezinfektimi 

i tyre duhen bërë me shumë kujdes. 

Fillimisht këto shpërlahen me ujë të ftohtë, pastaj me të ngrohtë dhe duke i fërkuar me furçë 

veçanërisht pjesët e brendshme dhe kthesat. Si derdhet uji i ngrohtë hidhet tretësirë sode e 

kalcinuar 1%-she me temperaturë 50-55 
o
C. Prapë mjetet fërkohen me furçe nga brenda. 

Pastaj shpërlahen tri herë me ujë të ngrohtë (me temperaturë 5-55 
o
C), dhe mbahen përmbys 

mbi etazhere ose skara druri (të pastra) për tu kulluar dhe për tu tharë. 

Inventari prej druri dezinfektohet në çdo 3-5 ditë me gëlqere të saposhuar. Veprohet në këtë 

mënyrë: inventari, pasi është larë mirë, lyhet me qullin e gëlqeres, dhe në këtë gjendje mbahet 

për 10-15 min, që të veproj gëlqerja. Kurse mjetet e imëta prej druri (lugë, thika, lopata etj.) 

dezinfektohen duke i mbajtur për 10 min në tretësirë gëlqereje të kloruar. Kjo duhet të 

përmbajë 180-200 mg klor aktiv për litër që të japë efekt. Pastaj shpërlahen me ujë të nxehtë 

dhe lihen për t’u tharë. 

Tubacionet lahen në këtë mënyrë: pas mbarimir të punës, në to lëshohet të qarkullojë ujë i 

ftohtë, për disa minuta. Pastaj çmontohen, lahen me  ujë të nxehtë, dhe dezinfektohen ose 

sterilizohen. Për të hequr papastëritë, tubat mbahen për disa orë në trëtësirë larëse, pastaj 
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shpërlahen me ujë të ngrohtë dhe lihen për t’u tharë. Të nesërmen para se të fillojë puna, 

tubacionet montohen dhe në to lëshohet avull i nxehtë. 

Kujdes i veçantë i kushtohet larjes dhe dezinfektimit të bërrylave, rubinetave etj., sepse janë 

vendet më të përshtatshme për zhvillimin e mikroorganizmave. 

Kullesat dhe tapat menjëherë pas punës, lahen me  ujë të ftohtë, pastaj mbahen për një farë 

kohe në tretësirë larëse të nxehtë, përsëri mbahen në ujë të nxehtë, së fundi sterilizohen me 

avull ose ujë të valuar për 20-30 min, dhe thahen. Ambalazhi i qelqit, në ndërmarrjet e vogla, 

lahet me dorë dhe furçe. Ambalazhi shumë i papastër paraprakisht mbahet në ujë të ngrohtë. 

Pastaj lahet me tretësirë sode me temperaturë 50-33 
o
C. Dezinfektimi bëhet me tretësirë 

gëlqereje të kloruar (që përmban 100 mg klor aktiv për litër) me temperaturë 50 
o
C. Së fundi, 

ambalazhi i qelqit, shpërlahet me ujë derisa të mos ndjehet era e klorit. 

Duhet theksuar se ambalazhi i qelqit ka disa veçori: nuk mund të trajtohet në temperatura 

shumë të larta, nuk i duron ndryshimet e mëdha të temperaturës. Pas larjes ai duhet të 

shkëlqejë dhe të jetë tërësisht i tejdukshëm. Duke u nisur nga këto veçori, larja e tij nuk duhet 

të bëhët me ujë të fortë. Lëndët larëse që do të përdoren duhet të jenë tretës shum të mirë të 

yndyrës dhe proteinave, dhe të mos formojnë shumë shkumë. Prandaj në tretësirat, me të cilat 

do te lahet ambalazhi i qelqit, shtohen sasira të vogla kripërash alkaline, p.sh. metasilikat 

natriumi. Ky ka aftësi të tretë veshjen e hollë që formon soda, dhe të rritë shkëlqimin e qeltit. 

Nëse uji që ka ndërmarrja është i fortë, larja me sodë të kalcinuar nuk jep rezultate të mira. 

Në këto raste larja bëhet me tretësirë të trifosfatit të natriumit ose të metasilikatit të natriumit. 

Efekti i larjes varet nga përqendrimi i tretësirës dhe temperatura e saj. Përqendrimi i tretësirës 

luhatet në kifujtë 0,5-1,5 %. Sa më alkaline të jetë substanca që përdoret, aq më i ulët duhet të 

jetë përqendrimi i saj në tretësirë. Nëse larja bëhet në temperatura të ulëta, përqendrimi i 

tretësirës duhet të jetë i lartë. Substanca më ekonomike është soda kaustike, të cilës mund t’i 

shtohen substanca me alkalitet më të dobët (karbonat natriumi, metasilikat natriumi dhe 

trifosfat natriumi). Alkaliteti i përgjithshëm i tretësirës, i llogaritur në NaOH duhet të jetë 1-2 

%. 

Përqendrimi i tretësirës larëse, gjatë procesit të larjes, zvenitet. Prandaj në çdo tri ditë 

tretësira larëse ndërrohet, në të kundërt nuk jep efektet e duhura. Temperatura e tretësirës 

larëse luhatet në kufijtë 55-60 
o
C. Kur përdoren tretësira me temperatura të larta, dhe 

veçanërisht kur ndryshimet e temperaturës janë shumë të mëdha, rrezikohet thyerja e 

ambalazhit prej qelqi.  
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Në ndërmarrjet ushqimore të mëdha, larja bëhet në makina automatike, me disa seksione. 

Makinat larëse mund të jenë në trajta të ndryshme, si makina larëse tunel, makina larëse 

rrethore etj. Këto mund të jenë automatike ose gjysëmautomatike. 

Larja bëhet në këtë mënyrë: fillimisht ambalazhi i qelqit seleksionohet, pastaj vendoset mbi 

transportier më grykë nga poshtë, dhe merret automatikisht nga makina, duke kaluar në këto 

procese: 

Në seksionin e parë lahet me rrymë të fuqishme uji, nga jashtë e nga brenda. Në seksionin e 

dytë larja bëhet me tretësirë sode me temperaturë 55-60 
o
C. Në seksionin e tretë bëhet 

shpërlarja me ujë të ftohtë (15 
o
C). 

Dyert, dritaret dhe pllakat lahen çdo ditë me tretësirë gëlqereje të kloruar (200-300 mg klor 

aktiv për litër). Dyshemeja lahet me tretësirë sode të kalcinuar 1 %. Muret lyhen çdo muaj me 

gëlqere. 

 

4.10 Faktorët që ndikojnë në ndotjen e mjedisit 

 

Faktorët që kontribuojnë në ndotjen e ajrit janë të shumtë si p.sh mjetet motorike që është faktori 

kryesor dhe që luan rolin më të madh në ndotje, më pas sektorët e ndryshëm të industrisë kanë një 

kontribut në ndotje, po ashtu sektori i ndërtimit luan një rol të lartë në ndotjen e ambientit, etj. Nëse 

ndalemi dhe analizojmë mjetet motorike, si ndotës të mëdhenj të ambientit, vërejmë se numri i 

makinave është rritur me një progresion të frikshëm këto kohet e fundit. Duke patur një trafik të 

ngarkuar dhe lëvizje të ngadaltë e shpeshherë të shoqëruar me ndalime, bëhet e mundur që në 

ambient, të krijohet më shumë ndotje se sa do të kishim në rastin kur makina do të ecte me shpejtësi 

konstante. Nga ana tjetër, mirëmbajtja e automjeteve shpeshherë nuk kryhet në përputhje me 

rekomandimet e fabrikuesit, gjë që shkakton një shkarkim të konsiderueshëm në ambient të gazrave 

dhe të substancave të djegura mirë. Këto shkarkime varen shumë edhe nga cilësia e karburanteve që 

përdoren për konsum. Gazrat që çlirohen nga automjetet, benzina apo nafta, janë disa herë më të 

rrezikshme se ato të pluhurit, pasi këto gazra futen lehtësisht në organizëm dhe shkaktojnë sëmundje 

të rënda. 

Si mund të parandalohet ndotja e mjedisit? 

Ndotja e mjedisit mund të parandalohet me përpjekjen e secilit prej nesh si dhe me 

ndërhyrjen e shteteve. 

 Çdo njeri mund të kujdeset për mjedisin me mënyrën e jetesës së tij. Psh; mund t’i 

hedhë mbeturinat te koshi i plehrave dhe jo në rrugë. 
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 Shtetet mund të parandalojnë ndotjen e mjedisit me anë të rregullimeve dhe 

legjislacioneve. Gjithashtu ato mund të përdorin teknologji bashkëkohore për të pastruar 

ndotjen e mjedisit në vendin e tyre. 

Veprimet që duhet të ndërrmiren për parandalimin e ndotjes së mjedisit 

Asnjëherë nuk duhet menduar se problemet mjedisore janë pa zgjidhje. Mundësitë për të 

mbrojtur mjedisin ekzistojnë. Përdorimi i filtrave dhe impianteve të pastrimit, si dhe rifutja në 

përdorim e mbeturinave, mund të shmangë ndotjen e mjedisit. Kjo mbrojtje kërkon zbatimin 

e politikave mjedisore moderne. Gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit shumë qeveri, organizata 

ndërkombëtare dhe shoqata qytetare kanë marrë masa të frytshme për mbrojtjen e mjedisit, 

duke siguruar mbështetje ligjore si dhe gjetjen e rrugëve të zhvillimit. Organizata e Kombeve 

të Bashkuara (OKB) ka krijuar në vitin 1972 UNFP (programi i Kombeve të Bashkuara për 

mjedisin, me qendër në Najrobi. Ajo ka për detyrë të mbikëqyrë shndërrimet mjedisore dhe të 

koordinojë ndërhyrjet e vendeve të ndryshme. Shumë shtete sot kanë miratuar ligje për 

ruajtjen e mjedisit. Pasojat e rrezikshme i vuajmë të gjithë prandaj kërkohet të mbahen pastër 

mjediset jetësore dhe më gjerë, të shtojmë sipërfaqet me pyje në qendrat e banimit, por edhe 

në zonat e papyllëzuara. Mbrojtja e mjedisit kërkon që çdo individë të marrë përgjegjësinë 

për të kontribuar në ruajtjen e tij. 

 

 

4.11 Efektet negative tw mbeturinave, veçimi dhe sistemimi i tyre 

Efekte negative që kanë mbeturinat 

   Mbeturinat janë sasia e mbetur nga diçka (nga ndonjë gjësend) e që nuk ka ndonjë vlerë të 

caktuar. Mbeturinat zakonisht krijohen gjatë përpunimit dhe transformimit të materieve dhe 

formave të energjisë. Në jetën e përditshme dallohen dy lloj mbeturinash ato industriale dhe 

të punishteve. Mbeturinat mund të shkaktojnë dëme në shëndetin dhe jetën e njerëzve 

nëpërmjet krijimit të nxitësve të sëmundjeve. Era dhe pamja ndikojnë jo vetëm në tokë por 

edhe në ambient në përgjithësi, në ajër e ujë.  

Problem në vehte paraqesin mbeturinat që prodhohen çdo ditë dhe nuk trajtohen në mënyrë 

adekuate, duke paraqitur kërcnim të vazhdueshëm për tërë shoqërinë, si: 

 Vajrat e përdorura  
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 Bateritë, akumulatorët 

 Mbeturinat spitalore, infektive, shtazore, barnat e skaduara 

 Ambalazhi i substancave të të rrezikshme 

 Mbeturinat e gomës dhe plastikës 

 Mbeturinat elektrike dhe elektronike 

 Pesticidet e skaduara etj. 

Është miratuar ligji për mbeturinat, ky ligj ka për qëllim: Mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe 

të mjedisti nga ndotja dhe rreziku nga mbeturinat, përmes administrimit të mbeturinave, duke 

krijuar kushte për parandalimin dhe zvoglimin e prodhimit të mbeturinave dhe rrezikshmërisë 

së tyre, veçanërisht përmes: 

- Zhvillimit të teknologjive të pastra dhe përdorimit efikas të tyre, 

- Zhvillimit dhe përdorimit të produkteve të cilat për nga natyra e prodhimtarisë dhe 

deponimit përfundimtar të tyre, janë të dizajnuara për uljen e ndjeshmërisë së 

mbeturinave dhe rrezikshmërisë nga ndotja. 

- Zhvillimit të teknikave të duhura për deponimin përfundimtar të substancave të 

rrezikshme të cilat i përmbajnë mbeturinat me mundësi përpunimi. 

- Përpunimit të mbeturinave me anë të riciklimit, ripërdorimit apo të procesit tjetër për 

nxjerrjen e lëndëve sekondare. 

- Përdorimit të mbeturinave si burim të energjisë dhe  

- Sanimit të vendeve të ndotura nga mbeturinat. 

Me reduktim në burim nënkuptojmë shfrytëzimin sa më efikas të resurseve natyrore, zvoglim 

të prodhimeve të panevojshme dhe të planifikuar d.m.th. humbje më të vogël të energjisë. 

Përdoruesit ta shfrytëzojnë mundësinë për ripërdorimin dhe riciklimin e ambalazhit. 

Disa prodhime janë të dizajnuara në atë mënyrë që mund të shfrytëzohen disa herë. Përdorimi 

i sërishëm i qeseve të najlonit ose kavanozave të qelqit, janë shembuj të shpeshtë. Ekzistojnë 

disa arsye për ripërdorimin e prodhimeve: 

 Kursehet në energji dhe lëndë të parë 

 Zvogëlohen shpenzimet për deponim 

 Zvogëlohn shpenzimet për tregtarë dhe konsumator 

Riciklimi është proces ku krijohen efekte teknike, ekologjike si dhe ekonomi. Rëndësia 

qëndron në zvoglimin drastik të sasisë së mbeturinave industriale dhe komunale të cilat 

dërgohen në deponi. Me këtë zgjatet jeta e deponive dhe minimizohet rreziku për shëndetin 

dhe mjedisin, gjithashtu zvogëlohet shfrytëzimi i resurseve natyrore, kursehet në kohë dhe 
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energji.  

Mbeturinat ndahen në kategoritë e mëposhtme: 

 Mbeturina Industriale  

 Mbeturina Bujqësore 

 Mbeturina Spitalore 

 Mbeturina Urbane 

Mbeturina Industriale’: quhen mbeturinat e ngurta të krijuara si rezultat i 

prodhimit apo proceseve industriale, dhe që nuk bën pjesë në Mbeturinat e Rrezikshme.  

‘Mbeturina Bujqësore’: quhen mbeturinat e krijuara nga kultivimi i bimëve dhe 

mbarështimi/mbajtja e kafshëve. 

 ‘Mbeturina Spitalore’ quhen: “mbeturinat pathologjike” antropogjene që dalin nga 

operacionet e autopsitë; “mbeturinat mikrobiologjike” që përfshijnë kulturat e mbjella me 

agjentë të ndryshëm mikrobiologjike. Këtu përfshihen edhe kulturat e laboratorëve 

mjekësore, patologjike, farmaceutike, kërkimore - shkencore, industriale dhe të bizneseve; 

“mbeturinat e mprehta” që përfshijnë gjilpërat, shiringat, thikat e operacioneve. 

‘Mbeturina Urbane’: quhen mbeturinat e ngurta të cilat krijohen nga ekonomitë familjare 

duke përfshirë edhe objektet e vëllimshme, mbeturinat e bizneseve që administrohen së 

bashku me mbeturinat familjare, mbeturinat e oborreve private, tregjeve të lira, pastrimit të 

rrugëve dhe shesheve si dhe mbeturinat e ngurta të prodhuara nga përpunimi i ujërave të zeza 

apo pastrimi i formacioneve ujore sipërfaqësore (përrenj, lumenj, liqene). 

 

 

4.12  Veçimi (ndarja) dhe sistemimi i mbeturinave 

 

 Familjet si dhe subjektet publike a private që gjatë veprimtarisë së tyre krijojnë mbeturina, 

duhet ti  veçojnë ato në grupe si: 

a. mbeturina ushqimore 

b. amballazhe (plastike, qelq, karton) 

c. mbeturina ndërtimore (llaç, tulla, beton, dhera) 

d. objekte të vëllimshme ( karrige, tavolina, kolltuqe, etj). 

Secili grup duhet të trajtohet e amballazhohet më vehte, në qeska a kosha të veçantë. 

Mbeturinat e vëllimshme (automjete, makineri, pajisje), duhet të çohen nga pronaret në 

vendin e posaçëm për depozitimin dhe përpunimin e tyre. Braktisja e tyre jashtë vendeve të 

përcaktuara, përbën shkelje dhe duhet të ndëshkohet si e tillë. 
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RM5: (Rezultat Praktik) Nxënësi pranon, klasifikon dhe deponon lëndët e 

para ushqimore; 

 Pas perfundimit të këtijë rezultati  nxënësi do të fitojë njohuri dhe shkathtësi praktike 

të mjaftueshme për pranimin, klasifikimin dhe deponimin e lëndët e para ushqimore; 

 Nxënësi kryen këto detyra: 

 Pranon lëndët e para dhe ndihmëse; 

 Percakton materjalin e nevojshem për prodhim; 

 Klasifikon materialet sipas kërkesave të aktivitetit 

 Bënë  klasifikimin e lëndëve të para ushqimore 

 Kontrollon planin e punës; 

 Kontrollon vendin e punës; 

 Përzgjedh  paisjet e punës;  

 Kontrollon teknikisht pajisjet; 

 Përdorë drejt pajisjet, 

 Riparon defekte të lehta; 

 Mirëmban (pastron) pajisjet e punës. 

 Përgatitë listën e aktiviteteve të zakonshme operative; 

 Zbaton udhëzimet sipas kërkesës së prodhimit; 

 Cakton orarin dhe kohen e duhur për çdo aktivitet; 

 Bën regjistrimin  e realizimit të aktiviteteve ditore; 

 Cakton lokacionin për pranimin e lëndëve të para ushqimore; 

 Pastron dhe dezinfektojë vendin e pranimit; 

 Largon pjesët e padobishme nga lëndët e para ushqimore;   

 Kontrollon  treguesit organo-leptik dhe fiziko-kimik të lëndëve të para ushqimore; 

 Kryen matje të sakta  gjatë pranimit të lëndëve të para bimore; 

 Transporton  lëndët e para ushqimore në vendin e deponimit apo përpunimit; 

 Sistemon lëndët e para ushqimore në depot e ruajtjes; 

 Lëshon në veprim stabilimentet e ajrimit në momentin e duhur; 

 Kontrollon dhe mirëmbajë temperaturën;  

 Kontrollon lagështinë dhe shtypjen në depo; 

 Të kontrollojë kohë pas kohe lëndët e para gjatë ruajtjes; 
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RM6: (Rezultat Praktik) Nxënësi bën përgatitjen e lëndëve të para 

ushqimore, ndihmëse dhe shtesave. 

 Pas perfundimit të këtijë rezultati nxënësi do të fitojë njohuri dhe shkathtësi praktike 

të mjaftueshme për përgatitjen e lëndëve të para ushqimore, ndihmëse dhe shtesave. 

 Nxënësi kryen këto detyra: 

 Të përgatisë vendin dhe mjetet e punës  

 Të dezinfektojë enët e mjedisin e punës sipas kërkesave higjeno-sanitare; 

 Të seleksionojë lëndet e para ushqimore me prejardhje bimore 

 Të lajë lëndet e para ushqimore me prejardhje bimore; 

 Të heqë bërthamat dhe cipat; 

 Të përgatit lëndët shtesë sipas kërkesave të prodhimit 

 Të seleksionojë me kujdes perimet për prodhimin e turshive; 

 Mbledh  mostra dhe bën analiza të thjeshta;  

 Pastron materialin per perpunim; 

 Pranon frutat dhe perimet; 

  Pranon lenden ndihmese dhe shtesat; 

 Përzgjjedhë lendet shtese te nevojshme;  

 Klasifikon frutat dhe perimet;  

 Seleksionon lenden e pare; 

 Përgatit dhe teston kavanozat ; 

 Pergatit veglat dhe paisjet per pune; 
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RM7: (Rezultat Praktik) Nxënësi kryen ambalazhimin dhe paketimin e 

prodhimeve ushqimore; 

 Pas perfundimit të këtijë rezultati nxënësi do të fitojë njohuri dhe shkathtësi praktike 

të mjaftueshme për ambalazhimin dhe paketimin e prodhimeve ushqimore. 

 Nxënësi kryen këto detyra: 

 Të përzgjedhë mjetet e punës  

 Të përzgjedhë e ambalazhit sipas kërkesës; 

 Të bëjë pastrimin e ambalazheve para përdorimit; 

 Të bëjë kontrollimin e ambalazheve; 

 Të largojë ambalazhet me defekte; 

 Të përgatit ambalazhet për etiketim; 

 Të vendos etiketat në ambalazhe; 

 Të vendos datën e prodhimit dhe skadimit ne etiketë 

 Të paketojë prodhimet; 

 Të caktojë vendin më të përshtatshëm për ruajtjen e lëndëve të para ushqimore; 

 Të transportojë  lëndët e para ushqimore në vendin e deponimit ; 

 Të sistemojë lëndët e para ushqimore në depot e ruajtjes; 

 Të lëshojë në veprim stabilimentet e ajrimit në momentin e duhur; 

 Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë. 

 Të bëjë përzgjedhjen dhe pastrimin e ambalazhit sipas kërkesës; 

 Të largojë ambalazhet me defekte; 

 Të ambalazhojë lëndët e para sipas kërkesave; 

 Të respektojë rregullat e kujdesit teknik e të mbrojtjes së mjedisit. 

 Të largojë me kujdes lëndët e para të dëmtuara; 

 Të zbatojë planin e hedhjes së lëndëve të para të dëmtuara; 

 Të hedhë lëndën e parë dhe ndihmëse në brumë-gatuese 

 Të përgatisë ambalazhet për mbushje sipas procedurave standarde; 

 Të etiketojë ambalazhet; 

 Të vendosë produktet e ambalazhuara në kutitë e  ambalazhit; 

 Të magazinojë produktin e ambalazhuar; 

 Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit. 

 
 

 


